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36. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧ-

НАТА ПОСТАПКА 

Се прогласува Законот за кривичната постапка, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 24 декември 1976 година. 

ПР бр. 556 
24 декември 1976 година 

Белград 

- Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 

Д е л п р в и 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Г л а в а I 

ОСНОВНИ НАЧЕЛА 

Член 1 
(1) Овој закон ги утврдува правилата со кои се 

осигурува никој невин да не биде осуден, а на ви-
новникот да му се изрече кривична санкција под 
условите што ги предвидува кривичниот закон и 
врз основа на законито спроведената постапка. 

(2) Пред да се донесе правосилна пресуда обви-
нетиот може да биде ограничен во својата слобода 
и во другите права само под условите што ги опре-
делува овој закон. 

Член 2 
Кривична санкција може на сторителот на кри-

вично дело да м / изрече само надлежниот суд во 
постапка што е поведена и спроведена според овој 
закон. 

Член 3 
Никој но може да биде сметан за виновен за 

кривично дело додека тоа не Ќе биде утврдено со 
Правосилна пресуда. 

Член 4 
(1) Обвинетиот веќе на првото испитуваше мора 

да беде известен за делото за кое се товари и за 
основите на обвинението. 

(2) На обвинетиот мора да му се овозможи да се 
изјасни за сите факти и докази што го товарат и да 
ги изнесе сите факти и докази што му одат во ко-
рист. 

Член 5 
Во кривичната постапка во рамноправна упо-

треба се јазиците и писмата на народите и народ-
ностите на Југославија, согласно со уставот и со 
закон. 

Член 6 
(1) Тужбите, жалбите и другите поднесоци се 

упатвуаат до судот на јазикот на народот или на-
родноста на Југославија кој врз основа на уставот, 
законот или друг пропис е во службена употреба во 
судот. Поднесоците можат да се упатуваат и на еден 
од јазиците на народите на Југославија кој не е во 
службена употреба во судот. 

(2) Поднесоци можат да се упатуваат и на ја-
зикот на народноста кој не е во службена употреба 
во судот ако е тоа во согласност со уставот, зако-
нот или со друг пропис што важи на подрачјето на 
судот. 

Член 7 
(1) Кривичната постапка се води на јазикот што 

е во службена употреба во судот. 
(2) Странките, сведоците и другите лица што 

учествуваат во постапката имаат право при изведу-
вањето на истражни или на други судски дејствија 
или на главниот претрес да го употребуваат својот 
јазик. Ако судското дејствие односно главниот пре-
трес не се води на јазикот на тоа лице, ќе се обез-
беди усно преведување на она што тоа односно друг 
го изнесува, како и на исправите и друг писмен 
доказен материјал. , 

(3) За правото на преведување ќе се поучи ли-
цето од став 2 на овој член, кое може да се одрече 
од тоа право ако го знае јазикот на кој се води по-
стапката. Во записникот ќе се забележи дека е да-
дена поука и изјавата на учесникот. 

(4) Преведувањето го врши толкувач. 

Член 8 
(1) Поканите, одлуките и другите судски писме-

на ги упатува судот на јазикот на народот кој е во 
службена употреба во судот. 

(2) Ако во судот во службена употреба е и ја-
зик на -народност, судот на тој јазик ќе ги доставува 
судските писмена до лицата што се припадници на 
таа народност, а во постапката се служеле со тој 
јазик. Тие лица можат да бараат писмената да им 
Св доставуваат на јазикот на кој се води постапката. 

(3) На обвинетиот кој е во притвор ќе му се 
обезбеди преведување на писмената од став 1 на 
Овој член. 

Член 9 
Судовите од подрачја на разни републики 

односно автономни покраини сообраќаат меѓусебно 
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и едни на други си укажуваат правна помош секој 
на јазикот што е во службена употреба во тој суд. 
Ако писменото е составена на јазикот на народно-
ста, а се упатува до судот во кој јазикот на таа на-
родност не е во службена употреба, ќе се приложи 
превод на јазикот на народот на Југославија кој е 
во службена употреба во судот што го упатува пис-
меното. 

Член 10 
Забрането е и казниво од обвинетиот или од 

друго лице што учествува во постапката да се изну-
дува признание односно некаква друга изјава. 

Член 11 
(1) Обвинетиот има право да се брани сам или 

со стручна помош од бранител што ќе го избере са-
миот од редовите на адвокатите. 

(2) Ако обвинетиот не земе бранител сам, судот 
заради осигурување на одбраната ќе му постави на 
обвинетиот бранител кога е тоа определено со овој 
закон. 

(3) На обвинетиот мора да му се осигури довол-
но време за подготвуваше на одбраната. 

Член 12 
Лицето што неоправдано е осудено за кривично 

дело или без основа е лишено од слобода има право 
да биде рехабилитиран, право на надомест на ште-
та од општествените средства, како и други права 
утврдени со закон. 

Член 13 
Обвинетиот или друго лице што учествува во по-

стапката а од незнаење би можело да пропушти 
некое дејствие во постапката, или поради тоа да не 
ги користи своите права, судот ќе го поучи за пра-
вата што според овој закон му припаѓаат и за по-
следиците од пропуштањето на дејствието. 

Член 14 
Судот е должен да настојува постапката да се 

спроведе без одолжување и да оневозможи секоја 
злоупотреба на правата што им припаѓаат на лица-
та што учествуваат во постапката. 

Член 15 
(1) Судот и државните органи што учествуваат 

во кривичната постапка се должни вистинито и на-
полно да ги утврдат фактите што се од важност за 
донесување на законита одлука. 

(2) Тие се должни со еднакво внимание да ги 
испитуваат и утврдат како фактите што го то-
варат обвинетиот така и оние што му одат во ко-
рист. 

Член 16 
Правото на судот и на државните органи што 

учествуваат во кривичната достанка да го оценуваат 
постоењето или непостоењето на фактите, не е вр-
зано ниту ограничено со посебни формални доказни 
правила. 

Член 17 
(1) Кривичната постапка се поведува по барање 

од овластениот тужител. 
(2) За дела за кои се гони по службена должнб-

ст овластен тужител е јавниот обвинител, а за дела 
за кои се гони по приватна тужба овластен тужител 
е приватниот тужител 

(3) Ако јавниот обвинител најде дека нема ос-
нов за поведување или продо,лжување на кривич-
ната постапка, не неговото место може да стапи 
оштетениот како тужител под условите определени 
со овој закон. 

Член 18 
Јавниот обвинител е должен да преземе кри-

вично гонење ако постојат докази дека е сторено 
кривично дело за кое се гони по службена долж-
ност. 

Член 19 
(1) Во кривичната постапка судовите судат во 

збореи состав. 
(2) Во првостепените судови за полесни кривич-

ни дела суди судија поединец. 

Член 20 
Кога е пропишано дека поведувањето на кри-

вична постапка има за последица ограничување на 
определени права, овие последици, ако со закон не 
е определено поинаку, настапуваат со влегувањето 
во правна сила на обвинителниот акт, а за криви-
чните дела за кои како главна казна е пропишана 
парична казна или затвор до три години — од денот 
кога е донесена осудувачката пресуда, без оглед, 
дали станала правосилна. 

Член 21 
(1) Ако примената на кривичниот закон зависи 

од претходното решение на некакво правно праша-
ње за чие решение е надлежен судот во некоја дру-
га постапка или некој друг државен орган, судот 
што суди во кривичниот предмет може сам да го 
реши и тоа прашање според одредбите што важат 
за докажување во кривичната постапка. Решението 
на ова правно прашање од страна на кривичниот 
суд има дејство само за кривичниот предмет што го 
расправа овој суд. 

(2) Ако за таквото претходно прашање веќе до-
нел одлука судот во некоја друга постапка или друг 
државен орган, таквата одлука не го врзува кри-
вичниот суд во поглед на оцената дали е сторено 
определено кривично дело. -

Г л а в а II 

НАДЛЕЖНОСТ НА СУДОВИТЕ 

1. Стварна надлежност и состав на судот 

Член 22 
Судовите во републиките и автономните покра-

ини судат во кривичните предмети во границите на 
својата стварна надлежност определена со републи-
чки односно со покраински закон. 

Член 23 
(1) Во прв степен судовите судат во совети со-

ставени од двајца судии и тројца судии-поротници 
за кривични дела за кои според законот може да се 
изрече казна затвор во траење од петнаесет години 
или потешка казна, а во совети составени од еден 
судија и двајца судии-поротници — за кривични 
дела за кои е пропишана поблага казна. За кри-
вични. дела за кои како главна казна е пропишана 
парична казна или казна затвор до една година, во 
првостепениот суд суди судија поединец. 

(2) Во втор степен судовите судат во совети со-
ставени од петмина судии за кривични дела за кои 
Според законот може да се изрече казна затвор во 
араење од петнаесет години или потешка казна, а во 
совети составени од тројца судии — за кривични де-
ла за кои е пропишана поблага казна. Кога суди во 
втор степен на претрес, советот е составен од двај-
ца судии и тројца судии-поротници. 

(3) Во трет степен судовите судат во совети со-
ставени од петмина судии. 

(4) Дејствијата во истрагата ги врши судија на 
првостепениот суд (истражен судија). 
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(5) Претседателот на судот и претседателот на 
советот одлучуваат во случаите предвидени во овој 
закон. 

(6) Првостепените судови, во совет составен од 
тројца судии, одлучуваат за жалби против решени-
ја на истражен судија и против други решенија 

јјјога е тоа определено со овој закон, донесуваат ОД-
РЖИШ во прв степен надвор од главниот претрес и 
ставаат предлози во случаите предвидени во овој 
или во друг закон. 

(7) Судот одлучува за барање за вонредно 
ублажување на казната и за барање за вонредно 
преиспитување на правосилната пресуда во совет 
составен од петмина судии ако се работи за кри-
вично дело за кое во законот е пропишана казна 
затвор во траење од петнаесет години или потешка 
казна, а во совет составен од тројца судии — ако 
се работи за кривично дело за кое е пропишана 
поблага казна. -

(8) Судот одлучува за барање за заштита на 
законитоста во совет составен од петмина судии 
ако со републички односно со покраински закон не 
е предвидено за барањето за заштита на законито-
ста подигнато против одлуката на советот на ре-
публичкиот односно на покраинскиот врховен суд 
поради повреда на републичкиот односно на по-
краинскиот закон да одлучува судот во поширок 
состав. 

(9) Ако со овој закон не е определено поинаку, 
судовите од повисок степен одлучвуаат во совет со-
ставен од тројца судии и во случаите што не се 
1 М к и д е н и во претходните ставови на овој член. 

Член 24 
- Ј^зниот суд е надлежен: 
1) да одлучува во последен степен за жалби 

против пресудите на судовите во републиката од-
носно во автономната покраина и на врховниот 
воен суд кога е изречена смртна казна за кривични 
дела утврдени со сојузен закон; 

2) да одлучува за барање за вонредно ублажу-
вање на казната во случаите определени во овој 
закон; 

3) да одлучува за барање за заштита на зако-
нитоста во случаите определени во овој закон; 

4) да одлучува за барање за вонјредно преиспи-
тување на правосилна пресуда во с л у ч а и т е опреде-
лени во' овој закон; 

5) да одлучува за судир на надлежноста поме-
ѓу редовните судови во случаите определени во 
овој закон; 

6) да одлучува за пренесување на месната над^ 
лежност на судот во случаите определени во овој 
закон; 

7) да врши други работи определени со сојузен 
за тон. 

Член 25 
.(1) Сојузниот суд одлучува во совет составен 

од петмина судии за жалба против пресуда, за ба-
рање за вонредно ублажување на казна, за барање 
за заштита на законитоста и за барање за вонредно 
преиспитување на правосилна пресуда, а во други 
случаи одлучува во совет составен од тројца судии. 

(2) Сојузниот суд одлучува во општа седница 
за барање за заштита на законитоста против од-
лука на својот совет. 

2. Месна надлежност 

Член 26 
(1) Месно надлежен по правило е судот на чие 

подрачје е извршено или обидено кривичното дело. 
(2) Приватна тужба може да се поднесе и до 

судот на чие подрачје обвинетиот има живеалиште 
или престојувалиште. 

(3) Ако кривичното дело е извршено или оби-
дено на подрачја на разни судови или на граница-
та на тие подрачја, или е неизвесно на кое подрач-
је е извршено или обидено, надлежен е ОНОЈ од тие 
судови што по барањето на овластениот тужител 
прв ја започнал постапката, а ако постапката уште 
не е започната - судот до кој прво е поднесено 
барањето за поведување на постапката 

Член 27 
Ако кривичното дело е сторено на домашен 

брод или на домашен воздухоплов додека се наога 
во домашно пристаниште, надлежен е судот на чие 
подрачје се наоѓа тоа пристаниште. Во други слу-
чаи кога кривичното дело е сторено на домашен 
брод или на домашен воздухоплов, надлежен е су-
дот на чие подрачје се наоѓа матичната лука на 
бродот односно на воздухопловот или домашното 
пристаниште во кое бродот односно воздухопловот 
првпат ќе се запре. 

Член 28 
(1) АКО кривичното дело е сторено преку печат 

надлежен е судот на чие подрачје списот е печа-
тен. Ако тоа место не е познато или сп,исот е печа-
тен во странство, надлежен е судот на чие го-т'1^'0 

се растура печатениот спис 
(2) Ако според законот одговора составувачот 

на списот надлежен е и судот на местото во кое 
составувачот тла живеалиште, или судот на местото 
каде што се случил настанот на КОЈ се однесува 
списот. 

(3) Одредбите на претходните ставови согласно 
ќе се применат и во случај ако списот или изјава-
та е објавена преку радиото или телевизијата, 

Член 29 
(1) Ако не е познато местото на извршувањето 

на кривичното дело или ако тоа место е надвор од 
територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија надлежен е судот на чие по-
драчје обвинетиот има живеалиште или престоју-
валиште. 

(2) Ако судот на чие подрачје обвинетиот има 
живеалиште или престојувалиште веќе ја започнат 
постапката, останува надлежен иако се узнало за 
местото на извршувањето на кривичното дело 

(3) Ако не е познато Местото на извршувањето 
на кривичното дело ниту живеалиштето или пре-
стојувалиштето на обвинетиот, или обете се надвор 
6д територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, надлежен е судот на чие 
подрачје обвинетиот ќе се фати или сам г^ при-
јави. 

Член 30 
АКО некое лице сторило кривични дела во Ју-

гославија и во странство, надлежен е судот што е 
надлежен за кривично дело сторено во Југославија. 

Член 31 
Ако според одредбите на овој закон не може да 

се установи кој суд е месно надлежен, Сојузниот 
суд ќе определи еден од стварно надлежните судо-
ви пред кој ќе се спроведе постапката 

3. Спојување и раздвојување на ПОГТПР.ЅД -а 

Член 32 
(1) Ако исто лице е обвинето за повеќе кривич-

ни дела, па за некои од тие дела е надлежен по.ни-
зок а за некои повисок суд. надлежен е повисокиот 
суд, а ако се надлежни судови од ист вид, н а д е -
жен е оној суд што по барањето на овластениот 
тужител прв^ ја започнал постапката, а ако постап-
ката уште не е започната - судот до кој прво 
е поднесено барањето за поведување на постапката. 
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(2) Според одредбите нa став 1 од овој член се 
определува надлежноста и во случајот ако оштете-
ниот истовремено сторил кривично дело спрема об-
винетиот. 

(3) За соизвршителите по правило е надлежен 
судот кој како надлежен за еден од нив прв Ја за-
почнал постапката. 

(4) Судот што е надлежен за извршителот на 
кривичното дело, по правило е надлежен и за соу-
чесниците, прикривачите, за лицата што му помо-
гнале на сторителот по извршувањето на кривич-
ното дело, како и за лицата што не го пријавиле 
подготвувањето на кривичното дело, извршува-
њето на кривичното дело или сторителот. 

, (5) Во сите случаи рд претходните ставови, по 
правило, ќе се спроведе' единствена постапка и ќе 
се донесе една пресуда. 

(6) Судот може на предлог од јавниот обвини-
тел, да одлучи да се спроведе единствена постапка 
и да се донесе една пресуда и во случаЈ кога се 
обвинети повеќе лица за повеќе кривични дела, но 
само ако меѓу извршените кривични дела постои 
меѓусебна врска и ако постојат исти докази. Ако за 
некои од овие кривични дела е надлежен повисок, 
а за некои понизок суд, единствена постапка може 
да се спроведе само пред повисокиот суд. 

(7) За спојување на постапката одлучува судот 
пгго-е надлежен за спроведување на единствена 
постапка. Против решението со кое е определено 
спојување на постапката или со кое е одбиен пред-
логот за спојување не е дозволена жалба. 

(8) Според одредбите на овој член ќе се поста-
пи и ако единствена постапка треба да се спроведе 
за повеќе кривични дела за кои се надлежни судо-
вите во разни 'републики односно во автономни по-
краини. 

Член 33 
(1) Судот што е надлежен според член 32 на 

овој закон може од важни причини или од причи-
ни на целесообразноста до завршувањето на глав-
ниот претрес да одлучи постапката за одделни 
кривични дела или против одделни обвинети да се 
раздвои и посебно да се доврши или да му се пре-
даде на друг надлежен' суд. 

(2) Решението за раздвојување на постапката 
го донесува надлежниот суд по сослушувањето на 
јавниот обвинител кога кривичната постапка се во-
ди по негово барање. 

(3) Против решението со кое е определено раз-
двојување на постапката или со кое е одбиен пред-
логот за раздвојување на постапката не е дозволе-
на жалба. 

4. Пренесување на месната надлежност 

Член 34 
(1) Кога надлежниот суд од правни или ствар-

ни причини е спречен да постапува, должен е за 
тоа да го извести непосредно повисокиот суд што 
по сослушувањето на јавниот обвинител, кога пос-
тапката се води по барање на јавниот обвинител ќе 
определи друг стварно надлежен суд на своето по-
драчје. 

(2) Против ова решение не е дозволена жалба! 

Член 35 
(1) Судот определен со републички односно со 

покраински закон може за водење на постапката 
да определи друг стварно надлежен суд на своето 
подрачте ако е очигледно дека т ака полесно ќе се 
спроведе постапката или ако постојат други важни 
причини. , ' 

(2) Сојузниот суд може за водење на постапка-
та да определи друг стварно надлежен суд на те-
риторијата на друга република ако е очигледно де-
ка така полесно ќе се спроведе постапката.' 

(3) Решението во смисла на ст. 1 и 2 од овој 
член судот може да го донесе по предлог од истра-
жниот судија, судијата поединец или од претседа-
телот на советот, или по предлог од Јавниот обви-
нител кој постапува пред судот што одлучува за 
пренесување на месната надлежност кога кривич-
ната постапка се води по барање од Јавниот обви 
нител. 

5. Последици од ненадлежноста и судир ' на надле-
жноста 

Член 36 
(1) Судот е должен да внимава ма својата ствар-

на и месна надлежност и штом ќе забележи дека 
не е надлежен ќе се огласи за ненадлежен и по 
правосилноста на решението ќе го упати предметен 
до надлежниот суд. 

' (2) Ако во текот "на главниот претрес судот ус-
танови дека за суденото е надлежен понизок суд 
предметот нема да го достави до ТОЈ суд туку сам 
ќе ја спроведе постапката и ќе донесе одлука 

(3) Откако обвинителниот акт ќе стане правоси-
лен судот не може да се огласи за месно ненадле-
жен ниту странките можат да истакнуваат приго-
вор за месна ненадлежност. 

(4) Ненадлежниот суд е должен да ги преземе 
оние дејствија во постапката за кои постои опас-
ност од одлагање. 

Член 37 
(1) Ако судот на кој му е отстапен предметите 

како на надлежен смета дека е надлежен судот 
што му го отстапил предметот или некој друг суд 
ќе поведе постапка за решавање на судирот на 
надлежноста. 

(2) Кога по повод жалбата против одлуката на 
првостепениот суд со која тој се огласил за нена-
длежен донел одлука второстепениот суд, за таа 
одлука е врзан во прашањето за надлежноста и 
судот на кој му е отстапен предметот ако второсте-
пениот суд е надлежен за решавање на судирот на 
надлежноста помеѓу тие будови. ' -

Член 38 
(1) Судирот на надлежноста меѓу судовите ги 

решава заеднички непосредно повисокиот суд. 
(2) Сојузниот суд одлучува за судирот на над-

лежноста помеѓу судовите од територии на разни 
републики, како и помеѓу воените судови и други-
те редовни судови. 

(3) Пред да донесе решение по повод судирот 
на надлежноста, судот ќе побара мислење од јав-
ниот обвинител што е надлежен да постапува пред 
тој суд, кога кривичната постапка се води по бара-
ње на јавниот обвинител. Против ова решение не е 
дозволена жалба. 

(4) При одлучувањето за судирот на надлежно-
ста судот може истовремено по службена должност 
да донесе одлука за пренесување на месната над-
лежност ако се исполнети условите од член 35 на 
овој закон. 

^5) Додека не ќе се реши судирот на надлеж-
носта помеѓу судовите, секој од нив е должен да ги 
презема оние дејствија во постапката за кои постои 
опасност од одлагање. 

Г л а в а I I I 

ИЗЗЕМАЊЕ 

Член 39 
Судија или судија-поротник не може да врши 

судски должности: 
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1) ако е оштетен4 со кривичното дело; 
2) ако обвинетиот, неговиот бранител, тужите-

лот, ,оштетениот, нивниот законски застапник или 
полномошник, му е брачен другар или роднина 
по крв во права линија до кој и- да е степен, во 
странична линија до четвртиот степен, а по жена 
до вториот степен; 

3) ако со обвинетиот, неговиот бранител, тужи-
телот или со оштстениот е во однос на старател, 
лице под старателство, посвоител, посвоеник, хра-
нител или храненик; 

4) ако во истиот кривичен предмет вршел ис-
тражни дејствија или учествувал во постапката ка-
ко тужител, бранител, законски застапник или 
полномошник на оштетениот односно на тужителот, 
или е сослушан како сведок или како вештак, 

5) ако во истиот предмет учествувал во доне-
сувањето на одлуката на понискиот суд или ако во 
истиот суд учествувал во донесувањето на одлука-
та која се побива, со жалбата; 

6) ако постојат околности што предзвикуваат 
сомневале во неговата непристрасност. 

Член 40 
(1) Судијата или судијата-поротник штом ќе 

узнае дека постои некоја од причините за иззема-
ње од член 39 точ, 1 до 5 на овој закон, должен е да 
ја прекине секоја работа врз тој предмет и за тоа 
да го извести претседателот на судот, кој ќе му 
определи замена, АКО се работо за изземање на 
претседателот на судот, тој ќе си определи себеси 
заменик помеѓу судиите на тој суд, а ако тоа не е 
можно, ќе побара од претседателот на непосредно 
повисокиот суд да определи замена. 

(2) Ако судијата или судијата-поротник смета 
дека постојат други околности што го оправдуваат 
неговото изземање (член 39 точка 6), ќе го извести 
за тоа претседателот на судот. 

Член 41 
(1) Изземање можат да бараат и странките. 
(2) Странките можат да поднесат барања за 

изземање до почетокот на главниот претрес, а ако 
за причината за изземањето од член 39 точ. 1 до 5 
на овој закон узнале подоцна, барањето го подне-
суваат веднаш по узнавањето. 

(3) Барањето за изземање на судија на повисо-
киот суд странката може да го стави во жалбата 
или во одговорот на жалбата. 

(4) Странката може да бара изземање -само на 
поименично определен судија или на судија-порот-

ник кој постапува во предметот, односно на судија 
на повисокиот суд.' 

(5) Странката е должна во барањето да ги на-
веде, околностите поради кои смета дека постои не-
кој од"законските основи за изземање. Во барањето 
не можат повторно да се наведуваат причините 
што се истакнувани во поранешното барање за из-
земање кое е одбиено 

Член 42 
(1) За барањето за изземање од член 41 на овој 

закон одлучува претседателот на судот. 
(2) Ако се бара рхзземање само на претседателот 

на судот, или на претседателот на' судот и на су-
дија или на судија-поротник, одлуката за иззема-
ње ја "донесува претседателот на непосредно пови-
сокиот суд, а ако се бара изземање на претседател 
на републичкиот односно на покраинскиот врховен 
суд или на претседателот на Сојузниот суд, одлуката 
за изземање ја донесува општата седница на тој 
суд. 

(3) Пред да се донесе решение за изземање ќе 
се прибави изјава од судијата, од судијата-порот-
ник односно од претседателот на судот, а по потре-
ба ќе се спроведат и други извиди. 

(4) Против решението со кое се усвојува бара-
њето за изземање не е дозволена жалба. Решение-

то со кое се одбива барањето за изземање може да 
се побива со посебна жалба, а ако 'такво' решение е 
донесено по подигнатото обвинение, тогаш само со 
жалба на пресудата. 

(5) Ако барањето за изземање од член 39 точка 
6 на овој закон е поднесено по почетокот на глав-
ниот претрес или ако е постапено спротивно на од-
редбите од член 41 ст 4 и 5 на овој закон, барањето 
ќе се отфрли во целост односно делумно. Против 
решението со кое се отфрла барањето не е дозво-
лена жалба. Решението со кое се отфрла барањето 
го донесува претседателот на судот, а на главниот 
претрес — советот. Во донесувањето на тоа реше-
ние може да учествува судијата чие изземање се 
бара. 

Член 43 
Кога судијата или судијата-поротник узнае де-

ка е ставено барање за негово изземање, должен е 
веднаш да Ја запре секоја работа врз предметот а 
акг' се работи за изземањето од член 39 точка 6 на 
ОВОЈ закон, до донесувањето на решението за ба-
рање може да ги презема само оние дејствија за 
кои постои опасност од одлагање. 

Член 44 
(1) Одредбите за изземање на судии и судии-

поротници согласно ќе се применуваат и врз јав-
ните обвинители и лицата што врз основа на зако-
нот за јавното обвинителство се овластени да го 
застапуваат јавниот обвинител во постапката, за-
писничарите, толкувачите и стручните лица (член 
163) како и врз вештаците, ако за нив не е опреде-
лено нешто друго (член 344). 

(2) Јавниот' обвинител одлучува за изземањето 
на лицата што врз основа на законот за јавното 
обвинителство се овластени да го застаупваат во 
кривичната постапка За изземањето на јавниот 
обвинител одлучува4 непосредно повисокиот јавен 
обвинител Во поглед ца надлежноста за одлучува-
ње за изземање на републички, покраински и "на 
сојузниот јавен обвинител, се применуваат одред-
бите на соодветниот закон за јавното обвинителство. 

(3) За изземање на записничари и на вештаци 
одлучува советот, претседателот на советот или су-
дијата 

(4) Кога овластените службени лица на орга-
ните за внатрешни работи преземаат истражни деј-
ствија врз основа на овој закон, за нивното иззема-
ње одлучува истражниот судија. Ако при презема-
њето на овие дејствија учествува записничар за 
неговото изземање одлучува службеното лице што 
го презема дејствието. 

Г л а в а I V 

ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 

Член 45 
(1) Основно право и основна должност на Јав-

ниот обвинител е да ги гони сторителите на криви-
чни дела. 

(2) За кривичните дела за кои сезони по служ-
бена должност јавниот обвинител е надлежен' 

1) да презема потребни мерки во врска со от-
кривањето на кривичните дела и со пронаоѓањето 
на сторителите и заради, насочување на претходна-
та кривична постапка, 

2) да бара спроведување на истрага; 
3) да го подига и застапува обвинителниот акт 

односно обвинителниот предлог пред надлежниот 
суд; 

4) да изјавува жалби против неправосилните " 
судски одлуки и да поднесува вонредни правни ле-
кови против правосилните судски одлуки. 

(3) Јавниот обвинител врши и други дејствија 
определени со овој закон. 
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Член 46-
(1) Јавните обвинители во републиките и авто-

номните покраини постапуваат пред соодветните 
судови согласно со републичкиот односно покраин-
скиот закон. 

(2) Сојузниот Јавен обвинител постапува пред 
Сојузниот суд. 

Член 47 
Меснава надлежност на јавниот обвинител се 

определува според одредбите кои важат за надлеж-
носта на судот на она подрачје за кое е назначен 
обвинителот. л 

Член 48 
Кога постои опасност од одлагање, дејствијата 

во постапката ќе ги преземе и ненадлежен јавен 
обвинител, но за тоа мора веднаш да го извести 
надлежниот јавен обвинител. 

Член 49 
Јавниот обвинител ги презема сите дејствија во 

постапката за кои е овластен според законот сам 
или преку лицата што врз основа на законот за ја-
вното обвинителство се овластени да го застапуваат 
во кривичната постапка. 

Член 50 
Судирот на надлежноста помеѓу јавните обвини-

тели го решава заеднички непосредно повисокиот 
јавен обвинител. 

Член 51 
Јавниот обвинител може да се откаже од бара-

њето за гонење до завршувањето на главниот пре-
трес пред првостепениот суд, а пред повисокиот 
суд — во случаите предвидени во овој закон. 

Г л а в а V 

ОШТЕТЕН И ПРИВАТЕН ТУЖИТЕЛ 

Член 52 
(1) За кривичните дела за кои се гони по при-

ватна тужба, тужбата се поднесува во рок од три 
месеци од денот кога лицето овластено за поднесу-
вање на приватна тужба узнало за кривичното де-
до и за сторителот. 

(2) Ако е подигната приватна тужба поради 
кривично дело навреда, обвинетиот до завршува-
њето на главниот претрес и по истекот на рокот од 
став 1 на овој член може да подигне тужба протиќ 
Тужителот што му ја повратил навредата (против-
тужба). Во ваков случај судот донесува една пре-
суда. 

(3) Ако во рокот од став 1 на овој член оштете-
ниот се обрнал за посредување до мировниот совет 
или до друг самоуправен суд овластен за посреду-
вање во мирењето, рокот за поднесување на прива-
тна тужба почнува да тече од денот кога постапка-
та пред самоуправниот суд е завршена, а ако пос-
тапката не ,е завршена во рок од три месеци — со 
истекот на тој рок. Ако во постапката пред само-
управниот суд дошло до помирување, оштетениот го 
губи правото на поднесување приватна тужба. 

Член 53 
(1) Приватна тужба се поднесува до надлеж-

ниот суд. 
(2) Кога оштетениот поднел кривична пријава, 

а во текот на постапката ќе се утврди дека се ра- ^ 
боги за кривично дело за кое се гони по приватна 
тужба, пријавата ќе се смета како навремена при-
ватна тужба ако е поднесена во рокот предвиден за 
приватна тужба. 

Член 54 
(1) За малолетници и лица што се наполно ли-

шени од деловната способност, приватна тужба 
поднесува нивниот законски застапник. 

(2) Малолетник што наполнил шеснаесет годи-
ни може и самиот да поднесе приватна тужба. 

Член 55 
Ако приватниот тужител умре во текот на ро-

кот за поднесување на приватна тужба или во те-
кот на постапката, неговиот брачен другар, децата, 
родителите, браќата И' сестрите можат во рок од 
три месеци по неговата смрт да поднесат тужба 
односно да дадат изјава дека ја продолжуваат пос-
тапката. 

Член 56 
Ако со кривичното дело се оштетени повеќе ли-

ца, гонењето ќе се преземе односно ќе се продолжи 
по приватна тужба од секој оштетен. 

Член 57 
Приватниот тужител може со своја изјава до 

судот пред кој се води постапката да се откаже од 
приватната тужба до завршувањето на главниот 
претрес. Во тој случај тој го губи правото повтор-
но да поднесе приватна тужба. 

Член 58 
(1) Ако приватниот тужител не дојде на глав-

ниот претрес иако е уредно повикан, ќе се омега 
дека се откажал од тужбата, ако со овој закон 
не е определено нешто друго (член 442). 

(2) Претседателот на советот ќе му дозволи 
враќање во поранешна состојба на приватниот ту-
жител кој од оправдана причина не можел да дој-
де на главниот претрес, ако во рок од осум дена по 
престанувањето на пречката поднесе молба за вра-
ќање во поранешна состојба. 

(3) По истекот на три месеци од денот на пропу-
штањето не може да се бара враќање во поранеш-
на состојба. 

(4) Против решението со кое се дозволува вра-
ќање во поранешна состојба не е дозволена жалба. 

^ Член 59 
(1) Оштетениот и приватниот тужител имаат 

право во текот на истрагата да укажат на сите фа-
кти и да предложат докази што се од важност зк 
утврдување на кривичното дело, за пронаоѓање гф 
сторителот на кривичното дело и за утврдување нФ 
нивните имотноправии барања. 

(2) На главниот претрес тие имаат право да 
предлагаат докази, да му поставуваат прашања на 
оптужениот, на сведоците и на вештаците и да из-
несуваат забелешки и објасненија во поглед на 
нивните искази, и да даваат други изјави и да 
ставаат други предлози. 

(3) Оштетениот, оштетениот како тужител и 
приватниот тужител имаат право да ги разгледу-
ваат јсписите и да ги разгледаат предметите што 
служат како доказ. По исклучок, ним може привре-
мено да не им се дозволи разгледување на одделни 
списи односно на предмети ако тоа го бараат по-
себни причини на одбраната или безбедноста на 
земјата, но за оштетениот како тужител и приват-
ниот тужител оваа недозволеност може да трае 
само додека не ќе бидат известени дека истрагата 
е^ завршена (член 176). На оштетениот може да не 
му се дозволи разгледување на списите и додека нб 
ќе биде сослушан како сведок. Против решението 
за недозволеност е дозволена жалба до советот 
(член 23 став 6), која не го задржува извршувањето 
на решението. 

(4)-Истражниот судија и претседателот на со-
ветот ќе ги запознаат оштетениот и приватниот 
тужител со правата наведени во ст. 1 до 3 на овој 
член. 
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Член 60 
(1) Кога јавниот обвинител ќе најде дека нема 

основ да го преземе гонењето за кривично дело за 
кое се гони по службена должност, должен е во рок 
од осум дена за тоа да го извести оштетениот и да 
го упати дека може самиот да го преземе гонењето. 
Вака ќе постапи и судот ако донел решение за за-
пирање на постапката поради откажување на јав-
ниот обвинител од гонењето. 

(2) Оштетениот има право да го преземе односно 
да го продолжи гонењето во рок од осум дена од 
кога го примил известувањето од став 1 на овој 
член. 

(3) Ако јавниот обвинител се откажал од обви-
нителниот акт, оштетениот може преземајќи го го-
нењето да остане при подигнатиот обвинителен акт 
или да подигне нов. 

(4) Оштетениот што не е известен дека јавниот 
обвинител не го презел гонењето или дека се отка-
жал од гонењето, може своја изјава' дека ја про-
должува постапката да даде пред надлежниот суд 
во рок од три месеци од денот кога. јавниот обвини-
тел ја отфрлил пријавата односно од денот кота е 
донесено решението за запирање на постапката. 

(5) Кога јавниот обвинител односно судот го из-
вестува оштетениот дека може да го презеде гоне-
њето,-ќе му достави и поука кои дејствија може да 
ги преземе заради остварување на ова право. 

Член 61 
(1) Кога јавниот обвинител ќе се откаже од об-

винителниот акт на главниот претрес, оштетениот 
е должен веднаш да се изјасни дали сака да го про-
должи гонењето. Ако оштетениот не е присутен на 
главниот претрес, а уредно е повикан, ќе се смета 
дека не сака да го продолжи гонењето. 

(2) Претседателот на советот на првостепениот 
суд ќе му дозволи враќање во поранешна состојба 
на оштетениот што не е уредно повикан на главниот 
претрес на кој е донесена пресудата со која се од-
бива обвинението поради откажување на јавниот 
обвинител од обвинителниот акт, ако оштетениот во 
рок од осум дена од приемот на^ пресудата поднесе 
молба за враќање во поранешна состојба и ако во 
таа молба изјави дека го продолжува гонењето. Во 
овој случај главен претрес ќе се закаже повторно и 
со пресудата донесена врз основа на новиот претрес 
ќе се укине поранешната пресуда. Ако уредно пови-
каниот оштетен не дојде на новиот главен претрес, 
поранешната пресуда останува во сила. Одредбите 
на член 58 ст. 3 и 4 од овој заонн ќе се применат и 
во овој случај. 

Член 62 
(1) Ако оштетениов во законскиот рок не го по-

веде или не го продолжи гонењето, или ако оште-
тениот како тужител не дојде на главниот претрес 
иако е повикан уредно, ќе се смета дека се отка-
ж а л од гонењето. 

(2) Во случај на недоаѓање на оштетениот како 
тужител на главниот претрес на кој бил уредно по-
викан, ќе се применат одредбите од член 58 ст. 2 до 
4 на овој закон. 

Член 63 
(1) Оштетениот како тужител ги има истите пра-

ва што ги има јавниот обвинител, освен оние што 
му припаѓаат на јавниот обвинител како на држа-
вен орган. 

(2) Во постапката што се вода по барање од ош-
тетениот како тужител, јавниот обвинител има пра-
во до завршувањето на главниот претрес сам да го 
преземе гонењето и застапувањето на обвинението. 

Член 64 
(1) Ако оштетениот е малолетник или лице што 

е наполно лишено од деловна способност, неговиот 
законски застапник е овластен да ги дава сите из-

јави и да ги презема сите дејствија на кои според 
овој закон е овластев оштетениот. 

(2) Оштетениот што наполнил шеснаесет години 
е овластен самиотчда дава изјави и да презема деј-
ствија во постапката 

Член 65 
/ 

(1) Приватниот тужител, оштетениот и оштете-
ниот како тужител, како и нивните законски за-
стапници можат своите прзва во постапката да ги 
вршат и преку полномошник. 

(2) На оштетениот како тужител, кога постав-
ката се води по негово барање за кривично дело за 
кое според законот може да се изрече казна затвор 
во траење над пет години, може, по негово барање, 
да му се постави полномошник ако е тоа во интерес 
на пост,апката и ако оштетениот како тужител, спо-
ред својата имотна состојба, не може да ги подне-
сува трошоците на застапувањето. За барањето од-
лучува истражниот судија односно претседателот на 
советот, а полномошникот го назначува претседате-
лот на судот од редот на адвокатите. Ако во седи-
штето на судот нема доволно адвокати, за полно-
мошник може да се назначи лице што е дипломи-
ран правник и е способно на оштетениот како на 
тужител да му даде стручна помош. 

Член бб 
Приватниот тужител, оштетениот како тужител 

и оштетениот, како и нивните законски застапници 
и полномошници, се должни за секоја промена на 
адресата или на ѕпрестојувалиштето да го известат 
судот. 

Г л а в а VI 

БРАНИТЕЛ 

Член 67 
(1) Обвинетиот може да има бранител во текот 

на целата кривична постапка. 
(2) Обвинетиот пред првото испитување мора да 

се поучи дека има право да земе бранител и дека 
бранителот може да присуствува на неговото испи-
тување. . ^ 

(3) Бранител на обвинетиот можат да му земат 
и неговиот законски застапник, брачниот другар, 
ррднина по крв во права линија, посвоител, посво-
еник, брат, сестра и хранител, ч 4 

(4) За бранител може да се земе само адвокат, 
а него може да го замени адвокатски приправник. 
Ако постапката се води за кривично дело за кое 
според законот може да се изрече казна затвор во 
траење над пет години или потешка казна, адвокат-
от може да го замени адвокатски приправник само 
ако има положен ^стручен испит предвиден со ре-
публички односно со покраински пропис. Пред со-
јузниот суд и пред републичкиот односно покраин-
скиот врховен суд бранител може да биде само ад-
вокат. 

(5) Ако во седиштето на судот нема доволно ад-
вокати, претседателот на судот на барање од обви-
нетиот или на лицето од став 3 на овој член, ќе 
одобри за бранител да се земе дипломиран правник 
способен на обвинетиот да му даде помош во од-
браната. 

(6) Бранителот е должен да поднесе полномош-
тие до органот пред кој се води постапката. Обвине-
тиот може на бранителот да му даде и усно полно-
мошно на записник кај органот пред кој се води 
постапката. 

Член 68 
(1) Повеќе обвинети можат да имаат заеднички 

бранител само ако тоа не е во спротивност со ин-
тересите на нивната одбрана. 

(2) Еден обвинет може да има повеќе брани-
тели. 
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Член 69 
(1) Бранител не може да биде оштетениот, брач-

ниот другар на оштетениот или на тужителот, ниту 
нивни роднина по крв во права линија до кој и да 
е степен, во странична линија до четвртиот степен 
или по жена до вториот степен. 

(2) Бранител не може да биде ни лице што е по-
викано како сведок на главниот претрес, освен ако 
според овој - закон е ослободено од должноста за 
сведочење и изјавило дека нема да сведочи или ако 
бранителот се сослушува како сведок во случајот од 
член 226 точка 2 на овој закон. 

Член 70 
(1) Ако обвинетиот е нем, глув или неспособен 

самиот успешно да се брани или ако постапката се 
води поради кривично дело за кое може да се изре-
че смртна казна, обвинетиот мора да има бранител 
веќе при првото испитување. 

(2) По подигнатиот обвинителен акт поради кри-
вично дело за кое според законот може да се изрече 
десет години затвор или потешка казна, обвинетиот 
мора да има бранител во времето на доставувањето 
на обвинителниот акт.^ 

(3) Обвинетиот кому му се суди во отсуство 
(член 300) мора да има бранител штом ќе се донесе 

^решение за судење во отсуство. 
(4) АКО обвинетиот во случаите на задолжител-

на одбрана од претходните ставови сам не земе брат 
вител, претседателот на судот ќе му постави брани-
тел по" службена должност. Кога на обвинетиот ќе 
му се постави бранител по службена должност по 
подигнатиот обвинителен акт, за тоа ќе се извести 
обвинетиот заедно со доставувањето на обвинител-
ниот акт. 

(5) За бранител ќе се постави адвокат, но ако 
во седиштето на судот нема доволно адвокати, за 
бранител може да се постави и друго лице кое е дип-
ломиран правник и е способно на обвинетиот да му 
даде помош во одбраната. 

Член 71 
(1) Кога не постојат услови за задолжителна од-

брана, а постапката се води за кривично дело за кое 
е пропишана казна затвор над , три години, на обви-
нетиот, по негово 'барање, може да му се постави 
бранител ако спрема својата имотна состојба не мо-
же да ги поднесува трошоците на одбраната. 

(2) Барањето за назначување на бранител спо-
ред став 1 од овој член може да се стави само по 
подигнатиот обвинителен акт. За барањето одлучу-
ва претседателот на советот, а бранителот го назна-
чува претседателот на судот. Во поглед на опреде-
лувањето на бранител ќе се примени одредбата на 
член 70 став 5 од овој закзон. 

Член 72 
(1) Наместо назначениот бранител (чл. 70 и 71) 

обвинетиот може самиот да земе друг бранител. Во 
тој случај ќе се разреши назначениот бранител. 

(2) Назначениот бранител може само од оправ-
дани причини да бара да биде разрешен. 

(3) За разрешувањето на бранителот во случај 
од ст. 1 и 2 на овој член одлучува, пред главниот 
претрес, истражниот судија односно претседателот 
на советот, а на главниот претрес советот. Против 
ова решение не е дозволена жалба. 

(4) Претседателот на судот може, по барање на 
обвинетиот или со негова согласност, да го разреши 
назначениот бранител кој неуредно ја врши дол-
жноста. Наместо разрешениот бранител претседа-
телот на судот ќе назначи друг бранител. За разре-
шувањето на бранителот кој е адвокат ќе се изве-
сти адвокатската комора. 

Член 73 
(1) По донесувањето на решението за спроведу-

вање на истрага или по непосредното поднесување 

на обвинителниот акт (член 160), а и пред тоа ако 
некое лице е испитано во својство на обвинет, бра-
нителот има право да ги разгледува списите и да ги 
разгледа прибавените предмети што служат како 
доказ. ^ 

(2) По исклучок, во текот на претходната поста-
пка, до подигањето на обвинителниот акт, на бра-
нителот може привремено да не му се дозволи раз-
гледување на одделни списи или разгледување на 
предметите кога тоа го бараат посебни причини на 
одбраната или на безбедноста на земјата. 

(3) Против решението од став 2 на овој член е 
дозволена жалба до советот (член 23 стон 6) коза не 
го задржува извршувањето на решението. 

Член 74 
(1) Ако обвинетиот се наоѓа во притвор, а е ис-

питан, бранителот може со него „да се допишува и 
да разговара. 

(2) Истражниот судија може да нареди писмата 
што ги упатува обвинетиот до бранителот или брани-
телот до обвинетиот, да се предаваат дури откако тој 
ќе ги прегледа претходно, или дека обвинетиот само 
во негово присуство или во присуство на определено 
службено лице може да разговара со бранителот. 

