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538. 
Врз основа на член 354 точка 1 од Законот за 

извршување на санкциите за кривични дела и стопански 
престапи (,Службен весник на СРМ" бр. 19/79), репу-
бличкиот секретар за правосудство донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ВОДЕЊЕТО НА СТАТИСТИКА ЗА ИЗВРШУВА-
ЊЕТО НА КАЗНИТЕ ЗАТВОР, МАЛОЛЕТНИЧКИ ЗА-

ТВОР И ЗАВОДСКИТЕ МЕРКИ 

1. Со ова упатство се определува видот и водењето 
на статистичките извештаи за извршувањето на казната 
затвор,малолетнички затвор и воспитната мерка упату-
вање во воспитно-поправен дом во казнено-поправните 
установи и воспитно-поправните домови. 

2. Заради обезбедување на потребните податоци за 
извршувањето на казната затвор, малолетнички затвор 
и воспитната мерка упатување во воспитно-поправен 
дом, казнено-поправните установи и воспитно-поправ-
ните домови водат и до Републичкиот секретаријат за 
правосудство ги доставуваат следните статистички 
извештаи: 

1) Статистички извештај за полнолетните лица на 
издржување казна затвор во казнено-поправните уста-
нови во 19 год. (образец ИК-1); 

2) Статистички извештај за малолетните лица во 
казнено-поправниот дом и воспитно-поправниот дом во 
19 год. (образец ИК-2); 

3) Статистички извештај за полнолетните лица 
примени на издржување казна затвор во 19 год. 
(образец ИК—3); 

4) Статистички извештај за лицата примени на из-
држување казна малолетнички затвор и воспитната 
мерка упатување во воспитно-поправен дом во 
19 год. (образец ИК-4); 

5) Статистички извештај за полнолетните лица от-
пуштени од издржување казна затвор во 11} год. 
(образец ИК-5); 

6) Статистички извештај за лица отпуштени од из-
држување на казна малолетнички затвор и воспитната 
мерка упатување во воспитно-поправен дом во 
19 год. (образец ИК-6); 

7) Статистички извештај за условно отпуштени 
лица од издржување казна затвор врз основа на реше-
ние на комисија во 19 год. (образец ИК-7); 

8) Статистички извештај за условно отпуштени од 
издржување казна затвор врз основа на решение на 
управителот на казнено-поправната установа во 
19 год. (образец ИК-8); ' 

9) Статистички извештај за бројната состојба на 
осудените лица во казнено-поправните установи осудени 
по К З на СФРЈ на 31 декември 19 година (образец 
ИК—9); 

10) Статистички извештај за бројната состојба на 
осудените лица во казнено-поправните установи осудени 
по К З на СРМ на 31 декември 19 година (образец 
ИК-10); 

11) Статистички извештај за бројната состојба на 
лицата на издржување воспитната мерка упатување во 

воспитно-поправен дом по К З на СФРЈ на 31 декември 
19 год. (образец ИК-11); 

12) Статистички извештај за бројната состојба на 
лицата на издржување воспитната мерка упатување во 
воспитно-поправен дом по К З на СРМ на 31 декември 
19 год. (образец ИК-12); 

13) Статистички извештај за лицата на издржување 
казна затвор во казнено-поправните установи опфатени 
со воспитно-образовна дејност во 19 год. (образец 
ИК-13); 

14) Статистички извештај за лицата на издржување 
казна малолетнички затвор и воспитна мерка упатување 
во воспитно-поправен дом, опфатени со воспитно-обра-
зовна дејност во 19 год. (образец ИК-14); 

15) Статистички извештај за лицата на издржување 
на казна затвор и воспитната мерка упатување во вос-
питно-поправен дом, опфатени со културно-забавна и 
фискултурна дејност во 19 год. (образец ИК-15); 

16) Статистички извештај за лицата што користеле 
погодности во казнено-поправните установи и воспит-
но-поправен дом во 19 год. (образец ИК-16); 

17) Статистички извештај за лицата спрема кои се 
применети дисциплински казни во казнено-поправните 
установи и воспитно-поправниот дом во 19 год. 
(образец ИК—17); 