(3) Кога ќе се заврши истрагата или кога обви-
нителниот акт односно обвинителниот предлог ќе се 
подигне без спроведување на истрага, на обвинетиот 
не може да му се забрани слободно и без надзор да 
се допишува и да разговара со својот бранител. 

Член 75 
(1) Бранителот е овластен да ги презема во ко-

рист на обвинетиот сите дејствија што може да ги 
преземе обвинетиот. 

(2) Правата и должностите на бранителот пре-
стануваат кога обвинетиот ќе го отповика полно-
мошното. 

Г л а в а VII 

ПОДНЕСОЦИ И ЗАПИСНИЦИ 

Член 76 
(1) Приватните тужби, обвинителните акти и об-

винителните предлози на оштетениот како тужител, 
предлозите, правните лекови и другите изјави и со-
општенија се поднесуваат писмено или се даваат 
усно на записник. 

(2) Поднесоците од став 1 на овој член мораат 
да бидат разбирливи и да го содржат се она што е 
потребно за да може да се постапи по^нив. 

(3) Ако во овој закон не е определено поинаку, 
судот ќе го повика подносителот на поднесок што е 
неразбирлив или не содржи сб што е потребно за да 
може по него да се постапува да го исправи подне-
сокот односно да го дополни, а ако тој тоа не го 
стори во определениот рок, судот ќе го отфрли под-
несокот. 

(4) Во поканата за исправка односно за допол-
нување на поднесокот, подносителот ќе се преду-
преди за последиците од пропуштањето. 

Член 77 
(1) Поднесоците штог според овој законче доста-

вуваат до противната странка му се предаваат на 
судот во доволен број примероци за судот и за дру-
гата странка. Ако се во прашање кривични дела на-
ведени во член 445 на овој закон, се предава и еден 
примерок на приватната тужба за самоуправниот 
суд. 

(2) Ако вакви поднесоци не му се предадени на 
судот во доволен број примероци, судот ќе го пови-
ка подносителот во определен рок да му предаде до-
волен број примероци. Ако подносителот не постапи 
по наредбата на судот, судот ќе ги препише потреб-
ните примероци на трошок на подносителот/ 
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Член 78 
(1) Судот ќе го казни со парична ^азна до 1.000 

динари бранителот, полномошникот, законскиот за-
стапник, оштетениот, приватниот тужител или ош-
тетениот како тужител кој во поднесокот или во 
усната реч го навредува судот или лицето кое уче-
ствува во постапката. Решението за казнување го 
донесува истражниот судија односно советот пред 
кој е дадена изјавата, а ако е таа сторена во подне-
сокот — судот кој треба да одлучи за поднесокот. 
Против ова решение е дозволена жалба. Ако јав-
ниот обвинител или лицето што го застапува навре-
дува некој друг, за тоа ќе се извести надлежниот 
јавен4обвинител. За казнувањето на адвокатот од-
носно на адвокатскиот приправник ќе се извести 
адвокатската комора. 

(2) Казнувањето според став 1 на овој член не 
влијае врз гонењето и изрекувањето на казната за 
кривичното дело извршено со навредувањето. 

Член 79 
(1) За секое дејствие преземено во текот на 

кривичната постапка ќе се состави записник исто-
времено кога се врши дејствието, а ако тоа не е 
можно, тогаш непосредно по тоа. 

(2) Записникот го пишува записничар. Само кога 
се врши претресување на стан или на лице, или 
дејствието се презема надвор од службените просто-
рии на органот, а записничар не може да се обез-
беди, записникот може да го пишува лицето што го 
презема дејствието. 

(3) Кога записникот го пишува записничар, за-
писникот се составува на тој начин што лицето што 
го презема дејствието му кажува гласно ра запис-
ничарот што ќе внесе во записникот. 

(4) На лицето што се испитува ќе му се дозволи 
само да ги кажува одговорите во записниокт. Во 
случај на злоупотреба ова право може да му се од-
земе. 

Член 80 
(1) Во записникот се внесува називот на држав-

ниот орган пред кој се врши дејствието, местото 
каде што се врши дејствието, денот и часот кога деј-

ствието е започнато и завршено, имињата и прези-
мињата на присутните лица и во кое својство при-
суствуваат, како и назначување на кривичниот 
предмет според кој се презема дејствието. 

(2) Записникот треба да ги содржи суштестве-
ните податоци за текот и содржината на провеме-
ното дејствие. Во записникот се забележува во фор-
ма на раскажување само суштествената содржина 
на дадените искази и изјави. Прашањата се внесу-
ваат во записникот само ако е потребно да се раз-
бере одговорот. Ако е потребно, во записникот до-
словно ќе се внесе прашањето што е поставено и 
одговорот што е даден. Ако при преземањето на 
дејствието се одземени предмети ил^ списи, тоа ќе 
се назначи во записникот, а одземените предмети 
ќе се приклучат кон записникот или ќе се наведе 
каде се наоѓаат на чување. 

(3) При преземање на дејствија како што е увид, 
претресување на стан или на лице, или препозна-
вање на лица или на предмети (член 233), во запис-
никот ќе се внесат и податоците што се важни со 
оглед на природата на таквото дејствие или за ут-
врдување на идентичноста на одделни предмети 

" (опис, мери и големина на предметите или трагите, 
ставање на ознака врз предметите и др.)„ а ако се 
направени скици, цртежи, планови, фотографии, 
филмски снимки и сл., тоа ќе се наведе во запис-
никот и ќе се приклучи кон записникот. 

ч Член 81 
(1) Записникот мора џа се води уредно, во него 

не смее ништо да се избрише, да се додаде или ме-
нува. Прецртаните места мораат да останат читливи. 

(2) Сите преиначувања, исправки и додавања се 
внесуваат на крајот на -записникот и мораат да би-

дат заверени од страна на лицата што го потпишу-
ваат записникот. 

Член 82 
(1) Испитаното лице, лицата што задолжително 

присуствуваат на дејствијата во постапката, како и 
странките, бранителот и оштетениот ако се при-
сутни, имаат право да го прочитаат записникот или 
да бараат да им се прочита. За тоа е должно да ги 
предупреди лицето што го презема дејствието, а во 
записникот ќе се назначи дали предупредувањето е 
сторено и дали е прочитан записникот. Записникот 
секогаш ќе се прочита ако немало записничар и тоа 
ќе се назначи во записникот. 

(2) Записникот го потпишува испитаното лице. 
Ако записникот се состои од повеќе листови испи-
таното лице го потпишува секој лист. 

(3) На крајот од записникот ќе се потпише тол-
кувачот ако го имало, сведоците чие присуство е 
задолжително при преземањето на истражните деј-
ствија, а при претресувањето и лицето што се пре-
тресува или чиј ст,ан се претресува. Ако записникот 
не го пишува записничар (член 79 став 2), запи-
сникот го потпишуваат лица што присуствуваат на 
дејствието. Ако такви лР1ца нема или не се во сос-
тојба да ја сфатат содржината на записникот, за-
писникот го потпишуваат двајца сведоци, освен ако 
не е можно да се обезбеди нивното присуство. 

(4) Неписмено лице место потпис става отпеча-
ток на показалецот од десната рака, а записнича-
рот под отпечатокот ќе го запише неговото име и 
презиме. Ако поради неможност да се стави отпе-
чаток од десниот показалец, се. става отпечаток од 
некој друг- прст или отпечаток од прст на левата 
рака, во записникот ќе се назначи од кој прст и 
од која рака е земен отпечатокот. 

(5) Ако испитаното лице ги нема обете раце — 
ќе се прочита записникот, а ако е неписмено — за-
писникот ќе му се прочита и тоа ќе се забележи во 
записникот. Ако испитаното лице одбие да се пот-
пише записникот или да се стави отпечаток од 
прстот тоа ќе се забележи во записникот и ќе се 
наведе причината за одбивањето. 

(6) АКО дејствието не можело да се врши беЈГ 
прекин, во записникот ќе се назначи денот и 
сот кога застанал прекинот, како и денот и часоф 
кога продолжува дејствието. 

(7) Ако имало приговори во поглед на содржи? 
ната на записникот, во записникот ќе се наведат Л 
тие приговори. 

(8) Записникот на крајот го потпишува лицето 
што го презело дејствието и записничарот. 

Член 83 
(1) Кога во овој закон е определено, дека врз 

исказот на обвинетиот, на сведокот или на вешта-
кот не може да се заснова судската одлука, истрае 
жниот судија по службена должност или на преде' 
лог од странките ќе донесе решение за издвојуваа 
ње на записниците за овие искази од списите. Прол 

тив ова решение е дозволена посебна жалба. 
(2) По правосилноста на решението, издвоените 

записници се затвораат во посебна обвивка и се 
чуваат кај истражниот судија одвоено од другите 
списи и не можат да се разгледаа^ ниту можат 
да се користат во постапката, освен во случаите 
предвидени во член 84 на овој закон. 

(3) По завршената истрага, како и по давање ^ 
согласност дека може да се подигне обвинителниот 
акт без спроведување на истрага (член 160 став 1), 
или кога врз основа на член 264 став 1 од овој за^ 
кон на истражниот судија му е предаден, на раз-
гледување обвините л ниот акт на оштетениот как^ 
тужител или приватна тужба, истражниот судија 
ќе постапи според одредбите на ст. 1 и 2 на овој 
член и во поглед на сите известувања што во сми-
сла на член 151 од овој закон им ги дале на орга-
ните за внатрешни работи обвинетиот и лицата на-
ведени во чл. 226 и 227 на овој закон. Кога јавниот 



Страна 154 - Број 4 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 14 јануари 197' 

обвинител ќе подигав обвинителен акт без спрове-
дување на истрага (член 160 став 6) ќе ги достави 
до истражниот судија списите во кои се наоѓаат 
ваквите известувања, кој ќе постапи според одред-
бите на овој член. 

(4) До советот од член 23 став 6 од овој закон 
се доставуваат сите списи кога одлучува пред или 
во текот на истрагата, како и кога одлучува за обви-
нителниот акт од член 160 на овој закон или за об-
винителниот акт на оштетениот како тужител или 
за приватната тужба од член 264 на овој закон. 

Член 84 
(1) По исклучок, записниците и известувањата 

издвоени според одредбите на член 83 од овој за-
кон можат да се користат на главниот претрес и во 
постапката по правните лекови само: 

1) ако обвинетиот сам бара да се прочитаат из-
двоените записници за неговото испитување или за 
сослушувањето на лицата што тој поименично ќе 
ги означи и известувањата штр обвинетиот и тие 
лица им ги дале на органите за внатрешни работи 
(член 151), а не се во прашање лицата наведени во 

. член 226 точка 1 од овој закон. Во тој случај се-
когаш се читаат сите записници и известувања 
на лицата на кои се однесува барањето на обвине-
тиот, освен записниците што се издвоени поради 
изнудување на изјава со сила, со закана или со 
други слични забранети средства (член 218 став 8 и 
член 288), но и тие записници ќе се прочитаат ако 
обвинетиот го бара-тоа изречно; 

2) ако на главниот претрес, по сослушувањето 
на странките, советот одлучи дека во постапката 
можат да се користат записниците за/ испитувањето 
на обвинетиот што се издвоени само поради повре-
да на одредбата на член 218 став 9 од овој закон и 
известувањата што обвинетиот им ги дал на орга-
ните за внатрешни работи. Решение за користење 
на овие издвоени записници и. известувања советот 
може да донесе само во исклучителни случаи ако 
и покрај изведувањето на докази со кои судот ра-
сполага не можат да се разјаснат важни факти во 
постапката, а се смета дека користењето на тие за-
писници и известувања би придонело за разјасну-
вање на работата, а се во прашање кривични дела 
за кои е пропишана казна затвор од дваесет годи-
ни или потешка казна. Ако потребата--од користење 
на издвоени записници и известувања настапи кога 
предметот по повод на правен лек се наоѓа пред 
ПОРТ:ГОК суд, одлуката за нивното користење ја до-

несува тој суд по претходно прибавено мислење од 
јавниот обвинител и од бранителот на оптужениот. 

2) Против решението на првостепениот суд од 
точ 1 И 2 став 1 на ОЕОЈ член е дозволена посебна 
жалба. По жалбата против ова решение повисоки-
от суд одлучува во совет составен од петмина су-
дии Врз основа на правосилното решение на прво-
степениот суд, или решението на повисокиот суд 
ако потребата од користење на издвоени записници 
и известувања за изјавите на обвинетиот настана-
ла ВО постапката по правниот лек, истражниот су-
дија ќе ги достави до судот издвоените записници 
и известувања на кои се однесува решението. 

Член 85 
(1) Ако врз основа на член 84 од овој закон се 

користат записници што биле издвоени, на главниот ' 
претрес, по потреба, ќе се сослуша истражниот су-
дира односно службеното лице на органот за вна-
трешни работи што го извршило истражното деј-

ствие испитување на обвинетиот односно сослу-
шивање на сведокот (член 162 став 4 и член 155) 
за околностите под кои испитувањето односно со-
слушувањето сто извршено и забележено. Ако при 
користењето на известувањата (член 84) се устано-
ви дека помеѓу исказот на обвинетиот односно све-
докот и содржината на известувањето постои несо-

гласност во поглед на важни околности, а обедине-
тиот односно сведокот изјавува дека известувањето 

воопшто не го дал или дека содржината на изве-
стувањето не му одговара на она што го изјавил 
тој, ќе се сослуша службеното члице на органот за 
внатрешни работи за содржината на применото из-
вестување и за начинот и околностите под кои 
известувањето е примено и забележено, освен ако 
доаѓањето на службеното лице пред суд е невозмо-
жно или се работи за тонска снимка на целокупна-
та изјава на лицето што го дало известувањето 

(2) Записниците и известувањата што се про-
читани врз основа на член 84 од ОВОЈ закон не мо-
жат да се користат во друга постапка. 

Член ,86 
Ако се користени издвоени записници и изве-

стувања врз основа на член 84 на овој закон, осу-
дувачката пресуда не може да се заснова исклучи-
во врз изјавите на кои се однесуваат овие записни- -
ци и известувања. 

Член 87 
(1) Истражниот судија може да определи изве-

дувањето на истражно дејствие да се сними на ма-
гнетофон. За тоа истражниот судија претходно ќе -
го извести лицето што се испитува односно сослу-
шува. 

(2) Снимката мора да ги содржи податоците од 
член 80 став 1 на овој закон, податоците потребни 
за идентификација на лицето чија изјава се снима 
и податок во кое својство тоа лице је дава изјавата, 
Кога се снимаат изјави на повеќе лица, мора да се 
обезбеди од снимката јасно да може да се распоз-
нае кој ја дал изјавата. 

(3) По барање на сослушаното лице, снимката 
веднаш ќе се репродуцира, -а исправките или обја-
сненијата на тоа Лице ќе се снимат. 

(4) Во записникот за истражното дејствие ќе се 
внесе дека е извршено магнетофонско снимање, кој 

,го извршил снимањето, дека лицето што се сослу-
шува претходно е известено за снимањето, дека 
снимката е репродуцирана и каде се чува магнето-
фонската лента ако не е приложена кон списите 
на предметот. 

(5) Истражниот судија може да определи ма-
гнетофонска снимка во целост или делумно да се 
препише. Истражниот судија преписот ќе' го пре-
гледа, ќе го завери и ќе го приклучи кон записни-
кот за преземање на истражното дејствие. 

(6) Магнетофонската лента се чува до право-
силното завршување на кривичната постапка, ако 
судот не определи подолго чување. 

(7) Истражниот судија може да дозволи лицата 
што имаат оправдан интерес да го снимат на ма-
гнетофон изведувањето на истражното дејствие. 

(8) Одредбите на ст. 1 до 7 од овој член согла-
сно се применуваат и кога се врши филмско или 
друго снимање на истражно дејствие. 

Член 88 
За записникот за главниот претрес важат и од-

редбите на чл. 308 до 311 од овој закон. 
Член 89 

(1) За советувањето и гласањето ќе се состави 
посебен записник. 

(2) Записникот за советувањето и гласањето 
го содржи текот на гласањето и одлуката што е 
донесена. 

(3) Овој записник го потпишуваат сите чле-
нови на советот и записничарот. Одвоените мисле-
ња ќе се приклучат кон записникот за советување-
то и гласањето, ако не се внесени во записникот. 

(4) Записникот за советувањето и гласањето ќе 
се затвори во посебна обвивка. Овој записник мо-
же да го разгледа само повисокиот суд кога реша-
ва за правниот лек и во тој случај е должен запи-
сникот одново да го затвори во посебна обвивка и 
на обвивката да назначи дека го разгледал запис-
никот. 
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Г л а в а V I I I 

РОКОВИ 

Член 90 
(1) Роковите предвидени со овој закон не мо-

жат да се продолжат, освен кога законот изречно 
го дозволува тоа. 

(2) Кога изјавата е врзана за рок се смета дека 
е дадена во рокот ако пред да истече рокот "му е 
предадена на оној што е овластен да ја прими. 

(3) Кога изјавата е упатена по пошта со препо-
рачана пратеа или по телеграфски пат, денот на 
предавањето на поштата се смета како ден на пре-
давањето на оној до кого е упатена. Предавањето 
на воена пошта во места каде што не постои редо-
вна пошта се смета како предавање на препорачана-
та пратка на пошта. 

(4) Обвинетиот што се наоѓа во притвор може 
изјава што е врзана за рокот да даде и на запис-
ник кај судот што ја води постапката или да ја 
предаде на управата на затворот, а лицето што се 
наоѓа на издржување казна или се наоѓа во некоја 
установа заради примена на мерка на безбедност 
или воспитна мерка може таквата изјава да и ја 
предаде на управата на установата во која е сме-
стено. Денот кога е составен таков записник, одно-
сно кога изјавата и е предадена на управата на ус-
тановата се смета како ден на предавање на орга-
нот што е надлежен да ја прими. 

(5) Ако поднесокот што е врзан за рок, поради 
незнаење или очигледна грешка на подносителот 
е предаден или упатен до ненадлежен суд пред 
истекот на рокот, па до надлежниот суд ќе стигне по 

-истекот на рокот, ќе се земе дека е поднесен на 
време. 

Член 91 
(1) Роковите се сметаат на часови, денови, ме-

сеци и години. 
(2) Часот или денот кога е извршено доставува-

њето или соопштувањето односно во кој паѓа наста-
нот од кога треба да се смета траењето на рокот, не 
се засметува во рокот, туку за почеток на рокот се 
зема првиот нареден час односно ден. Во еден ден 
се сметаат 24 часа, а месецот се смета по календар-
ското време. 

(3) Роковите определени по месеци односно по 
години се завршуваат со истекот на оној ден на по-
следниот месец односно на годината што по својот 
број му одговара на денот кога почнал рокот. Ако 
го нема тој ден во последниот месец, рокот се за-
вршува последниот ден на тој месец. 

(4) Ако последниот ден на рокот паѓа на држа-
вен празник или во недела или во некој друг ден 
кога државниот орган не работел, рокот истекува 
со истекот на првиот нареден работен ден. 

- Член 92 ' 
(1) На обвинетиот ,кој од оправдани причини 

ќе го пропушти рокот за изјавување жалба на пре-
суда или на решение за примена на мерка на без-
бедност или на воспитна мерка или за одземање на 
имотна корист, судот ќе му дозволи враќање во по-
ранешна состојба заради изјавување на жалба, а 
ако во рок од осум дена по престанувањето на 
причината-поради која го пропуштил рокот, подне-
се молба за враќање во поранешна состојба и ако 
истовремено со молбата предаде и жалба. 

(2) До истекот на три месеци од денот на про-
пуштањето не може да се бара враќање во поране-
шна состојба. 

Член 93 
(1) За враќање во поранешна состојба одлучува 

цретседателот на советот што ја донел пресудата 
или решението кое се побива со жалбата. 

(2) Против решението со кое се дозволува вра-
ќање во поранешна состојба не е дозволена жалба. 

(3) Кога обвинетиот изјавил жалба на решени-
ето со кое не се дозволува враќање во поранешна 
состава, судот е должен оваа жалба заедно со 
жалбата на пресудата иии на решението за приме-
на на мерка на безбедност или на воспитна мерка 
или за одземање на имотна корист, како и со одго-
ворот на жалбата и со сите списи да ја достави до 
повисокиот суд на решавање. 

Член 94 
Молбата за враќање во поранешна состојба'по 

правило не го задржува извршувањето на пресуда-
та односно на решението за примена на мерка на 
безбедност или на воспитна мерка или за одземање 
на имотна корист, но судот надлежен за решавање 
на молбата може да одлучи извршувањето да се 
запре додека не ќе се донесе одлука по молбата. 

Г л а в а IX 

ТРОШОЦИ НА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 

Член 95 
(1) Трошоци на кривичната постапка се издато-

ците направени по повод кривичната постапка од 
нејзиното поведување до нејзиното завршување и 
издатоците за преземените истражни дејствија пред 
истрагата. 

(2)-Трошоците на кривичната постапка опфа-
ќаат: 

1) трошоци за сведоци, вештаци, толкувачи и 
стручни лица (член 168), како и трошоци на увидот; 

2) подвозни трошоци на обвинетиот; 
3) издатоци за доведување на обвинетиот, од-

носно на лицето лишено' од слобода; 
4) подвозни и патни трошоци на ,службените 

лица; 
5) трошоци за лекување на обвинетиот за време 

додека се наоѓа во притвор, како и трошоци за пора-
ѓање; 

6) паушален износ; 
7) награда и нужни издатоци на бранителот, 

нужни издатоци на приватниот тужител и на оште-
тениот како тужител и на нивните законски за-
стапници, како и награда и нужни издатоци на нив-
ните полномошници; 

8) нужни издатоци на оштетениот и на него-
виот законски застапник, како и награда и нужни 
издатоци на неговиот полномошник ако било пот-
ребно такво застапување. 

(3) Паушалниот износ се утврдува во рамките 
на износите определени со републички, односно со 
покраински пропис со оглед на траењето и сложе-
носта на постапката и имотната состојба на лицето 
што е должно да го плати овој износ. 

(4) Трошоците од точ. 1 до 5 став 2 на овој член, 
како и нужните издатоци на назначениот бранител 
и назначениот полномошник на оштетениот како ту-
жител (чл. 71 и 100), во постапката поради кривич-
ните дела за кои се гони по службена должност се 
исплатуваат однапред од средствата на органот што 
ја води кривичната постапка, а се наплатуваат по-
доцна од лицата што се должни да ги надоместат 
според одредбите од овој закон. Органот што ја води 
кривичната постапка е должен да ги внесе сите тро-
шоци што се однапред исплатени во пописот кој ќе 
се приложи КОН списите. 

(5) Трошоците за преведување на јазикот на на-
родите и народностите на Југославија, што наста-
нуваат со примена на одредбите од уставот и од ОВОЈ 
закон за правото на припадниците на народите и на-
родностите на Југославија на употреба на својот ја-
зик, нема да се наплатуваат од лицата што според 
одредбите од овој закон се должни да ги надоместат 
трошоците на кривичната постапка. 
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х Член 96 
(1) Во сакоја пресуда и решение со кое се запи-

ра кривичната постапка, ќе се одлучи ној ќе ги под-
несува трошоците на постапката и колку изнесуваат 
Фие. 

(2) Ако недостигаат податоци за вадочината на 
трошоците, решението за трошоците ќе се донесе 
Кога ќе се прибават тие податоци. 

(3) Кога во пресудата или решението со кое се 
запира кривичната постапка не е одлучено за тро-
шоците на постапката, ќе се одлучи за тоа допол-
нително со посебнјо решение. 

(4) Ако се водела постапката пред совет, реше-
нието од ст, 2 и 3 на овој член го донесува претсе-
дателот на советот. 

(5) Кога за трошоците на кривичната постапка е 
одлучено со посебно решение, за жалбата против 
тоа решение одлучува советот (член 23 став 6). 

Член 97 
(1) Обвинетиот, оштетениот, оштетениот како ту-

жител, приватниот тужител, бранителот, законски-
от застапник, полномошникот, сведокот, вештакот, 
толкувачот и стручното лице (член 168), без оглед 
на исходот на кривичната постапка, ги поднесуваат 
трошоците за своето доведувања, за одлагање на 
истражното дејствие или на главниот претрес и 
другите трошоци на постапката што ги предизив-
кале по своја вина, како и соодветниот дел на пау-
шалниот износ. 

(2) За трошоците од став 1 на овој член се до-
несува посебно решение, освен ако за трошоците 
што ги поднесуваат приватниот тужител и обвине-
тиот се решава во одлуката за главната работа. -

Член 98 
(1) Кога судот ќе го огласи обвинетиот за вино-

вен, ќе изрече во пресудата дека е должен да ги на-
доместЖ трошоците на кривичната постапка. 

(2) Лицето што е обвинето за повеќе кривични 
дела нема да се осуди на надоместување на трошо-
ците во поглед на делата за кои е ослободено од об-
винението, доколку можат да се издвојат тие тро-
шоци од вкупните трошоци. 

(3) Во пресудата со која се огласени повеќе об-
винети за виновни, судот ќе определи( колкав дел 
од трошоците ќе поднесува секој од нив, а ако тоа не 
е можно, ќе ги осуди сите обвинети да ги поднесу-
ваат трошоците солидарно. Плаќањето на паушални-
от износ ќе се определи за секој обвинет посебно. 

(4) Во одлуката со која решава за трошоците 
судот може да го ослободи обвинетиот од должноста 
да ти надомести во целост или делумно трошоците 
на кривичната постапка од ч(пен 95 став 2 точ. 1 до 
6 на овој закон, ако со нивното плаќање би било до-
веден,о во прашање издржувањето на обвинетиот 
или на лицата што е должен дк ги издржува тој. 
АКО се утврдат овие околности по донесувањето на 
одлуката за трошоците, претседателот на советот 
мож!е со посебно решение да го ослободи обвинетиот 
од должноста за надоместување на трошоците на 
кривичната постапка. 

Член 99 
(1) Кога ќе се запре кривичната постапка или 

) кога ќе се донесе пресуда со која обвинетиот се ос-
лободува од обвинението или со која се одвива об-
винението, во решението односно во пресудата ќе 
се изрече дека трошоците на кривичната постапка 
од член 95 став 2 точ. 1 до 5 на овој закон, како и 
нужните издатоци на обинетиот и нужните издатоци 
и наградата на бранителот, паѓаат врз товар на бу-
џетските средства, освен во случаите определени во 
следните ставови. 

(2) Лицето што поднело свесно лажна пријава 
ќе ги поднесува трошоците на кривичната постапка. 

(3) Приватниот тужител е должен да ги надоме-
сти трошоците на кривичната постапка од член 95 
став 2 точ. 1 до 6 на овој закон, нужните издатоци 

на обвинетиот,како и нужните издатоци и награда-
та на неговиот бранител, ако постапката е завршела 
со пресуда со која се ослободува обвинетиот од об-
винението или со пресуда со и;оја се одбива обвине-
нието или со решение за запирање на постапката, 
освен ако е запрена постапката односно ако е доне-
сена пресуда со која се одбива обвинението поради 
смрт на обвинетиот или поради заболување од неко-
ја трајна душевна болест или поради тоа што на-
стапила застареност на кривичното гонење поради 
одблжување на постапката кое не може да се при-
пише во вина на приватниот тужител. Ако е постап-
ката запрена поради откажување од тужбата, об-
винетиот и приватниот тужител можат да се порам-
нат во поглед на нивните меѓусебни трошоци. Ако 
има повеќе приватни тужители трошоците ќе ги 
поднесуваат сите солидарно. 

(4) Кога судот ќе го одбие обвинението - поради 
ненадлежност, одлука за трошоците ќе донесе над-
лежниот суд. 

Члев? 100 
(1) Наградата и нужните издатоци на браните-

лот и на ПОЛНОМОШНИКОТ на приватниот тужител или 
на оштетениот е должно да ги плати застапуваното 
лице, без оглед кој е должен според одлуката на 
судот да ги поднесува трошоците на кривичната по-
стапка, освен ако според одредбите од овој закон, на-
градата и нужните издатоци на бранителот паѓаат 
врз товар на буџетските средства. Ако на обвинетиот 
му бил назначен бранител, а со плаќањето на награ-
дата и на нужните издатоци би било доведено во 
прашање издржувањето на обвинетиот или издржу-
вањето на лицето кое е должен тој да го издржува, 
заградата и нужните издатоци на бранителот ќе се 
исплатат од буџетските средства. Вака ќе се постапи 
и ако на оштетениот како тужител му бил назначен 
полномошник. 
4 (2) Бранител и полномошник што не се адво-
кати немаат право на наградата. Тие имаат право 
на нужните издатоци, а бранителот и на изгубената 
заработка. 

Член 101 
За должноста за плаќање на трошоците што ќе 

настанат ќај повисокиот суд одлучува конечно тој 
суд согласно со одредбите на чл. 95 до 100 од овој 
закон. 

Член 102 
Поблиски прописи за надомест на трошоците на 

кривичната постапка што ќе настанат пред Сојуз-
ниот суд донесува функционерот што раководи со 
сојузниот орган надлежен за работите на правосуд-
ството, а пред Врховниот воен суд функционерот 
што раководи со сојузниот орган надлежен за на-
родна одбрана. Надоместот на трошоците пред судо-
вите на републиките односно на автономните по-
краини — се уредува со републички односно со по-
краински пропис. 

Г л а в а X 

ИМОТНОПРАВНИ БАРАЊА 

Член 103 
(1) Имотноправвно барање што настанало пара-

ди извршување на кривично дело ќе се расправи по 
цредлог од овластените лица во кривичната постап-
ка ако со тоа не би се одолжува л а значително оваа 
постапка. 

(2) Имотноправно барање може да се однесува 
на надомест на штетата, на враќање предмети или 
на поништување на определена правна работа. 

Член 104 
(1) Предлог за остварување на имотеоправно 

барање во кривичната постапка може да поднесе 
лице што е овластено да го остварува таквото бара-
ње преку спор. 
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(3) Ако паради кривично дело се оштетени оп-
штествени средства, органот кој е овластен со закон 
да се грижи за заштитата на тие средства може во 
кривичната постапка да учествува во согласност со 
овластувањата што ги има врз основа на тој закон. 

Член 105 
(1) Предлог за остварување на имотноправно 

барање во кривичната постапка се поднесува до ор-
ганот до кој се поднесува кривичната пријава или 
до судот пред кој, се води постапката. 

(2) Предлогот' може да се поднесе најдоцна до 
завршувањето на главниот претрес пред првосте-
пениот суд. 

(3) Лицето овластено за поднесување предлог е 
'должио да го означи определено своето барање и да 
поднесе докази. 

(4) Ако овластеното лице не ставило предлог за 
остварување на имотноЛравно барање во кривич-
ната постапка до подигањето на обвинението, ќе се 
извести дека може тој предлог да го стави до завр-
шувањето на главниот претрес. Ако поради кривич-
ното дело се оштетени општествени средства а не е 
ставен предлог, судот за тоа ќе го извести органот 
од член 104 став 2 на овој закон. 

Член 106 
(1) Овластените лица (член 104) можат до завр-

шувањето на главниот претрес да се откажат од 
предлшрт за остварување на имотноправното ба-
рање во кривичната постапка и да го остваруваат 
преку спор. Во случај на откажување од предлогот, 
таков предлог не може да се стави повторно, освен 
ако со овој закон не е определено нешто друго. 

(2) Ако идатноправното барање по ставениот 
предлог а пред завршувањето на главниот претрес 
преминало на друго лице според правилата на имот-
ното право ќе се повика тоа лице да се изјасни да-
ли останува при предлогот. Ако уредно повиканиот 
не се,одзове, се смета дека се откажал од ставениот 
предлог. 

Член 107 
(1) Судот пред кој се води постапка ќе го испита 

обвинетиот за фактите наведени во предлогот и ќе 
ги извиди околностите што се важни за утврдува-
ње на имотноправќото барање. Но и пред да е ставен 
таков предлог судот е должен да прибере докази и 
да извиди што е потребно за одлучување за ба-
рањето. 

(2) Ако со извидувањето за имотноправно 'бара-
ње би се одолжувала кривичната постапка значи-
телно, судот ќе се ограничи на прибирање на оние 
податоци чиешто утврдување подоцна не би било 
можно или би било значително отежнато. 

Член 108 
(1) За имотноцравните барања одлучува судот. 
(2) Во пресудата со која обвинетиот го огласува 

за виновен судот може да му го досуди на оштете-
ниот имотноправното барање во целост или може 
имотќоправното барање да му го досуди делумно, 
а за вишокот да го упати на спор. Ако податоците 
од кривичната постапка не даваат сигурен основ ни 
за целосно ни за делумно пресудување, судот ќе го 
упати оштетениот имотноправното барање да го ос-
тварува во целост преку спор. 

(3) Кога судот ќе донесе пресуда со која се ос-
лободува обвинетиот од обвинението или со која се 
одбива обвинението или кога со решение ќе ја запре 
кривичната поет алка, ќе го упати оштетениот дека 
може имотноцравното барање да го остварува преку 
спор. Кога судот ќе се огласи за ненадлежен за кри-
вичната постапка, ќе Л) упати оштетениот дека мо-
зга имотноправното барање да го пријави во кри-
вичната постапка што ќе ја започне или продолжи 
надлежниот суд. 

Член 109 
Ако имотноправнЈото барање се однесува на вра-

ќање на предмет, а судот ќе установи дека предме-
тот му припаѓа на оштетениот и дека се наоѓа ка,ј 
обвинетиот или кај некои од учесниците во кривич-
ното дело или ка ј лице на кое му го дале тие на чу-
вање, ќе определи во пресудата предметот да му се 
предаде на оштетениот. 

Член 110 
Ако имотноправното барање се однесува на по-

ништување на определена правна работа, а судот 
најде дека е барањето основано, ќе изрече во пре-
судата целосно или делумно поништување на таа 
правна работа, со последиците што произлегуваат 
отаде, не засегајќи во правата на трети лица. 

Член 111 
(1) Правосилната пресуда со која е одлучено за 

имотноправно барање судот може во кривичната 
постапка да ја измени само по повод повторување 
на кривичната постапка, по повод барање за 
заштита на законитоста или барање за вонредно 
преиспитување на правосилната пресуда. 

(2) Вон од овој случај осудениот односно него-
вите наследници само преку спор можат да бараат 
правосилната пресуда на кривичниот суд со која е 
одлучено за имотноправното барање да се измени, 
и тоа ако постојат услови за повторување според 
одредбите што важат за процесната постапка. 

Член 112 
(1) По предлог од овластените лица (член 104) 

можат во кривичната постапка според одредбите што 
важат за извршната постапка да се определат при-
времени мерки за обезбедување на имотноправното 
барање што настанало поради извршувањето на 
кривичното дело. 

(2) Решението од став 1 на овој член го донесува 
во истрагата истражниот судија. По подигнатиот об-
винителен акт решението го донесува вон од глав-
ниот претрес претседателот на советот, а на гладниов 
претрес советот. 

(3) Жалба против решението на советот за при-
времени мерки за обезбедување не е дозволена. Во 
други случаи за жалбата решава советот (член 23 
став 6). Жалбата не го задржува извршувањето на 
решението. 

Член 113 
(1) Ако се во прашање предмети што несомнено 

му припаѓаат на оштетениот, а не служат како до-
каз во кривичната постапка, тие предмети ќе му се 
предадат на оштетениот и пред завршувањето на 
постапката. 

(2) Ако повеќе оштетени се спорат за сопстве-
носта на предметите, ќе се упатат на сгцор, а судот 
во кривичната постапка ќе определи само чување на 
предметите како привремена мерка за обезбедување. 

(3) Предметите што служат како доказ ќе се од-
земат привремено и по завршувањето на постапка 
ќе му се вратат на сопственикот. Ако ваков предмет 
му е неопходно потребен на сопственикот, тој може 
земат привремено и по завршувањето на постапката 
со обврска да го донесе по барање. 

Член 114 
(1) АКЈО оштетениот иа^а барање спрема трето ли-

це затоа што се наоѓаат кај него предметите 
прибавени со кривичното дело, или затоа што пора-
ди кривичното дело тоа дошло до имотна корист, 
судот во кривичната постапка може, по предлог од 
овластените лица (член 104), според одредбите што 
важат за извршната постапка да определи при-
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времени мерки за обезбедување и спрема тоа трето 
лице. Одредбите од член 112 ст. 2 и 3 на овој закон 
важат и во овој случај. 

(2) Во пресудата со која обвинетиот се огласува 
за виновен судот или ќе ги укине мерките од став 1 
на овој член, ако ве се веќе порано укинати, или ќе 
до упати оштетениот на спор со тоа што ќе се уки-
нат овие мерки ако не се поведе спор во рокот 
определен од судот. 

Г л а в а XI 

ДОНЕСУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ 

Иден 115 
(1) Во кривичната постапка одлуките се доне-

суваат во форма на пресуда, решение и наредба. 
(2) Пресуда донесува само суд, а решенија и на-

редби донесуваат и други органи што учествуваат 
во кривичната постапка. 

Член 116 
(1) Одлуките на советот се донесуваат по усното 

советување и гласање. Одлуката е донесена кога 
Гласале за неа мнозинството од членовите на сове-
тот. 

1 (2) Претседателот на советот раководи со сове-
тувањето и гласањето и гласа последен. Тој е дол-
жен да се грижи за тоа сите прашања да се разгле-
даат сестрано и наполно. 

(3) Ако во поглед на одделни прашања за кои 
се гласа се поделат гласовите на повеќе различни 
мислења, така што ниедно од нив да нема мно-
зинство, ќе се раздвојат прашањата и гласањето ќе 
се повторува додека не ќе се постигне мнозинство. 
Ако на тој начин не се постигне мнозинство, одлу-
ката ќе се донесе така што гласовите што се најне-
поволни за обвинетиот ќе се придодадат кон гла-
совите што се од овие помалку неповолни, се доде-
ка не ќе се постигне потребно мнозинство. 

(4) Членовите на советот не можат да одбијат 
да гласаат за прашањата што ќе ги постави претсе-
дателот на советот, но член на советот што гласал 
обвинетиот да се ослободи и останал во малцинство 
не е должен да гласа за казната. Ако не гласа, ќе 
се земе како да се согласил со гласот што е најпо-
волен за обвинетиот. 

Член 117 
(1) При одлучувањето прво се гласа дали е су-

дот надлежен, дали е потребно да се дополни по-
стапката, како и за други претходни прашања. Кога 
ќе се донесе одлука за претходните прашања, се 
преминува на решавање за главната работа. 

(2) При одлучувањето за главната работа прво 
ќе се гласа дали обвинетиот сторил кривично дело 
и дали е кривично одговорен, а потоа ќе се гласа 
за казната, за другите кривични санкции, за тро-
шоците на кривичната постапка, за имотноправните 
барања и за другите прашања за кои треба да се 
донесе одлука. 

(3) Ако ис?о лице е обвинето за повеќе кривични 
дела, ќе се гласа за кривичната одговорност и за 
казната за секое од тие дела, а потоа за единствена 
казна за сите дела. 

Член 118 
(1) Советувањето и гласењето се врши во тајно 

заседание. 
(2) Во просторијата во која се врти советување 

и гласање можат да бидат присутни само членовите 
на советот и записничарот. 

Член 119 
% (1) Ако со овој закон не е определено поинаку, 
одлуките им се соопштуваат на заинтересираните 
лица со усно објавување ако се присутни, а со доста-
вување заверен препис ако се отсутни. 

(2) Ако е одлуката усно соопштена, тоа ќе се 
назначи во записникот или на списот, а лицето на 
кое му е дадено соопштението ќе го потврди тоа со 
свој потпис. АКО заинтересирано лице изјави дека 
нема да се жали, заверениот препис на усно сооп-
штената одлука нема да му се достави, ако со овој 
закон не е определено поинаку. 

(3) Преписите на одлуките против кои е дозво-
лена жалба се доставуваат со упатство за правото 
на жалба. 

Г Л А В А X I I 

ДОСТАВУВАЊЕ ПИСМЕНА Ј^ РАЗГЛЕДУВАЊЕ 
СПИСИ 

Член 120 
(1) Писмената се доставуваат по правило по 

пошта. Доставувањето може да се врши и преку 
собранието на општината, преку службеното -лице 
на органот што ја донел одлуката или непосредно 
ка ј тој орган. 

(2) Поканата за главниот претрес или другите 
покани судот може и усно да му ги соопшти на ли-
цето кое се наоѓа пред судот, со поука за последи-
ците од недоаѓањето. Повикувањето извршено на 
овој начин ќе се забележи во записникот што пови-
каното лице ќе го потпише, освен ако е тоа повику^ , 
вање забележано во записникот за главниот претрес; 
Се смета дека со тоа е извршено полноважно до-
ставување. 

Член 121 
Писменото за кое во овој закон е определено 

дека треба лично да се достави, му се предава непо-
средно на лицето на кое му е упатено. Ако лицето 
на кое писменото мора лично да, му се достави не 
се затече таму каде што треба да се изврши достап 
вувањето, доставувачот ќе се извести кога и на ко0 
место може тоа лице да го затече и ќе му остави 
ка ј едно од лицата наведени во член 122 од овој 
закон писмено известување заради примање на 
писменото да биде во определен ден и час во својот 
стан или на своето работно место. Ако и по ова до-
ставувачот не го затече лицето на кое треба да му ^ 
се изврши доставување, ќе постапи според одредба-
та на член 122 став 1 од овој закон и со тоа се смета 
дека е извршено доставувањето. 

Член 122 
(1) Писмената за кои во овој закон не е опре-

делено дека мораат лично да се достават исто така 
се доставуваат лично, но такви писмена, во случај 
примателот да не\се затече во станот или на ра-
ботното место, можат да му се предадат на некој од 
неговите возрасни членови на домаќинството, кој 
е^должен да го прими писменото. Ако тие не се 
затечат во станот, писменото ќе му се предаде на 
настотПИКОТ или на сосед, ако тие се согласат со 
тоа. Ако доставувањето се врши на работното место 
на лицето на кое треба да му се достави писменото, 
а тоа лице не ќе се затече тука, доставувањето може 
да му се изврши на лице овластено за прием на 
пошта кое е должно да го прими писменото, или 
на лице што е вработено на истото место, ако тоа се 
согласи да го прими писменото. 

(2) Ако се утврди дека лицето на кое треба 
писменото да му се достави е отсутно и дека лицата 
од став 1 на овој член не можат поради тоа писме-
ното на време да му го предадат, ќе се врати пис-
меното со назначување каде се наоѓа отсутниот. 
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Член 123 
(1) На обвинетиот лично ќе му се достави по-

каната за првото испитување во претходната по-
стапка и поканата за главниот претрес. 

(2) На обвинетиот кој нема бранител лично .ќе 
му се достави обвинителниот акт, обвинителниот 
предлог или приватната тужба, како и пресудата 
и другите одлуки од чие доставување тече рокот 
за жалба. По барање на обвинетиот пресудата и 
другите одлуки ќе му се достават на лице кое ќе 
го определи тој. 

(3) АКО на обвинетиот кој нема бранител треба 
да му се достави пресуда со која му е изречена 
безусловна казна затвор, а доставувањето не може 
да се изврши на неговата досегашна адреса, ниту 
доставувачот можел да ја дознае неговата нова 
адреса, судот ќе му назначи на обвинетиот брани-
тел по службена должност, кој ќе ја врши оваа 
должност додека не ќе се дознае новата адреса на 
обвинетиот. На назначениот бранител ќе му се опре-
дели потребен рок за запознавање со списите, а по 
тоа пресудата ќе му се достави на назначениот 
бранител и постапката ќе продолжи. Ако е во пра-
шање друга одлука од чие доставување тече рокот 
за жалба или жалба на противната странка која 
се доставува заради одговор, а доставувачот не мо-
жел да ја дознае новата адреса на обвинетиот, 
одлуката односно жалбата ќе се истакне на огласна-
та табла на судот и со истекот на осум дена од денот 
на истакнувањето се смета дека е извршено полно-

^ важно Доставување. 
(4) Ако обвинетиот има бранител, обвинителниот 

акт, обвинителниот предлог, приватната тужба и 
сите одлуки од чие доставување тече рокот за жал-
ба, како и жалбата на противната странка која се 
доставува заради одговор, ќе му се достават на 
бранителот и на обвинетиот според одредбите на 
член 122 од овој закон. Во таков случај рокот за 
изјавување на правен лек односно одговор на жал-
бата тече од денот на доставувањето ла писменото 
до бранителот. Ако, на обвинетиот не може да му се 
достави одлЈчсата односно жалбата затоа што негова-
та адреса е непозната, доволно е да му се достави 
само на бранителот. 

(5) Ако писменото треба да се достава цо бра-
нителот на обвинетиот, а тој има повеќе бранители, 
доволно е да се достави до еден од нив. 

Член 124 
(1) Поканата за поднесување на приватна тужба 

или на обвинителен акт, како и поканата за гла-
вниот претрес се доставува до приватниот тужител 
и до оштетениот како тужител односно до нивниот 
законски застапник лично (член 121), а до нивните 
полномошници — според член 122 на овој закон. 
На ист начин им се доставуваат и одлуките за кои 
од денот на доставувањето тече рокот за жалба, 
како и жалбата на противната странка која се 
доставува заради одговор. 

(2) Ако на лицата од став 1 на овој член или на 
оштетениот не може да им се изврши доставување 
на досегашната адреса, ниту доставувачот можел 
да ја дознае новата адреса, судот ќе ја истакне 
поканата односно одлуката или жалбата на оглас-
ната табла на^ судот и со истекот на осум дена од 
денот на истакнувањето се смета дека е извршено 
полноважно доставување. 

(3) Ако оштетениот, оштетениот како тужител 
или приватниот тужител имаат законски застапник 
или полномошник, доставувањето ќе му се изврши 
на овој, а ако ги има повеќе, само на еден од нив. 

Член 125 
(1) Потврдата за извршеното доставување (до-

ставницата) ја потпишуваат примателот и доставува-
чот. Примателот ќе го назначи сам на доставницата 
Денот на приемот. 

(2) АКО примателот е неписмен или не е во 
Состојба да се потпише, доставувачот ќе го потпише, 

ќе го назначи денот на приемот и ќе стави забе-
лешка зошто го потпишал примателот. 

(3) Ако примателот одбие да ја потпише доста-
вницата, доставувачот ќе го забележи тоа на д6ста-
вницата и ќе го назначи денот на предавањето и со 
тоа доставз-вањето е извршено. 

Член 126 
Кога примателот или возрасен член-на неговото 

домаќинство ќе одбие да го прими писменото, доста-
вувачот ќе го забележи на доставницата денот, ча-
сот и причината !за одбивање на приемот, а писмено-
то ќе го остави во станот на примателот или во 
просторијата каде што е вработен тој, и со тоа 
доставувањето е извршено 

Член 127 
(1) Ш воените лица, на припадниците на стража 

во установите во кои се сместени лица лишени од 
слобода и на работниците од сувоземниот, речниот, 
поморскиот и воздухопловниот сообраќај доставу-
вањето на покани им се врши преку нивната ко-
манда односно преку непосредниот старешина, а по 
потреба, може на тој начин да им се врши и доста-
вуварве на други писмена. 

(2) На лицата лишени од слобода доставувањето 
им се врши преку управата на установата во која 
се сместени. 

(3) На лицата што уживаат право^ на имунитет 
во Југославија, ако меѓународните договори не опре-
делуваат нешто друго, доставувањето им се врши 
преку Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти. 

(4) Доставувањето до државјаните на СФРЈ во 
странство, ако не се применува постапката предви-
дена во чл. 5^8 и 519 од овој закон, се врши со 
посредство на дипломатско или конзуларно прет-
ставништво на СФРЈ во странска држава, под услов 
странската држава да не му се противи на 
таквиот начин на доставување и лицето на кое 
доставувањето се врши доброволно да се согласи 
да го прими писменото. Овластениот работник на 
дипломатското или конзуларното претставништво 1а 
потпишува доставницата како доставувач — ако е 
писменото врачено во самото претставништво, а ако 
е писменото доставено по пошта — тоа го потврдува 
на доставницата. 

Член 128 
(1) На јавниот обвинител одлуките и другите 

писмена му се доставуваат со предавање на писар-
ницата на јавното обвинителство. 

(2) Кога се доставуваат одлуките ка ј кои тече 
ЈЗОК од денот на доставувањето, како ден на доста-
вувањето се смета денот на предавањето на писме-
ното на писарницата на тавното обвинителство. 

(3) Судот ќе го достави до јавниот обвинител 
по негово барање кривичниот спис заради разгле-
дување. Ако е во тек рокот за изјава на редовен 
правен лек или' ако го бараат тоа други интереси 
на постапката, судот може да определи во кој рок 
треба јавниот обвинител да му ги врати списите. 

- Член 129 
Во случаи што не се предвидени со овој закон 

доставувањето се врши според одредбите што важат 
за процесната постапка. 

Член 130 
(1) Поканите и одлуките што се донесуваат до 

завршувањето на главниот ч претрес за лицата кои 
учествуваат во постапката, освен за обвинетиот, мо-
жат да му се предадат на учесник во постапката 
кој се согласува да му ги врачи на оној до кого се 
упатени, ако, органот смета дека на тој начин е 
обезбеден нивниот прием. 

(2) За поканата за главниот претрес или за дру-
га покана, како и за одлуката за одлагање на гла-
вниот претрес или на други закажани дејствија, 
лицата наведени во став 1 на овој член можат да 
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се известат со телеграма или по телефон, ако според 
околностите може да се претпостави дека известу-
вањето извршено на овој начин ќе го прими лицето 
до кое е упатено. 

(3) За повикувањето и предавањето на одлуката, 
што се извршени на начинот предвиден во ст. 1 и 2 
на овој член, ќе се стави службена забелешка на 
списот. 

(4) Спрема лицето кое според став 1 или став 2 
на овој член е известено односно до кое е упатена 
одлуката, можат да настапат штетни последици 
предвидени за пропуштањето" само ако се утврди 
дека тоа навремено ја примило поканата односно 
одлуката и дека било поучено за последи,ците од 
пропуштањето. 

Член 131 
(1) На секој оној што има оправдан интерес 

може да му се дозволи разгледување и препишување 
на 'одделни кривични списи. 

(2) Кога постапката е во тек, разгледувањето 
и препишувањето на списите го дозволува органот 
пред кој се води постапката, а кога е постапката 
завршена, разгледувањето и препишувањето на спи-
сите го дозволува претседателот на судот или служ-
беното лице што ќе го определи тој. Ако списите се 
наоѓаат кај јавниот обвинител, дозвола за разгле-
дување и препишување дава јавниот обвинител. 

(3) Разгледувањето и препишувањето на одделни 
кривичен списи може да не се дозволи кога тоа 
го бараат, посебни причини на одбраната или без-
бедноста на земјата, или кога јавноста била исклу-
чена од главниот претрес. Против решението за 
^дозволување е дозволена жалба која не го за-
другава извршувањето на решението. 

(4) За ^ разгледувањето и препишувањето на 
списите од страна на приватниот тужител, оштете-
ниот како тужител, оштетениот и бранителот важат 
одредбите на член 59 односно на член 73 од овој 
закон. 

(5) Обвинетиот нада, право да ги разгледува спи-
сите и да ги разгледува предметите што служат 
како доказ, освен во случаите наведени во член 73 
став 2 нач овој закон или додека не ќе биде испитан. 

Г л а в а XIII 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ 

Член 132 
(1) Ппесудата се извошува кога ќе стане право-

силна и кога за извршувањето не постојат законски 
пречки. 

(2) Пресудата станува правосилна кога не може 
повеќе да се побива со жалба или кога не е дозво-
лена жалба. 

(3) Ако судот што ја донел пресудата во прв 
степен не е надлежен за нејзиното извршување, ќе 
достави до органот што е надлежен за извршува-
њето заверена препис од пресудата со потврда за 
извршноста. 

(4) АКО резервен помлад офицер, офицер или 
воен службеник е осуден безусловно на казна, су-
дот ќе достави заверен препис од правосилната 
пресуда до воениот округ во кој се води во евиден-
ција осудениот. 

Член 133 
Ако паничната казна пропишана 'во овој закон 

не може да се наплати ни присилно, судот ќе ја за-
мени со затвор според одредбите за заменување на 
паричната казна изречена за кривично дело во 
казната затвор. 

Член 134 
(1) Извршувањето на пресудата во поглед на 

трошоците на кривичната постапка и имотноправни-
те барања го врши надлежниот суд според одредби-
те што важат за извршната постапка. 

(2) Присилната наплата на трошоците на кри-
вичната постапка во корист на буџетот се врши по 
службена должност. Трошоците на присилната на-
плата претходно се исплатуваат од буџетските сред-
ства. 

(3) Ако во пресудата е изречена мерка на без-
бедност одземање н^ предмети, судот што Ја изре-
кол пресудата во прв степен ќе одлучи дали такви-
те предмети ќе се продадат според одредбите што 
важат за извршната постапка или ќе му се предадат 
на криминалистички музеј или на друга установа 
или ќе се уништат. Парите добиени со продажбата 
на предметите се внесуваат во буџетот. 

(4) Одредбата на став 3 од опој член согласно 
ќе се примени и кога ќе се донесе одлука за одзе-
мање на предметите врз основа на член 500 од овој 
закон. 

(5) Правосилната одлука за одземање на предме-
ти може, вон од случајот на повторување на кри-
вичната постапка односно барање за заштита на 
законитоста или барање за вонредно преиспитување 
на правосилна пресуда, да се измени во спорот ако 
се појави спор за сопственоста на одземените пред-
мети. 

Член 135 
(1) Ако со овој^закон не е определено поинаку, 

решенијата се извршуваат кога ќе станат право-
силни. Наредбите се извршуваат веднаш ако орга-
нот што ја издал наредбата не нареди поинаку. 

(2) Правосилноста на решението настапува кога11 

не може тоа да се побива со жалба или кога не е 
дозволена жалба. 

(3) Решенијата и наредбите, ако не е определено 
поинаку, ги извршуваат органите што ги донеле 
тие одлуки. Ако судот со решението одлучил за 
трошоците на кривичната постапка, наплатата на 
тие трошоци се врши според одредбите на член 
134 ст. 1 и 2 од овој закон. 

Член 136 
(1) Ако се појави сомневање за дозволеноста на 

извршувањето на судската одлука или за смета-
њето на казната, или ако во правосилната пресуда 
не е одлучено за засметување на притворот или на 
порано издржаната казна, или засметувањето не 
е правилно извршено, ќе одлучи за тоа со посебно 
решение претседателот на советот на судот што 
судел во прв степен. Жалбата не го задржува из-
вршуваното на решението, освен ако судот не 
определил поинаку. 

(2) Ако се јав!и сомневање за толкувањето на 
судската одлука, за тоа одлучува судот што ја до-
нел правосилната одлука. 

Член 137 
Кога одлуката со која е одлучено за имотно-

правно барање станала правосилна, оштетениот 
може да бара од судот што одлучил во прв степен 
да му издаде заверен препис од одлуката со назна-
чување дека одлуката е извршна. 

Член 138 
Прописи за казнената евиденција донесува 

функционерот што раководи со сојузниот орган над-
лежен 'а внатрешни работи, во согласност со функ-
ционерот што раководи со сојузниот орган надлежен 
за правосудството. 

Г л а в а XIV 

ЗНАЧЕЊЕ НА ЗАКОНСКИТЕ ИЗРАЗИ И ДРУГИ 
ОДРЕДБИ 

Член 139 
Кога со закон е определено дека за гонење ВД 

одделни кривични дела е потребно претходно одО-
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бреаие од надлежниот државен орган, Јавниот об-
винител не може да бара спроведување на ист р п^та 
ниту да подигне непосредно обвинителен акт од-
носно обвинителен предлог ако не поднесе докач 
дека е дадено одобрение 

Член 140 
Ако кривична постапка се води поради кривично 

дело за кое може да се изрече казна конфискација 
на имот. судот може по предлог од 1 ани пот обвини-
тел или по службена должност, да определи при-
времени мерки за обезбедување што се применуваат 
во извршната постапка. Во таков случај согласно 
ќе се применуваат одредбите на член 112 ст. 2 и 3 
од овој закон.. 

Член 141 
(1) Ако постапката се води поради кривично 

дело загрозување на безбедноста на сообраќајот, ис-
тражниот судија или советот може на обвинетиот 
до му ја одземе возачката дозвола за време додека 
трае постапката. 

(2) Возачката дозвола може да му се врати на 
обвинетиот и пред завршувањето на кривичната 
постапка ако може оправдано да се заклучи дека 
престанале причините за одземање на дозволата 

(3) Против решението донесено во смисла на ст. 
1 и 2 од овој член е дозволена жалба, која не го 
задржува извршувањето на решението. 

(4) Времето за кое возачката дозвола му е од- -
земена на обвинетиот кој е на слобода, ќе м\г се зас-
мета во изречената мерка на безбедност одземан,е 

- на возачка дозвола. 

Член 142 
Са ставањето во притвор, за влегувањето на об-

винителниот акт во правна сила, односно за осуду-
вачката пресуда против кривично депо за кое се 
гони врз основа на обвинителен предлог, судот во 
рок од три дена Ј?е го извести државниот орган, 
организацијата на здружен труд или друга органи-
зација или заедница во која е во работен однос ли-
цето на кое се однесуваат овие одлуки. 

Член 143 
Кога во текот на кривичната постапка ќе се ут-

врди дека обвинетиот умрел или дека по стореното 
кривично дело се разболел од некакво трајно ду-
шевно заболување, ќе се запре кривичната постап-
ка со решение. 

Член 144 
(1) Судот може во текот на постапката да го 

казни со-парична казна до 1.000 динари бранителот, 
полномошникот или законскиот застапник, оштете-
ниот, оштетениот како тужител или приватниот ту-
жител, ако неговите постапки се очигледно насочени 
кон одолжување на кривичната постапка. 

(2) За казнувањето на адвокат, односно на ад-
вокатски приправник ќе се извести адвокатската 
комора. 

(3) Ако јавниот обвинител не поднесува навре-
мено предлози до судот или ако другите дејствија 
во постапката ги презема со големо задоцнување и 
со тоа ќе предизвика одолжување на постапката, ќе 
со извести за тоа повисокиот јавен обвинител. 

Член 145 
(1) Во поглед на исклучување на кривичното го-

нење за лица што уживаат право на имунитет во 
Југославија важат правилата на меѓународното 
право. 

(2) Во случај на сомневање дали се работи за 
тие лица, судот ќе се обрне за објаснение до Сојуз-
ниот секретаријат за надворешни работи преку ре-
публичкиот односно покраинскиот орган на упра-
вата надлежен за правосудство. 

Член 146 
Сите државни органи се должни да им дадат на 

судовите и на другите органи што учествуваат во 
кривичната постапка потребна помош, а особено ако 
е во прашање откривање на кривични дела или 
пронаоѓање на сторители. 

Член 147 
Одделни изрази употребени во овој закон го 

имаат ова значење: 
Обвинетиот е лице против кое се води истрага 

или против кое е подигнат обвинителен "акт, обвини-
телен предлог или приватна тужба. 

Оптужениот е лице против кое обвинителниот 
акт добил правна сила. 

Осудениот е лице за кое со правосилна пресуда 
е утврдено дека е кривично одговорно за определено 
кривично дело. 

Изразот обвинет се употребува во овој закон и 
како општ назив за обвинетиот, оптужениот и осу-
дениот 

Оштетениот е лице чие некакво лично или имот-
но право е повредено или загрозено со кривичното 
дело. 

Тужител е јавниот обвинител, приватниот ту^ 
жител и оштетениот како тужител. 

Странка е тужителот и обвинетиот. 

Д е л в т о р и 

ТЕК НА ПОСТАПКАТА 

А. Претходна постапка 
Г л а в а XV 

КРИВИЧНА ПРИЈАВА 

Член 148 
(1) Сите државни органи, организации на здру-

жен труд и други самоуправни организации и заед-
ници се должни да пријават кривични дела за кои 
се гони по службена должност, за кои се известени 
или за кои ќе узнаат на некој друг начин. 

(2) Работните луѓе во државните органи, во ор-
ганизациите на здружен труд и во другите само-
управни организации и заедници се должни да ги 
пријават кривичните дела со кои ,им се нанесува 
штета на општествените средства или се злоупотре-
бува работната или службената должност во тој ор-
ган односно организација. 

(3) Поднесувајќи пријава државните органи, 
организациите на здружен труд и други самоуправ-
ни организации и заедници ќе ги наведат доказите 
што им се познати и ќе преземат мерки за да се 
запазат трагите на кривичното дело, предметите на 
кои или со помош на кои е сторено кривичното дело 
и другите докази. 

Член 149 
(1) Заради остварување на општествена само-

заштита граѓаните треба да пријават кривични дела 
за кои се гони по службена должност. 

(2) Во кои случаи непри јавувањето на кривично 
дело претставува кривично дело определува за-
конот. 

Член 150 
(1) Пријавата се поднесува до надлежниот јавен 

обвинител писмено или усно. 
(2) Ако пријавата се поднесува усно, пријавителот 

ќе се предупреди за последиците од лажно пријаву-
вање. За усната пријава ќе се состави записник, а 
ако пријавата е соопштела по телефон, ќе се состави 
службена забелешка. 
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(3) Ако е пријавата поднесена до суд, до орган 
за внатрешни работи или до ненадлежен јавен обви-
нител, тие ќе ја примат пријавата и веднаш ќе ја 
достават до надлежниот јавен обвинител. 

Член 151 
(1) АКО посвојат основи за сомневање дека е из-

вршено кривично дело за кое се гони по службена 
должност, органите за внатрешни работи се должни 
да ги преземат потребните мерки да се пронајде 
сторителот на кривичното дело, сторителот или соу-
чесникот да не се скрие или не побегне, да се откри-
јат и обезбедат трагите на кривичното/дело и пред-
метите што можат да послужат ^ако доказ, како и 
да ги соберат сите известувања што би можеле да 
бидат од корист за успешното водење на кривичната 

ф постапка. 
(2) Заради извршување на задачите од став 1 на 

овој член, органите за внатрешни работи можат да 
бараат потребни известувања од граѓани; да извршат 
потребен преглед на превозни средства, на патници-
те и на багажот; за неопходно потребно вр^ме да го 
ограничат движењето на определен простор; да пре-
земат потребни мерки во врска со утврдување на 
идентичноста на лицата и на предметите; да распи-
шат потрага по лицето и по предметите по кои се 
трага; во присуство на одговорното лице да извршат 
преглед на определени објекти и простории на др-
жавни органи, на организации на здружен труд и 
на други организации и заедници и да остварат 
увид во определена нивна документација, како и 

' да преземат други потребни мерки и дејствија. За 
фактите и околностите што се утврдени при пре-
земањето на одделни дејствија а можат да бидат од 
интерес за кривичната постапка, како и за предме-
тите што ср пронајдени или се одземени,, ќе се сос-
тави записник или службена забелешка. 

- (3) Органите за внатрешни работи можат и да 
повикуваат граѓани. Во поканата мора да се назна-
чи причината за повикувањето. Присилно може да 
се доведе лице што не се одзвало на покана само 
ако во поканата било предупредено за тоа. При пос-
тапувавме според одредбите на овој член, органите 
за внатрешни работи не можат граѓаните да ги сос-
лушуваат во својство на обвинет, сведок или веш-

А так, ако во овој ^ закон не е предвидено поинаку 
„(член 155 став 1). 

(4) Лице спрема кое е применето некое од деј-
ствијата или мерките од ст. 2 и 3 на овој член има 
право да поднесе поплака до надлежниот јавен об-
винител во рок од три дена, 

(5) Органите за внатрешни работи можат да со-
бираат известувања и од лицата што се наоѓаат во 
притвор ако е тоа потребно загади откривање на 
други кривични дела на исто лице, на негови со-

% учесници или кривични дела на други сторители. 
Овие известувања ќе се собираат во врехмето и на на-
чинот што ќе го определи истражниот судија. 

(6) Врз основа на собраните известувања орга-
нот за внатрешни работи составува кривична при-
јава во која ги наведува доказите за кои узнал при 
собирањето на известувања. Во кривичната пријава 
не се внесува содржината на изјавите што одделни 
граѓани ги дале при собирањето на известувања. Кон 
кривичната пријава се доставуваат и предмети, ски-
ци, фотографии, прибавени извештаи, списи за пре-
земените мерки и дејствија, службени забелешки, 
изјави и други материјали кои можат да бидат ко-
рисни за успешното водењана постапката Ако ор-
ганите за внатрешни работи по поднесувањето на 
кривична пријава узнаат за нови факти, докази или 
траги На кривичното дело, должни се да ги соберат 
потребните известувања и извештајот за тоа, како 
дополнение 'на кривичната пријава, да го достават 
до јавниот обвинител. 

Член 152 
(1) Овластените службени лица на органот за 

внатрешни работи имаат право лицата затечени на -
местото на извршување на кривично дело да ги 
упатат до истражниот судија или да ги задржат до 
неговото доаѓање, ако тие лица би можеле да дадат 
податоци важни за кривичната постапка и ако е ве-
ројатно дека подоцна не би можело да се изврши 
нивно сослушување или тоа би било врзано со зна-
чително одолжување или со други тешкотии. Задр-
жувањето на овие лица на местото па извршува-
њето на кривичното дело не може да трае подочго 
од шест часа. 

(2) Органите за внатрешни работи можат да го 
фотографираат лицето за кое постојат основи за со-
мневање дека извршило кривично дело а можат да 
земаат и отпечатоци од неговите прсти. Кога е тоа 
неопходно заради утврдување па идентитетот, или 
во други случаи од интерес за успешното водење на 
постапката, органите за внатрешни работи можат 
јавно да ја објават фотографшата на тоа лице 

(3) Ако е потребно да се утврди од кого поте-
куваат отпечатоците од прстите врз одделни пред-
мети^ органите за внатрешни работи можат да зе-
маат отпечатоци од прстите од лица за кои постои 
веројатност дека можеле да доЈдат во допир со тие 
предмети. 

Член 153 
(1) Јавниот обвинител ќе ја отфрли пријавата 

ако од самата пријава произ,легува дека пријавеното 
дело не е кривично дело за кое се гони по службена 
должност, ако настацила застареност или е делото 
опфатено со амнестија или помилување, или ако 
постојам други околности што го-исклучуваат гоне-
њето. За отфрлање на пријавата, како и за причи-
ните за тоа, јавниот обвинител ќе го извести оште-
тениот во рок од осум дена (член 60), а ако пријава-
та ја поднел орган за внатрешни работи, ќе го из-
вести и тој орган. 

(2) Ако јавниот обвинител не може да оцени од 
самата пријава дали се веројатни наводите на при-
јавата или ако податоците од пријавата не даваат 
доволно основ да може да одлучи дали ќе бара 
спроведување истрага или ако до јавниот обвинител 
само допрел глас дека е извршено кривично дело, 
а особено ако е извршителот непознат, јавниот об-
винител, ако не е во можност тоа да го преземе сам 
или преку други органи, ќе бара од органите 
за внатрешни работи да соберат потребни известу-
вања и да преземат други мерки заради открива-
ње на кривичното дело и на сторителот (чл. 151 и 
152). Јавниот обвинител може секогаш да бара од 
органите за\ внатрешни работи да го известат за 
мерките што ги презеле. 

(3) Јавниот обвинител може да бара потребни 
податоци од државните органи, од организациите на 
здружен труд и од други организации и заедници, 
а може за таа цел да го повика и подносителот на 
кривичната пријава. 

(4) Јавниот обвинител и други државни органи, 
организациите на здружен труд и други организации 
и заедници се должни при собирање на известувања 
односно при давање податоци да постапуваат прет-
пазливо, водејќи сметка да не им се наштети на 
честа и угледот на лицатана кои се однесуваат свие 
податоци. 

Член 154 
(1) Органите за внатрешни работи можат и пред 

поведз^вањето истрага да извршат привремено од-
земање на предмети според одредбите од член 211 на 
овој закон ако постои опасност од одлагање и да из-
вршат претресување на стан и на лице под условите 
предвидени во член 210 на овој закон. 

(2) Ако истражниот судија не е во можност вед-
наш да излезе на самото место, органите за внатреш-
ни работи можат сами да извршат увид и да опре-
делат потребни вештачења, освен обдукција и екс-
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^сумација на леш. Ако истражниот судија стигне 
на самото место во текот на вршењето увид, тој 
може да го преземе вршењето на овие дејствија. За 
сето што е преземено ќе биде известен јавниот об-
винител. 

Член 155 
' (1) Кога сторителот на крииичното дело е непоз-

нат, Јавниот обвинител може да побара органот за 
внатрешни работи да преземе одделни истражни 
дејствија ако, со оглед на околностите на случајот, 
би било целесообразно и пред поведувањето на ис-
трагата да се преземаат такви дејствија. Ако јавниот 
обвинител смета дека одделни истражни дејствија 
треба ^а ги преземе истражниот судија, или ако 
треба да изврши обдукција или ексхумација на леш, 
ќе му предложи на истражниот судија да ги 
преземе тие дејствија. Ако истражниот судија не се 
сложи со о4ој предлог, ќе побара за тоа да одлучи 
советот (член 23 став 6). 

(2) Записниците за преземените истражни деј-
ствија се доставуваат до јавниот обвинител. 

Член 156 
(1) Истражниот судија на надлежниот суд, како 

и истражниот судија на понизок суд на чие подрачје е 
извршено кривично дело, може пред донесувањето 
на решение за спроведување на истрагата да презе-
ме одделни истражни дејствија за кои постои опас-
ност од одлагање, но за се што е преземено мора да 
го извести надлежниот јавен обвинител. 

(2) Кога истражните дејствија ги презема ис-
тражниот судија од понизок суд, на тие дејствија 
може да присуствува јавниот обвинител кој поста-
пува пред тој суд. 

(3) Во поглед на повикувањето и испитувањето 
на лицето за кое постојат основи за сомневање до-
дека извршило кривично дело, се применуваат од-
редбите за повикување и испитување на обвинет. 

Г л а в а XVI 

ИСТРАГА 

Член 157 
(1) Истрага се поведува против определено лице 

кога постои основано сомневање дека сторило кри-
вично дело. 

(2) Во истрагата ќе се соберат докази и подато-
ци што се потребни за да може да се одлучи дали ќе 
се подигне обвинителен акт или ќе се запре постап-
ката, докази за кои постои опасност дека не ќе мо-
жат да се повторат на главниот претрес или нивно-
то изведување би било сврзано со тешкотии, како и 
други докази што можат да бидат од полза за пос-
тапката, а? чие изведување, со оглед на околностите 
на случајот, се покажува целесообразно. 

Член 158 
(1) Истрагата се спроведува по барање Ѕа јав-

ниот обвинител. 
(2) Барањето за спроведување на истрагата се 

поднесува до истражниот судија на надлежниот суд. 
(3) Во барањето мораат да се назначат: лицето 

против кое се бара спроведување истрага, опис на 
делото од кое произлегуваат законските обележја 
на кривично дело, законскиот назив на кривичното 
дело, околностите од кои произлегува основаноста 
на сомневањето и постојните докази. 

(4) Во барањето за спроведување истрага може 
да се предложи да се извидат определени околности, 
да се преземат одделни дејствија и по извесна пра-
шања да се сослушаат определени лица, а може да 
се предложи да се стави во притвор и лицето про-
тив кое се бара истрага. 

(5) Јавниот обвинител ќе ја достави до истраж-
ниот судија кривичната пријава и сите списи и за-
писници за дејствијата што се преземени. Истовре-
мено, јавниот обвинител ќе ги достави до истраж-
ниот судија предметите што можат да послужат 
Како доказ или ќе назначи каде се наоѓаат тие. 

Член 159 
(1) Кога истражниот судија ќе прими барање за 

спроведување истрага, ќе ги разгледа списите и ако 
се сложи со барањето, ќе донесе решение за спро-
ведување истрага, кое треба да ги содржи податоци-
те наведени во член 158 став 3 на овој закон. Реше-
ние ќе се достави до јавниот обвинител и до обви-
нетиот. 

(2) Пред да го донесе решениево истражниот 
судија ќе го испита лицето против кое се бара спро-
ведување на истрага, освен ако постои опасност од 
одлагање. / 

(3) Истражниот судија може, пред да одлучи за 
барањето на јавниот обвинител, да ги повика јав-
ниот обвинител и лицето против кое е барано спро-
ведување на истрагата да дојдат во определен ден 
во судот, ако е потребно да се изјаснат за окол-
ностите што можат да бидат од важност за одлу-
чување за барањето или ако истражниот судија 
смета дека од други причини би било целесообразно 
нивното усно изјаснување. При ова странките мо-
жат да ставаат усно свои предлози, а јавниот об-
винител може да го измени или дополни своето 
барање за спроведување истрага, а може и да пред-
ложи постапката да се спроведе непосредно врз 
основа на обвинителниот акт (член 160). 

(4) Во поглед на повикувањето и испитувањето 
на лицето против кое се бара спроведување истрага 
ќе се применуваат одредбите од овој закон за повику-
вање и испитување на обвинетиот. Лицето што е 
повикано според став 3 на овој член ќе го поучи 
истражниот^ судија во смисла на член 218 став 2 
од овој закон. 

(5) Против решението на ,истражниот судија за 
спроведување истрага обвинетиов може да се жали. 
Ако решението е соопштено усно, жалбата може 
при тој случај да се изјави на записникот. 

(6) Истражниот судија е должен жалбата вед-
наш да ја достави до советот (член 23 став 6). Жал-
бата не го задржува извршувањето на решението. 

(7.) Ако истражниот судија не се даожи со бара-
њето на јавниот обвинител за спроведување на 
истрага, ќе побара за тоа да одлуки советот (член 
23 став 6). Против решението на советот обвинетиот 
и јавниот обвинител имаат право на жалба која не 
го задржува извршувањето на решението. 

(8) Во случаите од ст. 6 и 7 на овој член советот 
е должен да донесе одлука во рок од 48 часа. 

(9) При одлучувањето за барањето за спроведу-
вање истрага, советот не е врзан за правната оцена 
на делото што ја навел јавниот обвинител. 

Член 160 
(1) Истражниот судија може да се согласи со 

предлогот на јавниот обвинител да не се спроведува 
истрага ако собраните податоци што се однесуваат 
на кривичното дело и на сторителот даваат доволно 
основ за подигање на обвинителен акт. 

(2) Согласноста од став 1"на овој член истраж-
ниот судија може да ја даде само ако претходно го 
испитал лицето против кое треба да се подигав 
обвинителниот акт. Во поглед на повикување и 
испитување на 'ѓоа лице се применуваат одредбите 
за повикување и испитување на обвинетиот. Извес-
тувањето за согласноста истражниот судија ќе го 
достави до јавниот обвинител и до лицето против 
кое треба да де подигне рбвинителен акт. 
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(3) Рокот за додигање обвинителен акт изнесува 
осум дена, но советот (член 23 став 6) може по ба-
рање на јавниот обвинител да го продолжи тоЈ рок. 

(4) Предлогот од став 1 на овој член јавниот 
обвинител може да го стави и по поднесувањето на 
барањето за спроведување истрага додека не ќе 
биде донесено решение за барањето. 

(5) АКО истражниот судија смета дека не се 
исполнети условите за подигање на обвинителен акт 
без спроведување на истрага, ќе постапи како да е 
ставено барање за спроведување на истрага. 

(6) Ако за кривичното дело е предвидена казна 
затвор до пет години, јавниот обвинител може, вон 
од условите предвидени во ст. 1 до 5 на овој член, 
да подигне обвинителен акт и без спроведување на 
истрага ако собраните податоци што се однесуваат 
на кривично дело и на сторителот даваат доволно 
основ за обвинување. ч 

(7) Одредбите на ст. 1 до 5 од овој член се при-
менуваат и кога кривичново гонење се презема по 
барање на оштетениот како тужител, но во тој 
случај рокот од став 3 на овој член не може да се 
продолжи. 

(8) Кон предлогот од став 1 на овој член, како 
и кон обвинителниот акт подигнат според став 6 
на овој член, јавниот обвинител ќе ја достави кри-
вичната пријава и сите списи и записници за дејст-
вијата што се преземени, како и предметите што 
можат да послулѕат како доказ, или ќе ' назначи 
каде се наоѓаат тие. 

Член 161 
(1) Истрагата ја спроведува истражниот судија 

на надлежниот суд. 
(2) Надлежниот републички односно покраински 

орган може да определи еден суд во кој за подрачја 
на повеќе судови ќе се спроведува истрага (истра-
жен центар). 

(3) Истражниот судија врши истражни дејстви-
ја по правило само на подрачјето на својот суд. Ако 
интересот на истрагата бара, тој одделни истражни 
дејствија да изврши и вон од подрачјето на својот 
суд, но е должен да го извести за тоа судот на чие 
подрачје ги врши истражните дејствија. 

Член 162 
(1) ЈЗо текот на истрагата истражниот судија 

може да му довери извршување на одделни истраж-
ни дејствија на истражниот судија на судот на чие 
подрачје треба да се преземат тие дејствија, а ако 
за подрачја на повеќе судови е определен еден суд 
за укажување правна помош — на тој суд. 

(2) Јавниот обвинител што постапува пред су-
дот кому му е доверено извршувањето на истражно 
де јствие може да присуствува на тоа дејствие ако 
надлежниот јавен обвинител не изјави дека ќе 
присуствува тој. 

(3) Истражниот судија може да му ги довери на 
органот за внатрешни работи, извршувањето на на-
редба за претресување на стан или на лица или за 
привремено одземање на предмети на начинот 
ПЈ едвиден со овој закон. 

(4) Истражниот судија може, на предлог од јав-
ниот обвинител, да му го довери на органот за 
внатрешни работи извршувањето и на други пет-
ра жни дејствија ако истрагата се спроведува за 
кривични дела насочени кон поткопување или ури-
гање на уставниот поредок или за кривични дела 
тши сторители се поврзани-со странство или за дру-
ги кривични дела што ги извршила група или ор-
ганизација, а такво доверување, со оглед на зго-
лемената општествена опасност на делото, е неоп-
ходно за успешното водење на истрагата. Ако 
истражниот судија не се сложи со предлогот на 
јавниот обвинител, ќе побара одлука од советот, кој 
е должен да донесе одлука во рок од 24 часа 

(5) На барање4 или по одобрение од истражниот 
ез-тчпа органите за внатрешни работи можат да го 

фотографираат обвинетиот или да земат отпеча-
тоци од неговите прсти, ако е тоа потребно за це-
лите на кривичната постапка. 

Член 163 
При преземањето на истражни дејствија орга-

ните за внатрешни работи постапуваат според соод-
ветните одредби на овој закон за истражните деј-
ствија. 

Член 164 
(1) Истражниот судија односно органот на внат-

решни работи кому му е доверено извршувањето на 
одделни истражни дејствија ќе изврши по потреба 
и други истражни дејствија што се во врска со овие 
или произлегуваат од нив. 

(2) Ако истражниот судија односно органот за 
внатрешни работи кому му е доверено извршува-
њето на одделни извршни дејствија не е надлежен 
за тоа, ќе го испрати предметот до надлежниот суд 
односно до органот за внатрешни работи и за тоа 
ќе го извести истражниот судија што му го доста-
вил предметот. 

Член 165 
(1) Истрагата се води само во поглед на она 

кривично дело и против оној обвинет на кои се од-
несува решението за спроведување на истрага. 

(2) Ако во текот на истрагата се покаже дека 
постапката треба да се прошири на некое друго 
кривично дело или против друго лице, истражниот 
судија ќе го извести за тоа јавниот обвинител. Во 
таков случај можат да се преземат истражни деј-
ствија што не трпат одлагање, но за сето што е 
преземено мора да се извести јавниот обвинител. 

(3) Во поглед на проширувањето на истрага! а 
важат одредбите на чл. 158 и 159 од овој закон. 

Член 166 
По донесувањето на решение за спроведување 

на истрага, истражниот судија' и без предлог од 
странките ги презема дејствијата за кои смета дека 
сс потребни за успешното водење на постапката. 

Член 167 
(1) Странките и оштетениот можат во текот на 

истрагата да му ставаат предлози на истражниот 
судија да се извршат одделни истражни дејствија. 
Акб истражниот судија не се сложи со предлог на 
јавниот обвинител да се изврши одделно истражно 
дејствие, ќе побара да одлучи за тоа советот (член 
23 став 6). 

(2) Странките и оштетениот можат предлозите 
од став 1 на овој член да му ги ставаат и на истраж-
ниот судија или на органот за внатрешни работи на 
кој му е доверено извршувањето ца одделни ист-
ражни дејствија. Ако истражниот судија односно 
органот за внатрешни работи не се сложи со пред-
логот, ќе го извести за тоа предлагачот, кој може 
предлогот повторно да му го стави на истражниот 
судија на надлежниот суд. 

Член 168 
(1) Тужителот и бранителот можат да присуст-

вуваат при испитувањето на обвинетиот. 
(2) Тужителот, оштетениот, обвинетиот и бра-

нителот можат да присуствуваат при увидот и со-
слушувањето на вештаци. 

(3) . Тужителот и бранителот можат да при-
суствуваат при претресувањето на стан. 

(4) При сослушувањето на сведок можат да при-
суствуваат тужителот, обвинетиот и бранителот 
кога е веројатно дека сведокот нема да дојде на 
главниот претрес, кога истражниот судија ќе наиде 
дека тоа Е целесообразно ИЛИ кога една од стран-
ките барала да присуствува на сослушувањето. 
Оштетениот може да присуствува на сослушување-
то на сведок само кога е веројатно дека сведокот 
нема да дојде на главниот претрес. 
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(5) Од причините наведени во член 73 став 2 на 
овој закон на бранителот и на обвинетиот може да 
не им се дозволи да присуствуваат на изведувањето 
на одделни истражни дејствија. Против 'ова реше-
ние е дозволена жалба до советот (член 23 став 6) 
која не го задржува извршувањето на решението. 

(6) Истражниот судија е должен на погоден на-
чин да го" извести тужителот, бранителот, оштете-
ниот и обвинетиот за времето и местото на извршу-
вањето на истражните дејствија на кои тие можат да 
присуствуваат, освен кога постои опасност од одла-
гање. Ако обвинетиот има бранител, истражниот су-
дија, по правило, ќе го известува само бранителот. 
Ако е во притвор обвинет што нема бранител, а ис-
тражното дејство се презема надвор од седиштето 
на судот, истражниот судија ќе одлучи дали е пот-
ребно присуство на обвинетиот. 

(7) АКО лицето до кое е упатено известување за 
истражното дејствие не е присутно, дејствието може 
да се изврши и во негово отсуство. 

(8) Лицата што присуствуваат на истражните 
дејствија можат да му предложат на истражниот 
судија да му постави заради разјаснување на ра-
ботата определени прашања на обвинетиот, на све-
докот или на вештакот. а по дозвола од р!стражниот 
судија можат да поставуваат прашања и непо-
средно. Овие лица имаат право да бараат да се 
внесат во записникот и нивните забелешки во по-
глед на извршувањето на одделни дејствија, а мо-
жат и да предлагаат изведување на одделни докази. 

(9) Заради разјаснување на одделни технички 
или други стручни прашања што се поставуваат во 
врска со прибавеиите докази или при испитувањето 
на обвинетиот или преземањето на други истражни 
дејствија, истражниот судија може да побара од 
стручно лице да даде потребни објасненија за тие 
прашања Ако при давањето на објасненија стран-
ките се присутни, тие можат да бараат стручно лице 
да даде поблиски објаснени-ја. Во случат на потреба 
истражниот судија може да бара објасненија и од 
соодветна стручна установа. 

(10) Одредбите од ст. 1 до 9 на овој член се 
применуваат и ако истражното дејствие се презема 
пред да се донесе решение за спроведување на ис-
трага. 

Член 169 
(1) Истражниот судија со решение ќе ја преки-

не истрагата ако кај обвинетиот настапило при-
времено душевно заболување или привремена ду-
шевна растроеност. 

(2) Ако не се знае престојувалиште на обвине-
тиот, истрагата може да се прекине, но ако обвине-
тиот е во бегство или инаку не им е достижен нб1 

^државните органи, истрагата ќе се прекине само н^ 
предлог од јавниот обвинител, Ако постапката се 
води по негово барање. 

(3) Пред да се прекине истрагата, ќе со соберат 
сите докази за кривичното дело И за кривичната 
одговорност на обвинетиот до кои може да се дојде, 

(4) Кога ќе престанат пречките што го предиз-
викале прекинот, истражниот судија ќе ја продол-
жи истрагата. 

Член 170 
Истражниот судија ја запира со решение истра-

гата кога јавниот обвинител во текот на истрагата 
Ши по завршената ^трага ќе изјави деќа се отка-
жува од гонењето. За запирањето на истрагата 
Истражниот судија во рок од осум дена ќе го извес-
ти бштетениот (член 60). 

Член 171 
Ф Истрагата Ќе ја запре со решение советот 

(член 23 Тса о) кога одлучува за кое и да било 
прашање во текот на истрагата во следните случаи: 

1) ако делото што му се става на товар на об-
винетиот не е кривично дело за кое се гони по 
службена должност; 

2) ако постојат околности 'што ја исклучуваат 
кривичната одговорност на обвинетиот, а нема ус-
лови за^ примена на мерките на безбедност; 

3) ако настапила застареноста на кривичното 
гонење или е делото опфатено со амнестија или 
помилување, или ако постојат други околности што 
го исклучуваат гонењето; 

4) ако нема докази дека обвинетиот сторил кри-
вично дело. 

(2) Акр истражниот судија најде дека постојат 
причини за запирање на истрагата од став 1 на овој 
член, ќе го извести за тоа јавниот обвинител. Ако 
јавниот обвинител во рок од осум дена не го из-
вести истражниот судија дека се откажува од го-
нењето, истражниот судија ќе побара советот да 
одлучи за запирање на истрагата, 

(3) Решението за запирање на истрагата сб до-
ставува до јавниот обвинител, до оштетениот и до 
обвинетиот кој, веднаш ќе се пушти на слобода ако 
е во притвор. Против ова решение јавниот обвини-
тел и оштетениот имаат право на жалба. 

(4) Ако против решението за запирање на истра-
гата изјавил жалба само оштетениот, а жалбата се 
уважи, ќе се смета дека оштетениот со изјавува-
ното на жалба презел гонење. 

Член 172 
(1) Истражниот судија пред завршената истрага 

ќе ги прибави податоците за обвинетиот наведени 
во член 218 став 1 на овој закон, ако недостигаат 
или тие треба да се проверат, како и податоците за 
поранешните осуди на обвинетиот, а ако обвинетиот 
уште ја издржува казната или друга санкција која 
е врзана за лишување од слобода — податоците за 
неговото однесување за време на издржувањето на 
казната или друга санкција. По потреба, истраж-
ниот судија ќе прибави податоци'за поранешниот 
живот на обвинетиот и за приликите во кои живее, 
како и за други околности што се однесуваат на 
неговата личност. Истражниов судија може да оп-
редели медицински прегледи или психолошки испи-
тувања на обвинетиот кога е тоа потребно да се 
Дополнат податоците за личноста на обвинетиот. 

(2) Ако доаѓа предвид изрекувањето на един-
ствена казна со која ќе се опфатат и казните од 
поранешните пресуди, истражниот судија ќе ги по-
бара односните списи. 

Член 173 
(1) АКО истражниот судија пред завршената 

истрага најде дека е во интерес ца постапката об-
винетиот и неговиот бранител да се запознаат со 
важните докази собрани во истрагата, ќе ги извести 
дека во определен рок можат да ги разгледаат 
предметите и списите што се однесуваат на тие до-
кази и дека можат да стават свои предлози за из-
бодување нови докази. Ограничувањето од член 73 
став 2 на овој бакон се применува ако за тоа 
уште постојат причини. 

(2) Кога ќе истече определениот рок или ако 
не го усвои предлогот за изведување на докази, 
Истражниот судија ќе постапи според член 174 од 
бвој закон. 

Член 174 " -
(1); Истражниот судија ја завршува истрагата 

кога ќе најде дека состојбата на работите во истра-
гата е доволно разјаснета што да може да се по-
Дигне обвинителен акт. 

(2) По завршената истрага истражниот судија 
ги доставува списите до јавниот обвинител кој е 
должен во рок од петнаесет дена да стави предлог 
да се дополни истрагата или да подигне обвините-
лен акт или да даде изјава дека се откажува од 
гонењето. Овој рок може советот (член 23 став 6) 
да го продолжи на предлог од јавниот обвинител. 
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(3) Ако истражниот судија не го прифати пред-
логот на јавниот обвинител за дополнување на 
истрагата, ќе побара да одлучи за тоа советот (член 
23 став 6). АКО советот го одбие предлогот на јав-
ниот обвинител, рокот, од став 2 на овој член за-
почнува да тече на денот кога на јавниот обвини-
тел му е соопштена одлуката на советот. 