18) Статистички извештај за производствената деј-
ност на посебните организации и единици со стопанска 
дејност во казнено-поправните установи и воспитно-поп-
равниот дом во 19 год. (образец ИК-18); 

19) Статистички извештај за работниците вработени 
во казнено-поправните установи и воспитно-поправниот 
дом на 31 декември 19 год. (образец ИК-19); 

20) Статистички извештај за движењето на притво-
рени, осудени и прекршочно казнети лица во казнено-
поправната установа за месец 19 год. 
(образец ИК-20); 

21) Статистички извештај за движењето на мало-
летниците во воспитно-поправниот дом за месец 

19 год. (образец ИК-21). 
Обрасците на статистичките извештаи наведени во 

ставот 1 на точката 2 се отпечатени кон ова упатство и 
се негов составен дел. 

3. Пополнувањето на колоните во обрасците наве-
дени во ставот 1 на точката 2 од ова упатство го врши 
казнено-поправната установа и воспитно-поправниот 
дом врз основа на податоците содржани во матичните 
книги, личниот лист, картотеката, работната документа-
ција и другите видови на евиденции, како и од пресу-
дите односно решенијата на судот или судијата за пре-
кршоци што им се доставени на извршување. 

Во обрасците во кои се предвидени колони за иска-
жување на податоците за повторници, ке се искажуваат 
податоци за повторниците во смисла на членот 46 од 
Кривичниот закон на СФРЈ. 

4. Статистичкиот извештај според образецот И К - 1 
го составуваат казнено-поправните установи со тоа што 
соодветните податоци казнено-поправниот дом ги вне-
сува во колоните 3 и 4, а затворите во колоните 5 и 8. 

Податоците за лицата отпуштени од издржување 
казна врз основа на одлука на судот за вонредно убла-
жување на казната се искажуваат во колоната предви-
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дена за искажување податоци за лица отпуштени по из-
држаната казна. 

Збирот на искажаните податоци за бројната состојба 
на лицата на издржување казна на почетокот на перио-
дот за кој се поднесува извештајот и на податоците за 
бројот на лицата примени на издржување на казна, 
мора да му биде еднаков на збирот на искажаните по-
датоци за ^намалувањето на бројот на лицата на издржу-
вање казна и на податоците за бројната состојба на кра-
јот на периодот за кој се поднесува извештајот. 

5. Статистичкиот извештај според образецот ИК-2 го 
составуваат казнено-поправниот и воспитно-поправниот 
дом, со тоа што соодветните податоци казнено-поправ-
ниот дом ги внесува во колоните 1 и 2, а воспитно-по-
правниот дом во колоните 3 до-8. 

За искажувањето на податоците во извештајот спо-
ред овој образец согласно важат одредбите од ставот 2 и 
3 на точката 4 од ова упатство. 

6. Статистичкиот извештај според образецот ИК-3 
го составуваат казнено-поправните установи, со тоа што 
соодветните податоци казнено-поправниот дом ги вне-
сува во колоните 4 до 6 а затворите во колоните 7 до 9. 

Во извештајот според овој образец треба да се ис-
кажуваат соодветните податоци само за оние лица што 
го започнале издржувањето на казната во соодветната 
казнено-поправна установа во периодот за кој се подне-
сува извештајот. Според тоа, во овој извештај нема да 
се искажуваат податоците за лица преместени од други 
казнено-поправни установи, за лица вратени од бегство 
и за лица вратени во казнено-поправна установа по 
истекот на прекинот на издржувањето на казната. 

Податоците што треба да се искажуваат во колона-
та: ,,Вкупно примени лица" ги вклучуваат и податоците 
што треба посебно да се искажуваат во колоните: „От-
повикан условен отпуст" и „Отповикана условна осуда". 

Податокот искажан во овој образец во колоната 1 од 
колоната: „Вкупно примени лица" мора да му биде ед-
наков на збирот на податоците покажани во образецот 
ИК-1 во колоната 1 во колоните означени со: „Ново-
примени од слобода" и „Новопримени од притвор". 