(4) Ако јавниот обвинител не постапи во рокот 
предвиден во ст. 2 и 3 на овој член, должен е за 
причините да го извести повисокиот јавен обви-
нител. 

Член 175 
(1) Ако истрагата не се заврши во рок од шест 

месеци, истражниот судија е должен да го извести 
претседателот на судот за причините поради кои 
истрагата не е завршена. 

(2) Претседателот на судот по потреба ќе пре-
земе мерки за -завршување на истрагата. 

Член 176 
(1) Оштетениот како тужител и приватниот ту-

жител можат до истражниот судија на надлежниот 
суд да поднесат барање да спроведе истрага односно 
предлог да ја дополни истрагата. Во текот на истра-
г а тие можат да му ставаат на истражниот судија 
и други предлози. 

(2) Во поглед на поведувањето, спроведувањето, 
прекинувањето и запирањето на истрагата согласно 
се применуваат одредбите на овој закон што се 
однесуваат на поведувањето и водењето истрага по 
барање од јавниот обвинител. 

(3) Кога истражниот судија ќе најде дека е 
истрагата завршена, ќе го извести за тоа оштете-
ниот како тужител или приватниот тужител, и ќе 
ги предупреди дека во рок од осум дена треба да 
поднесат обвинителен акт односно приватна тужба, 
а ако тоа не го сторат ќе се смета дека се откажа-
ле од гонењето, па постапката со решение ќе се 
запре. Вакво предупредување истражниот судија е 
должен да даде и кога советот (член 23 став 6) ќе 
го одбие предлогот на оштетениот како тужител или 
на приватниот тужител за дополнување, на истра-
гата затоа што смета дека состојбата на работите 
е доволно разјаснета. 

Член 177 
Ако на истражниот судија му е потребна по-

мош од органите за внатрешни работи (криминалист 
тичко-техничка и др.) или од други државни орга-
ни во врска со спроведувањето на истрага, тие се 
должни на негово барање да му ја дадат таа по-
мош. Истражниот судија може да побара и помош 
од организации на здружен труд, ако е тоа неоп-
ходно за извршување на истражно дејствие кое не 
трпи одлагање. 

Член 178 
Ако тоа го бараат интересите на кривичната 

постапка, интересите на чувањето на тајна, инте-
ресите на јавниот ред или- причините на моралот, 
службеното лице што презема истражно дејствие 
ќе им нареди на лицата ЈПТО ги сослушува или што 
присуствуваат на истражните дејствија или ги раз-
гледуваат списите на истрагата да ги чуваат како 
тајна определените факти или податоци што ги 
узнале и ќе им укаже дека одавањето на тајна 
претставува кривично дело. Оваа наредба ќе се 
внесе во записникот за истражното дејствие, однос-
но ќе се забележи на списите што се разгледуваат, 
со потпис на лицето што е предупредено. 

Член 179 
Кога советот одлучува во текот на истрагата, 

м^же да побара потребни објасненија од истраж-
ниот судија и од странките и може да ги повика 
с "ете странки усно да ги изложат своите ставови 
ва седница на советот. 

Член 180 
(1) Истражниот судија може да казни со парич-

на казна до 1.000 динари секое лице што за време 
на вршењето на истражното дејствие и по опоме-
ната го нарушува редот. Ако учеството на такво 
лице не е неопходно, тоа може да биде отстрането 
од местото каде што се врши тоа дејствие. 

(2) Обвинетиот не може да биде казнет со па-
рична казна. 

(3) Ако јавниот обвинител го нарушува редот, 
истражниот судија ќе постапи согласно со одредба-
та на член 295 став 5 од овој закон. 

Член 181 
(1) Странките и оштетениот секогаш можат да 

му се обрнат со поплака до претседателот на судот 
пред кој се води постапката поради одолжување на 
постапката и поради други неправилности во текот 
на истрагата. 

(2) Претседателот на судот ќе ги испита наво-
дите во поплаката,а ако подносителот барал, ќе го 
извести за тоа што е преземено. 

Г л - а в а XVII 

МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРИСУСТВО НА 
ОБВИНЕТИОТ И ЗА УСПЕШНО ВОДЕЊЕ НА 

КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 

1. Заедничка одредба 

Член 182 
(1) Мерките што можат да се преземат спрема 

обвинетиот за обезбедување на неговото присуство 
и за успешно Бодење на кривичната постапка се: 
покана, доведување, ветување на обвинетиот дека 
нема да го напушти престојувалиштето, гаранција 
и притвор. 

(2) При одлучувањето која од наведените мерки 
ќе ја примени, надлежниот орган ќе се придржува 
КОН условите определени за примена на одделни 
мерки, водејќи сметка да не се применува потешка 
мерка, ако може истата цел да се постигне со по-
блага мерка. 

(3) Овие мерки ќе се укинат и по службена 
должност кога ќе престанат причините што ги 
предизвикале,, односно ќе се заменат со друга по-
блага мерка кога ќе настапат услови за тоа. 

2. Покана 
Член 183 

(1) Присуството на обвинетиот при извршува-
њето на дејствијата во кривичната постапка се 
обезбедува со неговото повикување. Покана до об-
винетиот упатува судот. 

(2) Повикувањето се врши со доставување на 
затворена писмена покана која содржи: назив на 
судот што повикува, име и презиме на обвинетиот, 
назив на кривичното дело што му се става на то-
вар, место каде што треба обвинетиот да дојде, ден 
и час кога треба да дојде, назначување дека се по-
викува во својство на обвинет и предупредување 
дека во случај на недоаѓање ќе биде присилно до-
веден. службен печат и потпис од судијата што 
повикува. 

(3) Кога обвинетиот првпат се повикува ќе се 
поучи во поканата за правото да земе бранител и 
дека бранителот може да присуствува на неговото 
испитување. 

(4) Обвинетиот е должен веднаш да го извести 
судот за промена на адресата, како и за намерата 
да го промени престојувалиштето. 

(5) Ако обвинетиот не е во состојба да се одзоЕе 
на-чеканата поради болест или друга ^отстран-
лива пречка, ќе се испита во местото каде што се 
наоѓа или ќе се обезбеди неговиот превоз до суд-
ската зграда или до друго место каде што се пре-
зема дејствието. 
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3. -Доведување 
Член 184 

(1) Наредба да се доведе обвинетиот може да из-
даде суд ако е донесено решение за прит,вор или 
ако уредно повикан обвинет не дојде а својот изос-
,танок не ќе го оправда, или ако не можело да се 
изврши уредно доставување на поканата, а од окол-
ностите очигледно произлегува дека" обвинетиот го 
одбегнува приемот на поканата. 

(2) Наредбата за доведување ја извршуваат ор-
ганите за рнатрешни работи. 

(3) Наредбата за доведување се издава писмено. 
Наредбата треба да содржи: име и презиме на об-
винетиот што треба да се доведе, назив на кривич-' 
ното дело што му се става на товар со наведување 
на одредбата од кривичниот закон, причина поради 
која се наредува доведувањето, службен печат и 
потпис од судијата што го наредува доведувањето. 

(4) Лицето на кое му е доверено извршувањето 
на наредбата му ја предава наредбата на обвине-
тиот и го повикува да појде со него. Ако обвине-
тиот го одбие тоа, ќе го доведе' присилно. 

(5) Против воените лица, припадниците на ми-
лиција или на стража на установата во која се 
сместени лица лишени од слобода нема да се издава 
наредба за доведување туку ќе се побара од нивната 
команда односно установа да ги спроведе. 

4. Ветување на обвинетиот дека нема да го на-
пушти престојувалиштето 

Член 185 
(1) Ако постои боЈазан дека обвинетиот во текот 

на постапката би можел да се скрие или да отиде 
во непознато место или во странство, судот може 
да бара од обвинетиот обврска дека нема да се крие 
односно дека без одобрение на судот нема да го 
напушти своето престојувалиште. Даденото вету-
вање се внесува во записник. 

(2) Од обвинетиот може привремено да се одзе-
ме патната исправа. Жалбата против решението за 
одземање на патната исправа не го задржува извр-
шувањето на решението. 

(3) Обвинетиот при давање на ветувањето ќе се 
предупреди дека против него може да се определи 
притвор ако ја прекрши оваа обврска. 

5. Гаранција 
Член 186 

Обвинетиот што треба да се стави или е веќе 
ставен во притвор само ,поради бојазан дека ќе по-
бегне може да се остави на слобода односно може 
да се пушти на слобода, ако тој лично или некој 
друг даде за него гаранција дека до крајот на кри-
вичната постапка нема да побегне, а самиот обви-
нет вети дека нема да се крие и дека без одобрение 
нема да го напушти своето престојувалиште. 

Член 187 
(1) Гаранцијата секогаш гласи на паричен износ 

што се определува со оглед на тежината на кри-
вичното дело, на личните и семејните прилики на 
обвинетиот и имотната состојба на лицето што дава 
гаранција. 

(2) Гаранцијата се состои во полагање готови 
пари, хартии од вредност, драгоценост или други 
подвижни предмети од поголема вредност што лес-
но можат да се претворат во пари и да се чуваат, 
или во ставање хипотека за износот на гаранцијата 
на недвижните добра на лицето што дава гаранција, 
или во лична обврска на еден или повеќе граѓани 
дека во случај на бегство на обвинетиот ќе го пла-
тат утврдениот износ на гаранцијата. 

(3) АКО обвинетиот побегне, ќе се определи со 
решение, согласно со републичкиот односно по-
краинскиот пропис, на кого ќе му припадне вред-
носта дадена како гаранција. 

Член 188 
(1) Обвинетиот ќе се стави во притвор и покрај 

дадената гаранција ако не дојде на уредна покана 
а не го оправда изостанокот, ако се подготвува за 
бегство или ако против него, откога е оставен на 
слобода, се појави некој друг законски основ за 
притвор. 

(2) Во случајот од став 1 на овој член гаранци-
јата се укинува. Положениот паричен износ, драго-
ценост^ хартии од вредност или други подвижни 
предмети се враќаат, а хипотеката се симнува. На 
ист начин ќе се "постапи и кога кривичната постап-
ка правосилно ќе се доврши со решение за запи-
рање на постапката или со пресуда. 

(3) Ако со пресудата е изречена безусловна 
казна затвор, гаранцијата се укинува дури кога ќе 
почне осудениот да ја издржува казната. 

Член 189 
(1) Решение за гаранција донесува во текот на 

истрагата истражниот судија. По подигнатиот об-
винителен акт решение за гаранцијата донесува со-
ветот. 

(2) Решението со кое се определува гаранција и 
решението со кое се укинува гаранцијата се доне^ 
сува по сослушување на јавниот обвинител, ако 
постапката се води на негово барање. 

6. Притвор 

Член 190 
(1) Притвор може да се определи само под усло-

вите предвидени во овој закон. 
(2) Траењето на притворот мора да биде сведено 

на најкратко нужно време. Должност е на сите ор-
гани што учествуваат во кривичната постапка и на 
органите што им укажуваат правна помош да по-
стапуваат со особена итност акб обвинетиот се наога 
во притвор. 

(3) Во текот на целата постапка притворот ќе 
се укине штом ќе престанат причините врз основа 
на КОИ бил определен. 

Член 191 
(1) Притвор ќе се определи секогаш против лице 

за кое постои основано сомневање дека извршило 
кривично дело за кое во законот е пропишана смрт-
на, казна. Ако околностите укажуваат дека е во 
прашање случај за кој законот пропишува можност 
за изрекување поблага казна (член 42 точка 1 на 
Кривичниот закон на Социјалистичка ,Федеративна 
Република Југославија), притвор не мора да се оп-
редели. 

(2) Ако постои основано сомневање дека опре-
делено лице сторило кривично дело, а не постојат 
услови за задолжителен притвор, притвор против 
тоа лице може да се определи: 

1) ако се крие или^ ако не може да се утврди 
неговава идентичност, или ако постојат други окол-
ности што укажуваат на опасност од бегство; 

2) ако постои основана бојазан дека ќе ги униш-
ти трагите на кривичното^ дело или ако особени 
околности укажуваат дека ќе ја попречува истрага-
та со влијание врз сведоците, соучесниците или 
прикривачите; 

3) ако особени околности ја оправдуваат боја-
занта дека ќе повтори кривично дело, мли^ ќе го 
доврш,и обиденото кривично дело, или дека ќе сто-
ри кривично дело со кое се заканува; 

4) ако е во прашање кривично дело за кое спо-
ред законбт може да се изрече казна десет години 
затвор или потешка казна, а поради начинот на 
извршување, последиците или други околности на 
делото дошло или би можело да дојде до такво 
вознемирување на граѓаните што заради непречено 
водење на кривичната постапка или за безбедноста 
на луѓето е неопходно определување на притвор. 
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(3) Во случајот од точка 1 став 2 на овој член 
притворот што е определен само поради тоа што 
не може да се утврди идентичноста на лицето, трае 
додека оваа идентичност не се утврди. Во случајот 
од точка 2 став ч 2 на овој член притворот ќе се 
укине штом ќе се обезбедат доказите поради кои 
е определен притворот. 

(4) Лицето затечено на извршување на кривично 
дело за кое се гони по службена должност ^оже да 
го лиши од слобода секој. Лицето лишено од сло-
бода мора веднаш да му се предаде на истражен 
судија или на орган за внатрешни работи, а ако не 
може тоа да се стори, мора веднаш да се извести 
еден од тие органи. Органот за внатрешни работи 
ќе постапи според член 195 на овој закон. 

Член 192 
(1) Притвор определува истражен судија на над-

лежниот суд. 
(2) Притворот се определува со писмено реше-

ние кое содржи: име и презиме на лицето што се 
лишува од слобода, кривично дело за кое се обви-
нува тоа, законски основ за притворот, поука за пра-
вото на жалба, кратко образложение, со тоа што 
основот за определување на притворот посебно ќе 
се образложи, службен печат и потпис на судијата 
што го определува притворот. 

(3) Решението за притворот му се предава на 
лицето на кое се однесува во моментот на лишува-
њето од слобода, а најдоцна во рок од 24 часа од 
,часот на лишувањето од слобода. Во списите мора 
да се назначи чћсот на лишувањето од слобода и 
,часот на предавањето на решението. . 

(4) Против решението за притвор претвореното 
Лице може да се жали до советот (член 23 став 6) 
во рок од 24 часа од часот на предавањето на ре-
шението. Ако притвореното лице првпат де испитува 
по истекот на овој рок, може да изјави жалба при 
тоа испитување. Жалбата со препис од записникот 
за испитувањето, ако притвореното лице е испитано, 
и решението за притворот се доставуваат веднаш 
до советот. Жалбата не го задржува извршувањето 
на решението. л 

(5) Ако истражниот судија не се сложи со пред-
логот на јавниот обвинител за определување на 
притвор, ќе побара за тоа да одлучи советот (член 
23 став 6). Против решението на советот со кое се 
определува притвор притвореното лице може да из-
јави жалба, која не го задржува извршувањето на 
решението. Во поглед на предавањето на решението 
и изјавата на жалбата се применуваат одредбите 
на ст. 3 и 4 од овој член. 

(6) Во случаите од ст. 4 и 5 на овој член со-
ветот што одлучува за жалбата е должен да донесе 
одлука во рок од 48 -часа. 

Член 193 
(1) Истражниот судија е должен на лицето ли-

шено од слобода што му е доведено веднаш да му 
соопшти дека може да земе бранител кој може да 
присуствува на неговото испитување, и ако е пот-
ребно — да му помогне да најде бранител. Ако во 
рок од 24 часа од часот на ова соопштение лицето 
лишено од слобода не обезбеди присуство на бра-
нител, истражниот судија е должен тоа лице да 
го испита веднаш. 

(2) Ако лицето лишено од слобода изјави дека 
не сака да земе бранител, истражниот судија е дол-
жен да го испита во рок од 24 часа. 

(3) Ако во случај на задолжителна одбрана 
(член 70 став 1) лицето лишено од слобода не земе 
бранител во рок од 24 часа од часот кога е поучено 
за ова право или изјави дека не сака да земе бра-
нител, ќе му се назначи бранител по службена 
должност. 

(4) Веднаш по испитувањето истражниот судира 
ќе одлучи дали лицето лишено од слобода ќе го 
пушти на слобода. Ако смета дека лицето лишено 
од слобода треба да го задржи, истражниот судија 

веднаш ќе го извести за тоа јавниот обвинител ако 
овој веќе не поднел барање за спроведување на 
истрага. Ако јавниот обвинител во рок од 48 часа 
од часот кога е известен за притворот не стави ба-
рање за спроведување на истрага, истражниот су-
дија ќе го пушти на слобода лицето лишено од 
слобода. 

Член 194 
(1) Притвор може да определи истражен судија 

на понизок суд на чие подрачје е извршено кри-
вично дело, кога му е доверено извршување на 
одделни истражни дејствија или во случаите пред-
видени во член 156 став 1 и член 195 на овој зак^н. 
Во поглед на определувањето на притворот се при-
менуваат , одредбите на член 192 ст. 2 до ^ на овој 
закон, со тоа што одлуката од став 4 на ТОЈ член 
по жалбата ја донесува повисокиот суд. 

(2) Веднаш по испитувањето на лицето лишено 
од слобода истражниот судија ќе одлучи дали ќе го 
пушти на слобода или ќе нареди да се спроведе до 
истражниот судија на надлежниот суд. Во поглед 
на испитувањето на лицето лишено од слобода се 
применуваат одредбите од член 193 ст. 1 до 3 на 
ОРОЈ закон. 

(3) Истражниот судија на понизок суд на чие 
подрачје е извршено кривичното дело може да го 
задржи притвореното лице најдолго три дена, сме-
тајќи од денот на неговото доведување, ако е пог-
ребно да преземе итни истражни дејствија во смис-
ла на член 156 став 1 од ОВОЈ закон. По донесува-
њето на' решение за спроведување на истрага, 
задржувањето во притвор може да трае и подолго 
од три дена, ако во тој рок истражниот судиш 
прими барање од истражниот судија на надлежниот 
суд да преземе одделни истражни дејствија. По 
извршувањето на истражните дејствија притворе-
ното лице мора да се спроведе до надлежниот суд, 
ако истражниот судија на тој суд не определи 
нешто друго. 

Член 195 
(1) Овластените слулѕбени лица на органите за 

внатрешни работи можат некое лице да го лишат 
од слобода ако постои која и да е причина предви-
дена во член 191 на овој закон, но се должни так-
вото лице без одлагање да го спроведат до надлеж-
ниб ѓ̂ истражен судија или до истражниот судија на 
понискиот суд на чие подрачје е сторено кривично-
то дело, ако до седиштето на тој суд може да се 
дојде побргу. При доведувањето овластеното служ-
бено лице на органот за внатрешни работи ќе го 
извести петражниот судија за причините и за вре-
мето на лишувањето од слобода. 

(2) АКО поради неотстранливи пречки не било 
можно ниту во рок од 24 часа лицето лишено од 
слобода да се спроведе до истражниот судија, служ-
беното лице е должно ваквото задоцнување посебно 
да го образложи. Образложение на задоцнувањето 
е нужно и кога е спроведувањето извршено на ба-
рање од истражниот судија. 

(3) Ако поради задоцнување во спроведувањето 
истражниот судија не е во можност во рокот од 
член 192 став 3 на овој закон да донесе решение за 
притвор тој е должен за притворот да одлучи вед-
наш кога лицето лишено од слобода ќе му биде 
спроведено. 

Член 196 
(1) Притвор може, по исклучок, да определи и 

органот за внатрешни работи пред поведувањето па 
истрага, ако е заради утврдување на идентичноста, 
проверување на алиби или од други причини пот-
ребно да се приберат неопходни податоци за водење 
на постапката против определено лице, а постојат 
причините за притвор предвидени во член 191 став 
1 и став 2 точ. 1 и 3 на овој закон, а во случајот од 
член 191 став 2 точка 2 на овој закон — само ако 
постои основана бојазан дека тоа лице ќе ги униш-
ти трагите на кривичното дело. 



Петок, 14 јануари 1877 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ , Ерој 4 - Страна 140 

(2) Органот за внатрешни работи може да опре-
дели притвор и ако истражниот судија му доверил 
извршување на одделни истражни дејствија (член 
162 став 4), а постојат причините за притвор пред-
виден^ во член 191 на овој закон. 

(3) Притворот што го определил органот за внат-
решни работи може да трае најдолго три дена сме-
тајќи од моментот на лишувањето од слобода. Од-
редбите на член 192 ст. 2 и 3 од овој закон согласно 
се применуваат и врз овој притвор. Против реше-
нието за притвор притвореното лице може да се 
жали до советот на надлежниот суд најдоцна во 
рок од 24 часа од часот на приемот на решението. 
Советот е должен да донесе одлука во рок од 48 
часа од часот на приемот на жалбата. Жалбата не 

-го задржува извршувањето на решението. Органот 
за внатрешни работи ќе му обезбеди на притвореното 
лице потребна стручна помош за изјава на жалба. 

(4) За определувањето на притвор органот за 
внатрешни работи е должен веднаш да го извести 
јавниот обвинител, а во случајот од став 2 на овој 
член - истражниот судија, кој може да бара ор-
ганот за внатрешни работи веднаш да му го спро-
веде притвореното лице. 

(5) Ако по истекот на рокот од три дена органот 
за внатрешни работи не го пушти на слобода прит-
вореното лице, должен е да постапи според одред-
бите на член 195 од овој закон, а истражниот су-
дија на кого тоа лице му е спроведено — според 
одредбите на член 193 од овој закон. 

Член 197 
(1) Врз основа на решение на истражниот суди-

ја обвинетиот може да се задржи во притвор нај-
многу еден месец од денот на лишувањето од сло-
бода. По тој рок обвинетиот може да се задржи во 
притвор само врз основа на решение за продолжу-
вање на притворот. 

(2) Притворот може по одлука на советот (член 
23 став 6) да се продолжи најмногу за два месеца. 
Против решението на советот е дозволена жалба 
која не го задржува извршувањето на решението. 
Ако постапката се води за кривично дело за кое 
може да се изрече казна затвор над пет години или 
потешка казна, советот на републичкиот односно 
на покраинскиот врховен суд може од важни при-
ч,ини да го продолжи притворот најмногу за уште 
три месеци. Решението за продолжување на притво-
рот се донесува врз основа на образложен предлог 
на истражниот судија или на јавниот обвинител. 

(3) Ако до истекот на роковите од став 2 на 
овој член не се подигне обвинителен акт обвинетиот 
ќе се пушти на слобода. 

Член 198 
-Во текот на истрагата истражниот судија може 

да го укине притворот во согласност со јавниот 
обвинител, кога постапката се води по негово ба-
рање, освен ако притворот се укинува поради исте-Ј 
кот на рокот на траењето на притворот. Ако помеѓу 
истражниот судија и јавниот обвинител не постои 
согласност, истражниот судија ќе побара да одлучи 
за тоа советот, кој е должен да донесе одлука во 
ЈЈОК ОД 48 часа. 

Член 199 
(1) По предавањето на обвинителниот акт на 

судот до завршувањето на главниот претрес при-
твор може по сослушувањето на јавниот обвинител, 
кога постапката се води по негово барање, да се 
определи или да се укине само со решение на со-
ветот. 

(2) Советот е должен по истекот на два месеца 
од правосилноста на последното решение за при-
твор, и без предлог од странките, да испита дали 
уште постојат причините за притвор и да донесе 
решение за продолжување или укинување на прит-
ворот. 

(3) Жалбата против решението од ст. 1 и 2 на 
овој член не го задржува извршувањето на ре-
шението. 

(4) Против решението на советот со кое се од-
бива предлогот за определување или укинување на 
притворот не е дозволена жалба. 

Член 200 
Органот за внатрешни, работи односно судот е 

должен за лишувањето од слобода да го извести во 
рок од 24 часа семејството на лицето лишено од 
слобода, освен ако лицето му се противи на тоа. 
За лишувањето од слобода ќе се извести надлеж-
ниот орган за социјални грижи, ако е потребно да 
се преземат мерки за згрижување на децата и на 
другите членови на семејството на' лицето лишено 
од слобода за кои се грижи тоа. 

7. Постапка со притворениците 
Член 201 

(1) При издржувањето на притворот не смее да 
се навредува личноста и достоинството на обвине-
тиот. 

(2) Спрема притвореникот можат да се приме-
нуваат само ограничувања што се потребни да се 
спречи бегство и договор што би можел да биде 
штетен за успешното водење на постапката. 

(3) Во иста просторија не можат да бидат зат-
ворени лица што не се од ист пол. По правило, во 
иста просторија не можат да се сместуваат лица 
што учествувале во извршување на исто кривично 
дело ниту лица што се на издржување казна со 
лица во притвор. Ако е тоа можно, лица што сто-
риле кривично дело во поврат нема да се сместу-
ваат во иста просторија со други лица лишени од 
слобода врз кои би можеле штетно да влијаат. 

Член 202 
(1) Притворениците имаат право на осумчасовен 

непрекинат одмор во време од 24 часа. Покрај тоа 
ним ќе им се обезбеди движење по слободен воздух 
најмалку два часа дневно, ако затворот располага 
со погоден заграден простор. 

(2) Притворениците имаат право да се хранат 
на свој Трошок, да носат своја облека и да се слу-
жат со свои постелни работи, на свој трошок да 
набавуваат книги, весници и други работи што им 
одговараат на нивните редовни потреби, доколку 
тоа не би било штетно за успешното водење па 
постапката. За тоа одлучува органот што ја хппо-
ведува истрагата. 

(3) Притвореник може да се употреби за работи 
нужни за одржување чистота во просторијата во 
која престојува. Ако притвореникот бара, истраж-
ниот судија односно претседателот на советот, во 
спогодба со управата на затворот, може да дозволи 
тој да работи врз работи што му одговараат на 
неговите психички и физички својства, под услов 
тоа да не е штетно за водењето на постапката. 

Член .203 
(1) По одобрение од органот што ја спроведува 

истрагата и под негова надзор или под надзор на 
лице што ќе го определи тој, притвореникот можат, 
во границите на куќниот ред, да го посетуваат 
блиски роднини, а по негово барање — лекар и 
други лица. Одделни посети можат да се забранат 
ако поради тоа би можела да настане штета за 
водењето на постапката. 

(2) Притвореникот мол^е да се допишува со ли-
ца надвор од затворот со знаеле и под надзор на 
органот што ја спроведува истрагата. Овој орган 
може да забрани испраќање и примање писма и 
други пратки штетни за водењето на постапката. 
Испраќање на !молба, поплака или жалба не може 
да се забрани никогаш. 

(3) По подигнат обвинителен акт до правосил-
носта на пресудата, овластувањата од ст. 1 и 2 на 
овој член ги врши претседателот на советот. 
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Член 204 
(1),3а дисциплински престапи на притвореникот 

истражниот судија односно претседателот на сове-
тот може да изрече дисциплинска казна ограничу-
вање на посети и преписка. Ова ограничување не 
се однесува на општење на притвореникот со бра-
нителот. 

(2) Против решението за казната изречена спо-
ред став 1 на овој член е дозволена жалба до со-
ветот (член 23 став 6) на судот надлежен за во-
дење на истрагата во рок од 24 часа од часот на 
приемот на решението. Жалбата не го задржува 
извршувањето на решението. 

Член 205 
(1) Надзор над притворениците врши претседа-

телот на судот што е овластен за тоа. 
(2) Претседателот на судот или судијата ипо 

ќе го определи тој е должен најмалку еднаш не-
делно да ги посети притворениците и, ако најде за 
потребно да се информира и без присуство на над-
зорникот и стражарите како се хранат притворе-
ниците, како се снабдуваат со други потреби и како 
се постапува со нив. Претседателот односно судија-
та што ќе го определи тој е должен да преземе 
потребни мерки да се отстранат неправилностите 
уочени ,при посетата на затворот. Определен судија 
не може да биде истражниот судија. 

(3) При посетите од став 2 на овој член може 
да присуствува и јавниот обвинител. 

(4) Претседателот на судот и истражниот судија 
можат во секое време да ги посетуваат сите прит-
вореници, со нив да разговараат и да примаат по-
плаки од нив. 

Г л а в а XVIII 

ИСТРАЖНИ ДЕЈСТВИЈА 

1. Претресување на стан и лице 
Член 206 

(1) Претресување на стан и други простории на 
обвинетиот или на други лица може да се преземе 
ако е веројатно дека со претресувањето ќе се фати 
обвинетиот или дека ќе се пронајдат трзги на кри-
вичното дело или предмети важни за кривичната 
постапка. 

(2) Претресување на лица може да се преземе 
кога е веројатно дека со претресувањето Јќе се про-
најдат траги и предмети важни за кривичната по-
стапка. 

Член 207 
(1) Претресувањето го наредува судот со писме-

на образложена наредба. 
(2) Наредбата за претресување му се предава 

пред да почне претресувањето на лицето ка ј кое 
или на кое ќе се изврши претресување. Пред прет-
ресувањето ќе се повика лицето на кое се однесува 
наредбата за претресување доброволно да го преда-
де лицето, односно предметите што се бараат. 

(3) Кон претресување може да се пристапи И 
без претходно предавање на наредба, како и без 
претходна покана за предавање на лице или пред-
мети, ако се претпоставува вооружен отпор, или 
ако е потребно претресувањето да ,се изврши вед-
наш и ненадејно, или ако треба претресувањето да 
се изврши во јавни простории. 

(4) Претресувањето се врши дење. Претресува^ 
њето може да се врши и ноќе ако е дење започнат? 
па не е довршено или ако постојат причините од 
член 210 на овој закон. 

Член 203 
(1) Држателот на станот и на други простории 

ќе се повика да присуствува при претресувањето, а 
ако е тој отсутен ќе се повика неговиот застапник 
или некој од возрасните домашни или соседи. 

(2) Заклучени простории, мебел или други пред-
мети, ќе се отворат со сила само ако нивниот др-
жател не е присутен или не сака доброволно да ги 
отвори. При отворањето ќе се одбегнува непотребно 
оштетз^вање. 

(3) При претресувањето на стан или лице при-
суствуваат двајца полнолетни граѓани како сведоци. 
Претресувањето на женско лице го врши само 
женско лице, а за сведоци ќе се земаат само женски 
лица. Пред почетокот на претресувањето сведоци?? 
ќе се предупредат да внимаваат како се врши прет-
ресувањето, како и на тоа дека имаат право пред 
потпишувањето на записникот за претресување да 
стават свои приговори ако сметаат дека содржината 
на записникот не е точна. 

(4) Кога се врши претресување во простории на 
, државни органи, на организации на здружен труд 

или на други организации и заедници, ќе се повика 
нивниот старешина да присуствува на претресу-
вањето. 

(5) Претресување и прегледи во воена зграда 
ќе се^ извршат по одобрение од надлежниот воен 
старешина. 

(6) Претресување на стан и лице треба да се 
вгши внимателно, не нарушувајќи го куќниот ред. 

(7) За секое претресување на стан или лице ќе 
се состави записник што го потпишуваат лицето кај 
кое или на кое се врши претресување и лицата чие 
присуство е задолжително. При претресувањето ќе 
се одземат привремено само оние предмети и испра-
ви што се во врска со целта на претресувањето во 
одделен случај. Во записникот ќе се внесат и точко 
ќе се назначат предметите и исправите што се од-
земаат, а тоа ќе се внесе и во потврдата што вед-
наш ќе му се издаде, на лицето од кое се одземени 
предметите односно исправите. 

Член 209 
Ако при претресување на стан или лице се 

најдат предмети што немаат врска со кривичното 
дело поради кое е наредено претресувањето, но кои 
укажуваат на друго кривично дело за кое се гони 
по службена должност, тие ќе се опишат во запис-
никот и привремено ќе се одземат, а за одземањето 
веднаш ќе се издаде потврда. За тоа веднаш ќе 
се извести јавниот обвинител заради поведување 
кривична постапка. Овие предмети веднаш ќе се 
вратат ако јавниот обвинител најде дека нема ос-
нов за поведување кривична постапка, а не постои 
некој друг законски основ според кој би требало 
тие предмети да се одземат. 

Член 210 
(1) Овластените службени лица на орган за 

внатрешни работи можат и без наредба да влезат 
во ту-ѓ стан и други простории и по потреба да из-
вршат претресување ако држателот на станот го 
сака тоа, ако некој вика за помош, ако е потребно 
да се фати сторител на кривично дело што е зате-
чен на делото или заради безбедност на луѓето и 
имотот, ако во станот или друга просторија се наоѓа 
лице што по наредба од надлежниот државен орган 
треба да се притвори или присилно да се доведе или 
што тука се засолнило од гонењето, или ако е 
очигледно дека поинаку не би можеле да се обез-
бедат докази. 

(2) Во случајот од став 1 на овој член нема да 
Се составува записник туку на држателот на станот 
веднаш ќе му се издаде потврда во која ќе се на-
Тначи причината за влегување во станот односно во 
други простории. АКО во туѓи простории е изврше-
но и претресување, ќе се постапи според одредбата 
Па член 208 ст. 3 и 7 на овој закон. 

(3) Претресување може да се изврши и без при-
суство на сведоци ако не е можно веднаш да се 
обезбеди нивно присуство, а постои опасност од од-
лагање. Причините за претресување без присуство 
на сведоци мораат да се назначат во записникот. 
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(4) Овластените службени лица на орган за 
внатрешни работи можат без наредба за претресу-
вање и без присуство на сведоци да извршат прет-
ресување на лица при извршувањето на решението 
за приведување или при лишување од слобода, ако 
постои сомневање дека тоа лице поседува оружје 
или орудие за напад или ако постои сомневање 
дека ,ќе ги отфрли, скрие или уништи предметите 
што треба од него да се одземат како доказ во кри-
вичната постапка. 

(5) Кога овластените службени лица на орган 
за внатрешни работи ќе извршат претресување без 
наредба за претресување, тие се должни веднаш за 
тоа да му поднесат извештај на истражниот судија, 
а ако уште не се води постапка — на надлежниот 
јавен обвинител. 

2. Привремено одземање на предмети 

Член 211 
(1) Предметите што според кривичниот закон 

треба да се одземат или што можат да послужат 
како доказ во кривичната постапка привремено ќе 
се одземат и ќе му се предадат на чување на судот 
или ќе се обезбеди нивното чување на друг начин. 

(2) Тој што држи вакви предмети е ,должен да 
ги предаде по барање на судот. Лицето што ќе од-
бие да ги предаде предметите може да се казни со 
паричка казна до 1.000 динари, а во случај на на-
тамошно одбивање може да се затвори. Затворот 
трае до предавањето на предметите или до з а в р т у -
вањето на кривичната постапка, а најдолго еден 
месец. 

(3) За жалба против решението со кое е изрече-
на парична казна или е нареден затвор одлучува 
советот (член 23 став 6). Жалбата против решението 
за затвор не го задржува извршувањето на реше-
нието. 

(4) Овластените службени -лица на орган за 
в,натрешни работи можат да ги одземат предметите 
наведени во став 1 на овој член кога постапуваат 
според чл. 151 и 154 на овој закон или кога извр-
шуваат налог на суд. 

(5) При одземањето на предметите ќе се назначи 
каде се пронајдени и ќе се опишат, а по потреба и 
на друг начин ќе се обезбеди утврдување на нив-
ната идентичност. За одземените предмети ќе се 
издаде потврда.' 

Член 212 
(1) Државните органи можат да одбијат пока-

жување или издавање на своите списи и други 
исправи ако сметаат дека објавувањето на нивната 
содржина би било штетно за општите интереси. Ако 
е одбиено покажувањето или издавањето на списи 
и други исправи,, конечна одлука донесува советот 
(член 23 став 6). 

(2) Организациите на здружен труд или други 
организации и заедници-можат да бараат да не се 
објават податоците што се однесуваат на нивното 
работење. 

Член 213 
(1) Ако се врши привремено одземање на списи 

што можат да послужат како доказ, ќе се изврши 
нивни попис. Ако тоа не е можно, списите ќе се 
стават во обвивка и ќе се запечатат. Сопственикот 
на списите може да стави на обвивката и свој 
печат. 

(2) Лицето од кого се одземени списите ќе се по-
вика да присуствува при отворењето на обвивката. 
Ако тоа не се одзове на поканата или е отсутно, 
обвивката ќе се отвори, списите ќе се прегледаат и 
попишат во неговото отсуство. 

. (3) При прегледувањево на списите мора да се 
води сметка за нивната содржина да не узнаат нео-
властени лица. 

Член 214 ^ 
(1) Истражниот судија може да нареди поштен-

ските, телеграфските и други сообраќајни органи-
зации да ги задржат и, со потврда на приемот, нему 
да му ги предадат писмата, телеграми^ и другите 
пратки што се упатени до обвинетиот или што ги 
испраќа тој, ако постојат околности поради -кои 
основано мрже да се очекува дека овие пратки ќе 
послужат како доказ во постапката. 

(2) Јавниот обвинител може да нареди само за-
држување на пратки, но организациите наведени 
во став 1 на овој член, се должни да го запрат за-
држувањето ако во рок од три дена по приемот на 
наредбата не примат одлука од истражниот судија. 

(3) Издадените пратки ги отвора истражниот 
судија во присуство на двајца сведоци. При отво-
рањето ќе се внимава да не се повредат печатите, 
а обвивките и адресите ќе се зачуваат. За отвора-
њето ќе се состави записник. 

(4) Ако интересите на цостапката дозволуваат, 
содржината на пратката може да му се соопшти во 
целост или делумно на обвинетиот односно ^а лице-
то до кое е упатена, а може пратката и да му се пре-
даде. Ако обвинетиот е отсутен, пратката ќе се 
соопшти или ќе се предаде на некој од неговите 
роднини, а ако ги нема овие, ќе му се врати на 
испраќачот ако тоа не им се противи на интересите 
на постапката. 

" Член 215 
Предметите што во текЈот на кривичната по-

стапка се привремено одземени ќе му се вратат на 
сопственикот односно на држателот ако се запре 
постапката, а не постојат причини за нивното од-
земање (член 500). 

Постапување со сомнителни предмети 
Член 216 

(1) Ако се најде ка ј обвинетиот туѓ предмет, а 
не се знае чиј е, органот што ја води постапката ќе 
го опише тој предмет и описот ќе го објави на та-
блата на собранието на општината на чие подрачје 
живее обвинетиот и на чие подрачје е сторено кри-
вичното дело. Во огласот ќе се повика сопственикот 
да се јави во рок од една година од денот на обја-
вувањето на огласот, зашто во спротивно предметот 
ќе се продаде. Парите добиени со продажбата се 
внесуваат во буџетот. 

(2) АКО се во прашање предмети од поголема 
вредност, објавувањето може да се изврши и преку 
дневните весници. 

(3) Ако е предметот подложен на расипување 
или неговото чување е врзано со значителни тро-
шоци, тој ќе се продаде според одредбите што важат 
за извршната постапка, а парите ќе се предадат на^ 
чување во паричен завод. 

(4) Според одредбата на став 3 од овој член ќе 
се постапи и кога предметот му припаѓа на одбегнат 
или на непознат сторител на кривично дело. 

Член 217 
- (1) Ако во рок од една година не се јави никој 

за предмет или за пари добиени од продажбата на 
предмет, ќе се донесе решение предметот да стану-
ва општествена сопственост односно парите да се 
внесат во буџетот. 

(2) Сопственикот на предметот има право преку, 
спор да бара враќање на предметот или на парите 
добиени од продажбата на предметот. Застарувањето 
на ова право почнува да тече од денот на објавува-
њето на огласот. 

4. Испитување на обвинетиот 
Член 218 

(1) Кога се Испитува обвинетиот првпат, ќе се 
праша за името и презимето, за прекарот ако го 
има, за името и презимето на родителите, за момин-
ското семејно име на мајката, каде е роден, каде 
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живее, ден, месец и година на раѓањето, од која 
народност е и чиј државјанин е, со што се занимава, 
какви му се семејните прилики, дали е писмен, 
какви училишта завршил, дали, каде и кога слу-
жел војска, односно дали има чин на резервен по-
млад офицер, офицер или воен службеник, дали се 
води во воената евиденција и, при кој воен округ, 
дали е одликуван, каква му е имотната состојба, 
дали, кога и зошто е осудуван, дали и кога ја, из-
држал изречената казна, дали против него се води 
постапка за некое друго кривично дело, а ако е 
малолетен кој му е законски застапник. Обвинетиот 
ќе се поучи дека е должен да се одзове на поканата 
и веднаш да ја соопшти секоја промена на адресата 
или намерата да го промени престојувалиштето, 
а ќе се предупреди и за последиците ако не постапи 
по тоа. 

(2) Потоа на обвинетиот ќе му се соопшти зошто 
се обвинува и ќе му се соопштат основите на сомне-
вањето што стојат против него, па ќе се праша што 
има да наведе во своја одбрана, а ќе му се соопшти 

- дека не е должен да ја изнесе својата одбрана ниту 
да одговара на поставените прашања. 

(3) Ако обвинетиот не сака воопшто да одгова-
ра или не сака да одговара на поставените прашања, 
ќе се поучи, ако е потребно, дека со тоа може да 
го отежне собирањето на доказите за својата од-
брана. 

(4) Обвинетиот се испитува усно. При -испиту-
вањето на обвинетиот може да му се дозволи да ги 
користи своите забелешки. 

(5) При испитувањето треба на обвинетиот да му 
се овозможи во непречено излагање да се изјасни 
за сите околности што го товарат и да ги изнесе 
сите факти што му служат за одбрана. 

(6) Кога обвинетиот ќе го заврши својот исказ, 
ќе му се постават прашања доколку е потребно да 
се' пополнат празнините или да се отстранат про-
тивречностите или нејасностите во неговото изла-
гање. 

(7) Испитувањето треба да се врши така што 
во полна мера да се почитува личноста на обви-
нетиот. 

(8) Спрема обвинетиот не смеат да се употребат 
сила, закана или други слични средства (член 259 
став 3) за да се дојде до негова изјава или при-
знание, 

\ (9) Обвинетиот може да биде испитан во отсу-
ство на бранител ако изречено се одрекол од тоа 
право, а одбраната не е задолжителна, ако на бра-
нителот не му е дозволено да присуствува на изве-
дувањето на ова истражно дејствие, ако бранителот 
не е присутен иако е известен за испитувањето 
(член 168) или ако за првото испитување обвинетиот 
не обезбедил присуство на бранител ниту во рок од 
24 часа од часот кога е поучен за ова право (член 
67 став 2), освен во случај на задолжителна одбрана. 

(10) Ако е постапено противно на одредбите од 
ст. 8 и 9 на овој член или ако изјавите на обвине-
тиот од стив 9 на овој член за присуствувањето на 
бранителот не се забележени во записник, воз исказ 

/на обвинетиот не може да се заснова судската 
одлука. 

Член 219 
(1) На обвинетиот треба да му се поставуваат 

прашања јасно, разбирливо и определено, така што 
да може наполно да ги разбере. Во испитувањето 
не смее да се поаѓа од претпоставка дека обвине-

. тиот призргал нешто што не признал ниту смеат да 
се поставуваат прашања во кои е веќе содржано 
како треба на нив да се одговара Спрема обвине-
тиот не смее да се употреби измама за да се дојде 
до негова изјава или признание. 

(2) Ако подоцнежните искази на обвинетиот се 
разликуваат од поранешните, а особено ако обви-
нетиот го отповика сво.ето признание, ќе се повика 
да ги изнесе причините зошто дал различни искази, 
односно зошто го отповикал признанието.. 

Член 220 
(1) Обвинетиот може да биде соочен со сведок 

или со друг обвинет, ако нивните искази не се сло-
жуваат во поглед на важните факти. 

(2) Соочените ќе се испитаат одделно за секоја 
околност за која нивните искази меѓусебно не се 
сложуваат а нивниот одговор ќе се внесе во за-
писник. 

Член 221 
Предметите што се во врска со кривичното дело 

или што служат како доказ ќе му се покажат на 
обвинетиот заради препознавање, откога претходно 
ќе ги опише. Ако овие предмети не можат да се 
донесат, обвинетиот може да се одведе на местото 
када Се наоѓаат тие. 

Член 222 
(1) Исказот да обвинетиот се внесува во запи-

сникот во форма на раскажување, а поставените 
прашања и одговорите на нив ќе се внесат во за-
писник само кога е тоа потребно. 

(2) На обвинетиот може да му се дозволи да го 
кажува сам својот исказ во записник. 

Член 223 
Органот што ја води постапката е должен и 

покрај признанието на обвинетиот, да прибира и 
други докази. Ако е признанието јасно и наполно 
и ако е поткрепено и со други докази, ќе се презела 
натамошно собирање на докази само на предлог од 
тужителот. 

Член 224 
(1) Испитување на обвинетиот ќе се изврши 

преку толкувач во случаите предвидени со овој 
закон. 

(2) Ако е обвинетиот глув, ќе му се поставуваат 
прашања писмено, а ако е нем, ќе се повика писме-
но да одговара. Ако испитувањето не може да се 
изврти на овој начин, ќе се повика како толкувач 
лице што може да се разбере со обвинетиот. 

(3) Ако толкувачот не е порано заколнат, ќе по-
ложи заклетва дека верно ќе ги пренесе прашањата 
што се. упатуваат до обвинетиот и изјавите што ќе 
ги дава тој. 

(4) Одредбите на овој закон што се однесуваат 
на вештаците согласно се применуваат врз толку-
вачите. 

5. Сослушување на сведоци 

Член 225 
(1) Како сведоци се повикуваат лица за кои е 

веројатно дека ќе можат да дадат известувања за 
кривичното дело и за сторителот и за други важни 
околности. 

(2) Оштетениот, оштетениот како тужител и при-
ватниот тужител можат да се сослушаат како 
сведоци. 

(3) Секое лице што се повикува како сведок е 
должно да се одзове на поканата, а ако со овој 
закон не е определено поинаку должно е и да 
сведочи. 

Член 226 
Не може да се сослуша како сведок: 
1) лице што со својот исказ би ја повредило 

должноста на чување службена или воена тајна, 
додека надлежниот орган не го ослободи о^ тач 
должност; 

2) бранител на обвинетиот за она што му го до-
верил обвинетиот како на свој бранител, освен ако 
самиот обвинет го бара тоа. 

Член 227 
(1) Ослободени се од должноста да сведочат: 
1) брачниот другар на обвинетиот; 
2) роднините на обвинетиот по крв во права 

линија, роднините во странична линија до третиот 
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степен заклучно, како и роднините по жена до 
вториот степен заклучно; 

3) посвоеник и посвоител на обвинетиот; 
4) верски исповедник за она што му го исповедил 

обвинетиот. 
(2) Судот што ја води постапката е должен ли-

цата споменати во став 1 на овој член, пред нивно-
то сослушување или штом ќе узнае за нивниот однос 
спрема обвинетиот, да ги предупреди дека не мораат 
да сведочат. Предупредувањето и одговорот се вне-
суваат во записникот. 

(3) Малолетно лице што со оглед на возраста и 
душевната развиеност не е способено да го сфати 
значењето на правото дека не мора ДЕГ сведочи не 
може да се сослуша како сведок, освен ако тоа са-
миот обвинет го бара. 

(4) Лице што има основ да одбие сведочење спре-
ма еден од обвинетиот е ослободено од должноста 
да сведочи и спрема другите обвинети, ако неговиот 
исказ според природата на работите не може да се 
ограничи само на другите обвинети. 

Член 228 
Ако како сведок е сослушано лице кое не мозке 

да се сослуша како сведок ^ л е н 226) или лице кое 
не мора да сведочи (член 227), а за тоа не е преду-
предено или изречно не се одрекле од тоа право, 
или ако предупредувањето и одрекувањето не е 
забележено ,во записникот, или ако е сослушан 
малолетник кој не може да го сфати значењето на 
правото дека не мора да сведочи, или ако исказот 
на сведокот е 'изнуден со сила, со закана или со 
друго слично забрането средство (член 259 став 3),' 
врз таквиот исказ на сведокот не може да се засно-
ва судската одлука. 

Член 229 
Сведокот не е должен да одговара на одделни 

прашања ако е веројатно дека со тоа би се изло-
жил себеси или својата блиска роднина (член 227 
став 1 точ. 1 до 3) на тешка срамота, значителна 
материјална штета или кривично гонење. 

Член 230 
(1) Повикување на сведок се врши со доставу-

вање писмена покана во која ќе се наведе името и 
презимето и занимањето на повиканиот, времето и 
местото на доаѓањето, кривичниот предмет по кој 
се повикува, назначување дека се повикува како 
сведок и предупредување за последиците од нео-
правданиот изостанок (член 237). 

(2) Повикувањето на малолетно лице како све-
док кое не наполнила шеснаесет години се врши 
преку неговите родители односно преку законскиот 
застапник, освен ако, тоа не е можно поради по-
требата да се постапува итно или поради други 
околности. 

43) Сведоците што поради старост, болест или 
тешки телесни мани не можат да се одзоват на 
поканата,, можат да се сослушаат во својот стан. 

Член 231 
(1) Сведоците се сослушуваат одделно и без 

присуство на други сведоци. Сведокот е должен да 
ги дава одговорите усно. 

(2) На сведокот претходно ќе му се укаже дека 
е должен да зборува вистина и дека не смее ништо 
да премолчи, а потоа ќе се предупреди дека дава-
њето на лажен исказ преставува кривично дело. 
Сведокот ќе се предупреди и дека не е должен да 
одговара на прашањата предвидени во член 229 на 
овој закон и ова предупредување ќе се внесе во 
записник. 

(3) Потоа сведокот ќе се праша за идоето и пре-
зимето, името на таткото, занимањето, престојува-
лиштето, местото на раѓањето, годините на возраста 
и за неговиот однос со обвинетиот и оштетениот. 
Сведокот ќе се предупреди дека е должен да го 
извести судот за промената на адресата или на 
престој увалиштето. 

(4) При сослушување на малолетно лице, особенр 
ако е тоа оштетено со кривичното дело, ќе се поста-
пи претпазливо така што сослушувањето да не 
влијае штетно врз психичката состојба на мало-
летникот, Ако е тоа потребно, сослушувањето, на 
малолетно лице ќе се изврши со помош на педагог 
или на друго стручно лице. 

Член 232 
(1) По општите прашања сведокот се повикува 

да изнесе се што му е познато за/предметот, а потоа 
ќе му се поставуваат прашања заради проверување, 
дополнување и разјаснување. При сослушување на 
сведок не е дозволено служење со измама ниту 
поставување на такви прашања во кои е веќе со-
држ,ано како би требало да се одговори. 

(2) Сведокот секогаш ќе се праша од к аде му е 
познато она за што сведочи. 

(3) Сведоците можат да се соочат ако нивните 
искази не се сложуваат во пог-лед на важните факти. 
Соочените за секоја околност.за која нивните'иска-
зи не се сложуваат меѓусебно ќе се сослушаат 
одделно и нивниот одговор ќе се внесе во записник 
РЈстовремоно можат да се соочат само двајца све-
доци. 

(4) Оштетениот што се сослушува како сведок 
ќе се праша дали сака да остварува имотноправно 
барање во кривичната постапка. 

Член 233 
Ако е потребно да се утврди дали сведокот го 

познава лицето или'предметите, ќе се бара од него 
прво да ги опише и да ги наведе знаците по кои 
се разликуваат, па дури по тоа ќе му се покажат 
заради препознавање, и тоа заедно со други лица 
што не ги познава односно ако е тоа можно заедно 
со предмети од ист вид. 

Член 234 
Ако сослушувањето на сведокот се врши преку 

толкувач или ако сведокот е глув или нем, неговото 
сослушување се врши на начинот предвиден во 
член 224 на овој закон. 

Член 235 
Од сведокот може да се бара да положи закле-

тва. Пред главниот претрес сведокот може да по-
ложи заклетва само пред суд, и тоа ако постои 
бојазан, дека поради болест или од други причини 
не ќе може да дојде на главниот претрес. Причи- ̂  
ната поради која е положена заќлетва ќе-се наведе 
во записникот. Заклетва се полага на начинот опре-
делен во член 325 на овој закон. 

Член 236 
Не смеат да се заколнуваат лица: 
1) што не се полнолетни во моментот на сослу-

шувањето; 
2) за кои е докажано или за кои постои осно-

вано сомневање дека извршиле или учествувале во 
кривичното дело поради кое се сослушуваат. 

Член 237 
(1) Ако сведокот што е уредно повикан не дојде, 

а не го оправда изостанокот, или без одобрение 
или оправдана причина ќе се оддалечи од местото 
каде што треба да биде сослушан, може да се на-
реди да се доведе присилно, џ може и да се казни 
парично до 1.000 динари. 

(2) Ако сведокот дојде, па откога е предупреден 
за последиците, без законска причина не сака да 
сведочи, може да се казни до 1.000 динари, а ако и 
по тоа одбие да сведочи мозќе да се затвори. Затво-
рот трае додека сведокот не ќе се согласи да све-
дочи, или додека неговото сослушување не ќе стане 
непотребно, или додека кривичната постапка не ќе 
се заврши, но најдолго^ еден месец. 

(3) За жалбата против решението со кое е изре-
чена парична казна или е нареден затвор одлучува 
секогаш совет (член 23 став 6). Жалбата против ре-



Страна 174 - Број 4 ^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, И јануари 1977 

шението за затвор не го задржува извршувањето 
на решението. 

(4) Воените лица и припадниците на милиција 
не можат да се затворат, но за нивното одбивање да 
сведочат ќе се извести нивната надлежна команда 
заради казнување. 

6. Увид 

Член 238 ^ 
Увид се презема кога за утврдување или 

разјаснувањана некаков важен факт во достапната 
6 потребно непосредно забележување. 

Член 239 
(1) Заради проверување на изведените докази 

или утврдување на фактите гбто се од значење за 
разјаснување на работата, органот што ја води по-
стапката може да определи реконструкција на на-
станот, која се врши така што ќе се повторат деј-
ствијата или ситуациите во условите под кои, според 
изведените докази, се одиграл настанот. 

(2) Реконструкцијата не смее да се врши на начин 
со кој се навредува јавниот ред и морал или се 
доведува во опасно-ст животот или здравјето на-
лутете. 

(3) При реконструкцијата можат, по потреба, 
повторено да се изведат одделни докази. 

Член 240 
(1) Органот што врши увид или реконструкција 

може да побара помош од стручно лице од крими-
налистичко-техничка сообраќајна или друга струка, 
кое по потреба ќе преземе и пронаоѓање, обезбеду-
вање или опишување на трагите, ќе изврши по-
требни мерења и снимања, ќе направи скици или 
ќе собере други податоци. 

(2) На увидот или на реконструкцијата може 
да се повика и вештак ако неговото присуство би 
било од полза за давање наод и мислење. 

7. Вештачење 

Член 241 
Вештачење се определува кога за утврдување 

или за оцена на некаков важен факт треба да се 
прибави наод и мислење од лице што располага со 
потребно стручно знаење. 

Член 242 
(1) Вештачењето го определува со писмена на-

редба органот што ја води постапката. Во наредба-
та ќе се наведе во поглед на кои факти се врши 
вештачење и кому се доверува. Наредбата се доста-
вува и до странките. 

(2) Ако за определен вид вештачење постои 
стручна установа, или вештачењето може да се 
изврши во рамките на државен орган, таквите ве-
штачења, а особено посложените, ќе и се доверу-
ваат по правило на таква установа односно орган. 
Установата односно органот определува еден или 
повеќе стручњаци што ќе го извршат вештачењето. 

(3) Кога вештакот се определува од органот дгго 
ја БОДИ постапката, тој орган ро правило ќе опре-
дели еден вештак, а ако вештачењето е сложено — 
двајца или повеќе вештаци. 

(4) Ако за некој вид вештачење постојат кај 
судот постојано определени вештаци, други вешта-
ци можат да се определат само ако постои опасност 
од одлагање, или ако постојактите вештаци се спре-
чени, или ако тоа го бараат други околности. 

Член 243 
(1) Лицето што се повикува како вештак е дол-

жно да се одзове на поканата и. да даде СБОЈ наод 
и мислење. 

(2) Ако вештакот што е уредно повикан не дојде, 
а изостанокот не го оправда, или ако одбие да 
вештачи, може да се казни париско до 1.000 динари, 

а во случај на неоправдан изостанок може и при-
силно да. се доведе. 

(3) За жалбата против решението со кое е изре-
чена парична казна одлучува совет (член 23 став 6). 

Член 244 
(1) За вештак не може да се земе лице што не 

може да биде сослушано како сведок (член 226) или 
лице што е ослободено од должноста да сведочи 
(член 227), 1фко ни лице спрема кое е сторело кри-
вичното дело, а ако е земено, врз неговиот наод и 
мислење не може да се заснова судската одлука. 

(2) Причина за изземање на вештакот (член 44) 
постои и во поглед на лице што заедно со обвине-
тиот или оштетениот е во работен однос во ист 
орган, организација на здружен труд, друга ор-
ганизација или заедница или кај поединец што врши 
самостојна дејност со личен труд со средства во 
сопственост на граѓани, како и во поглед на лице 
што е во работен однос кај оштетениот или обви-
нетиот. 

(3) За вештак, по правило, не ќе се земе лице 
што е сослушано како сведок. 

(4) Кога е дозволена посебна жалба против 
решението со кое се одбива барањето за изземање 
на вештакот (член 42 став 4) жалбата го одлага из-
вршувањето на вештачењето, доколку не постои 
опасност од одлагање. 

Член 245 
(1) Пред да почне вештачењето ќе се повика 

вештакот да го разгледа внимателно предметот на 
вештачењето, точно да наведе се што ќе забележи 
и најде и своето мислење да го изнесе непристра-
сно и во согласност со правилата на науката или 
вештината. Тој посебно ќе се предупреди дека да-
вањето на лажен исказ претставува кривично дело. 

(2) Од вештакот може да се бара пред вешта-
чењето да положи заклетва. Пред главниот претрес 
вештакот може да положи заклетва само пред суд, 
и тоа ако постои бојазан дека ќе биде спречен да 
дојде на главниот претрес. Причината поради која 
е положена заклетва ќе се наведе во записникот. 
Постојано поставениот, заколнат вештак ќе се опо-
мене само пред вештачењето на положената за-
клетва. Заклетвата се полага на начинот определен 
во член 326 на овој закон. 

(3) Органот пред кој се води постапката рако-
води со вештачењето, му ги покажува на вештакот 
предметите што ќе ги разгледа, му поставува пра-
шања и по потреба бара објаснение во поглед на 
дадениот наод и мислење. 

(4) На вештакот можат да му се даваат разја-
с н е ш е , а може да му се дозволи и да ги разгле-
дува списите. Вештакот може да предложи да се 
изведат докази или да се прибават предмети и пси 
датоци што се од важност за давање наод и ми-
слење. Ако присуствува на увид, реконструкција 
или на друго истражно дејствие, вештакот може 
да предложи да се разјаснат одделни околности 
или да му се постават одделни прашања на лицето 
што се сослушува. 

Член 246 
(1) Вештакот ги прегледува предметите на ве-

штачењето во присуство на органот пѓго ја води 
постапката и записничарот, освен ако за вештаче-
њето се потребни долготрајни испитувања или ако 
испитувањата се вршат во установи односно во 
државен орган или ако тоа го бараат обѕирите на 
моралот. 

(2) Ако за целите на вештачењето е потребно 
да де изврши анализа на некија материја, на вешта-
кот ќе му се стави на располагање, ако р тоа можно, 
само дел од таа материја, а остатокот ќе се обезбе-
ди во потребното количество за случај на дополни-
телни анализи. 

Член 247 
Наодот и мислењето на вештакот се внесува 

веднаш во записник. На "вештакот може да му Св 
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одобри да поднесе писмен наод 'односно мислење 
дополнително во рок што ќе му го определи орга-
нот пред кој се води постапката. 

Член 248 
(1) Ако вештачењето ќ се доверува на стручна 

установа или на државен орган, органот што ја води 
постапката ќе се предупреди дека во давањето на 
наод и мислење не може да учествува лице од член 
244 на овој закон или лице за кое постојат причини-
те за изземање од вештачење предвидени во ово-ј 
закон, како и за последиците од давање на лажен 
наод и мислење. 

(2) На стручната установа, односно на државни-
от оргац ќе му се стави на располагање материја-
лот потребен за вештачење, а ако е потребно, ќе се 
постапи согласно со одредбите на член 245 став 4 
на рвој закон. 

(3) Стручната установа односно државниот орган 
го доставува писмениот наод / и мислење потцишан 
од лицата што го извршиле вештачењето. 

(4) Странките „можат од старешината на стру-
чната установа односно на државниот орган да 

бараат да им ги соопшти имењата на стручњаците 
што ќе го извршат вештачењето. 

(5) Одредбите на член 245 ст. 1 до 3 на овој 
закон не се применуваат кога вештачењето ќ е до-
верено на стручна установа или на државен орган. 
Органот пред кој се води постапката може да бара 
од стручната установа или од органот објасненија 
во поглед на дадениот наод и мислење. 

Член 249 
(1) Во записникот за вештачењето или во писме-

ниот наод и мислење ќе се назначи кој го извршил 
вештачењето, како и занимањето, стручната подго-
товка и специјалиоста на вештакот. 

(2) По завршеното вештачење, на кое не при-
суствувале, странките ќе се известат дека вештаче-
њето е извршено и дека записникот за вештачењето 
односно писмениот наод и мислење можат да ги 
разгледаат. 

Член 250 
Ако податоците на вештаците за нивниот наод 

суштвествено се разликуваат или ако нивниот наод 
е нејасен, нецелосен или е во противречност сам 
со себеси или со извидените околности, а тие недо-
статоци не можат да се отстранат со повторно со-
слушување на вештаците, вештачењето ќе се обнови 
со истите или со други вештаци. 

/Глен 251 
АКО ВО мислењето на вештаците има г , / . лвре-

чности или недостатоци или се јави основано сомне-
вање во точноста на даденото мислење, а тие недо-
статоци или сомневање не можат да се отстранат 
со повторно сослушување на вештаците, ќе се по-
бара мислење од други вештаци. 

Член 252 
(1) Преглед и обдукција на леш ќе се преземе 

секогаш кога во некој смртен случај постои сомне-
вање или е очигледно дека смртта е предзвикана 
со кривично дело или е во врска со извршување на 
кривично дело. Ако е лешот веќе закопан, ќе се 
определи ексхумација со цел за негов преглед и 
обдукција. 

(2) При обдукцијата на лешот ќе се преземат 
потребни мерки за да се установи идентитетот на 
лешот, и за таа цел посебно ќе се опишат подато-
ците за надворешните и внатрешните телесни осо-
бини на лешот. 

Член 253 
(1) Кога вештачењето не се врши-дзо стручна , 

установа, преглед и обдукција на лешот врши еден 
а по потреба двајца илћ повеќе лекари, кои треба по 
Можност, да бидат од судско-медицинска струка. 

(2) За вештак, по правило, не може да се земе 
лекар што го лекувал умрениот. Овој сепак ќе се 
повиќа да присуствува при прегледот и обдукцијата 
на лешот, кога е тоа потребно заради давање на 
разјаснеше за текот и околностите на болеста, ако 
со одлагањето не е сврзана опасност. 

Член 254 
(1) Во своето мислење вештаците особено ќе 

наведат која е непосредната причина за смртта, 
- што ја предизвикало таа причина и кога настапила 
смртта. 

(2) Ако е на лешот најдена некаква повред,а, ќе 
се утврди дали таа повреда ја нанел некој друг, и 
ако е, тогаш со што, на кој начин, колку време 
пред настапувањето на смртта и дали смртта била 
предизвикана од неа. Ако се најдени на лешот по-
веќе повреди, ќе се утврди дали секоја4 повреда е 
извршена со истд, средство и која повреда предзви-
кала смрт, а ако се смртоносни повеќе повреди, ко-
ја или кои од нив со своето'заедничко дејствување 
биле причина за смртта. 

(3) Во случајот од став 2 на овој член особено 
ќе се утврди дали е смртта предизвикана од самиот 
вид и општата природа на повредата или поради 
личното својство или особената состојба на орга-
низмот на повредениот или поради случајни окол-
ности или околности под кои е извршена повре-
дата. 

(4) Покрај тоа, ќе се утврди, дали навремено 
укажана помош би можела да ја отстрани смртта, 

Член 255 
(1) При прегледот и обдукцијата на зародок 

треба посебно да се утврди неговата старост, спо-
собноста за вонматеричен живот и причината за 
изумирање. 

(2) При-преглед и обдукција на леш од ново-
роденче ќе се утврди посебно дали е родено живо 
или мртво, дали било способно за живот, колку до-
лго живеело, како и времето и причината за смртта, 

: Член 256 
' (1) Ако постои сомневање на труење, сомните-

лните материи што се најдени во лешот или на 
друго место ќе се упатат на вештачење до установа ' 
што врши токсиколошки испитувања. . 

.. (2) При прегледот на сомнителните материи ве-
штакот посебно ќе го утврди видот, количеството и 
дејството на најдениот отров, а ако се работи за 
преглед на материи земени од лешот, по можност и 
количеството на употребениот отров. 

Член 257 
(1) Вештачењето на телесни повреди се врши 

по правило со преглед на повредениот, а ако тоа 
не е можно или не е потребно — врз основа на ме-
дицинска документација или други податоци во 
списите. 

(2) Откако точно ќе ги опише повредите, ве-
штакот ќе даде мислење., особено за видот и тежи-
ната на секоја одделна повреда и за нивното вкуп-
но дејство со оглед на нивната природа или на по-
себните околности на случајот, какво дејство тие по-
вреди обично произведуваат, а какво во конкрет-
ниот случај произвеле и со што се извршени по-
вредите и на кој начин. 

Член 258 
(1) Ако се појави сомневање дека е исклучена 

или е намалена пресметливоста на обвинетиот по-
ради трајна или повремена душевна болест, при-
времена душевна растроеност или заостанат ду-
шевен развој, ќе се определи вештачење со пси-
хијатриски преглед,на обвинетиот. 

(2) Ако спрема мислењето на вештакот е потре-
бно подолго посматрање, обвинетиот ќе се испрати 
на посматрање во соодветна здравствена установа. 
Решение за тоа донесува истражниот судија. По-
сматрањето може да се продолжи над два месеца 

7 
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Само на образложен предлог од управникот на 
здравствената установа по претходно прибавено 
мислење од вештаци, но не може во никој случај 
да трае подолго од рокот за притвор. 1 

(а) Ако вештаците установат дека душевната 
состојба на обвинетиот е растроена, ќе ја определат 
природата, видот, степенот и трајноста на растрое-
носта и ќе дадат свое мислење за тоа какво влија-
ние имала таквата душевна состојба и какво уште 
има врз сфаќањето и постапките на обвинетиот, 
како и тоа дали и во каква мера постоело растрој-
ство на душевната состојба во време на извршува-
њето на кривичното дело. 

(4) Ако во здравствена установа се упатува об-
винетиот што се наоѓа во притвор, истражниот су-
дија ќе ја извести таа установа за причините по-
ради кои е определен притворот, за да се преземат 
мерките потребни за обезбедување на целите на 
притворот. 

(5) Времето поминато во здравствената устано-
ва ќе му се засмета на обвинетиот во притворот 
односно во казната ако биде изречена. 

Член 259 
(1) Телесен преглед на обвинетиот ќе се презе-

ме и без негова согласност ако е потребно да се 
утврдат фактите важни за кривичната постапка. 
Телесен преглед на други лица може да се преземе 
без нивна согласност само тогаш ако мора да се 
утврди дали на нивното тело се наоѓа определена 
трага или последица од кривичното дело. 

(2) Земање на крв и други лекарски дејствија 
што според правилата на медицинската наука се 
преземаат заради анализа и утврдување на други 
факти важни за кривичната постапка, можат да се 
преземат и без согласност на лицето што се прегле-
дува, ако поради тоа не би настапила некаква ште-
та за неговото здравје. 

(3) Не е дозволено спрема обвинетиот или све-
докот да се применат медицински интервенции или 
да им се даваат та^ви средства со кои би се влија-
ело врз нивната волја при давањето на исказ. 

Член 260 
(1) Кога е погребно да се преземе вештачење 

на деловни книги, органот пред кој се води постап-
ката е должен да им назначи на вештаците во кој 
правец и во кој обем треба да го вршат вештаче-
њето и кои факти и околности треба да се утврдат. 

(2) Ако за преземање на вештачење на деловни 
книги на организација на здружен труд, на друга 
организација или заедница е нужно претходно да 
се среди нивното книговодство, трошоците околу 
средувањето на книговодството паѓаат врз товар на 
организацијата односно заедницата. 

(3) Решение за средување на книговодството 
донесува органот што ја води постапката, врз осно-
ва на образложен писмен извештај од вештаците 
на кои им е наложено вештачење на деловните 
книги. Во решението ќе се назначи и износот што 
организацијата, односно заедницата е должна да му 
го положи на судот како аванс за трошоците околу 
средувањето' на нејзиното книговодство. Против 
ова решение не е дозволена жалба. 

(4) По извршеното средување на книговодство-
то органот што ја води кривичната постапка доне-
сува, врз основа Јна извештајот на вештаците, ре-
шение ,со кое ја утврдува височината на трошоците 
настанати поради средување на книговодството и 
определува дека тој износ го поднесува органи-
зацијата односно заедницата. Организацијата од-
носно заедницата може да се жали во поглед на 
основаноста на одлуката за надомест на трошоци-
те и височината на трошоците. За жалбата решава 
совет на првостепениот суд (член 23 став 6). 

(5) Наплатата на трошоците, доколку нивниот 
износ не бил авансиран, се врши во корист на ор-
ганот што однапред ги исплатил трошоците и на-
градата на вештаците. 

Г л а в а X I X 

ОБВИНИТЕЛЕН АКТ И ПРИГОВОР ПРОТИВ ОБ-
ВИНИТЕЛНИОТ АКТ 

Член 261 
(1) Откако е завршена истрагата, како и кога 

според овој закон може да се подигне обвинение без 
спроведување на истрага (член 160), постапката 
пред судот може да се води врз основа на обвини-
телен акт на јавниот обвинител односно на оште-
тениот како тужител. 

(2) Одредбите за обвинителниот акт и за приго-
ворот против обвинителниот акт ќе се применуваат 
согласно и врз приватната тужба, освен ако таа се 
подига за кривични дела за кои се спроведува скра-
тена постапка. 

Член 262 
(1) Обвинителниот акт содржи: 
1) име и презиме на обвинетиот со лични пода-

тоци (член 218) и со податоци за тоа дали и, од кога 
се наоѓа во притвор или се наоѓа на слобода, а ако 
е пуштен на слобода пред да се подигне обвините-
лен акт, тогаш колку поминал во притвор; 

2) опис на делото од кое произлегуваат закон-
ски обележја на кривичното дело, време и место на 
извршувањето на кривичното дело, предметот на 
кој е и средството со кое е извршено кривичното 
дело, како и други околности потребни да ее опре-
дели што поточно кривичното дело; 

3) законски назив на кривичното дело, со наве-
дување на одредбите на кривичниот закон што 
треба да се применат по предлог на тужителот; 

4) означување на судот пред кој ќе се одржи 
главниот претрес; 

5) предлог за доказите што треба да се изведат 
на главниот претрес, со назначување на имињата 
на сведоците и вештаците, списите што треба да се 
прочитат и предметите ш?го. служат за доказ; 

6) образложение во кое според ре.зултатот на 
истрага ќе се опише состојбата на работите, ќе се 
наведат доказите со "кои се утврдуваат решителни-
те факти, ќе се Изнесе одбраната на обвинетиот к 
становиштето на тужителот за наводите на одбра-
ната. -

(2) Ако обвинетиот се наоѓа на слобода, во об-
винителниот акт може да се предложи да се опре-
дели притвор, а ако се наоѓало притвор може да се 
предложи да се пушти на слобода. 

(3) Со еден обвинителен акт можат да се опфа-
тат повеќе кривични дела или повеќе обвинети само 
ако според одредбите на член 32 од овој закон може 
да се спроведе единствена постапка и да се донесе 
една пресуда. 

Член 263 
.(1) Обвинителниот акт се доставува до надлеж-

ниот суд во онолку примероци колку што има об-
винети и бранители и еден примерок за с^дот. 

(2) Веднаш п 0 приемот на обвинителниот акт 
претседателот на советот пред кој ќе се одржи глав-
ниот претрес ќе испита дали обвинителниот акт е 
прописно составен (член 262), па ако најде дека не 
е, ќе му го врати на тужителот да ги исправи недо-
статоците во рок од три" дена. Од оправдани при-
чини, по барање на тужителот, советот може да го 
продолжи овој рок. Ако оштетениот како тужител 
или приватниот тужител го пропушти споменатиот 
рок. ќе се смета дека се откажал од гонењето, па 
постапката ќе се запре.. 

Член 264 
(1) АКО обвинителниот акт го подига оштетениот 

како тужител, а по неговото барање не е водена ис-
трага, обвинителниот акт ќе му се предаде на ис-
тражниот су,дија. На истражниот судија ќе му сџ 
предаде и приватната тужба поради кривично дело 
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поради кое не е водена истрага, освен ако приватната 
тужба се подига за кривично дело за кое се спро-
ведува скратена постапка. 

(2) Ако истражниот судија смета дека нема ме-
сто за гонење, ќе побара одлука на советот. Ако е 
во прашање приватната тужба од став 2 на овој 
член, истражниот судија ќе побара одлука на сове-
тот само ако смета дека постојат околностите од " 
член 270 тон. 1 До 3 на овој закон. 

(3) Против решението на советот оштетениот 
како тужител односно приватниот тужител има пра-
во на жалба. 

(4) Ако истражниот судија или советот се со-
гласи со обвинителниот акт или со приватната ту-
жба, таа ќе му се предаде на претседателот на со-
ветот пред кој ќе се одржи главниот претрес. 

Член 265 
(1) Ако по обвинителниот акт е ставен предлог 

да се определи против обвинетиот притвор или 
да се пушти на слобода, за тоа решава советот 
(член 23 став 6) веднаш, а најдоцна во рок од 48 
часа. 

(2) Ако обвинетиот се наоѓа во притвор, а во об-
винителниот акт не е ставен предлог да се пушти 
на слобода, советот од став 1 на овој член по служ-
бена должност во рок од три дена од денот на при-
емот на обвинителниот "акт ќе испита дали уште 
постојат причините за притвор и ќе донесе решение 
за продолжување или за укинување на притворот. 
Жалбата против ова решение не го задржува из-
вршувањето на решението. 

Член 266 
(1) Обвинителниот акт се доставува до обвине-

тиот што е на слобода без одлагање, а ако се наоѓа 
во притвор — во рок од 24 часа по приемот. 

(2) Ако против обвинетиот е определен притвор 
со решение на советот (член 265), обвинителниот акт 
му се предава на обвинетиот при неговото затворање 
заедно со решението со кое се определува притвор. 

(3) Ако обвинетиот што е лишен од слобода не 
се наоѓа во затворот на судот кај кој ќе се одржи 
главниот претрес, претседателот на советот ќе на-
реди обвинетиот да се спроведе веднаш во тој зат-
вор. каде што ќе му се предаде обвинителниот акт. 

Член 267 
(1) Обвинетиот има право да поднесе приговор 

против обвинителниот акт во рок од осум дена од 
денот на доставувањето. При врачувањето на обви-
нителниот акт судот ќе- ѕо поучи обвинетиот за ова 
негово право. 

(2) Приговор против обвинителниот акт може да 
поднесе и бранителот без особено овластување од 
обвинетиот, но не и против неговата волја. 

(3) Обвинетиот може да се одрече од правото да 
Поднесе приговор против обвинителниот акт. 

Член 268 
(1) Ненавремен приговор и приговор изјавен од 

неовластено лице ќе отфрли со решение претседа-
телот на советот пред кој ќе се одржи главниот пре-
трес. За жалбата против ова решение одлучува со-
ветот (член 23 став 6). 

(2) АКО претседателот на советот според одред-
бата на став 1 од овој член не го отфрли пригово-
рот, ќе го достави со списите до советот (член 23 
став в) кој за приговорот решава во седница. Ако е 
во прашање кривично дело за кое се гони по бара-
ње на јавниот обвинител, за приговорот се решава , 
по сослушување на јавниот обвинител. 

Член 269 
(1) Ако советот не го отфрли приговорот како 

ненавремен или како недозволен, ќе пристапи кон 
испитување на обвинителниот акт. 

(2) Кога советот по повод приговорот ќе најде 
дека постојат грешки или недостатоци во обвини-

телниот акт (член 262) или во самата постапка, или 
дека е потребно да се разјасни подобро состојбата 
на работите за да се испита основаноста на обви-
нителниот акт, обвинителниот акт ќе го врати за да 
се отстранат забележаните недостатоци,' или истра-
гата да се дополни односно спроведе. Тужителот е 
должен во рок од три дена од денот кога му е со-
општена одлуката ца советот да го поднесе исправ-
ениот обвинителен акт или да стави барања за до-
полнување односно за спроведување на истрагата. 
Од оправдани причини, по барање на тужителот, 
советот може да го продолжи овој рок. Ако оштете-
ниот како тужител или приватниот тужител го про-
пушти споменатиот рок, ќе се смета дека се отка-
жал од гонењето,, па постапката ќе се запре. Ако 
јавниот обвинител го пропушти рокот, должен е за 
причините на пропуштањето да го извести повисо-
киот јавен обвинител. 

3) Ако советот најде дека за кривичното дело 
што е предмет на обвинението е надлежен некој 
ДРУГ суд, ќе го огласи за ненадлежен судот до кој 
е поднесен обвинителниот акт и по правосилноста 
на решението ќе го упати предметот до надлежниот 
суд. 

(4) АКО советот утврди дека во списите се на-
оѓаат записници за исказите врз кои не може да се 
зашова судската одлука (член 83), ќе донесе реше-
ние за нивното издвојување од списите. Против ова 
решение е дозволена посебна жалба. По жравосил-
носта на решението, пред да го упати предметот До 
претседателот на советот заради закажување на гла-
вниот претрес, претседателот на советот од член 23 
став 6 на овој закон ќе обезбеди издвоените запис-
ници да се затворат во посебна обвивка и да му се 
предадат на истражниот судија заради чување од-
воено од другите списи. Издвоените записници не 
можат да се разгледаат ниту можат да се користат 
во постапката, освен во случаите предвидени во 
член 84 на овој закон. 

Член 270 
"-Решавајќи за приговорот против обвинителниот 

акт советот ќе одлучи дека нема место за обвине-
ние и дека се запира кривичната постапка, ако ус^ 
танови: 

1) дека делото што е предмет на обвинението не 
е кривично дело; 

2) дека постојат околности што ја исклучуваат 
кривичната одговорност, а не доаѓа предвид при-
мана на мерките на безбедност; 

3) дека нема барање од овластениот, тужител 
или одобрение од надлежниот орган, ако е т о а п0"" 
требно според законот или дека постојат околности 
што го исклучуваат гонењето; 

4) дека нема доволно докази оти обвинетиот ос-
новано е сомнителен за делото што е предмет на 
обвинението. 

Член 271 
(1) Кога решава за приговорот против обвините-

лниот акт на јавниот обвинител, поднесен врз основа 
на член 160 став 6 од овој закон или за барањето 
на претседателот на советот по повод тој обвините-
лен акт (член 277) или кога решава по Повод не-
слагање на истражниот судија со обвинителниот 
акт на оштетениот како тужител или со приватната 
тужба во случаите од член 264 ст. 1 и 2 на овој за -

кон, советот со решение ќе го отфрли обвинителни-
от акт односно приватната тужба, ако најде дека 
постојат причините од член 270. точ. 1 до 3 на овој 
закон, а ако се спроведени истражни дејствија — 
и од причината предвидена во точка 4 на тој член. 

(2) Ако ПО повод приговорот против обвинител-
ниот акт на јавниот обвинител од став 1 на овој 
член или по барање на претседателот на советот по 
повод тој обвинителен акт (член 277) е спроведена 
истрага (член 269 став 2) а советот, по спроведе-
ната истрага, ќе најде дека постојат причините од 
член 270 на овој закон, ќе одлучи со решение 
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дека нема4 место за обвинение идека се запира кри-
вичната постапка. 

Член 272 
При донесувањето на решението од члец 269 

став 3 и чл. 270 и 271 на овој закон, советот не е 
врзан за правната оценана делото што ја навел ту-
жителот во обвинителниот акт. 

Член 273 
(1) Ако не донесе ниедно од решенијата од чл. 

269, 270 и 271 на овој закон, советот ќе го одбие , 
приговорот како неоснован. 

(2) Во истото решение советот ќе одлучи и за 
предлозите за спојување или раздвојување на по-
стапката. 

Член 274 
Ако од повеќе обвинети само некои поднеле 

приговор против обвинителниот акт, а причините/ 
поради кои судот нашол дека нема место за обви-
нение им ,користат и на некои од обвинетите што 
не поднеле приговор, сов.етот ќе постапи како да 
поднеле приговор и тие. 

Член 275 
Сите одлуки на советот донесени по повод при-

говорот против обвинителниот акт мораат да бидат 
образложени но така што однапред да не се вли-
јае врз решавањето на оние прашања што ќе бидат 
предмет на расправање на главниот претрес. 

Член 276 
Против одлуката на советот од член 269 став 3 

на овој закон дозволена е жалба, а против одлу-
ките од чл. 270 и 271 на овој закон жалба може да 
изјави тужителот. Против другите одлуки на сове-
тот донесени по повод приговорот против обвини-
телниот акт не е дозволена жалба. 

Член 277 
(1) Ако приговор против обвинителниот акт не 

е поднесен или е отфрлен, на барање од претседа^ 
телот на советот пред кој треба да се одржи глав-
ниот претрес, советот (член 23 став 6) може да од-
лучи за секое прашање за кое врз основа на овој' 
закон се решава по повод на приговор. 

(2) Барањето од став 1 на овој член претседате-
.лот на советот може да го стави до определувањето 
на "главниот претрес, а најдоцна во рок од два ме-
сеца од денот на приемот на обвинителниот акт во 
судот. 

(3) Одредбите на член 268 став 2 и на чл. 269 
до 272, 275 и 276 од овој закон согласно ќе се при-
менуваат и при одлучувањето по повод на барањето 
од . став 1 на овој член. 

Член 278 
Обвинителниот акт влегува во правна сила кога 

приговорот е одбиен, а ако приговор Не е поднесен 
или е отфрлен — со денот кога советот, разгледу-
вајќи го барањето на претседателот на советот (член 
277), се сложил со обвинителниот акт, а ако такво 
барање не постоело - со денот кога претседателот 
на советот го определил Главниот претрес односно 
со истекот на рокот од член 277 став 2 на овој закон. 

Б. Главен претрес и пресуда 

Г л а в а XX 

П О Д Г О Т О В К И ЗА ГЛАВНИОТ ПРЕТРЕС 

Член 279 
(1) Претседателот на советот со наредба го опре-

делува денот, часот и местото на тлавниот претрес. 
(2) Претседателот на советот ќе го определи 

главниот претрес најдоцна во рок од два месеца од. 
денот на приемот на обвинителниот акт во судот, а 

ако е ставено барање од член 277 на овој закон — 
штом, со оглед на одлуката на советот, ќе може да 
се определи претресот; Ако во овој рок не го оп-
редели главниот претрес претседателот на советот 
ќе го извести претседателот на судот за причините 
поради кои претресот не е определен. Претседате-
лот на судот по потреба ќе преземе мерки главниот 
претрес да се определи. 

Член 280 
(1) Главниот претрес се држи во седиштето на 

судот и во судската зграда. 
(2) Ако во одделни случаи просториите во суд-

ската зграда не се погодни за одржување на пре-
трес, претседателот на судот може да определи пре-
тресот да се држи во друга зграда. 

(3) Главниот претрес може да се одржи и во 
друго место на подрачјето на надлежниот суд, ако 
тоа го дозволи претседателот на повисокиот суд на 
образложен предлог од претседателот на судот. 

Член 281 
(1) На главниот претрес ќе се повикаат оптуже-

ниот и неговиот бранител, тужителот и оштетениот 
и нивните законски застапници и полномошници, 
како и толкувач. На главниот претрес ќе се пови-
каат и сведоците и вештаците што ги предложиле 
тужителот во обвинителниот акт и обвинетиот во 
преговорот против обвинителниот акт, освен оние за 
кои претседателот на советот смета дека нивно со-
слушување на главниот претрес не е потребно. Ту-
жителот и оптужениот можат на главниот претрес 
да ги повторат предлозите што претседателот на со-
ветот не ги усвоил. 

(2) Во поглед на содржината на поканите за оп-
тужениот и за сведоците ќе се применат одредбите 
на чл. 183 и 230 од овој закон. Кога одбраната не е 
задолжителна оптужениот во поканата ќе се по-
учи дека има право да земе бранител, но дека пре-
тресот не ќе мора да се одложи поради тоа што 
бранителот не дошол на претресот или што оптуже-
ниот зел бранител дури на главниот претрес. 

(3) Поканата до оптужениот мора да се достави 
така што помеѓу доставувањето ,на поканата и де-
нот на претресот да остане доволно време за под-
готвување на одбраната, а најмалку осум дена. На 
барање од оптужениот или на' барање од тужите-
лот, а по согласност на оптужениот, овој рок може 
да се скрати. 

(4) Оштетениот што не се повикува како сведок 
судот ќе го извести во поканата дека претресот ќе 
се одржи и без него, а дека ќе се прочита неговата 
изјава за имотноправното барање. Оштетениот ќе 
се предупреди и на тоа дека, ако не дојде, ќе се 
смета дека не сака да го продолжи гонењето ако 
јавниот обвинител се откаже од обвинението. 

(5) Оштетениот како тужител и приватниот ту-
жител ќе се предупредат во поканата дека ќе се 
смета оти се откажале од обвинението ако не дојдат 
на претресот, ниту испратат полномошник. 

(6) Оптужениот, сведокот и вештакот ќе се пред-
упредат во поканата за последиците од недоаѓањето 
на главниот претрес (чл. 300 и 303). 

Член 282 
(1) Странките и оштетениот можат и по зака-

жувањето на главниот претрес да бараат на глав-
ниот претрес да се повикаат нови сведоци или веш-
таци или да. се прибават други нови докази. Во сво-
ето образложено барање странките мораат да озна-
чат кои факти би требало да се докажат и. со кои 
од предложените докази. 

(2) Ако претседателот на советот го одби^ пред-
логот за прибавување на нови докази, тој предлог 
може да се повтори во текот на главниот претрес, 

(3) Претседателот на советот може и без предлог 
од странките да нареди прибавување на нови до-
кази за главниот претрес. 
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(4) За одлуката со која се наредува прибавува-
ње на нови докази ќе се известат странките пред 
почетокот На главниот претрес. 

Член 283 
Ако изгледа дека главниот претрес ќе трае по-

долго време, претседателот на советот може да по-
бара од претседателот на судот да определи еден 
или двајца судии, односно судии-поротници да при-
суствуваат на претресот, за да ги заменат членови-
те на советот во "случај на нивна спреченост. 

Член 284 
(1) АКО се узнае дека некој сведок или вештак 

кој е повикан на главниот претрес, а уште не е со-
слушан, не ќе може да дојде на претресот поради 
долготрајна болест или поради други пречки, може 
да се сослуша ЕО местото каде што се наоѓа. 

(2) Сведокот односно вештакот ќе го сослуша, а 
по потреба и ќе го заколне, претседателот на сове-
тот или судијата-член на советот, или неговото со-
слушување ќе се изврши преку истражниот судија 
на судот на чие подрачје се наоѓа сведокот односно 
вештакот. 

„ (3) За времето и за местото на сослушувањето 
ќе се известат странките и оштетениот, ако е можно 
тоа со оглед на итноста на постапката. Ако опту-
жениот е во притвор, за потребата од неговото при-
суство на сослушувањето одлучува претседателот 
на советот. Кога странките и оштетениот присуству-
ваат на сослушувањето ги имаат правата од член 
168 стан 8 на овој закон. 

Член 285 
претседателот на советот може со наредба од 

важни причини, на предлог од странките или по 
службена должност, да го одложи денот на претре-
сот. 

Член 286 
(1) Ако тужителот се откаже од обвинителниот 

акт во текот на подготовките за главниот претрес, 
а пред да започнал претресот претседателот на со-
ветот ќе ја запре со решение кривичната постапка 
и за тоа ќе ги извести лицата што се повикани на 
главниот претрес, а оштетениот посебно ќе го пре-
дупреди за неговото право дека може да го продол-
жи гонењето (чл. 60 и 62). 