7. Статистичкиот извештај според образецот ИК-4 
го составуваат казнено-поправниот и воспитно-поправ-
ниот дом, со тоа што соодветните податоци казнено-по-
правниот дом ги внесува во колоните 1 до 3, воспитно-
но правниот дом во колоните 4 до 6. 

За искажувањето на податоците, во извештајот спо-
ред овој образец согласно важат одредбите на ставот 2 и 
4 од точката 6 на ова упатство но по образецот ИК-2. 

8. Статистичкиот извештај според образецот ИК-5 
го составуваат казнено-поправните установи со тоа што 
соодветните податоци казнено-поправниот дом ги вне-
сува во колоните 4 до 6, а затворите во колоните 7 до 9. 

Во извештајот според овој образец треба да се 
искажуваат податоци само за оние лица кои во периодот 
за кој се поднесува извештајот се конечно отпуштени од 
издржување казна без оглед дали ја издржале казната 
во целост или со одлука за помилување им е помилува-
на-условена изречената казна и се ослободени од пона-
тамошното издржување на казната или се амнестирани 
или се отпуштени на условен отпуст. Според тоа, во овој 
образец нема да се искажуваат податоци за: лица на 
кои им е прекинато издржувањето на казната; за лица 
што се преместени во друга казнено-поправна установа; 
за лица што побегнале од издржување на казната; и по-
датоци за умрени лица за време на издржувањето на 
казната. 

Податоците за лицата на кои казната им е вонредно 
ублажена, ке се искажуваат во овој образец според из-
држаната казна во целост или делумно (вонредно убла-
жена казна). 

9. Статистичкиот извештај според образецот ИК-6 
го составуваат казнено-поправниот и воспитно-поправ-

ниот дом, со тоа што соодветните податоци казнено-по-
правниот дом ги внесува во колоните 1 до 3, а воспит-
но-поправниот дом во колоните 4 до 6. 

За искажувањето на податоците во извештајот спо-
ред овој образец, согласно важат одредбите на ставот 2 
и 3 од точката 8 на ова упатство. 

10. Статистичкиот извештај според образецот ИК-7 
го составуваат казнено-поправните установи со тоа што 
соодветните податоци казнено-поправните домови ги 
внесуваат во колоните 3 до 11, а затворите во колоните 
12 до 17. 

11. Статистичкиот извештај според образецот ИК-8 
го составуваат казнено-поправните установи, со тоа што 
соодветните податоци казнено-поправниот дом ги вне-
сува во колоните 3 до 7, а затворите во колоните 8 до 
12. 

12. Статистичкиот извештај според образецот ИК-9 
и ИК-10 го составуваат казнено-поправните установи. 

Податоците за лицата осудени за кривични дела во 
стек (член 48 од К З на СФРЈ) треба да се искажуваат 
само според едно од тие дела и тоа според она дело за 
кое е утврдена најтешка казна. Ако за две или повеќе 
кривични дела во стек се утврдени ист вид и иста висо-
чина на казната, тогаш податоците за осуденото лице 
треба да се искажат според она дело за кое со законот е 
пропишана потешка казна а ако во законот се пропи-
шани за такви дела ист вид и иста височина на казната 
тогаш според она дело кое е прво по ред означено во 
пресудата. Ако само едно од кривичните дела е во стек 
посебно означено во колоната на овој образец, тогаш 
податоците за осуденото лице треба да се искажат во 
колоната предвидена за тоа дело без оглед на видот и 
височината на утврдената односно пропишаната казна 
за други дела во стек што во овој образец не се посебно 
означени. 

Во колоните 10 до 15 се искажуваат податоците за 
бројот на осудените лица на издржување казна според 
занимањето што го вршеле во времето на извршувањето 
на кривичното дело. 

Во колоната 10 се искажуваат податоци за осуде-
ните индивидуални земјоделски производители и чле-
нови на нивните семејства, кои во времето на извршу-
вањето на кривичното дело се занимавале со земјодел-
ско производство како основно занимање. 