(2) Ако јавниот обвинител се откаже од обвини-
телниот акт што го подигнал врз основа на член 160 
став 6 од овој закон пред да одлучи советот за при-
говорот против обвинителниот акт или за барањето 
на претседателот на советот по повод тој обвините-
лен акт (член 277), а ако немало приговор ни ба-
рање — пред да го определи претседателот на сове-
тот главниот'претрес, или ако оштетениот како ту- ' 
жител, односно приватниот тужител во случаите од 
член 264 став 1 на овој закон се откаже од обвини-
телниот акт, односно од приватната тужба пред да 
се согласи истражниот судија со обвинителниот акт 

односно со приватната тужба, а ако истражниот су-
дија побарал одлука на советот — пред да одлучи 
советот по повод неслагањето на истражниот су-
дија со обвинителниот акт односно со приватната 
тужба — претседателот на Советот со решение ќе 
го отфрли обвинителниот акт односно 'приватната 
тужба: За ова отфрлање на обвинителниот акт на 
јавниот обвинител ќе се извести оштетениот со пре-
дупредување во смисла на став 1 од овој член. 

(3) Ако во случаите од став 2 на овој член ту-
жителот се откаже од обвинителниот акт односно од 
приватната тужба по донесувањето на одлуките на-
ведени во тој став, а пред започнувањето на глав-
ниот претрес ќе се постапи според став 1 од овој 
клен. 

Г л а в а XXI 

ГЛАВЕН ПРЕТРЕС 

1. Јавност на главниот претрес 

Член 287 
(1) Главниот претрес е јавен. 
(2) На главниот претрес можат да присуству-

ваат полнолетни лица. 
(3) Лицата што присуствуваат на главниот пре-

трес не смеат да носат оружје или опасно орудие, 
освен чуварот на обвинетиот, кој може да биде во-
оружен. 

Член 288 
Од отворањето на заседанието па до завршува-

њето на главниот претрес советот може во секое 
време, по службена должност или по предлог од 
странките, но секогаш по нивното сослушување, да 
ја исклучи јавноста од целиот главен претрес или 
од еден негов дел, ако е тоа потребно заради чува-
ње на тајната, чување на јавниот ред, заштита на 
моралот, заштита на интересите на малолетникот 
или заштита на други посебни интереси на опште-
ствената заедница. 

Член 289 
(1) Исклучувањето на јавноста не се однесува 

на странките, на оштетениот., на нивните застапни-
ци и на бранителот 

(2) Советот може да дозволи на главниот претрес 
на кој е исклучена јавноста да присуствуваат од-
делни службени лица, научни и јавни работници, 
а по ,барање од оптужениот тоа може да им го доз-
воли и на неговиот брачен другар и на неговите 
блиски роднини 

(3) Претседателот на советот ќе ги предупреди 
лицата што присуствуваат на претресот на кој е ис-
клучена јавноста дека се должни да го чуваат како 
тајна се она за што узнале на претресот и ќе им 
укаже дека одавањето на тајната претставува кри-
вично дело. 

Член 290 
(1) Одлука за исклучување на јавноста донесува 

советот со решение, кое пора да бг^де образложено 
и јавно објавено. 

(2) Решението за исклучување на јавноста може 
да се побива само во жалбата на пресудата. 

2( Раководење со главниот претрес 
Член 291 

(1) Претседателот, членовите на советот и запис-
ничарот, како и дополнителните с у д и и и судиите-
-поротници (член 283), мораат непрекинато да бидат 
на претресот. -

(2) Претседателот на советот е должен/ да ут-
врди дали советот е составен според законот ЈИ дали 
постојат причини поради кои членовите на советот 
и записничарот мораат да се изземат (член 39 точ. 
1 ДО 5). 

Член 292 
(1) Претседателот на советот раководи со пре-

тресот, го испитува оптужениот, ги сослушува све-
доците и вештаците и им дава збор на членовите 
на советот, на странките, на оштетениот, на закон-
ските застапници, на полномошниците, на браните-
лот и на вештаците. 

(2) Претседателот на советот е должен да се гри-
жи за сестрано претресување на предметот,, за про-
наоѓање на вистината и за отстранување на се она 
што ја одолжува постапката а не служи за раз-
јаснување на работата. 

(3) Претседателот на советот одлучува за пред-
лозите на странките ако за нив не одлучува сове-
тот. 

(4) За предлогот за кој не постои согласност од 
странките и за согласните предлози на странките 
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што не ќе ги усвои претседателот, одлучува сове-
тот. Советот исто така одлучува за приговорот про-
лив мерките на претседателот на советот што се 
однесуваат на раководењето со претресот. 

(5) Решенијата на советот^ секогаш се објавуваат 
џ со кусо образложение се внесуваат во записникот 
за главниот претрес. 

Член 293 
Главниот претрес тече по редот што е опреде-

лен во овој закон, но советот може да определи да 
се отстапи од редовниот тек на расправањето пора-
ди посебни околности, особено поради бројот на оп-
кружените, бројот на кривичните дела и обемот на 
доказниот материјал. 

Член 294 
(1) Претседателот на советот е должен да се 

грижи за одржување на редот во судницата и за 
достоинството на судот. Тој може веднаш по отво-
рањето на заседанието да ги предупреди лицата што 
присуствуваат на главниот претрес да се однесуваат 
пристојно и да не ја пречат работата на судот. Прет-
седателот на советот може да определи претресува-
ње на лицата што присуствуваат на главниот прет-
рес. 

(2) Советот може да нареди од заседанието да се 
отстранат сите лица кои како слушатели присуству-
ват на главниот претрес, ако со мерките за одржу-
вање на редот што се предвидени во овој закон не 
би можело да се обезбеди непречено одржување на 
главниот претрес. 

(3) Во судницата не можат да се вршат филм-
ски или телевизиски снимања. По исклучок, прет-
седателот на републичкиот односно на покраински-
от врховен суд може да одобри такво снимање на 
(Одделен главен претрес. Ако снимањето е одобрено, 
советот на главниот претрес може од оправдани при-
чини да одлучи одделни делови на претресот да не 
се снимаат, 

Член 295 
(1) Ако оптужениот, бранителот, оштетениот, за-

конскиот застапник, полномошникот, сведокот, веш-
такот, толкувачот или друго лице кое присуствува 
на главниот претрес го нарушува редот или не се 
Покорува на наредбите од претседателот на советот 
за одржување на редот, претседателот на советот 
ќе го опомене. Ако опомената биде безуспешни, со-
ветот може да нареди оптужениот да се отстрани од 
судницата, а другите лица може не само да ги от-
страни туку и да ги казни со парична казна до 1.000 
динари. 

(2) По одлука на советот оптужениот може да 
биде отстранет од судницата за определено време, а 
ако е веќе испитан на главниот претрес, тогаш и за 
сето време додека трае доказната постапка. Пред да 
се заврши доказната постапка претседателот на со-
ветот ќе го повика оптужениот и ќе го извести за 
текот на претресот. Ако оптужениот би продолжил 
да го нарушува редот и да го навредува достоин-
ството на судот, советот може повторно да го от-
страни од заседанието. Во тој случај претресот ќе 
се доврши без присуство на оптужениот, а пресуда-
та ќе му ја соопшти претседателот или судија — 
член на советот во присуство на записничарот. 

(3) На бранителот или полномошникот кој по 
казната ќе продолжи да го нарушува редот, советот 
може да не му дозволи натамошна одбрана, однос-
но заста,пување на претресот, и во тој случај стран-
ката ќе се повика да земе друг бранител односно 
полномошник. Ако странката тоа не го стори, сове- ' 
тот може да одлучи претресот да се.одржи и без 
присуство на бранителот односно на полномошни-
кот, ако по испитувањето на сите околности оцени 
дека отсуството на бранителот не би било штетно 
за одбраната на оптужениот односно за интересите 
на застапуваниот. "Решението за тоа со образложе-
ние се внесува во записникот за главниот претрес. 

Против ова решение посебна жалба не е дозволена. 
Ако во случај на задолжителна одбрана не постои 
можност оптужениот веднаш да земе друг брани-
тел односно судот Да го постави без штета по од-
браната, претресот ќе се одложи. ^ 

(4) Ако судот го отстрани од судницата оштете-
ниот како тужител или приватниот тужител или 
нивниот законски застапник, претресот ќе продол-
жи и во нивна отсутност, но судот ќе ги предупре-
ди дека можат да земат полномошник. 

(5) Ако јавниот обвинител или лицето што го 
заменува го нарушува редот, претседателот на со-
ветот ќе го извести за тоа надлежниот јавен обви-
нител, а може да го прекине претресот и од надлеж-
ниот јавен обвинител да побара да определи друго 
лице да го застапува обвинителниот акт. 

(6) Кога судот ќе казни адвокат или адвокат-
ски приправник што го нарушува редот, ќе ја изве-
сти за тоа адвокатската комора. 

Член 296 
(1) Против решението за казната е дозволена 

жалба, но советот може да го отповика ова реше-
ние. 

(2) Против други одлики„ што се однесуваат на 
одржувањето на редот и управувањето со претресот 
не е дозволена жалба. 

Член 297 
(1) Ако оптужениот на главниот претрес стори 

кривично дело, ќе се постапи според одредбата на 
член 338 од овој закон. 

(2) Ако некој друг во текот на главниот пре-
трес стори во заседанието кривично дело, советот 
може да го прекине главниот претрес и, по усно 
обвинение на тужителот, да суди за стореното кри-
вично дело веднаш, а може за тоа дело да суди по 
завршувањето на започнатиот претрес. 

(3) Ако постојат основи за сомневање дека све-
докот или вештакот дал лажен исказ на главниот 
претрес, за тоа кривично дело не може веднаш да 
се суди. Во таков случај претседателот на советот 
може да нареди за исказот на сведокот односно на 
вештакот да се состави посебен записник, што ќе 
го достави до јавниот обвинител. Овој записник ќб 
го потпише сослушаниот сведок односно вештак. 

(4) Ако не е можно веднаш да му се суди на 
сторителот на кривичното дело за кое се гони по 
службена должност, или ако за судењето е надле-
жен повисок суд, за тоа ќе се извести надлежниот 
јавен обвинител заради натамошна постапка. 

3. Претпоставки за одржување на главниот претрес 

Член 298 
Претседателот на советот го отвора заседанието 

и го објавува предметот на главниот претрес и 
составот на советот. ,Потоа утврдува дали дошле 
сите повикани лица, па ако не дошле, проверува 
дали им се предадени покани и дали го оправдале 
својот изостанок. 

Член 299 
(1) Ако на главниот претрес, што е закажан врз 

основа на обвинителен акт од јавниот обвинител, 
не дојде јавниот обвинител или лице ЦЈТО го заме-
нува, претресот ќе се одложи. 

(2) АКО на главниот претрес не дојде оштете-
ниот како тужител или приватниот тужител, иако 
се уредно повикани, ниту нивниот полномошник, 
советот ќе ја запре постапката со решение. 

Член 300 
(1) Ако оптужениот е уредно повикан а не дој-

де на главниот претрес ниту го оправда својот изо-
станок, советот ќе нареди да се доведе присилно. 
АКО доведувањето не би можела веднаш да се из-
врши, советот ќе го одложи претресот и ќе нареди 
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оптужениот да се доведе присилно на идниот пре-
трес. 

(2) Ако оптужениот што уредно е повикан очи-
гледно избегнува да дојде на главниот претрес, а 
не постојат причините за притвор предви-

.дени во член 191 на овој закон, советот може да: 
определи притвор заради обезбедување присуство 
на оптужениот на главниот претрес, Жалбата-не 
го задржува Извршувањето на решението за при-
твор. притворот што е определен од оваа при-
чина согласно се применуваат одредбите од чл. 190 
до" 205 на овој закон, АКО не биде порано укинат, 
притворот трае до објавувањето на пресудата, а 
најдолго еден месец. 

(3) На оптужениот може да му се суди во от-
суство само ако е во бегство или инаку не им е до-
стижен на државните органи, а постојат особено 
важни причини да му се суди иако ,е отсутен. 

(4) Решение за судење во отсуство на оптуже-
ниот донесува советот, по предлог од тужителот. 
Жалбата не го задржува извршувањето на реше-
нието. 

Член 301 
Ако на главниот претрес не дојде бранителот 

што уредно е повикан, а не го извести судот за 
причината на спреченоста штом узнал за оваа при-
чина, или ако бранителот без, одобрение го напу-
шти претресот, оптужениот ќе^ се повика веднаш 
да земе друг бранител. Ако оптужениот тоа не го 
стори, советот може да одлучи главниот претрес да 
се одржи и без присуство на бранител, ако по ис-
питувањето на сите околности оцени дека отсуство-
то на бранителот не би било штетно за одбраната. 
Решението за тоа, со образложение, се внесува во 
записникот за главниот претрес. Против ова реше-
ние посебна жалба не е дозволена. Ако во случај 
на задолжителна одбрана не постои можност опту-
жениот веднаш да земе друг бранител односно су-
дот да го постави без штета за одбраната, претре-
сот ќе се одложи. 

Член 302 
АКО според одредбите од чл^ 295, 300 и 301 на 

овој закон постојат услови за одлагање на глав-
ниот претрес поради недоаѓање на оптужениот од-
носно поради отсуство на бранителот, советот може 
да одлучи главниот претрес да се одржи ако спо-
ред доказите што се наоѓаат во списите очигледно 
би морала да се донесе пресуда со која се одбива 
обвинението. 

Член 303 
(1) Ако сведок или вештак неоправдано изоста-

не и покрај уредна покана, советот може да нареди 
веднаш да се доведе присилно. 

- (2) Главниот претрес може да почне и без при-
суство на повикан сведок или вештак, и во тој 
случај советот ќе одлучи во текот на претресот да-
ли поради отсуство на сведокот или вештакот пре-
тресот треба да се одложи. 

(3) Сведокот или вештакот што е Уредно пови-
кан, а изостанокот не го оправдал, советот може да 
го казни со парична казна до 1.000 динари, а може 
да нареди на новиот претрес да се доведе присил-
но. Советот може во оправдан случај да ја отпови-
ка одлуката за казната. 

4. Одлагање и прекинување на главниот претрео 

Член 304 
(1) Вон од случаите посебно предвидени во овој 

закон, главниот претрес ќе се одложи со решение 
на советот ако во текот на претресот состојбата на 
работите се измени така што е потребно одлагање 
заради, подготвување ца обвинението или на од-
браната, или ако треба да се прибават нови докази, 
или ако во текот на претресот се утврди деВД ка ј 
оптужениот по стореното кривично дело настапило 
привремено душевно заболување или привремена 

душевна растроеност, или ако постојат други преч-
ки главниот претрес да се спроведе успешно. 

(2) Во решението со кое се одлага претресот ќе 
Се определи, кога тоа е можно, денот и часот кога 
ќе се продолжи главниот претрес. Со истото реше-
в т е советот може да определи да се соберат докази 
што би можеле со време да се загубат. 

(3) Против решението од став 2 на овој член не 
е дозволена жалба. 

Член 305 
(1) Главниот претрес што е одложен мора одново 

да почне ако се изменил составот на советот, но по 
сослушувањето на странките советот може да од-
лучи во ваков случај сведоците и вештаците да не 
се сослушуваат повторно и да не се врши нов увид 
туку да се прочитаат исказите на сведоците и веш-
таците дадени на поранешниот главен претрес од-
носно да се прочита записникот за увидот. 

(2) Ако главниот претрес што бил одложен се 
одржува пред \ истиот совет, тој ќе продолжи, а 
претседателот на советот накусо ќе го изнесе текот 
на поранешниот претрес, но и во овој случај сове-
тот може да определи претресот да почне одново. 

(3) Ако одлагањето траело подолго од еден ме-
сец, или ако претресот се одржува пред друг прет-
седател ца советот, претресот мора одново да поч-
не и сите докази мораат да се изведат повторно. 

Член 306 ^ 
(1) Вон од случаите посебно, предвидени во овој 

закон, претседателот на советот може да го преки-
не главниот претрес заради одмор, или лбради ис-
текот на работното време, или заради тоа во кусо 
време да се прибават определени докази. 

(2) Прекинатиот претрес секогаш продлжува 
пред истиот совет. 

(3) Ако претресот не може да продолжи пред 
истиот совет или ако прекинот на претресот траел 
подолго од осум дена, ќе се постапи според одред-
бите на ч^ен 305 од овој закон. 

Член 307 1 
Ако во текот на главниот претрес пред совет 

составен од еден ,судија и двајца судии-поротници 
се покаже дека фактите врз кои се заснова обви-
нението укажуваат на кривично дело за чие суде-
ње е надлежен совет составен од двајца судии и 
тројца судии-поротници, советот ќе се дополни и 
претресот ќе започне одново. . - ' 

5. Записник за главниот претрес 

Член 308 
(1) За работата на главниот претрес мора да се 

води записник во кој мора да се внесе суштествено 
целиот тек на претресот. 

(2) Претседателот на советот може да нареди 
целиот тек на главниот претрес или одделни него-
ви делови да се бележат стенографски. Стенограф-
ските белешки во рок од '48 часа ќе се преведат, 
прегледаат и приклучат кон записникот. 

(3) За магнетофонско^ снимање на текот на 
главниот претрес согласно се применуваат одредби-
те на член 87 од овој закон. Одобрение за магнето-
фонско снимање дава претседателот на советот. 

(4) Претседателот на советот може, по предлог 
од странката или по службена должност, да нареди 
да се запишат во записникот дословно изјавите ш Ш 
ш смета како особено важни. 

(5) Ако е потребно, а особено ако во записникот 
дословно се внесуваат изјавите од некое лице, 
1^етседателот на советот може да нареди односни-
от дел на записникот веднаш да се прочита, а ќе 
СО прочита секогаш кога тоа го бара странката, 
бранителот или лицето чија изјава се внесува во 
записникот. 
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Член 309 
(1) Записникот мора да биде завршен со заклу-

чувањето на заседанието. Записникот го потпишу-
ваат претседателот на советот и записничарот. 

(2) Странките имаат право да го прегледаат за-
вршениот записник и неговите прилози, да стават 
забелешки., во поглед на содржината и да бараат 
исправка на записникот. 

(3) Исправки на погрешно запишани имиња, 
броеви и други очигледни грешки во пишувањето 
може да нареди претседателот на советот по пред-
лог од странките или од испитаното лице или-по 
службена должност. Други исправки и дополнени-
ја на записникот може да нареди само советот. 

(4) Забелешките и предлозите на странките во 
Поглед на записникот, како и исправките и допол-
ненијата извршени во записникот, мораат да се за-
бележат во продолжението на завршениот записник. 
Во продолжението на записникот ќе се забележат 
И причините поради кои одделни предлози и забе-
лешки не се усвоени. Претседателот на советот и 
записничарот го потпишуваат и продолжението на 
записникот. 

Член 310 
(1) Во УВОДОТ на записникот мора да се назначи 

судот пред кој се одржува главниот претрес, мес-
тото и времето на заседанието, името и презимето 
на претседателот на советот, на членовите на сове-
тот и на записничарот, на тужителот, оптужениот 
И бранителот, на оштетениот и на неговиот закон-
ски застапник или полномошник, на толкувачот, 
кривичното дело што е предмет на претресувањето, 
како и дали претресот е јавен или е исклучена ја-
вноста. 

(2) Записникот мора особено да содржи подато-
ци за тоа кој обвинителен акт е прочитан односно 
усно изложен на претресот и дали тужителот го 
изменил или проширил обвинението, какви пред-
лози поднеле странките и какви одлуки донесувал 
претседателот на советот или советот, кои докази 
Се изведени, дали се прочитани некакви записници 
и други писмена, дали се репродуцирани звучни 
или други снимки и какви забелешки ставиле 
странките во поглед на прочитани^ записници, 
писмена или репродуцирани снимки. Ако на глав-
ниот претрес е исклучена јавноста, во записникот 
мора да се назначи дека претседателот на советот 
ги предупредил присутните за последиците ако 
неовластено го откријат она за што узнале на тој 
претрес како тајна. 

(3) Исказите на оптужениот, на сведоците и 
вештаците се внесуваат во записникот така што 
да се прикаже нивната суштествена содржина. 
Овие искази се внесуваат во записникот само до-
колку содржат отстапување или дополнување на 
нивните поранешни искази. По барање на странка-
та претседателот на, советот ќе нареди да се про-
чита делумно или во целост записникот за нејзи-
ниот поранешен исказ. 

(4) По барање на странката во записникот Ќе 
се внесе и прашањето односно одговорот што сове-
тот го одбил како недозволен. 

Член 311 
Во записникот за главниот претрес мора да се 

внесе и суштествената содржина на пресудата и да 
се назначи дали пресудата е објавена јавно. Во су-
штествената содржина на пресудата влегува името 
и презимето на оптужениот, назначување дали со 
пресудата се одбива обвинението, или оптужениот 
се ослободува од обвинението или се огласува за 
виновен, а во овој последен случај и податоците од 
член 351 став 1 точ. 1 до 7 на овој закон, со тоа 
што во поглед на податоците од точка 1 на тој член 
судот може да се повика на описот од обвинител-
ниот акт. Ако е донесено решение за притвор 
(член 353), мора и тоа да се внесе во записникот за 
главниот претрес. 

в. Почеток на главниот претрес и испитување на 
обвинетиот 

Член 312 
Кога претседателот на советот утврдил дека на 

главниот претрес дошле сите повикани лица, или 
коѓа советот одлучил претресот да се одржи во от-
суство на некое од повиканите лица, или оставил 
за тие прашања да реши подоцна, претседателот 
на советот ќе го повика оптужениот н зд него ќе 
ги земе личните податоци (член 218) за да се увери 
за неговиот идентитет. 

Член 313 
(1) Откако ќе биде утврден идентитетот на оп-

тужениот, претседателот на советот ќе ги упати 
сведоците и вештаците на местото што е определе-
но за нив, каде што ќе почекаат додека ќе бидат 
повикани заради сослушување. Во случај на потре-
ба претседателот на советот може да ги задржи 
вештаците да го следат текот на главниот претрес, 

(2) Ако е оштетениот присутен, а уште не го 
пријавил^ имотноправното барање, претседателот на 
советот ќе го упати дека може да даде предлог за 
остварување на тоа барање во кривичната постап-
ка и ќе го поучи за правата од член 59 на овој за-
кон. 

(3) Ако оштетениот како тужител или прива-
тниот тужител треба да се сослушаат како сведоци 
нема да се отстранат од заседанието. 

(4) Претседателот на советот може да преземе 
потребни мерки да се спречи договарање меѓу све-
доците, вештаците и странките. 

Член 314 
Претседателот на советот ќе му обрне внимание 

на оптужениот внимателно да го следи текот на 
претресот и ќе го упати дека може да изнесува 

факти и да предлага докази во своја одбрана, дека 
може да им поставува прашања на сооптужените, 
сведоците и вештаците, да става забелешки и да 
дава објаснение во поглед на нивните искази. 

Член 315 
(1) Главниот претрес почнува со читање на об-

винителниот акт или на приватната тужба. 
(2) Обвинителниот акт и приватната тужба ја 

чита, по правило, тужителот, но претседателот на 
советот може наместо тоа, ако се работи за обвини-
телен акт на оштетениот како тужител или за при-
ватна тужба, усно да ја изложи нивната содржина. 
На тужителот ќе му се дозволи да го дополни из-
лагањето на претседателот на советот. 

(3) АКО е оштетениот присутен, може да го об-
разложи имотноправното барање, а ако не е прису-
тен, неговиот предлог ќе го прочита претседателот 
на советот. 

Член 316 
(1) Откако е прочитан обвинителниот акт или 

приватната тужба или е усно , изложена нивната 
содржина, претседателот на советот пристапува кон 
испитување на оптужениот. 

(2) При испитувањето на оптужениот не можат 
да присуствуваат сооптужените што не се уште ис-
питани. 

(3) Претседателот на советот ќе го праша опту-
жениот дали го разбрал обвинението. Ако претсе-
дателот на советот се4 увери дека оптужениот не го 
разбрал обвинението, повторно ќе му ја изложи не-
говата содржина на начин да може оптужениот нај-
лесно да ја разбере. 

(4) Потоа претседателот на советот ќе. го повика 
оптужениот да се изјасни за секоја точка на обви-
нението и Да изнесе своја одбрана. 

(5) Оптужениот не е должен да се изјасни за 
обвинението ниту да изнесува своја одбрана. 



Петок, 14 јануари 1977 - СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 4 - Страна 39 

Член 317 
(1) При испитувањето на оптужениот на глав-

ниот претрес согласно ќе се применуваат одредбите 
што важат за испитување на обвинет во истрага. 

(2) АКО оптужениот не сака воопшто да одгова-
ра или не сака да одговора на одделно прашање, 
ќе се прочита неговиот поранешен исказ или дел од 
тој исказ. 

(3) Кога оптужениот при испитувањето на глав-
ниот претрес ќе отстапи од својот поранешен исказ 
претседателот на советот ќе му укаже на отстапу-
вањето и ќе го праша зошто сега искажува поина-
ку,, а по потреба ќе го прочита неговиот поранешен 
исказ или дел од тој исказ. 

(4) По завршеното испитување претседателот е 
должен да го праша оптужениот дали има уште 
нешто да наведе во своја одбрана. 

Член 318 
(1) Кога претседателот на советот ќе го заврши 

испитувањето на оптужениот, членовите на советот 
можат да му поставуваат прашања на оптужениот 
непосредно. Тужителот, бранителот, оштетениот, 
законскиот застапник, полномошникот, сооптуже-
ниот и вештаците можат непосредно да му поста-
вуваат прашања на оптужениот по одобрение од 
претседателот на советот. 

(2) Претседателот на советот ќе забрани праша-
ња или одговор на веќе, поставено прашање ако е 
тоа недозволено (член 219) или не се однесува на 
предметот, Ако претседателот на советот забрани 
поставување на определено прашање или давање на 
одговор, странките можат да бараат за тоа да одлу-
чи советот. 

Член 319 
(1) Кога ќе се заврши испитувањето на првиот 

оптужен, ;ќе се пристапи по ред кон испитувања 
на други оптужени, ако ги има. По секое испитува-
ње претседателот на советот ќе го запознае испита-
ниот со исказите на порано испитаните сооптужени 
и ќе го праша дали има нешто да забележи. Пора-
но испитаниот "оптужен претседателот на советот ќе 
го праша дали има нешто да забележи на исказот 
на подоцна испитаниот оптужен. Секој оптужен 
има право да им поставува прашања на другите 
испитани сооптужеии. 

(2) Ако исказите на одделни соопту;жени за 
иста околност се разликуваат, претседателот на со-
ветот може да ги соочи сооптужените. 

Член 320 
Советот може по исклучок да одлучи оптуже-

ниот привремено да се отстрани од судницата, ако 
сооптужениот или сведокот одбива да дава исказ 
во негово присуство или ако околностите укажу-
ваат дека во негово присуство не ќе зборува висти-
на. По враќањето на оптужениот во заседанието ќе 
му се прочита исказот на ^оптужениот односно на 
Сведокот. Оптужениот има право да му поставува 
прашања на ^оптужениот односно на сведокот, а 
претседателот на советот ќе го праша дали има не-
што да забележи на нивниот исказ. По потреба мо-
же да се изврши соочување. 

Член 321 
Оптужениот во текот на главниот претрес може 

да се договара со својот бранител, но за тоа како 
ќе одговори на поставеното прашање не може да 
се советува ниту со својот бранител ниту со некој 
ДРУГ. 

7. Доказна постапка 
Член 322 

(1) Откако оптужениот е испитан постапката 
продолжува со изведување на докази. 

(2) Докажувањето ги опфаќа сите факти за кои 
судот смета дека се важни за правилното пресуду-
вање. 

(3) Доказите се изведуваат по оној ред што ќе 
го утврди претседателот на советот. Ако оштете-
ниот кој е присутен треба да се сослуша како све-
док, неговото сослушување ќе се изврши веднаш 
по испитувањето на оптужениот. 

(4) Странките и оштетениот можат до завршу-
вањето на главниот претрес да предлагаат да се 
извидат нови факти и да се прибават нови докази 
а можат да ги повторат и оние предлози што пора-
но ги одбил претседателот на советот или советот. 

-(5) Советот може да одлучи да се изведат до-
кази што не се предложени или од кои предлага-
чот се откажал. 

- Член 323 
Признанието на оптужениот на главниот пре-

- трес, колку и да е целосно, не го ослободува судот 
од должноста да изведува и други докази. 

Член 324 
(1) При сослушувањето на сведоците и вешта-

ците на главниот претрес согласно ќе се примену-
ваат одредбите што важат за нивното сослушува-
ње во истрагата. 

(2) Сведокот што не е сослушен, по правило, 
нема да присуствува при изведувањето на докази-
те, а вештакот што уште не дал свој наод и мисле-
ње нема да присуствува на претресот додека другиот 
вештак го дава својот исказ за истиот предмет. 

(3) Ако како сведок се сослушува лице помлада 
од четиринаесет години, советот може да одлучи м 
време на неговото сослушување да се исклучи ја^ 
вноста. 

(4) Ако малолетно лице присуствува на претре-
сот како сведок или како оштетен, ќе се отстрани 
од судницата штом неговото присуство веќе не е 
потребно. 

Член 325 
(1) Пред сослушувањето на сведокот, претседа-

телот на советот ќе го опомене на должноста да му 
изнесе на судот се што му е познато за предметот 
и ќе го предупреди дека лажното сведочење прет-
ставува кривично дело. 

(2) Советот може да одлучи сведок, што не е 
заколнат во истрагата, да положи заклетва на сво-
јот исказ. 

(3) Заклетвата се полага усно. 
(4) Текстот на заклетвата гласи: „Се заколну-

вам со својата чЈест дека за се што ме прашал су-
дот сум зборувал вистина и дека ништо што сум 
знаел за оваа работа не сум премолчал". 

(5) Советот може да одлучи сведокот да поло-
жи заклетва пред да биде сослушан. 

(6) Неми сведоци што знаат да читаат и пишу-
ваат, се заколнуваат на тој̂  начин што го потпишу-
ваат текстот на заклетвата, а глуви сведоци ќе хо 
прочитаат текстот на заклетвата. Ако глуви или 
неми сведоци не знаа-Г ни да читаат ни да пишу-
ваат, ќе се заколнат преку толкувач. 

(7) Ако сведокот положил заклетва во истра-
гата, ќе се опомене на веќе положената заклетва. 

Член 326 
(1) Пред сослушувањето на вештакот, претсе-

дател на советот ќе го опомене на должноста нао-
дот и мислењето да ги даде според најдоброто знае-
ње и ќе го предупреди дека давањето на лажен 
наод и мислење претставува кривично дело. 

(2) Советот може да одлучи вештак да положи 
заклетва пред вештачењето. 

(3) Заклетвата се полага усно. 
(4) Текстот на заклетвата гласи: „Се заколну-

вам со својата чест дека вештачењето ќе го извр-
шам совесно и според своето најдобро знаење и 
дека точно и наполно ќе го изнесам својот наод и 
мислење". 

(5) Постојано поставен заколнат вештак наме-
сто заклетва ќе се опомене на веќе положената за-
клетва. 
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(6) Вештакот го излага усно на главниот пре-
трес својот наод и мислење. Ако вештакот цред 
главниот претрес го подготвил писмено својот наод 
и мислење, може да му се дозволи да го прочита, 
во кој случај неговиот писмен состав ќе се прило-
жи кон записникот, 

(7) Ако вештачењето е извршено во стручна 
установа односно во државен орган, може да се 
одлучи да не се повикуваат стручњаците на кои 
таа установа односно орган им го доверил вешта-
чењето ако со оглед на природата на извршеното 
вештачење, не може да се очекува поцелосно обја-
снение на писмениот наод и мислење. Во тој слу-
чај советот може на главниот претрес да одлучи 
само да се прочита наодот и мислењето на струч-
ната установа односно на државниот орган. Ако 
најде дека е тоа потребно со оглед на другите из-
ведени докази и забелешка на странките (член 335) 

, советот може дополнително да одлучи и непосред-
но да се сослушаат стручњаците' што го извршиле 
вештачењето. 

' Член 327 
(1) Кога претседателот на советот ^ќе го заврши 

сослушувањето на одделен сведок или вештак, 
членовите на советот можат да му поставуваат пра-
шања на сведокот односно вештакот непосредно. 
Тужителот, оптужениот, бранителот, оштетениот, 
законскиот застапник, полномошникот и вештаци-
те можат по одобрение од претседателот на советот 
непосредно да им поставув,аат прашања на сведо-
ците и вештаците. " -

(2) Претседателот ќе забрани прашање и ќе 
одбие одговор на веќ^ поставено прашање ако е 
тоа недозволено (член 219) или не се однесува на 
предметот. Ако претседателот на советот забрани 
поставување на определено прашање или давање 
на одговор, странките можат да бараат за тоа да 
одлучи советот. 

Член 328 
Ако сведокот или вештакот при поранешното 

сослушување навел факти за кои повеќе не се се-
ќава ули ако отстапи од својот исказ, ќе му се 
,предочи поранешниот исказ, односно ќе му се ука-
же на отстапувањето и ќе се праша зошто сега ис-
кажува поинаку, а по потреба ќе се прочита него-
виот поранешен исказ или дел од тој исказ. 

Член 329 
(1) Сослушаните сведоци и вештаци остануваат 

ве судницата ако претседателот на советот по со-
слушувањето на странките не- ги отпушти сосема 
или ако не нареди привремено да се отстранат од 
судницата. 

(2) По предлог о Л странките или по службена 
должност претседателот може да нареди сослуша-
ните сведоци, и вештаци да се отстранат од судни-
цата и подоцна повторно да се повикаат и уште 
еднаш да се сослушаат во присуство или во отсус-
тво на други сведоци и вештаци. 

Член 330 
(1) Ако на главниот претрес се узнае дека по-

виканиот сведок или вештак, што не е сослушен 
порано, не може да дојде пред суд или доаѓањето 
му е значително отежнато, советот може, ако смета 
дека неговиот исказ е важен, да нареди да го со-
слуша вон од главниот претрес претседателот на 
советот /или судија член на советот,' или сослушу-
вањето да се изврши преку истражниот судија на 
судот на чие подрачје се наоѓа сведокот односно 
вештакот. 

(2) Ако е потребно да се изврши увид вон од 
главниот претрес, ќе го изврши претседателот на 
советот или судија член на советот. 

(3) Странките и оштетениот ќе се известат се-
когаш кога и на кое место ќе се сослуша сведокот 
односно ќе се изврши увидот или реконструкцијата 
со предупредување дека можат да присуствуваат на 

тие дејствија. Ако оптужениот е во притвор, за по-
требата од неговото присуство на тие дејствија 
одлучува советот. Кога странките и оштетениот 
присуствуваат на изведувањето на тие дејствија, ги 
имаат правата предвидени во член 168 став 8 од 
овој закон. 

Член 331 
Советот може во текот на главниот претрес, по 

сослушувањето на странките, да одлучи да побара 
од истражниот судија да преземе определени деј-
ствија заради разјаснување на извесни факти, ако 
преземањето на тие дејствија на главниот претрес 
би било сврзано со значително одолжување ''на по-
стапката или со други значителни тешкотии. Кога 
истражниот судија постапува по вакво барање на 
советот, се применуваат одредбите што се однесу-
ваат на преземањето на истражни дејствија. 

Член 332 
(1) Записниците за увидот вон од главниот пре-

трес, за претресувањето на стан и на лице и за од-
земањето на предмети, како и исправите, книгите, 
списите и други писмена што служат како доказ, 
ќе се прочитаат на главниот претрес заради утвр-
дување на нивната содржина, а по оцена на сове-
тот нивната содржина може накусо да се изнесе 
усно. Писмената што имаат значење на доказ по 
можност се поднесуваат во оригинал. 

(2) Предметите што можат да сулжат за раз-
јаснување на работата можат во текот на главниот 
претрес да му се покажат на оптужениот, а по по-
треба на сведоците и на вештаците. 

Член 333 
(1) Вон од случаите што се посебно предвидени 

во овој закон, записниците за исказите на сведо-
ците, на оооотужените или на веќе осудените учес-
ници во кривичното дело, како и записниците или 
други писмена за наодот и мислењето на вештаци-
те можат да се прочитаат по одлука на советот са-
мо во овие случаи: 

1) ако испитаните лица умреле, душевно се ра-
зболеле или не можат да/се пронајдат, или нивното 
доаѓање пред суд не е можно или е значително 
отежаното поради старост, болест или други важни 
причиниј 

2) ако сведоците или вештаците без законски 
причини не сакаат да дадат исказ на главниот пре-
трес. 

(2) Советот може, со согласност на странките, 
да одлучи записникот за поранешното сослушува-
ње на сведокот или на вештакот, односно неговиот 
писмен наод и мислење да се прочита иако сведо-
кот односно вештакот не е присутен, без оглед да-
ли бил повикан на главниот претрес. По исклучок, 
без согласност на странките, но по нивното сослу-
шување, советот може да одлучи да се прочита за-
писникот за сослушувањето на сведокот или на 
вештакот на поранешниот главен претрес што е 
одржан пред истиот претседател на советот иако 
поминал рокот од член 305 став .3 на овој закон, 
или да се прочита писмениот наод и мислење на 
стручната установа или на државниот орган кога 
повиканиот стручњак од таа у.станова односно ор-
ган што го извршил вештачењето не дошол на гла-
вниот претрес, ако, со оглед на другите ,изведени 
докази, оцени дека е потребно да се запознае со 
содржината на записникот или со писмениот наод 
и мислење. Кога записникот односно писмениот 
наод и мислење ќе бидат прочитан^ и сослушани 
забелешките на странките (член 335), советот, зе-
мајќи ги предвид и другите изведени докази, ќе 
одлучи дали и непосредно ќе го сослуша сведокот 
или вештакот. 

(3) Записниците за поранешното сослушување 
на лицата што се ослободени од должноста да све-
дочат (член 227) не смеат да се прочитаат ако тие 

а 
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лица не се воопшто повикани на претресот или из-
јавиле на претресот дека не. сакаат да сведочат. 
По завршената доказна постапка советот ќе одлучи 
овие записници да се издвојат од списите и да се 
чуваат одвоено (член 83). Вака ќе постапи советот 
и во поглед на другите записници предвидени во 
член 83 од овој закон, ако порано не е донесена од-
лука за нивното издвојување. Против решението 
за издвојување на записниците е дозволена посебна 
жалба. По правосилноста на решението, издвоените 
записници се затвораат во посебна обвивка и му се 
предаваат на истражниот судија заради чување од-
воено од другите списи и не можат да се разгледу-
ваат ниту да се користат во постапката. Издвојува-
њето на записниците мора да се изврши пред да се 
достават списите по повод жалбата против пресуда-
та до повисокиот суд. 

(4) Одредбата на став 3 од овој член нема да се 
применува во поглед на записниците за кои врз 

^ основа на член 84 од овој закон е одлучено да се 
' користат на главниот претрес. 

(5) Причините поради кои се чита записникот 
ќе се наведат во записникот за главниот претрес а 
при читањето'ќе се соопшти дали сведокот или ве-
штакот е заколнат. 

Член 334 
,Во случаите од чл. 317, 328 и 333 на овој закон, 

како и во други случаи кога е тоа потребно сове-
тот може да одлучи на главниот претрес, покрај 
читањето на записникот, да се репродуцира снимката 
од испитувањето односно од сослушуванкето (член 
87). ^ 

Член 335 
По довршеното сослушување на секој сведок 

или вештак и по читањето на секој записник или 
друго писмено претседателот на советот ќе ги пра-
ша странките и оштетениот дали имаат нешто да 
забележат. 

Член 336 
(1) ПО завршената доказна постапка претседа-

телот на советот ќе ги праша странките и оштете-
ниот дали имаат некакви предлози за дополнување 
на доказната постапка. 

(2) Ако никој не стави предлог за дополнување 
на доказната постапка или ако предлогот биде од-
биен, а советот ќе најде дека состојбата на работата 
е извидена, претседателот ќе објави дека доказната 
постапка е завршена. 

8. Измена и проширување н^ обвинението 

Член 337 
(1) Ако тужителот во текот на главниот претрес 

најде дека изведените докази закажуваат дека се 
изменила фактичната состојба изнесена во обвини-
телниот акт, тој може на главниот претрес усно да 
го измени обвинителниот акт, а може да предложи 
главниот претрес да се одложи заради подготвува-
ње на нов обвинителен акт. 

(2) Заради подготвување на одбраната судот 
може во таков случај да го одложи 'главниот пре-. 
трес. 

- (3) Ако советот дозволи одлагање на главниот 
претрес заради подготвување на нов обвинителен 
акт, ќе определи рок во кој тужителот" мора да го 
поднесе обвинителниот акт. Еден примерок од но-
виот обвинителен акт ќе се достави до оптужениот 
но приговор против овој обвинителен акт не е до-
зволен. Ако тужителот не го поднесе обвинител-
ниот акт во оставениот рок, советот ќе го продол-
жи главниот претрес врз основа на поранешниот 
Обвинителен акт. 

Член 338 
(1) Ако оптужениот' во текот на главниот пре-

трес во заседанието стори кривично дело или ако 
во текот на главниот претре се открие некое пора-

но сторено кривично дело на оптужениот, советот, 
по правило, по обвинението од овластениот тужи-
тел, кое може да биде и усно изнесено, ќе го про-
шири претресот и на тоа дело. 

(2) За да се подготви одбраната судот во та-
ков случај може да. го одложи главниот претрес, а 
може по сослушување на странките да одлучи за 
делото од став 1 на овој член да се суди посебно. 

(3) Ако за пресудување на делото од став 1 на 
овој член е надлежен повисок суд, советот по со-
слушување на тужителот ќе одлучи дали и пред-
метот по кој го води претресот ќе му го отстапи на 
надлежниот повисок суд заради пресудување. 

9. Реч на странките 

Член 339 
По завршената доказна постапка претседателот 

на советот им дава збор на странките, па оште-
тениот и на бранителот. Прво зборува тужителот 
потоа оштетениот, бранителот, па оптужениот. 

Член 340 
Тужителот во својата реч ќе ја изнесе својата 

оцена на доказите изведени на главниот претрес, 
потоа ќе ги изложи своите заклучоци за фактите 
важни за одлуката и ќе го стави и образложи сво-
јот предлог за кривичната одговорност на оптуже-
ниот, за одредбите на кривичниот закон што би 
требало да се применат, како и за олеснувачките 
и отежнувачките околности што би требало да 
земат предвид при одмерувањето на казната. Ту-
жителот не може да става определен предлог за 
височината на казната, но може да предложи да се 
изрече судска опомена или условна осуда. , 

Член 341 
Оштетениот или неговиот полномошник може 

во својата реч да го образложи имотноправното 
барање и да укаже на доказите за кривичната од-
говорност на оптужениот. 

- Член 342 ' 
(1) Бранителот или самиот оптужен во својата 

реч ќе ја изложи одбраната и може да се осврне на 
наводите од тужителот и оштетениот. 

(2) По бранителот, оптужениот има право да 
зборува сам, да се изјасни дали ја усвојува одбра-
ната на бранителот и да 1а дополни. 

(3) Тужителот и оштетениот имаат право да 
одговорат на одбраната а бранителот односно оп-
тужениот да се осврне на тие одговори. 

(4) Последниот збор секогаш му припаѓа на оп-
тужениот. 

Член 343 
(1) Речта на странките не може да се ограничи 

на определено време. 
(2) Претседателот на советот може, по претхо-

дна опомена, да го прекине лицето што во својата 
реч го навредува јавниот ред и морал или навре-
дува друг или се впушта во повторувања или 
излагања што очигледно немаат врска со предме-
тот. Во записникот за главниот претрес мора да се 
наведе дека речта била прекината и зошто била 
прекината. 

(3) Кога обвинението го застапуваат повеќе ли-
ца или одбраната повеќе бранители, излагањата не 
можат да се повторуваат. Застапниците на обвине-
нието односно на одбраната по меѓусебна спогодба 
ќе одберат прашања за кои ќе зборуваат. 

(4) По сите завршни говори претседателот на 
советот е должен да праша дали уште некој сака 
да изјави нешто. 

Член 344 
(1) Ако советот по завршените излагања на 

странките не најде дека треба да се изведат уште 
некои докази, претседателот на советот ќе објави 
дека главниот претрес е завршен. 
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(2) По тоа советот ќе се повлече на советување 
Ц гласање заради донесување пресуда. 

Г л а в а X X I I 
ПРЕСУДА 

1. Изрекување на пресудата 
Член 345 

(1) Ако судот во текот на советувањето не нај-
де дека треба повторно да се отвори главниот пре-
трес заради дополнување на постапката или разја-
снување на одделни прашања, ќе изрече пресуда. 

(2) Пресудата се изрекува и објавува од името 
На народот. I 

Член 346 ' 
(1) Пресудата може да се однесува само на она 

Лице што е оптужено и само на делото што е пред-
мет на обвинението содржано во поднесениот, од-
носно на главниот претрес изменетиот или проши-
рениот обвинителен акт. 

(2) Судот не е врзан за предлозите на тужите-
лот во поглед на правната оцена на делото. 

Член 347 
(1) Судот је заснова пресудата само врз факти-

те и доказите што се изнесени на главниот претрес. 
(2) Судот е должен совесно да го оцени секој 

доказ поединечно и во врска Ао другите докази и 
врз основа на таква оцена да изведе заклучок дали 
некој факт е докажан. 

2. Видови на пресуди 

Член 348 , 
(1) Со пресудата обвинението се одбива или оп-

тужениот' се ослободува од обвинението или' се 
огласува за виновен. 

(2) Ако обвинението опфаќа повеќе кривични 
дела, во пресудата ќе се изрече дали и за кое дело 
се одбива, обвинението или оптужениот се ослободу-
ва од обвинението или се огласува во виновен. 

Член 349 
Пресуда со која се одбива обвинението судот 

ќе изрече: 
1) ако за пресудувањето судот не е стварно на-

длежен; 
2) ако постапката е водена без барање на овла-

стениот тужител; 
3) ако тужителот од започнувањето па до завр-

шувањето на главниот претрес се откажал од об-
винението; 

4) ако немало потребно одобрение или ако над-
лежниот државен орган се откажал од одобрението; 

5) ако оптужениот за истото дело е веќе право-
силно осуден, ослободен од обвинението или 
постапката против него е правосилно запрена со 
решение, а не е во прашање решението за запира-
ње на постапката од член 402 на овој закон; 

6) ако оптужениот со акт на амнестија или по-
милување е ослободен од гонењето или кривичното 
гонење не може да се преземе поради застареност, 
или ако постојат други околности што го исклу-
чуваат кривичното гонење. 

Член 350 
Пресуда со која оптужениот се ослободува од 

обвинението судот ќе изрече: 
1) ако делото за кое се обвинува не е кривично 

дело според законот; 
2) ако има околности што ја исклучуваат кри-

вичната одговорност; 
3) ако не е докажано дека оптужениот го сто-

рил делото за кое се обвинува. 
Член 351 

(1) Во пресудата која оптужениот се огласу-
ва за виновен судот ќе изрече: 

1) за кое дело се огласува за виновен, со наз-
начување на фактите и околностите што претставу-
ваат обележја на кривичното дело, како и на оние 
од кои зависи примената на определена одредба од 
кривичниот закон; 

2) законски назив на кривичното дело и кои 
одредби од кривичниот закон се применети; 

3) на каква казна се осудува оптужениот или 
се ослободува од казна според одредбите од криви-
чниот закон; 

4) одлука за условната осуда; 
5) одлука за мерките на безбедност и за одзе-

мање на имотната корист; 
6) одлука за засметување на притворот или на 

веќе издржаната казна; 
7) одлука за трошоците на кривичната постап-

ка, за имотноправното барање, како и за тоа дека 
правосилната пресуда треба да се објави преку пе-
чатот, радиото или телевизијата. 

(2) Ако оптужениот е осуден на парична казна, 
во пресудата ќе се назначи рокот во кој треба па-
ричната казна да се плати и начинот на замена на 
паричната казна во случај паричната казна да не 
може да се наплати по присилен пат. 

8. Објавување на пресудата 

Член 352 
/ 

(1) Откако судот ја изрекол пресудата, претсе-
дателот на советот веднаш ќе ја објави. Ако судот 
не е во можност жа ја изрече пресудата истиот ден 
по завршувањето на претресот, ќе го одложи обја-
вувањето на пресудата најмногу за три дена и ќе 
го определи времето и местото на објавувањето на 
пресудата. 

(2) Претседателот на советот во присуство на 
странките, нивните законски застапници, полномо-
шници и бранител јавно ќе ја прочита изреката и 

,накусо ќе ги соопшти причините на пресудата. 
(3) Објавувањето ќе се изврши и кога странка-

та, законскиот застапник, полномошникот или бра-
нителот не е присутен. Советот може да нареди на 
оптужениот, што е отсутен, пресудата да му ја соо-
пшти усно претседателот на советот или пресудата 
само да му се достави. 

(4) Ако јавноста на главниот претрес била ис-
клучена, изреката на пресудата секогаш ќе се про-
чита во јавно заседание. Советот ќе одлучи дали и 
доколку ќе ја исклучи јавноста при објавувањето 
на причините на пресудата. 

(5) Сите присутни ќе го сослушаат читањето 
на изреката на пресудата стоејќи. 

Член 353 -
(1) Кога ќе изрече пресуда со која оптужениот 

се осудува на пет години затвор или потешка каз-
на, советот ќе определи притвор 'ако оптужениот 
веќе не се наоѓа во притвор. 

(2) Кога ќе изрече пресуда на помала казна за-
твор, советот ќе определи притвор под условите од 
член 191 став 2 точ. 1, 3 и 4 од овој закон, а ќе го 
укине притворот ако оптужениот веќе се наоѓа во 
притвор, а повеќе не постојат причините поради 
КОИ бил определен. 

(3) Советот секогаш ќе укине притвор и ќе на-
реди оптужениот да се пушти на слобода ако е ос-
лободен од обвинението, или е огласен за виновен а 
ослободен е од казна, или е осуден само на парич-
на казна, или му е изречена судска опомена или 
условна осуда, или поради засметувањето на при-
творот казната веќе ја издржал или ако обвинени-
ето е одбиено, освен во случај кога е одбиено по-
ради ненадлежност на судот. 

(4) За определување или укинување на при-
творот по објавувањето на пресудата до нејзината 
правосилност ќе се применува одредбата од став 2 
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на овој член, Одлуката ја донесува советот на пр-
востепениот суд (член 23 став 6). 

(5) Пред донесувањето на решението со кое се 
определува или укинува притвор во случаите од 
ст. 2 и 4 на овој член, ќе се сослуша јавниот обви-
нител кога постапката се води по негово барање. 

(6) Ако оптужениот веќе се наоѓа во притвор, 
а советот најде дека уште постојат причини пора-
ди кои бил определен притвор или дека постојат 
причините од ст. 1 и 2 на овој член, ќе донесе по-
себно решение за продолжување на притворот. По-
себно решение советот донесува и кога треба да се 
определи или укине притворот. Жалбата против 
решението не го задржува извршувањето на ре-
шението. 

(7) Притворот што е определен или продолжен 
според одредбите на претходните ставови може да 
трае до правосилноста на пресудата, но најдолго 
додека не ќе истече времето на траењето на казна-
та изречена во првостепената пресуда. 

(8) Кога судот ќе изрече казна затвор, опту-
жениот што се наоѓа во притвор може да се упати 
во установа за издржување на казна и пред право-
силноста на пресудата ако тој го бара тоа. 

Член 354 
(1) По објавувањето на пресудата претседате-

лот на советот ќе ги поучи странките за правото 
на жалба, како и за правото на одговор на Жал-
бата. 

(2) Ако на оптужениот му е изречено условна 
осуда, претседателот ќе предупреди за значењето 
на условната осуда и за условите коњ кои мора да се 
придржува. 

(3) Претседателот на советот ќе ти предупреди 
странките до правосилното окончување на постап-
ката за секоја промена на адресата да го известат 
судот. х 

; Член 355 
(1) Ако оптужениот е ослободен од обвинение" , 

то затоа што не е докажано дека го сторил делото 
за кое се оптужува (член 350 точка 3), јавниот' об-
винител може веднаш по објавувањето на пресуда-
та да даде усно изјава дека се одрекува од право-
то на жалба и да поднесе нов обвинителен акт, а 
може тоа да го стори писмено во рок од осум дена 
од денот на објавувањето на пресудата, ако смета 
дека изведените докази укажуваат дека се работи 
за друго кривично дело а не за она кое е содржа-
но во поранешниот обвинителен акт, а тоа друго 
кривично дело не е потешко од кривичното дело 
од поранешниот обвинителен акт. 

(2) Бр случајот од став 1 на овој член главниот 
претрес повторно ќе се отвори пред истиот совет и 
постапката ќе се продолжи врз основа на новиот 
обвинителен акт против кој не е дозволен приго-
вор. Заради подготвување на одбраната судот може 
да го одложи главниот претрес. 

(3) Порано извадените докази нема да се изве-
дуваат повторно освен во случаите предвидени во 
член 305 од овој закон или ако советот најде дека 
е потребно одделни докази да се изведат повторно. 

(4) Писмено изработената пресуда со која опту-
жениот е ослободен од поранешното обвинение ќе 
се достави до странките само на нивно барање. 
Против оваа пресуда не е дозволена жалба. 

(5) Ако и по повод на новиот обвинителен акт 
биде донесена пресуда со која оптужениот се осло-
бодува од обвинението, одредбите од овој член не 
мажат повторно да се применат. 

4. Писмена изработка и доставување на пресудата 

Член 356 
(1) Пресудата која е објавена мора писмено да 

Се изработи во рок од осум дена по објавувањето, 
а во сложени работи по исклучок во рок од 15 де-

на. Ако пресудата не е изработена во тие рокови, 
претседателот на советот е должен да го извести 
претседателот на судот поради што тоа не е сторе-
но. Претседателот на судот по потреба ќе преземе 
мерки пресудата што побрзо да се изработи. 

(2) Пресудатб ја потпишуваат претседателот на 
советот и записничарот. 

(3) Заверен препис од пресудата ќе се достави 
до тужителот, а до оптужениот и бранителот со-
гласно со член 123 од овој закон. Ако оптужениот 
се наоѓа во притвор, заверените преписи на пресу-
дата мораат да бидат испратени во роковите пред-
видени во став 1 на овој член. 

(4) До оптужениот до приватниот тужител и до 
оштетениот како тужител ќе се достави и упатство 
за правото на жалба. -

(5) Заверен препис од пресудата со упатство за 
правото на жалба судот ќе достави до оштетениот, 
ако има право на жалба,, до лицето чиј предмет е 
одземен со таа пресуда (член 69 став' 2 од Кривич-
ниот закон на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија), како и до правното лице спрема 
кое е изречено одземање на̂  имотна корист. До ош-
тетениот што нема право на жалба препис од пре-
судата ќе се достави во случајот од членг 61 став 2 
на овој закон со упатство за правото да бара вра-
ќање во поранешна состојба. Правосилната пресу-
да ќе се достави до оштетениот ако тој го бара тоги 

(6) Ако судот со примената на одредбите за од-
мерување на единствена казна за кривични дела 
во ртек изрекол казна земајќи ги предвид и пресу-
дите што ги донеле, и други судови, заверен препис 
од правосилната пресуда ќе достави до тие судови. 

Член 357 
(1) Писмено изработената пресуда мора наполно 

да и одговара на пресудата што е објавена. Пресу-
дата мора да има увод, изрека и образложение. 1 

(2) У Б О Д О Т на пресудата содржи: назначување 
дека пресудата се изрекува од името на народот, 
назив на судот, име и презиме на претседателот и 
на членовите на советот и на записничарот, име и 
презиме на оптужениот, кривично дело за кое е 
оптужен и дали бил присутен на главниот претрес, 
ден на главниот претрес и дали претресот бил ја-
вен, име и презиме на тужителот, бра.нителот, за-
конскиот застапник и на полномошникот што биле 
присутни на главниот претрес и ден на об.1авуват 
њето на изречената пресуда. 

(3) Изреката на пресудата ги содржи личните 
податоци за оптужениот (член 218) став 1) и одлу-
ката со која оптужениот се огласува за виновен за 
делото за кое е оптужен или со која се ослободува 
од обвинението за тоа дело или со која се одбива 
обвинението. 

(4) Ако оптужениот е огласен за виновен, изре-
ката на пресудата мора да ги опфати потребите 
податоци наведени во член 351 од овој закон. 

(5) Во случај на стек на кривични дела, судот 
во изреката на пресудата ќе ги внесе казните утвр-
дени за секое одделно кривично дело, к потоа каз-
ната што е изречена за. сите дела во стек. 

(6) Во образложението на пресудата судот ќе 
ги изнесе причините за секоја точка на пресудата. 

(7) Судот определено И наполно ќе изнесе кои 
факти и од кои причини ги зема како докажани 
или недокажани, давајќи притоа особено оцена за 
веродостојноста на противречните докази, од кои 
причини не уважил одделни предлози на странките, 
од кои привиди одлучил да не се сослуша непосре-
дно сведокот или вештакот чиј исказ односно пи-
смен наод и мислење е прочитано без согласност 
од странките (член 333 став 2). од кои причини се 
раководел при решавањето на правните прашања, а 
особено' при утврдувањето доти постои кривично 
дело и кривична одговорност на оптужениот и при 
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применувањето на определени одредби од кривич-
ниот закон врз оптужениот и врз неговото дело. 

(8) Ако оптужениот е осуден на казна, во обра-
зложението ќе се наведе кои околности судот ги зел 
предвид при одмерувањето на казната. Посебно су-
дот ќе образложи од кои причини се раководел 
кога нашол дека постои особено тежок случај или 
дека треба да изрече построга казна од пропиша-
ната (член 46 од Кривичниот закон на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија), или 
кога нашол дека казната треба да се ублажи или 
оптужениот да се ослободи од казна или да се из-
рече условна осуда или дека треба да изрече мерка 
на безбедност или одземање на имотна корист. 

(9) Ако оптужениот се ослободува од обвине-
нието, во образложението особено ќе се наведе од 
кои причини наведени во член 350 на овој закон се 
прави тоа. 

(10) Во образложението на пресудата со која се 
одбива обвинението судот нема да се впушта во 
оцената на главната работа, туку ќе се ограничи 
само на причините за одбивањето на обвинението. 

Член 358 
(1) Грешките во имињата и броевите, како 

и други очигледни грешки во пишувањето и сме-
тањето, недостатоците во формата и несогласноста 
на оригиналот од пресудата со објавената пресуда 
(член 311 и 352) или на прописот на пресудата со 
оригиналот или со објавената пресуда, ќе ги по-
прави претседателот на советот во секое време по 
барање од странките или по службена должност. 
Исправките ќе се извршат со посебно решение и 
ќе се внесат во оригиналот. 

(2) Ако ПОСТОИ несогласност помеѓу објавената 
пресуда, оригиналот и преписите во поглед на член 
251 став 1 точ. 1 до 5 и 7 од овој закон, исправените 
преписи на пресудата ќе се достават до лицата на-
ведени во член 356 од овој закон. Во овој случај 
рокот за жалба тече од денот на доставувањето на 
исправениот препис на пресудата. ^ 

Е. Постапка по правни лекови 

Г л а в а XXIII 

Р Е Д О В Н И ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

1.-,Жалба на пресуда на првостепениот суд 

а) Право на изјавување жалба 

Член 359 
(1) Против пресудата донесена во прв степен 

овластените лица можат да изјават жалба во рок 
од 15 дена од денот на доставувањето^ на преписот 
од пресудата. 

(2) Навремено изјавената жалба од овластеното 
лице го одлага извршувањето на пресудата. 

Член 360 
(1) Жалба можат да изјават стра,нките, брани-

телот, законскиот застапник на оптужениот и оште-
тениот. 

(2) Во корист на оптужениот жалба можат да 
изјават и неговиот брачен другар, роднина по крв 
во права линија, посвоител, посвоеник, брат, сестра 
и хранител. Рокот за жалба и во тој случај тече од 
денот кога на оптужениот односно на неговиот 
бранител му е доставен препис од пресудата. 

(3) Јавниот обвинител може да изјави жалба 
како на штета така и во корист на оптужениот. 

(4) Оштетениот може да ја побива пресудата 
само поради одлуката на судот за трошоците на 
кривичната постапка, но ако јавниот обвинител го 

презел гонењето од оштетениот како тужител (член 
63 став 2), оштетениот може да изјави жалба поради 
сите основи поради кои може да се побива пресу-
дата (член 363). 

(5) Жалба може да изјави и лицето чиј предмет 
е одземен (член 69 став 2 од Кривичниот закон на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, како и правното лице на кое му е изречено од-
земање на имотната корист (член 87 од Кривршниот 
закон на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија). 

(6) Бранителот и лицата од став 2 на овој член 
можат да изјават жалба и без особено овластување 
од оптужениот, но не и против негова волја, освен 
кога на оптужениот му е изречена смртна казна. 

Член 361 
(1) Оптужениот може да се одрече од правото 

на жалба само откако му е доставена пресудата. 
Оптужениот и пред тоа може да се одрече од пра-
вото на жалба ако тужителот и оштетениот, кога 
има право да изјави жалба поради сите основи 
(член 360 став 4), се одрекле од правото на жалба, 
освен ако оптужениот според пресудата би требало 
да издржува казна затвор. До донесувањето на од-
лука на второстепениот суд, оптужениот може да 
се откаже од веќе изјавената жалба. Оптужениот 
може да се откаже и од жалбата што ја изјавиле 
неговиот бранител или лицата наведени во член 
360 став 2 од овој закон. 

(2) Тужителот и оштетениот можат да се одре-
чат од правото на жалба од моментот на објавува-
њето на пресудата па до истекот на рокот за изја-
ва жалба, а можат до донесувањето на одлука 
на второстепениот суд да се откажат од веќе изја-
вената жалба. 

(3) Одрекувањето и откажувањето од жалба не 
може да се отповика. 

(4) Оптужениот не може да се одрече од правото 
на жалба ниту да се откаже од веќе изјавената 
жалба ако му е изречена смртна казна. 

б) Содржина на жалбата 

Член 362 
(1) Жалбата треба да содржи: 
1) означување на пресудата против која се из-

јавува ^калба; 
2) основ за побивање на пресудата (член 363); 
3) образложение на жалбата; 
4) предлог побиваната пресуда наполно или де-

лумно да се укине или преиначи. 
(2) Ако жалба изјавил ̂ оптужениот или друго 

лице од член 360 став 2 на овој закон а оптужениот 
1нема бранител, или ако жалба изјавил оштетениот, 
оштетениот како тужител или приватниот тужител 
кој нема полномошник, а жалбата не е составена 
во согласност со одредбите на став 1 од овој член, 
првостепениот суд ќе го повика жалителот да ја 
дополни жалбата во определен рок со писмен по-
днесок или на записникот кај тој суд. Ако жалите-
лот не се одзове на оваа покана, судот ќе ја отфрли 
жалбата ако не ги содржи податоците од точ. 2 и 3 
став 1 од, овој член, а ако жалбата не го содржи 
податокот од точка 1 став 1 од овој член ќе се отфр-
ли ако не може да се утврди на која пресуда се одне-
сува. Ако жалбата е изјавена во корист на опту-
Ѕжениот судот ќе ја достави до второстепениот суд 
ако може" да се ,утврди на која пресуда се однесува, 
а ако тоа не може да се утврди судот ќе ја отфрли 
жалбата. 

- (3) АКО жалба изјавил оштетениот, оштетениот 
како тужител или приватниот тужител кој има 
полномошник или јавниот обвинител, а жалбата не 
ги содржи податоците од точ. 2 и 3 став 1 од овој 
член или ако жалбата не го содржи податокот од 
точка 1 став 1 од овој член а не може да се утврди 
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на која пресуда се однесува, судот ќе ја отфрли 
Жалбата. Жалбата со овие недостатоци изјавена во 
корист на оптужениот кој има бранител судот ќе ј а 
достави до второстепениот суд ако може да се утврди 
на која пресуда се однесува, а ако тоа не може да 
се утврди судот ќе ја отфрли жалбата. 

(4) Во жалбата можат да се изнесуваат нови 
факти и нови докази, но тужителот е должен да 
ги наведе причините зошто не ги изнел порано. 
Повикувајќи се на нови факти жалителот е должен 
да ги наведе доказите со кои ќе се докажат тие 
факти, а повикувајќи се !на нови докази, тој е дол-
жен да ги наведе фактите што сака да ги докаже 
со тие докази. 

в) Основи поради кои може да се побива пресуда 

Член 363 
Пресудата може да се побива: 
1) поради суштествена повреда на одредбите 

на кривичната постапка; 
2) поради повреда на кривичниот закон; 
3) поради погрешно или нецелосно утврдена 

фактична состојба; 
4) поради одлука за казната, за мерките на 

безбедност, за одземање на имотна корист, за тро-
шоците на кривичната постапка, за имотноправните 
барања, како и поради одлука за објавување на 
пресудата преку печатот, радиото иди телевизијата. 

Член 364 
(1) Суштествена повреда на одредбите на кри-

вичната постапка постои: 
1) ако, судот бил непрописно составен или ако 

во изрекувањето на пресудата учествувал судија 
или судија-поротник што не учествувал на главниот 
претрес или што со правосилна одлука е изземен 
од судењето; 

2) ако на претресот учествувал судија или суди-
Ја-поротник што морал да . се изземе (член 39 точ 1 
ДО 5); 

3) ако главниот претрес е одржан без лица 
чие присуство на претресот е задолжително според 
законот, или ако на оптужениот, бранителот, оште-
тениот како тужител или на приватниот тужител, 
противно на неговото барање, ќе му 0 дозволено 
на главниот претрес да го употребува својот јазик 
и на својот јазик да го следи текот на главниот 
претрес (член 6); 

4) ако била исклучена јавноста на главниот 
претрес противно на законот; 

5) ако судот ги повредил прописите на криви-
чната постапка по прашањето дали постои обвинение 
од овластениот тужител или одобрение од надлеж-
ниот орган; 

6) ако пресудата ја донел суд кој поради 
стварната ненадлежност не можел да суди во таа 
работа или ако судот неправилно го одбил обвинев 
нието поради стварната ненадлежност; 

7) ако судот со својата пресуда не го решил 
наполно предметот на обвинението; 

8) ако пресудата се заснова врз доказ врз кој 
според одредбите на овој закон не може да се за-
снова пресуда, освен ако со оглед на другите дока-
зи е очигледно дека и без тој доказ би била донесе-
на иста пресуда; 

9) ако обвинението е пречекорено (член 346 
став 1); 

10) ако со пресудата е повредена одредбата на 
член 378 од ОВОЈ закон; 

11) ако изреката на пресудата е неразбирлива, 
противречна на самата себеси или на причините на 
пресудата, или ако пресудата нема воопшто при-
чини или во неа не се наведени причините за реши-

телните факти или тие причини се наполно нејасна 
или во значителна мера противречни, или ако за 
решителните факти постои значителна противречи 
ност помеѓу она што се наведува во причините на 
пресудата за содржината на исправите или за за-
писникот за исказите дадени во постапката и сами-
те тие исправи или записникот. 

(2) Суштествена повреда на одредбите на кри-
вичната постапка постои и ако судот додека го 
подготвува главниот претрес или во текот на пре-
тресот или при донесувањето на пресудата не при-
мецил или неправилно применил некоја одредба од 
овој закон, или на главниот претрес го повредил 
правото на одбраната, а тоа влијаело или можело да 
влијае врз законитото и правилното донесување на 
пресудата. 

Член 365 ' 
Повреда на кривичниот закон постои ако кри-

вичниот закон е повреден во прашањето 
1) дали делото за кое се гони оптужениот е 

кривично дедо; 
2) дали има околности што ја исклучуваат кри-

вичната одговорност; 
3) дали има околности што го исклучуваат кри-

вичното гонење, а особено дали настапила застаре-
ност на кривичното гонење или гонењето е исклу-
чено поради амнестија или помилување или работата" 
в веќе правосилно пресудена; 

4) дали во поглед на кривичното дело што е 
предмет на обвинението е применет закон што не 
може да се примени; 

5) дали со одлуката за казната, за условната 
осуда или за судската опомена, односно со одлуката 
за мерката на безбедност, или за одземање на имот-
ната корист е пречекорено овластувањето што го 
има судот според законот; 

6) дали се повредени одредбите за засметување 
на притворот и на издржаната казна. 

Член 366 ^ 
(1) Пресудата може да се побива поради погре-

пшо или нецелосно утврдена фактична состојба 
кога судот; некој решителен факт погрешно го ут-
врдил или не го утврдил. 

(2) Нецелосно утврдена фактична состојба постои 
и кога на тоа укажуваат нови факти или нови 
докази. 

Член 337 
(1) Пресудата може да се побива поради одлука 

за казната кога со оваа одлука не е пречекорено 
законското овластување (член 365 точка 5), но су-

дот не ја одмерил правилно казната со оглед на 
околностите што влијаат казната да биде поголема 
Или помала. Одлуката за казната може да се поби-
ва и поради тоа што судот ги применил или не ги 
применил одредбите за ублажувања на казната, за 
ослободување од казната или за условна осуда, или 
што судот не изрекол судска опомена иако за тоа 
постоеле законски услови. 

(2) Одлуката за мерката на безбедност или за 
одземање на имотната корист може да се побива 
ако не постои повреда на законот од член 365 точка 

5 на овој закон, но судот неправилно ја донел оваа 
одлука или не ја изрекол мерката на безбедност, 
односно одземање на имотната корист, иако по-
стоеле за тоа законски услови. 

(3) Одлуката за трошоците на кривичната по-
стапка, за имотноправните барања, како и одлуката' 
за објавување на пресудата преку печатот, радиото 
или телевизијата може да се побива кога судот за 
овие прашања донел одлука противно на законски^ 
те одредби. 
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г) Постапка по жалбата 

Член 368 
(1) Жалбата се поднесува до судот што ја изре-

кол првостепената пресуда во доволен број приме-
роци за судот како и за противната странка и за 
бранителот заради давање одговор. 

(2) Ненавремената (член 382) и недозволената 
(член 383) жалба ќе ја отфрли со решение претсе-
дателот на советов на првостепениот суд. 

Член 369 
Еден примерок од жалбата првостепениот суд 

ќе достави до противната странка (чл. 123 и 124), 
која во рок од осум дена од денот на приемот на 
жалбата може да поднесе до судот одговор на жал-
бата. Жалбата и одговорот на жалбата, со сите 
списи, првостепениот суд ќе ги достави до второ-
степениот суд. 

Член 370 
(1) Кога списите по жалбата ќе стигнат до вто-

ростепениот суд, претседателот на жалбениот совет 
определува судија известител. Ако е во прашање 
кривично дело за кое се гони по барање од јавниот 
обвинител, судијата известител ќе ги достави спи-
сите до надлежниот јавен обвинител кој е должен 
да ги разгледа и без одлагање да му ги вр^ти на 
судот. 

(2) Јавниот обвинител може, враќајќи ги спи-
сите, да стави свој ћредлог или да изјави дека ќе 
стави предлог на седницата на советот. 

(3) Кога јавниот обвинител ќе ги врати списите, 
претседателот на советот ќе закаже седница на 
советот. За седницата на советот ќе се извести јав-
ниот обвинител. 

(4) Судијата известил може по потреба од прво-
степениот'суд да прибави извештај 'за повредите на 
одредбите на кривичната постапка, а може преку 
тој суд или преку истражниот судија на судот на 
чие подрачје треба да се изврши дејствието или на 
друг начин да ги провери наводите на жалбата во 
поглед на новите докази и новите факти, или од 
други органи или организации да прибави потребни 
извештаи или списи. 

Член 371 
(1) За седницата на советот ќе се извести оној 

оптужен и неговиот бранител, оштетениот како ту-
жител или приватниот тужител кој во рокт предви-
ден за жалба или за одговор на жалба барал да 
биде известен за седницата или предложил одржу-
вање на претрес пред второстепениот суд' (чл. 373 
до 375). Претседателот на советот или советот може 
да одлуки за седницата на советот да се ,известат 
странките и кога тие не го барале тоа, или за седни-
цата да се извести и странката која не го барала тоа, 
ако нивното присуство би било корисно за разјас-
нување на работата. 

(2) Ако оптужениот е во притвор а има бранител, 
ќе се обезбеди присуство на оптужениот само ако 
претседателот "на советот или советот најде дека 
е тоа целесообразно. 

(3) Седницата на советот започнува со извешта-
јот на судијата известител, за состојбата на рабо-
тата. Советот може од странките што присуствуваат 
на седницата -да побара потребни објасненија во 
врска со жалбените наводи. Странките можат да 
предложат заради дополнение на извештајот да се 
прочитаат одделни списи и можат, по дозвола од 
претседателот на советот, да дадат потребни обја-
сненија за своите ставови, не повторувајќи го она 
што е содржано во извештајот. 

(4) Недоаѓањето на странките што се уредно 
известени не го спречува одржувањето на седница-
та на советот, Ако оптужениот не го известил судот 
за промената на. престојувалиштето или станот,' 
седница на советот може да се одржи иако опту-
жениот не бил известен за седницата. 

(5) На седницата на советот на која присуству-
ваат странките јавноста може да се исклучи само 
цод условите определени со овој закон (чл. 288 до 
290). 

(6) Записникот за седницата на советот се при-
клучува кон списите на првостепениот и второсте-
пениот суд. 

(7) Решенијата од чл. 382 и 383 на овој закон 
можат да се донесат и без известување на странки-
те за седницата на советот. 

Член 372 
(1) Второстепениот суд донесува одлука во 

седница на советот или врз основа на одржан 
претрес. 

(2) Дали ќе одржи претрес одлучува второ-
степениот суд во седница на советот. 

Член 373 
(1) Претрес пред второстепениот суд ќе се одржи 

само ако е потребно поради погрешно или неце-
лосно утврдена фактична состојба да се изведат 
нов и докази или да се повторат доказите изведени 
веќе порано и ако постојат оправдани причини 
предметот да не му се врати на првостепениот суд 
на повторен главен претрес. 

(2) На претресот пред второстепениот суд се по-
викуваат оптужениот и неговиот бранител, тужите-
лот^ оштетениот, законските застапници и полно-
мошниците на оштетениот, оштетениот како тужи-
тел и приватниот тужител, како и сведоците и 
вештаците за кои судот ќе одлучи да се сослушаат. 

. (3) АКО оптужениот е во притвор, претседателот 
на советот на второстепениот суд ќе преземе се што 
е потребно оптужениот да се доведе на претресот. 

(4) Ако оштетениот како тужител или приват-
ниот тужител не дојде на претресот пред второсте-
пениот суд, нема да се примени одредбата на член 
299 став 2 од овој закон. 

Член 374 
(1) Претресот пред второстепениот суд почнува 

со извештај на известителот кој ја излага состој-
бата на работата не давајќи свое мислење за осно-
ваноста на жалбата. 

(2) По предлог или по службена должност ќе се 
прочита пресудата или делот од пресудата на кој се 
однесува жалбата, -а по потреба и записникот за 
главниот претрес. 

(3) По тоа ќе се повика жалителот да ја обра-
зложи жалбата, а потоа противникот да му одго-
вори. Оптужениот и неговиот бранител имаат се-
когаш последен збор. 

(4) Странките можат на претресот да изнесуваат 
нови докази и факти. 

(5) Тужителот може, со оглед на резулатот од 
претресот, во целост или делумно да се откаже од 
обвинителниот акт или да го измени обвинителниот 
акт во корист на оптужениот. Ацо јавниот обвини-
тел се откажал од обвинителниот акт во целост, 
оштетениот ги има правата предвидени во член 61 
од овој закон. 

Член 375 
Ако во претходните ,членови не е определено 

нешто друго, одредбите за главниот претрес пред 
првостепениот суд согласно ќе се применуваат и во 
постапката пред второстепениот суд. 

д) Граници па ,испитување на првостепена пресуда 

Член 376 
(1) Второстепениот суд ја испитува пресудата во 

оној дел во кој се побива со жалбата, но секогаш 
мора по службена должност да испита: 

1) дали постои повреда на одредбите на кри-
вичната постапка од член 364 став 1 точ. 1, 5, 6, В 
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до 11 од овој закон и дали главниот претрес против-
но на одредбите на овој заклон е одржан во отсуство 
на оптужениот, а во случај на задолжителна одбрана 
и во отсуство на бранителот на оптужениот; 

2) дали на штета на оптужениот е повреден 
кривичниот закон (член 365). 

(2) Ако жалбата изјавена во корист на оптуже-
ниот не ги содржи податоците од член 362 став 1 
точ. 2 и 3 од овој закон, второстепениот суд ќе се ог-
раничи на испитување на повредите од точ. 1, и 2 
став 1 од овој член, како и на испитување на одлу-
ката за казната, за мерките на безбедност и за од-
земање на имотна корист (член 367). 

Член 377 
На повреда на законот од член 364 став 1 точка 

2 од овој закон жалителот може да се повика во 
жалбата само ако таа повреда.не можел да ја из-
несе во текот на главниот претрес, или ја изнел но 
првостепениот суд не ја зел предвид. 

Член 378 
Ако е изјавена жалба во корист на оптужениот, 

пресудата не смее да се измени на негова штета. Во 
таков случај судот не смее да го осуди според по-
строгиот кривичен закон ниту на построга казна от-
колку што бил осуден со првостепената пресуда. 

Член 379 
Жалбата поради погрешно или нецелосно утвр-

дена фактична состојба или поради повреда на криг 
вичниот закон изјавена во корист на оптужениот 
содржи во себе и жалба поради одлуката за казна-
та, за мерките на безбедност и за одземањето на 
имотна корист (член 367). 

Член 380 
Ако второстепениот суд по повод на чија и да е 

жалба утврди дека причините поради кои ја донел 
одлуката во корист на оптужениот се од корист и за 
некој од сооптужените кој ќе изјавил жалба или не 
ја изјавил во тој правец, ќе постапи по службена 
должност како да постои таква жалба. 

ѓ) Одлука па второстепениот суд по жалба 

Член 381 
Второстепениот суд може во седница на советот 

или врз основа на одржан претрес да ја отфрли 
жалбата како ненавремена или како недозволена, 
или да ја одбие жалбата како неоснована и да ја пот-
врди пресудата на судот од прв степен, или да ја 
укине оваа пресуда и предметот да го упати до пр-
востепениот суд на повторен претрес и одлука, или 
да ја преиначи првостепената пресуда. 

Член 332 
Жалбата ќе се отфрли со решение како нена-

времена ако се утврди дека е поднесена по закон-
скиот рок. 

Член 383 
Жалбата ќе се отфрли со решение како недоз-

волена ако се утврди дека жалбата ја изјавило ли-
це што не е овластено за поднесување на Жалба или 
лице што се одрекле или се откажало од жалба или 
ако жалбата не "е дозволена според законот. 

Член 384 
Второстепениот суд со пресуда ќе ја одбие жал-

бата како неоснована" и ќе ја потврди пресудата на 
судот од прв степен кога ќе утврди дека не постојат 
причини поради кои пресудата се побива ниту по-
вреди на законот од член 376 став 1 од овој закон. 

Член 385 
(1) Второстепениот суд уважувајќи ја жалбата^ 

или по службена должност со решение ќе ја укине 
првостепената пресуда и ќе го врати предметот на 
повторно судење, ако утврди дека постои суштестве-
на повреда на- одредбите од кривичната постапка 

-или ако смета дека поради погрешно или нецелосно 
' утврдена фактична состојба треба да се нареди нов 
главен претрес пред првостепениот суд. 

(2) Второстепениот суд може да нареди нов гла.-
вен претрес пред првостепениот суд да се одржи 
пред наполно изменет совет. 

(3) Второстепениот суд може и само делумно да 
ја укине првостепената пресуда, ако одделни делови 
од пресудата можат да се издвојат без штета за пра-
вилното преселување. 

(4) Ако оптужениот се наоѓа во притвор, второ-
степениот суд ќе испита дали уште постојат причи-
ните за притвор и ќе донесе решение за продолжу-
вање или укинување на притворот. Против ова ре-
шеиие не е дозволена жалба. 

Член 386 
(1) Ако второстепениот суд при разгледувањето 

на жалбата установи дека за судење во прв степен 
стварно е надлежен ќе ја укине првостепената пре-
суда, предметот ќе го упати до советот на истиот 
суд и за тоа ќе го извести првостепениот суд. 

(2) Но ако е изјавена само жалба во корист на 
оптужениот, а се утврди дека за судење во прв сте-
пен е надлежен повисокиот суд, не може само оД 
таа причина да се укине првостепената пресуда. 

Член 387 
(1) Второстепениот суд уважувајќи ја жалбата 

или по службена должност со пресуда ќе ја преи-
начи првостепената пресуда, ако утврди дека реши-
телните факти во првостепената пресуда правилно 
се утврдени и, дека со оглед на утврдената фактичч 
на состојба по правилна примена на законот треба 
да се донесе поинаква пресуда. 

(2) АкЈо врторостепениот суд најде дека постојат 
законски услови за изрекување на судска опомена, 
со решение ќе ја преиначи првостепената пресуда и 
ќе изрече судска опомена. 

(3) Ако поради преиначувањето на првостепената 
пресуда се стекнале условите да се определи однос-
но да се укине притвор ^рз основа на член 353 ст 1 
и 3 од овој закон, второстепениот суд за тоа ќе до-
несе посебно решение против кое не е дозволена 
жалба. 

Член 388 
(1) Во образложението на, пресудата односно на 

решението второстепениот суд треба 5 да ги оцени 
жалбените наводи и да ги изнесе повредите на за 
конот што.ги зел предвид по службена должност. 

(2) Кога првостепената пресуда се укинува пора-
ди суштествени повреди на одредбите од кривичната 
постапка, во образложението треба да- се наведе кои 
одреби се повредени и во што се состојат повредите 
(член 364). 

(3) Кога првостепената пресуда се укинува по-
ради погрешно или нецелосно утврдена фактична 
состојба, ќе се наведе во што се состојат недостато-
ците во утврдувањето на фактичната состојба од-
носно зошто новите докази и факти се важни и се 
од влијание за донесување на правилна одлука. 

Член 389 
(1) Второстепениот суд ќе му ги врати сите спи-

си на судот од прв степен со доволен број заверени 
преписи на својата одлука заради предавање на 
странките и на другите заинтересирани лица. 
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(2) Ако оптужениот е во притвор, второстепениот 
суд е должен својата одлука со списите да ја доста-
ви др судот од прв степен најдоцна вр рок од три 
месеци од денот кога ги примил списите од тој суд. 

Член 390 
(1) Првостепениот суд до кого е упатен предме-

тот на судење за основа ќе го земе поранешниот об-
винителен акт. Ако пресудата на првостепениот суд 
делумно е укината, првостепениот суд за основа ќе 
То земе само оној дел од обвинението што се одне-
сува на укинатиот дел на пресудата. 

(2) На новиот претрес странките можат да истак-
нуваат нови факти и да изнесуваат нови докази. 

(3) Првостепениот суд е должен да ги изведе 
сите процесни дејствија и да ги расправи сите спорни 
прашања на кои укажал второстепениот суд во сво-
јата одлука. 

(4) При изрекувањето на новата пресуда прво-
степениот суд е врзан со забраната пропишана во 
член 378 од овој закон. 

(5) Ако оптужениот е во притвор, советот на пр-
востепениот суд е должен да постапи според член 
199 став 2 од овој закон. 

2. Жалба на пресуда на второстепениот суд 

Член 391 
(1) Против пресудата на второстепениот суд е 

дозволена жалба до судот кој одлучува во трет сте-
пен само во следните случаи: 

1) ако второстепениот суд изрекол смртна казна 
или казна затвор од дваесет години, или ако ја пот-
врдил пресудата на првостепениот суд со која е из-
речена таква казна; 

2) ако второстепениот суд врз основа на одржа-
ниот претрес ја утврдил фактичната состојба пои-
наку отколку првостепениот суд и врз така ,утврде-
ната фактична состојба ја засновал својата пресуда; 

3) ако второстепениот суд ја преиначил пресу-
дата на првостепениот суд со која оптужениот е ос-
лободен од обвинението и изрекол пресуда со која оп-
тужениот се огласува за виновен. 

(2) За жалбата против второстепената пресуда 
решава судот од трет степен во седница на советот 
Согласно со одредбите што важат за постапката во 
втор степен. Пред овој суд не може да се одржи 
претрес 

(3) Одредбите на член 380 од овој закон ќе се 
применат и врз ^оптужениот кој немал право да из-
јави жалба против второстепена пресуда. 

3. Жалба до Сојузниот суд 

Член 392 
(1) Против пресуда на републичкиот врховен суд 

односно на покраинскиот врховен суд или на Врхов-
ниот воен суд, со која е изречена смртна казна или 
со која е потврдена пресудата за изрекување на 
смртна казна за кривично дело утврденово сојузен 
закон, е дозволена жалба до Сојузниот суд. 

(2) Во постапката пред Сојузниот суд согласно 
се поименуваа.т одредбите што важат за постапката 
во втор степен, но пред тој суд не може да се" одржи 
претрес. Одредбата на член 380 од овој закон ќе се 
примени и врз сооптужениот кој немал право да из-
јави жалба до Сојузниот суд против пресудата за 
кривично дело утврдено со сојузен закон. 

Член 393 
(1) Ако покрај жалбата против второстепената 

пресуда за чиешто решение би бил надлежен Сојуз-
ниот суд (член 392 став 1) е изјавена и жалба во по-

глед на истиот оптужен или во поглед на ^оптуже-
ниот за чиешто решавање е надлежен судот во ре-
публиката, односно во автономната покраина, од-
носно Врховниот воен суд (член 391 став 1 точ. 1 до 
3), за сите изјавени жалби ќе одлучи надлежниот 
суд во републиката односно во автономната покра-
ина односно Врховниот воен суд. 

(2) Ако вѓо случајот од став 1 на овој член судот 
од трет степен ја потврди одлуката на второстепени-
от суд за смртната казна, за кривично дело утврде-
но со сојузен закон или ако изрече смртна казна за 
такво дело, за жалбата изјавена во поглед на оп-
тужениот кој е осуден на оваа казна во последен 
степен ќе одлучи СОЈУЗНИОТ суд. 

4. Жалба на решение 

Член 394 
(1) Против решението на истражниот судија и 

против другите решенија на судот донесени во прв 
степен, странките и лицата чиишто права се повре-
дени множат да изјават'жалба секогаш кога во овој 
закон изречно не е определено дека жалба не е 
дозволена. 

(2) Против решението на советот донесено пред 
и во текот на истрагата не е дозволена жалба, ако 
со овој закон не е определено поинаку. 

(3) Решенијата што се донесуваат заради под-
готвување на главниот претрес и пресудете можат 
да се побиваат само во жалбата на пресудата. 

(4) Против решение на републичкиот врховен 
суд односно на покраинскиот врховен суд жалба не 
е дозволена. 

Член 395 
(1) Жалба се поднесува до судот што го донел 

решението. 
(2) Ако со овој закон не е определено поинаку, 

жалба на решението се поднесува во рок од трћ дена 
од денот на Доставувањето на решението. 

Член 396 
Ако во ,овој закон не е определено поинаку, со 

поднесувањето на жалбата на решението се одлага ^ 
извршувањето на решениено против кое е изјавена ' 
жалба. 

/ Член 397 
(1) За жалбата против решението на првостепе-

ниот суд одлучува второстепениот суд во седница 
на советот, ако со овој заклон не е определено пои-
наку. 

(2) За жалбата против решението на истражниот 
судија одлучува советот на истиот суд (член 23 став 
6), ако со овој закон не е определено поинаку. 

(3) Решавајќи за жалбата судот може со реше-
ние да ја отфрли жалбата како ненавремена или ка-
ко недозволена, да ја одбие жалбата како неоснова-
на, или да ја уважи жалбата и решението да 14) пре-
иначи или укине и по потреба предметот да го упа-
ти на повторно одлучување. 
, (4) Испитувајќи ја жалбата судот по службе-

на должност ќе внимава дали за донесување на ре-
шението првостепениот суд стварно бил надлежен 
односно дали решението го донел овластениот орган. 

Член 398 
(1) Врз постапката по жалбата на решението со-

гласно ќе се применуваат одредбите на чл. 360, 362, 
368, 370 ст. 1 и 41. чл. 378 и 380 од овој закон. 

(2) Ако жалба е изјавена против решението од 
член 494 од овој закон, за седницата на советот се 
известува јавниот обвинител, а другите лица — под 
условите предвидени во член 371 од овој закон. 
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Член 399 
Ако со овој закон не е определено поинаку, од-

редбите на чл. 394 и 398 од овој закон согласно ќе 
се применат и врз сите други решенија што се до-
несуваат според овој закон. 

Г л а в а XXIV 

ВОНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

1. Повторување на кривична постапка 

Член 400 
Кривичната постапка што е довршена со пра-

восилно решение или со правосилна пресуда може 
на барање од овластеното лице да се повтори само 
во случаите и под условите предвидени во овој за-
к!он. 