Колоните 11 до 13 се предвидени за искажување по-
датоци за осудените лица кои во времето на извршува-
њето на кривичното дело биле во работен однос. 

Во колоните 11 и 12 се искажуваат податоци за нек-
валификувани односно квалификувани и висококвали-
фикувани работници без оглед дали тие биле вработени 
во општествениот или приватниот сектор на стопанската 
дејност. Во колоната 13 се искажулаат податоци за лица 
со вишо и високо образование без оглед дали тие биле 
вработени во стопански или нестопански дејности. Во 
колоната 15 се искажуваат податоци за лица што не 
можеле да бидат распоредени во една од колоните 10 до 
15 (на пример: работни луѓе кои со личен труд вршат 
професионална дејност, домаќинка пензионери, невра-
ботени работници и ел.). 

Во колоните 16 и 17 се искажуваат податоци за бро-
јот на лицата на издржување казна, според тоа дали се 
осудени во СР Македонија или друга СР односно САП. 

13. Статистичкиот извештај според образецот ИК-11 
и ИК-12 го составува воспитно-поправниот дом. 

Во поглед на внесувањето податоци во колоните 7 до 
12 и во колоните 18 и 19 на овој образец важат одред-
бите од ставот 2 до 6 на точката 12 од ова упатство. 

Во колоните 13 до 17 се искажуваат податоците за 
бројот на малолетници на издржување кривична санк-
ција, според семејни прилики во моментот на составу-
вањето на извештајот според овој образец. 
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14. Статистичкиот извештај според образецот ИК-13 
го составуваат казнено-поправните установи. 

Во овој образец во колоната ,, В купио опфатени со 
воспитно-образовна дејност" се искажува вкупниот број 
на лицата на издржување казна затвор во »соодветната 
казнено-поправната установа, кои во периодот за кој се 
поднесува извештајот биле опфатени со една или повеќе 
различни видови воспитно-образовна работа. Меѓутоа, 
во колоните што означуваат определени видови воспит-
но-образовна работа се искажува бројот на лицата што 
биле опфатени со соодветните видови на работа, со тоа 
што податокот за едно исто лице се искажува во две 
или повеќе колони ако тоа лице во периодот за кој се 
поднесува извештајот било опфатено со два или повеќе 
видови таква работа. 

Во колоните 2 до 11 се искажуваат податоци за осу-
дените лица на издржување казна затвор според школ-
ската подготовка што ја имале на почетокот на перио-
дот за кој се поднесува извештајот. Во останатиот дел се 
искажува училиштето кое го завршил во текот на годи-
ната за време на издржувањето на казната како и одр-
жани курсеви и предавања кое е ^карактеристично за 
затворите. 

15. Статистичкиот извештај според образецот ИК-14 
го составуваат казнено-поправниот и воспитно-поправ-
ниот дом. 

Во поглед внесувањето податоци за извештајот спо-
ред овој образец важат одредбите од точката 14 на ова 
упатство, со тоа што треба да се води сметка за тоа во 
колоната 1 на овој образец да се искажуваат вкупниот 
број на лицата опфатени со воспитно-образовна дејност 
во периодот за кој се поднесува извештајот и во коло-
ните 2 до 19 да се искажува бројот на лицата што биле 
опфатени со односниот вид на воспитно-образовна деј-
ност. 

16. Статистичкиот извештај според образецот ИК-15 
го составуваат казнено-поправните установи и воспит-
но-поправниот дом, со тоа што секоја од тие установи 
внесува определени податоци само во колоната со соод-
ветната ознака. 

Податоците за определени видови приредби, одр-
жани за лицата што се наоѓаат во казнено-поправните 
установи и воспитно-поправниот дом, ги вклучуваат сите 
одржани приредби без оглед дали изведувачите на при-
редбите се лица од тие установи или слободни лица кои 
професионално односно аматерски се занимаваат со 
определената уметност, забава или спорт. 

17. Статистичкиот извештај според образецот ИК-16 
го составуваат казнено-поправните установи и воспит-
но-поправниот дом со тоа што секоја од тие установи 
внесува определени податоци само во колоната со соод-
ветната ознака. 

Ако исто лице во текот на периодот за кој се подне-
сува извештајот користело две или повеќе различни ви-
дови погодности, потребно е кај секој предвиден вид по-
годност да се искаже бројот на лицата што ја користеле 
определената погодност. 

18. Статистичкиот извештај според образецот ИК-17 
го составуваат казнено-гѓоправните установи и воспит-
но-поправниот дом, со тоа што секоја од тие установи 
внесува определени податоци само во предвидената ко-
лона со соодветната ознака. 

Во колоната 1 се внесува вкупниот број на казне-
тите лица во периодот за кој се поднесува овој извештај 
и тоа без оглед на тоа дали истото лице е казнето во тој 
период само еднаш или повеќе пати. 

Во колоните 2 до 26 се искажуваат податоците за 
бројот на одделни видови дисциплински казни изречени 
на полнолетни односно малолетни лица. Според тоа, ако 
е некое лице, во текот на периодот за кој се поднесува 
извештајот, казнето два или повеќепати со ист вид или 

различни видови дисциплинска казна, во соодветната 
колона ќе се искаже колку пати е изречен истиот вид 
дисциплинска казна односно секој од различните видови 
на изречената дисциплинска казна ќе се искаже во 
соодветната колона. 

19. Статистичкиот извештај според образецот ИК-18 
го составуваат казнено-поправните установи и воспит-
но-поправните домови со тоа што секоја од тие установи 
внесува определени податоци само во колоната со соод-
ветната ознака. 

Во висината на вкупниот приход треба да се иска-
жува во динари согласно важечките прописи за пресме-
тување на вредноста на бруто-производот. 

Износот на чистиот доход треба да се искажува во 
динари според одобрената завршна сметка, согласно 
одредбите од Законот за организацијата и работењето на 
посебните организации и единици со стопанска дејност 
во казнено-поправните установи и воспитно-поправните 
домови. 

Износот на доходот кој се распоредува во општи 
фондови треба да се однесува на оние фондови какви 
имаат и стопанските организации, а износот на доходот 
кој се распоредува во посебни фондови треба да се од-
несува на оние фондови што се основани со Законот за 
организацијата и работењето на посебните организации 
и единици со стопанска дејност во казнено-поправните 
установи и воспитно-поправните домови. 

20. Статистичкиот извештај според образецот ИК-19 
го составуваат казнено-поправните установи и воспит-
но-поправниот дом, со тоа што секоја од тие установи 
внесува определени податоци само во предвидената ко-
лона со соодветната ознака. 

21. Статистичкиот извештај според образецот ИК-20 
го составуваат казнено-поправните установи, со тоа што 
секоја од тие установи внесува определени податоци 
само во предвидената колона со соодветната ознака. 
Казнено-поправниот дом не ја составува колоната за 
движењето на притворените лица. 

22. Статистичкиот извештај според образецот ИК-21 
го составува воспитно-поправниот дом, со тоа што се 
внесуваат определени податоци само во предвидените 
колони со соодветната ознака. 

Колоните 12 и 13 се однесуваат за побегнати мало-
летници во текот на месецот и вратени во истиот месец. 
Затоа збирот од колоната 13 не се прикажува во коло-
ната 15 „Состојба на крајот на месецот". 

23. Казнено-поправните установи и воспитаГо-по-
правните домови ги доставуваат статистичките извештаи 
пропишани со ова упатство до Републичкиот секретари-
јат за правосудство во следните рокови: 

1. Казнено-поправните установи и воспитно-поправ-
ните домови се должни по сите пропишани статистички 
извештаи од ИК-1 до ИК-20.од ова упатство да ги до-
ставуваат во еден примерок и тоа до 1 февруари од те-
ковната година за изминатата година. 

2. Статистичките извештаи спрема образецот ИК-20 
и ИК-21 казнено-поправните установи и воспитно-поп-
равните домови во еден примерок ги доставуваат за 
секој месец најкасно до петти во наредниот месец. 

24. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Број 0907-375 
мај 1982 година 

Скопје 

Републички секретар 
за правосудство 

Никола Барлевски, е. р. 












