Член 401 
(1) Правосилната пресуда може да се преиначи 

и без повторување на кривичната постапка: 
1) ако во две или повеќе пресуди против истиот 

осуден правосилно се изречени повеќе казни, а не 
се применети одредбите за одмерување на единствена 
казна за дела во стекнување; 

2) ако при. изрекувањето на единствена казна 
со примена на одредбите за стекнување е , замена 
како утврдена (член 49 од кривичниот закон на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија) 
и казната што веќе е опфатена во казната изречена 
според одредбите за стек во некоја поранешна пре-
суда; 

3) ако правосилната пресуда со која за повеќе 
кривични дела е изречена единствена казна не би 
можела во еден дел да се изврши поради амнестија, 
помилување или од други причини. 

(2) Во случајот од точка 1 став 1 на овој член 
судот со новата пресуда ќе ги преиначи поранеш-
ните пресуди во поглед на одлуките за казната и ќе 
изрече единствена казна. За донесување на нова 
пресуда е надлежен првостепениот суд кој судел во 
предметот во кој е изречена најстрог вид казна, а кој 
истовидни казни-судот што изрекол најголема казна, 
а ако казните се еднакви — судот што последен из-
рекол казна. 

(3) Во случајот од точка 2 став 1 на овој член 
ќе ја преиначи својата пресуда судот што при из-
рекувањето на единствена казна погрешно зел пред-
вид казна што веќе е опфатена во некоја поранешна 
пресуда. 

(4) Во случајот од точка 3 став 1 на овој член 
судот што судел в!о прв степен ќе ја преиначи по-
ранешната пресуда во поглед на казната и ќе изре-
че нова казна или ќе утврди колку ќе се изврши 
од казната изречена со поранешната пресуда. 

(5) Новата пресуда ја донесува судот во седни-
ца на советот, по предлог од јавниот обвинител или 
од осудениот, а по сослушување на противната 
странка. 

(6) Ако во случајот од точ. 1 и 2 став 1 на овој 
член при изрекувањето на казната се земени пред-
вид и пресуди на други судови, заверен препис од 
новата правосилна пресуда ќе се достави и до тие 
судови. 

Член 402 
Ако барањето за спроведување на истрага пра-

восилно е одбиено поради тоа што немало барање 
на овластениот тужител или што немало постапка 
одобрение, или од исти причини кривчната постапка 
со решение правосилно е запрена или обвинението 
е отфрлено или со пресуда обвинението правосилно 
е одбиено, или ако постапката со решение право-
силно е запрена, поради тоа што сторителот по сто-
реното кривично дело се разболел од некое трајно 

душевно заболување, постапката, по барање од ов-
ластениот тужител ќе се продолжи штом ќе преста-
нат причините поради кои се донесени наведените 
одлуки. 

Член 4Ш 
(1) Ако вон од случаите наведени во член 402 

од овој закрн барањето за спроведување на истрага 
правосилно е одбиено, или кривичната постапка пра-
восилно е запрена во истрагата или пред почетокот 
на главниот претрес или обвинението е отфрлено, 
по барање од овластениот тужител може да се доз-
воли повторување на кривичната постапка (член 4(Ј7 
став 3) ако се поднесат нови докази врз основа на кои 
судот може да се увери дека се стекнале услови за 
повторно поведување на кривичната постапка. 

(2) Кривичната постапка правосилно запрена 
до почетокот на главниот претрес може да се 
повтори кога јавниот обвинител се откажал од го-
нењето, а оштетениот не го презел гонењето, ако се 
Докаже дека до откажување дошло поради кривично 
дело злоупотреба на службената положба на јав-
ниот обвинител. Во поглед на докажувањето на кри-
вичното дело на јавниот обвинител ќе се примену-
ваат одредбите на член 404 став 2 од овој закон. 

(3) Ако постапката е запрена поради тоа што 
оштетениот како тужител се откажал од гонењето 
или што според законот се смета дека се откажал, 
оштетениот како тужител не може да бара повто-
рување на постапката. 

Член 404 
(1) Кривичната постапка завршена со право-

силна пресуда може да се повтори: 
1) ако се докаже дека пресудата е заснована 

врз лажна исправа или врз лажен исказ на све-
докот, вештакот или толкувачот; 

2) ако се докаже дека до пресудата дошло по-
ради кривично дело на судијата, на судијата-порот-
ник или на лице кое ги вршело истражните деј-
ствија; 

3) ако пресудата со која обвинението се одбива 
е донесена поради откажување на јавниот обвини-
тел од обвинението, а се докаже дека до ова отка-
жување дошло поради кривично дело злоупотреба 
на службената положба на јавниот обвинител; 

4) ако се изнесат нови факти ИЛР! се поднесат 
нови докази што самите за себе или во врска со 
поранешните докази се подобни да предизвикаат 
ослободување на лицето што било осудено или не-
гова осуда по поблаг или построг кривичен закон 
или осуда на лице кое било ослободено од обвине-
нието односно против кое вон од случајот од член 
402 на овој закон е одбиено обвинението; 

5) ако некое лице за исто дело повеќе пати е 
судено или ако повеќе лица се осудени поради исто 
дело што можело да го стори само едно лице или 
некои од нив; 

6) ако во случај на осуда за продолжено кри-
вично дело или за друго кривично дело што според 
законот опфаќа повеќе истовидни дејствија се из-
несат нови факти или се поднесат нови докази што 
укажуваат дека осудениот сторил дејствие што би 
го опфатило делото од осудата да се знаело за 
него порано, или укажуваат дека осудениот не го 
сторил дејствието што е опфатено со делото од осу-
дата, а постоењето на овие факти би било од суш-
тествено влијание врз одмерувањето на казната. 

(2) Во случаите од точ. 1 до 3 став 1 на овој 
член со правосилна пресуда мора да се докаже дека 
наведените лица се огласени за виновни за однос-
ните кривични дела. Ако постапката против овие 
лица не може да се спроведе поради тоа што умреле 
или што постојат околности што го исклучуваат кри-
вичното гонење, фактите од точ. 1 до 3 став 1 на 
огој член можат да се утврдат и со други докази. 
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Член 405 
(1) Барање за повторување на кривичната пос-

тапка можат да поднесат странките и бранителот, 
а по смртта на осудениот барање во негова корист 
можат да поднесат јавниот обвинител и лицата на-
ведени во член 360 став 2 на овој закон. 

(2) Во случајот од член 404 став 1 точ. 4 и в 
на овој закон повторување на кривичната постапка 
на штета на осудениот или на ослободеното лице 
не е дозволено, ако поминало повеќе од шест месе-
ци од денот кога тужителот узнал за нови факти 
или нови докази. 

(3) Барање за повторување на кривичната пос-
тапка во корист на осудениот може да се поднесе 
и откако осудениот ја издржал казната, и без оглед 
на застареноста, амнестијата или помилувањето. 

(4) Ако судот што би бил надлежен за одлучу-
вање за повторување на кривичната постапка (член 
4С6) узнае дека постои причина за повторување 
на кривичната постапка во корист на осудениот, 
ќе го извести за тоа осудениот односно лицето ко^ 
е овластено да го поднесе барањето во корист на 
осудениот. 

Член 406 
(1) За барањето за повторување на кривичната 

постапка одлучува советот (член 23 став 6) на су-
дот што во поранешната постапка судел во прв 
степен. 

(2) Во барањето мора да се наведе по кој за-
конски основ се бара повторувањето и со кои до-
кази се поткрепуваат фактите врз кои се заснова 
барањето. Ако барањето не ги содржи овие пода-
тоци, судот ќе го повика подносителот во определен 
рок да го дополни барањето. 

(3) При решавањето за барањето, во советот по 
можност нема да-учествува судијата што учеству-
вал во донесувањето на пресудата во поранешната 
постапка. 

Член 407 
П) Судот со решение ќе го отфрли барањето 

ако врз основа на самото барање и на списите од 
поранешната постапка утврди дека барањето го 
поднело неовластено лице, или дека нема законски 
услови за повторување на постапката, или дека 
фактите и доказите врз кои се заснова барањето 
веќе биле изнесени во поранешното барање за пов-
торување на постапката што е одбиено со право-
силно решение на судот, или дека фактите и дока-
зите очигледно не се подобни врз основа на нив да 
се дозволи повторување, или дека подносителот на 
барањето не постапил според член 406 став 2 на 
ИРОТ з а к о н . 

(2) Ако судот не го отфрли барањето, ќе се до-
стави препис на барањето до противната странка 
која има право во рок од осум дена да одговори на 
барањето. Кога на судот ќе му стигне одговорот на 
барањето или кога ќе измине рокот за давање од-
говор, претседателот на советот ќе определи да се 
извидат фактите и да се прибават доказите на кои 
се повикува во барањето и во одговорот на бара-
њето. 

(3) По спроведените извиди судот со решение 
веднаш ќе одлучи за барањето за повторување на 
постапката според член 403 од овој закон. Во други 
случаи, кога се во прашање кривични дела за кои 
се гони по службена должност,, претседателот на 
советот ќе определи списите да се испратат до јав-
ниот обвинител кој без одлагање ќе ги врати спи-
сите со свое мислење. 

Член 408 
(1) Кога јавниот обвинител ќе ги врати списите, 

судот, ако не определи извидот да се дополни врз 
генова на резултатите од извидот, ќе го уважи ба-
рањето и ќе дозволи повторување на кривичната 
постапка или ќе го одбие барањето. 

(2) Ако судот најде дека причините поради кои 
дозволил повторување на постапката во корист на 
оптужениот постојат и за некој од сооптужените 
што не поднел барање за повторување на постапка, 
ќе постапи по службена должност како да постои 
такво барање. 

(3) Во решението со кое се дозволува повтору-
вање на кривичната постапка судот ќе одлучи вед-
наш да се определи нов главен претрес или пред-
метот да се врати во состојба на истрага односно 
да се спроведе истрага ако ја немало. 

(4) Ако барањето за повторување на кривичната 
постапка е поднесено во корист на осудениот, а су-
дот смета, со оглед на поднесените докази, дека 
осудениот во повторената постапка може да биде 
осуден на таква казна што со засметување на веќе 
издржаната казна би требало да се пушти на сло-
бода, или дека може да биде ослободен од обвине-
нието, или дека обвинението може да биде одбиено, 
ќе определи извршувањето на пресудата да се од-
ложи односно прекине. 

(5) Кога решението со кое се дозволува повто-
рување на кривичната постапка ќе стане правосил-
но, ќе се запре извршувањето на казната, но судот, 
по предлог од јавниот обвинител, ќе определи при-
твор ако постојат условите од член 191 на овој 
закон. 

Член 409 
(1) За новата постапка што се води врз осмоза 

на решението со кое е дозволено повторување на 
кривичната постапка важат истите одредби како и 
за првата постапка. Во новата постапка судот не 
е врзан за решенијата донесени во поранешната 
постапка. 

(2) Ако новата постапка се запре до почетокот 
на главниот претрес, судот со решението за запира-
ње на постапката ќе ја укине и поранешната пре-
суда. 

(3) Кога судот во новата постапка ќе донесе 
пресуда, ќе изрече дека поранешната пресуда де-
лумно или во целост се става вон од сила или дека 
се остава во сила. Во казната што ќе ја^ определи со 
новата пресуда судот на оптужениот ќе му ја за-
смета издржаната казна, а ако повторување е опре-
делено само за некое од делата за кои оптужениот 
бил осуден, судот ќе изрече нова единствена казна 
според одредбите на кривичниот закон. 

(4) Ако барањето за повторување на постапката 
е поднесено во корист на осудениот, судот во новата 
постапка е врзан со забраната пропишана во член 
378 од овој закон. 

Член 410 
(1) Кривичната постапка во која некое лице е 

осудено во отсуство (член 300), а настапила можност 
повторно да му се суди во негово присуство, ќе се 
повтори и вон од условите. предвидени во чл. 404 
и 405 на овој закон, ако осудениот или неговиот 
бранител поднесе барање за повторување на постап-
ката во рок од една година од денот кога осудениот 
узнал за пресудата со која е осуден во отсуство. 

(2) Во решението со кое се дозволува повтору-
вање на кривичната постапка според одредбата на 
став 1 од овој член судот ќе определи на осудениот 
да му се достави обвинителниот акт ако порано не 
му бил доставен, а може да определи предметот да 
се врати во состојба на истрага, односно да се спро- / 
веде истрага ако ја немало. 

(3) По истекот на рокот од став 1 на овој член 
како и кога повторување на постапката се бара на 
штета на обвинетиот кому му е судено во отсуство, 
повторување на постапката е дозволено само под 
условите предвидени во чл. 404 и 405 од овој закон. 

Член 411 
Одредбите од оваа глава согласно ќе се приме-

нуваат и кога е поднесено барање за измена на 
правосилна одлука на судот во смисла на член 388 
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став 3 од Уставот на СФРЈ или на соодветни одред-
би на републичките односно покраинските устави. 

2. Вонредно ублажување на казна 

Член 412 
Ублажување на правосилно изречена казна е 

дозволено кога по правосилноста на пресудата ќе 
се појават околности што ги немало кога се изреку-
вала пресудата или судот за нив не знаел и ако 
постоеле, а тие очигледно би довеле до поблага 
осуда. 

Член 413 
(1Ј Барање за вонредно ублажување на казната 

можат да поднесат јавниот обвинител, осудениот и 
неговиот бранител, како и лица што се овластени 
да изјават жалба против пресудата во корист на оп-
тужениот (член 360). 

(2) Барањето за вонредно ублажување на каз-
ната не го задржува извршувањето на казната. Ако 
е поднесено барање за вонредно ублажување на 
смртна казна, ќе се застане со извршувањето на каз-
ната до завршувањето на постапката по ова ба-
рање. Во случај на повторно поднесување на барање 
за вонредно ублажување на смртна казна, ќе се 

'застане со извршување на казната ако тоа, го од-
лучи претседателот на судот надлежен за извршу-
вање на таа казна. 

Член 414 
(1) Барањето за вонредно ублажување на каз-

ната се поднесува до судот што ја донел пресудата 
во прв степен. 

(2) Претседателот на. советот на првостепениот 
суд ќе го отфрли барањето што е поднесено од лице 
кое не е овластено 'За поднесување на барањето. 

(3) Првостепениот суд ќе извиди дали постојат 
причини за ублажување, па по сослушување на 
јавниот обвинител, аќо постапката се водела по не-
гово барање, списите со својот образложен предлог 
ќе ги достави до судот надлежен за одлучување за 
барањето за вонредно ублажување на казната. 

(4) Ако е во прашање кривично дело за кое 
постапката се водела по барање на јавниот обвини-
тел, Судот што одлучува за барањето за вонредно 
ублажување на казната пред донесувањето на ре-
шението списите ќе ги достави до јавниот обвинител 
кој постапува пред тој суд. Јавниот обвинител може 
да стави писмен предлог до судот. 

(5) Кога Сојузниот суд ја потврдил пресудата со 
која е изречена смртна казна за кривично дело 
утврдено со сојузен закон, по барањето за вонред-
но ублажување на казната решава тој суд. Сојуз-
ниот суд претходно списите ќе ги достави до сојуз-
ниот јавен обвинител, кој може да стави писмен 
предлог. 

(6) Судот ќе. го одбие барањето ако најде дека 
не се исполнети законските услови За вонредно 
ублажување на казната. Ако го усвои барањето, 
судот со решение ќе ја преиначи правосилната пре-
суда во поглед на одлуката за казната. 

Член 415 
Решението со кое го усвоил барањето за вон-

редно ублажување на казната судот ќе го отповика 
ако се докаже (член 404 став 2) дека решението се 
заснова врз лажна исправа или врз лажен исказ на 
сведокот или вештакот. 

3. Барање за заштита на законитоста 

Член 416 
Против правосилни судски ОДЛУКИ И против 

судската постапка што им ггретхбдеМ на тие пра-

восилни одлуки надлежниот јавен обвинител може 
да подигне барање за заштита на законитоста ако 
е повреден законот. 

Член 417 
(1) За барањето за заштита ѓга законитоста ре-

шава судот определен со републички односно со 
покраински закон. 

(2) Сојузниот суд решава за барањето за заш-
тита на законитоста поради повреда на сојузен за-
кон ако одлуката ја донел републичкиот односно 
покраинскиот врховен суд или советот на Сојуз-
ниот суд. 

(3) Ако со одлука на републичкиот односно на 
покраинскиот врховен суд е повреден сојузен и 
републички односно покраински закон за^ барањето 
за заштита на законитоста решава тој суд. 

(4) Ако против пресудата на републичкиот од-
носно на покраинскиот врховен" суд донесена во 
случајот од став 3 на овој членче подигнато барање 
за заштита на законитоста поради повреда на со-
јузен закон, за тоа барање решава Сојузниот суд. 

Член 418 
(1) Барањето за заштита на законитоста за кое 

решава Сојузниот суд го подига сојузниот јавен 
обвинител. 

(2) Барањето за заштита на законитоста за кое 
решава судот во републиката односно во автоном-
ната покраина го подига јавниот обвинител опре-
делен со републички односно со покраински закон. 

(3) Ако надлежниот јавен обвинител во ,репуб-
ликата односно во автономната/покраина не подиг-
нал барање за заштита на законитоста поради по-
вреда на сојузен закон затоа што нашол дека нема 
основ за подигање на барањето, тоа барање може 
да го подигне сојузниот јавен обвинител пред Со-
јузниот суд. Изјавата од надлежниот јавен обви-
нител дека нема да подигне барање за заштита на 
законитоста ја поднесува сојузниот јавен обвини-
тел при поднесувањето на барањето за заштита на 
законитоста. 

Член 419 
(1) За барањето за заштита на законитоста су-

дот одлучува во седница. 
(2) Пред да биде предметот изнесен на решава-

ње, судијата определен за известител може, по пот-
реба, да прибави известување за истакнатите по^ 
вреди на законот. 

(3) За-седницата секогаш ќе се извести јавниот 
обвинител. 

Член 420 
(1) При решавањето за барањето за заштита на 

законитоста судот ќе се ограничи само на испиту-
вање на повредите на законот на кои се повикува 
јавниот обвинител во своето барање. 

(2) Ако судот најде дека причините поради кои 
ја донел одлуката во корист на осудениот постојат 
и за некој од сооптужените во поглед на кој не е 
подигнато барање за заштита на законитоста, ќе 
постапи по службена должност како да постои так-
во барање. 

(3) Ако барањето за заштита на законитоста е 
подигнато во корист на осудениот, судот при доне-

с у в а њ е т о на одлуката е врзан со забраната пропи-
шана во член 378 на овој закон. 

Член 421 
Судот со пресуда ќе го одбие барањето за заш-

тита на законитоста како неосновано ако утврди 
дека не постои повреда на законот на која се по-
викува јавниот обвинител во своето барање. 
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Член 422 
(1) Кога судот ќе утврди дека барањето за заш-

тита на законитоста е основано, ќе донесе пресуда 
со која, според природата на повредата, или ќе ја 
преиначи правосилната одлука, или ќе ги укине во 
целост или делумно одлуките на првостепениот и 
на повисокиот суд или само одлуката на повисо-
киот суд и предметот ќе го врати на повторна од-
лука до првостепениот ,или до повисокиот суд, или 
ќе се ограничи само на тоа да ја утврди повредата 
на законот. 

(2) Кога постапката се води за кривично дело 
утврдено со републички односно со покраински 
закон, Сојузниот суд може само да ја укине одлу-
ката или да ја утврди повредата на законот. 

(3) Ако барање за заштита на законитоста е 
подигнато на штета на обвинетиот, а судот ќе најде 
дека е основано, ќе утврди само дека постои повре-
да на законот, не засегајќи во правосилната одлука. 

(4) Ако вторестепениот суд според одредбите на 
овој закон не бил овластен да ја отстрани повредата 
на законот што е сторена во првостепената одлука 
или во судската постапка што и претходела, а су-
дот што решава за барањето за заштита на зако-
нитоста подигнато во корист на обвинетиот ќе нај-
де дека барањето е основано и дека заради отстра-
нување на сторената повреда на законот треба да 
се укине или преиначи првостепената одлука,. ќе 
ја уќине или ќе ја преиначи и второстепената од-
лука иако со неа н е е повреден законот. 

Член 423 
(1) Ако при решавањето за барањето за заш-

тита на законитоста се појави значително сомне-
вање за вистинитоста на решителните факти утвр-
дени во одлука против која е подигнато барањето, 
судот со пресудата со која решава за барањето за 
заштита на законитоста ќе ја укине таа одлука и 
ќе нареди да се одржи нов главен претрес пред 
истиот или пред друг стварно надлежен првостепен 
суд. 

(2) Одредбата на став 1 од овој член нема да 
се примени кога Сојузниот суд решава за барањето 
за заштита на законитоста а постапката се водела 
за кривично дело утврдено со републички односно 
со покраински закон. 

Член 424 
(1) Ако правосилна пресуда е укината и пред-

метот е вратен на 'повторно судење, за основа -ќе 
се земе поранешниот обвинителен акт или оној не-
гов дел што се однесува на укинатиот дел од пре-
судата. 

(2) Судот е должен да ги изведе сите процесни 
дејствија и да ги расправи прашањата на кои му 
укажал судот што решавал за барањето. 

(3) Пред првостепениот односно второстепениот 
суд странките можат да истакнуваат нови факти 
и да поднесуваат нови докази. 

(4) Судот при донесувањето на новата одлука 
е врзан со забраната пропишана во член 378 од 
овој закон. 

(5) Ако покрај одлуката на понискиот суд е 
укината и одлуката на повисокиот суд, предметот 
се доставува до понискиот суд преку повисокиот 
суд. 

Барање за вонредно преиспитување на право-
силна пресуда , 

Член 425 
(1) Обвинетиот што правосилно е осуден без-

условно на казна затвор или малолетнички затвор 
може да поднесе барање за вонредно преиспитува-
ње на правосилната пресуда поради повреда на за-
конот во случаите предвидени со овој закон. 

(2) Барање за вонредно преиспитување на пра-
восилна пресуда се поднесува во рок од еден месец 
од денот кога обвинетиот ја примил правосилната 
пресуда. 

(3) Обвинетиот што не користел редовен правен 
лек ^против пресудата не може да поднесе барање 
за вонредно преиспитување на правосилната пре-
суда. 

(4) Барање за вонредно преиспитување на пра-
восилна пресуда не може да се поднесе против 
пресуда на републичкиот врховен суд односно на 
покраинскиот врховен суд или против пресуда на 
Врховниот воен суд, освен во случајот предвиден 
во член 426 став 2 на овој закон, како ни против 
пресуда на Сојузниот суд. . 

Член 426 
(1) За барањето за вонредно преиспитување на 

правосилна пресуда решава судот определен со ре-
публички односно со покраински закон. 

(2) Сојузниот суд решава за барањето за вон-
редно преиспитување на правосилна пресуда пора-
ди повреда на сојузен закон ако пресудата во втор, 
односно во трет степен ја донел републичкиот врхо-
вен суд односно покраинскиот врховен суд или 
Врховниот воен суд, а обвинетиот за кривично дело 
утврдено со сојузен закон е осуден безусловно на 
казна затвор најмалку една година или на потешка 
казна или на казна малолетнички затвор. 

Член 427 
Барање за. вонредно преиспитување на право-

силна пресуда може да се поднесе, во следните 
случаи: 

1) поради повреда на кривичниот закон на ште-
та на осудениот предвидена во член 365 точ. 1 до 4 
од овој закон или поради повреда од точка 5 на 
ТОЈ член ако пречекорувањето на овластувањето се 
однесува на одлуката за казната, мерката на без-
бедност или на одземање на имотна корист; 

2) поради повреда на одредбите на кривичната 
постапка предвидени во член 364 став 1 точ. 1, 5, 
8, 9 или 10 од овој закон; 

3) поради повреда на правото на осудениот на 
одбрана на главниот претрес или поради повреда 
нгиодредбите на кривичната постапка во жалбената 
постапка, ако таа повреда била од влијание врз до-
несувањето на правилна пресуда. 

Член 428 
(1) Барање за вонредно преиспитување на пра-

восилна пресуда може да поднесат осудениот и бра-
нителот. 

(2) Барањето за вонредно преиспитување на 
правосилна пресуда му се предава на судот што ја 
донел пресудата во прв степен. 

(3) Барањето што е поднесено ненавремено или 
го поднело неовластено лице или ,е поднесено во 
случај на осуда на кривична санкција поради која 
барање не може да се поднесе (член 425 став 1 и 
член 426 став 2) или според законот не е дозволено 
(член 425 ст. 3 и 4), ќе го отфрли со решение прет-
седателот на судот или судот надлежен за одлучу-
вање за барањето. 

(4) Судот надлежен за одлучување за барањето 
ќе достави примерок од барањето со списите до 
тужителот што постапува пред тој суд, кој може 
во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето 
да поднесе одговор на барањето. 

(5) Првостепениот суд или судот надлежен за 
одлучување за барањето може, со оглед на содржи-
ната на барањето, да определи да се одложи од-
носно да се прекине извршувањето на правосилната 
пресуда. 

Член 429 
Во поглед на барањето за вонредно преиспиту-

вање на правосилна пресуда согласно ќе се приме-
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нуваат одредбите на член 419 ст. 1 и 2, чл. 420, 421, 
422, спав 1, чл. 423 став 1 и 424 од овој закон. При 
применувањето на член 422 став 1 од овој закон 
судот не може да се ограничи само на тоа да ја 
утврди повредата на законот. 

Г. Посебни одредби за скратената постапка, 
за изрекување на судска опомена и за по-

стапката спрема' малолетници^ 

' Г л а в а XXV 

СКРАТЕНА ПОСТАПКА " 
Член 430 

Во постапката пред суд што суди само во прв 
степен за кривични дела за кои како главна казна 
е пропишана парична казна или затвор до три го-
дини. ќе се применуваат одредбите на чл. 431 до 445 
од оѕо1 закон, а доколку во овие одредби нб е пред-
видено нешто посебно, согласно ќе се применуваат 
другите одредби од овој закон. 

Член 431 
(1) Кривичната - постапка се поведува врз ос-

нова на обвинителниот предлог на јавниот обвини-
тел односно на оштетениот како тужител или врз 
основа на приватна тужба. 

(2) Јавниот обвинител може да поднесе обви-
нителен предлог и врз "основа на самата кривична 
пријава. 

(3) Обвинителниот предлог и приватната тужба 
се поднесуваат во- потребниот број примероци за 
судот и за обвинетиот. 

Член 432 
(1) Пред поднесувањето на обвинителниот пред-

лог јавниот обвинител може да му предложи на 
истражниот, судија да преземе определени истраж-
ни дејствија. Ако истражниот судија се согласи со 
овој предлог ќе ги преземе истражните дејствија, 
а потоа сите.списи ќе ги достави до јавниот об-
винител/ Истражните дејствија се спроведуваат што 
е можно побрзо и пократко. 

(2) Ако истражниот судија не се согласи со 
предлогот за преземање на истражни дејствија ќе 
го извести за тоа јавниот обвинител. 

(3) Кога во случаите од ст. 1 и 2 на овој член 
јавниот обвинител ќе ги прими списите, односно 
известувањето од истражниот судија, може да од-
лучи да поднесе обвинителен предлог или ќе донесе 
решение за отфрлање на кривичната пријава. 

Член 433 
(1) Притвор може да се определи против, лице за 

кое постои основано сомневање дека сторило кри-
вично дело: 

1) ако се крие или ако не може да се утврди 
неговиот идентитет или ако постојат други окол-
ности што очигледно укажуваат на опасност од 
бегство; 

2) ако е во прашање кривично дело против јав-
ниот ред или моралот за кое! може да, се изрече 
казна затвор од три години, а особени околности 
ја оправдуваат бојазанта дека обвинетиот ќе го 
повтори тоа кривично дело или де^а ќе го изврши 
кривичното дело со кое се заканува. 

(2) Пред поднесувањето на обвинителниот пред-
лог притворот може да трае само онолку колку што 
е потребно за да се спроведат истражните дејствија, 
но не подолго од осум дена. За жалбата против ре-
шението за притворот решава советот (член 23 
став 6). 

(3) Во поглед на притворот од предавањето на 
обвинителниот предлог до завршувањето на глав-
н и ^ претрес согласно се применуваат одредбите на 
член 199 од овој закон, со тоа што советот е должен 

секој месец да испита дали постојат причини за 
притворот. 

(4) Кога обвинетиот се наоѓа во притвор, судот 
е должен да постапува со особена итност. 

Член 434 
(1) Ако кривична придава поднел оштетениот, а 

јавниот обвинител во рок од еден месец по приемот 
на пријавата не поднесе обвинителен предлог ниту 
го извести оштетениот дека ја отфрлил пријавата, 
оштетениот има право како тужител да го преземе 
гонењето со поднесување на обвинителен предлог до 
судот. 

(2) Ако во случајот од став 1 на овој член оште-
тениот се откаже од гонењето или според законот 
се смета дека се откажал од гонењето, јавниот об-
винител може, без оглед на условите пропишани за 
повторување нз постапката, повторно да ја поведе 
постапката, ако не ја отфрлил'пријавата на оште-
тениот. 

Член 435. 
(1) Обвинителниот предлог односно приватната 

тужба треба да содржи: име и презиме на обвине-
тиот со личните податоци доколку се познати, кра-
ток опис на кривичното дело, означување на судот 
пред кој ќе се одржи главниот претрес, предлог 
КОИ докази треба да се изведат на главниот претрес 
и предлог обвинетиот да се огласи за виновен и да 
се осуди според законот. 

(2) Во обвинителниот предлог може да се про-
должи обвинетиот да се стави во притвор. Ако об-
винетиот се наоѓа во притвор или за време на 
спроведувањето на истражните дејствија се наоѓал 
во притвор, ќе се назначи во обвинителниот пред-
лог колку време е притворен. 

Член 436 
(1) Кога судот ќе го прими обвинителниот пред-^ 

лог или приватната тужба, судијата (претседателот 
на советот, односно судијата поединец) претходно ќе 
испита дали судот е надлежен, дали треба да 
се спроведат одделни истражни дејствија или да 
се дополнат спроведените истражни дејствија и 
дали постојат услови за отфрлање на обвинител-
ниот предлог односно на приватната тужба. 

(2) Ако судијата не донесе ни едно од решени-
јата од став 1 на овој член, веднаш ќе закаже 
главен претрес. 

(3) Ако судијата смета дека треба да се спро-
ведат одделни истражни дејствија, ќе ги спроведе 
сам, или ќе побара тоа да го СТОРИ — ГРИПОТ 
судија. 

Член 437 
(1) АКО судијата најде дека за судење е над-

лежен друг суд, ќе му го отстапи предметот, по 
правосилноста на решението на тој суд, а ако најде 
дека за судење е надлежен повисок суд, ќе му го 
отстапи предметот на натамошна постапка на јав-
ниот обвинител кој постапува пред повисокиот суд. 
Ако јавниот обвинител смета дека за судење е над-
лежен судот што му го доставил предметот, ќе по-
бара одлука од советот на судот пред кој пос-
тапува. 

(2) По закажувањето на главниот претрес судот 
не може по службена должност да се огласи за 
месно ненадлежен. 

Член 438 
(Ѓ) Судијата ќе го отфрли обвинителниот пред-

лог или приватната тужба ако најде дека постојат 
причини за запирање на постапката предвидени во 
член 270 точ. 1 до 3 од овој закон, а ако се спро-
ведени истражните дејствија — и од причината 
предвидена во точка 4 од тбј член. 

(2) Решението со кратко образложение се доста-
вува до јавниот обвинител, до оштетениот како^ту-
жител или до приватниот тужител како и до обви-
нетиот. 
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Член 439 
(1) Судијата ги повикува' на главниот претрес 

обвинетиот и неговиот бранител, тужителот; оште-
тениот и неговите законски застапници и полно-
мошници, сведоците, вештаците и толкувачот, а по 
потреба ќе ги прибави и предметите што треба да 
Служат како доказ на главниот претрес. 

(2) На обвинетиот во поканата ќе му се назначи 
дека на главниот претрес може да дојде со докази 

( за својата 'одбрана или доказите навремено да му 
Ги соопшти на судот за да можат да се прибават 
За главниот претрес. Во поканата обвинетиот ќе се 
Предупреди дека главниот претрес ќе се одржи и 
во негово отсуство, ако за тоа постојат законски 
услови (член 442 став 3). До обвинетиот кон пока-
ната ќе се достави и препис од обвинителниот пред-
лог, односно од приватната тужба и ќе се поучи 

- дека има право да земе бранител, но дека, во слу-
ч а ј кога одбраната не е задолжителна поради не-
доаѓање на бранителот на главниот претрес или 
земање на бранител дури на главниот претрес, не 
мора да се одложи претресот. ' 

(3) Поканата до обвинетиот мора да се достави 
така што помеѓу доставувањето на поканата и Де-
нот на главниот претрес да остане доволно време 
за подготвување на одбраната, а најмалку три дена. 
По согласност на обвинетиот овој рок може да се 
скрати. 

Член 440 
Главниот претрес се држи во местото на судот. 

Во итни случаи, особено кога треба да се изврши 
увид или кога тоа е во интерес за полесно спрове-
дување на доказната постапка, може по одобрение 
од претседателот на судот главниот претрес да се 
определи и во местото каде што е сторено кривич-
ното дело или каде што ќе се преземе увид, ако 
тие места се на подрачјето на тој суд. 

Член 441 
(1) Приговор за месна надлежност може да се 

стави најдоцна др почетокот на главниот претрес. 
(2) Судијата што ги спроведувал истражните 

дејствија не е изземен на главниот претрес да учес-
твува како претседател на советот или како судија 
поединец. 

Член 442 
(1) Главниот претрес ќе се одржи и ако не дојде 

јавниот обвинител што е уредно поканет. Во тој 
случај оштетениот има право на главниот претрес 
да го застапува обвинението во границите на-об-
винителниот предлог. 

(2) Главниот претрес може да се одржи и ако 
ре дојде приватниот тужител што има живеалиште 
вон од подрачјето на судот до кој е поднесена при-
ватната тужба, ако до судот ставил предлог глав-
ниот претрес да се одржи во' негово отсуство. 

(3) Ако обвинетиот не дојде на главниот прет-
рес, иако уредно е повикан, судот може да одлучи 
главниот претрес да се одржи и во негово отсуство 
под услов неговото присуство да не е нужно и 
пред тоа да бил испитан. 

Член 443 
(1) Главниот претрес почнува со објавување на 

главната содржина на обвинителниот предлог или 
на приватната тужба Започнатиот претрес ќе се 
добрилI по можност без прекинување. 

(2) Ако судијата во текот на главниот претрес 
најде дека фактите врз кои се заснова обвинението 
укажуваат на кривично дело за чиешто судење е 
надлежен совет, ќе се формира совет и претресот 
ќе почне одново. 

' (3) По заклучувањето на претресот судот вед-
наш ќе изрече пресудата и ќе ја објави со суш-
тествените ПРИЧИНИ. Пресудата мора да се изработи 
пиењето во рок од осум дена од денот на објаву-
вањето. 

(4) Против пресудата жалба може да се изјави 
ро рок од осум дена од денот на доставувањето на 
препис од пресудата. 

(5) Странките и оштетениот можат да се одре-
чат од правото на жалба веднаш по објавувањето 
на пресудата. Во таков случај преписот од пресу-
дата ќе се достави до странката и до оштетениот 
само ако го бараат тоа. Ако обете странки и оште-
тениот по објавувањето на пресудата се одрекле од 
правото на жалба и ако никој од нив не барал 
доставување на пресудата, писмено изработената 
пресуда не мора да содржи образложение. 

(6) Одредбите на член 353 од овој закон соглас-
но ќе се применуваат и во поглед на укинувањето 
на притворот по изрекување на пресудата. 

(т) Кога судот ќе изрече во пресудата казна 
затвор, може да определи обвинетиот да се стави 
во притвор односно да остане во притвор, ако пос-
тојат, причините од член 433 став 1 од овој закон. 
Притворот во таков случај може да трае до право-
силноста на пресудата, но најдолго додека на об-
винетиот не ќе му истече казната што ја изрекол 
првостепениот суд. 

(8) Ако јавниот обвинител не присуствувал на 
главниот претрес (член 442 став 1), оштетениот има 
право во својство на тужител да изјави жалба 
против пресудата, без оглед дали се жали и јавниот 
обвинител. 

Член 444 
(1) Пред закажувањето на главен претрес за 

кривични дела од надлежност на судија поединец 
за кои се гони по приватна тужба, судијата пое-
динец може да ги повика само приватниот тужител 
и обвинетиот во определен ден да дојдат во судот 
заради претходно разјаснување на работите, ако 
смета дека тоа би било целесообразно за побрзо 
завршување на постапката. До обвинетиот кон по-
каната се доставува и препис од приватната тужба. 

(2) Ако не дојде до помирување на странките и 
де повлекување на приватната тужба, судијата ќе 
земе изјави од странките и ќе ги повика да стават 
свои предлози во поглед на прибавување на докази. 

(3) Ако судијата поединец не најде дека посто-
јат услови за отфрлање на тужбата, ќе донесе од-
лука за тоа кои докази ќе-се изведат на главниот 
претрес и ќе закаже, по правило, веднаш главен 
претрес и тоа ќе им го соопшти на странките. 

(4) Ако судијата поединец смета дека не е пот-
ребно прибавување на докази, а не постојат некои 
други причини за посебно закажување на главен 
претрес, може веднаш да го отвори претресот и по 
изведување на доказите што се наоѓаат пред судот 
да донесе одлука по повод приватната тужба. На 
ова посебно ќе се предупредат приватниот тужител 
ц обвинетиот при доставувањето на поканата. 

(5) За неодзовување на приватниот тужител на 
поканата од став 1 на овој член важи одредбата 
на член 58 од овој закон. 

(6) Во случај на недоаѓање на обвинетиот, ако 
Судијата одлучил да отвори главен претрес, ќе се 
примени одредбата на член 442 став 3 од овој закон. 

Член 445 
(1) Ако судијата по приемот на приватната туж-

ба за кривично дело против честа и угледот или 
за кривично дело лесна телесна повреда најде 
д^ка судот е надлежен и дека нема причина за 
отфрлање на тужбата, ќе му ја отстапи приватната 
тужба на мировниот совет заради обид за мирење 
на странките. 

(2) Приватната тужба ќе му се отстапи на ми-
ровниот совет само ако обете странки имаат жи-
веалиште или престојувалиште на подрачјето на 
иста општина или се вработени во иста организа-
ција на здружен труд или друга самоуправна 
организација или заедница во која постои мировен 
совет, 
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(3) Приватната тужба се упатува до мировниот 
совет на чиешто подрачје обвинетиот или приват-
ниот тужител има живеалиште односно престојува-
лиште, а ако постои мировен совет во организаци-
јата на здружен труд или во друга самоуправна ор-
ганизација или заедница во која обете странки се 
вработени — до тој мировен совет, 

(4) Ако во рок од три месеци од денот на доста-
вувањето на приватната тужба судот прими извеш-
тај од мировниот совет дека странките се помириле 
и дека приватниот тужител изјавил дека се отка-
жува од тужбата, судијата ќе ја отфрли приват-
ната тужба. Ако мировниот совет во рок од три 
месеци не достави таков извештај до судот, ќе се 
смета дека мирењето било безуспешно и судијата 
ќе" закаже главен претрес. % 

(5) Постапката предвидена во ст. 1 до 3 од овој 
член-нема да се спроведува ако приватната тужба 
е поднесена за кривично дело против честа и угле-
дот сторено преку печатот, радиото или телеви-
зијата. 

(6) Одредбите на ст. 1 до 5 од овој член се 
применуваат и кога за посредување во мирењето 
на странките е овластен друг самоуправен суд. ^ 

Член 446 
(1) Кога второстепениот суд решава за жалбата 

против пресудата на првостепениот суд донесена 
по скратена постапка, обете странки ќе се известат 
за седницата на советот на второстепениот суд само 
ако претседателот на советот или советот најде 
дека присуството на странките или на една од ,нив 
би било корисно за разјаснување на работите. 

(2) Ако се работи за кривично дело за кое пос-
тапката се води по барање од јавниот обвинител, 
претседателот на советот пред седницата на со-
ветот ќе ги достави сгшсите до јавниот обвинител, 
кој молсе да стави свој писмен предлог. 

Г л а в а XXVI 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА СУД-
СКА ОПОМЕНА 

Член 447 
(1) Судска опомена се изрекува со решение. 
(2) Доколку во оваа глава не е предвидено неш-

то друго, одредбите од овој закон што се однесу-
ваат на пресудата со која обвинетиот се огласува за 
виновен се применуваат согласно и врз решението 
за судска опомена. 

Член 448 
(1) Решението за судска опомена се објавува 

веднаш по завршувањето на главниот претрес со 
суштествените причини. При тој случај претседате-
лот на советот ќе го предупреди обвинетиот дека 
за кривичното дело што е сторено не му се изре-
кува казна, зашто се очекува дека и судската опо-
мена врз него доволно ќе влијае повеќе да не врши 
кривични дела. Ако решението за судска опомена 
се објавува во отсуство на обвинетиот судот вакво-
то предупредување ќе го внесе во образложението 
на решението. За одрекување од правото на жалба 
или за писмената изработка на решението согласно 
Се применува одредбата Јна член 443 став 5 од овој 
закон. 

(2) Во 'изреката на решението за судска опо-
мена, пркрај личните податоци за оптужениот, ќе 

4 се наведе само дека на оптужениот му се изрежува 
судска опомена за делото што е предмет на обвине-
нието и законскиот назив на кривичното дело, 
Изреката на решението за судска опомена ги опфа-
ќа а потребните податоци од член 351 став 1 точ. 8 
И 7 од овој закон. 

(3) Во образложението на решението судот ќе 
изнесе од кои причини се раководел при изреку-
вањето на судска опомена. 

Член 449 
(1) Решението за судската опомена може да се 

побива поради основите наведени во член 363 тон. 
1 до 3 од овој закон, како и поради тоа што не 
постоеле околност што го оправдуваат изрекува-
њето на судската опомена. 

(2) Ако решението за судска опомена содржи 
одлука за мерките на безбедност, за одземање на 
имотна корист, за трошоците на кривичната постап-
ка или за имотноправното барање, оваа одлука 
може да се побива од причина што судот правилно 
не ја применил мерката на безбедност или за од-
земање на имотната корист, односно што одлуката 
за трошоците на кривичната постапка или на имот-
ноправното барање ја донел противно на законските 
одредби. 

Член 450 
Повреда на кривичниот закон во случај на из-

рекување на судска опомена постои, освен по пра-
шањата наведени во член 365 точ. 1 до 4 од овој 
закон, и кога со одлуката за судска опомена, за 
мерката на безбедност или за одземањето на имот-
ната корист е пречекорено овластувањето што судот 
го има според законот. 

Член 451 
(1) Ако жалбата против решението за судска 

опомена ја изјавил т у ж и т е л о т н а штета на обвине-
тиот, второстепениот суд може да донесе пресуда 
со која обвинетиот се огласува за виновен и се 
осудува на казна или со која се изрекува условна 
осуда, ако најде дека првостепениот суд правилно 
ги утврдил решителните факти, но дека по пра-
вилната примена на законот доаѓа предвид изреку-
вање на казна. 

(2) По повод чија и да било жалба против ре-
шението за судска опомена второстепениот суд мо-
же да донесе пресуда со која обвинението се ,одби-
ва или обвинетиот се ослободува од обвинението, 
ако најде дека првостепениот суд правилно ги 
утврдил решителните факти и дека по правилната 
примена на законот доаѓа предвид изрекување на 
една од овие пресуди. 

(3) Кога постојат условите од член 384 од овој 
закон второстепениот суд ќе донесе решение со 
кое се одбива жалбата како неоснована и се потвр-
дува решението на првостепениот суд за судска 
опомена. 

Г л а в а XXVII 

ПОСТАПКА СПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИ 

1. Општи одредби 
Член 452 

(1) Одредбите од оваа глава се применуваат во 
постапката спрема - лица што извршиле^ кривично 
дело како малолетници, а во времето на̂ " поведува-
њето на постапката односно ,на судењето не напол-
ниле дваесет и една година. Другите одредби , од 

"овој закон се применуваат доколку не се во спро-
тивност со одредбите на оваа глава. 

(2) Одредбите на чл. 454 до 456, 459 до 462, 471, 
473, 475 ст. 1 И 2 и на член 483 од овој закон се при-
менуваат во постапка спрема помладо полнолетно 
лице ако до почетокот на главниот претрес се уста-
нови дека доаѓа предвид на тоа лице да ^у се из-
рече воспитна мерка во смисла на член 82 од кри-
вичниот закон на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, а до тоа време тоа не на-
полнило дваесет и една година. 

Член 453 
Кога во текот на постапката ќе се утврди дека 

малолетникот во времето на извршувањето на кри-
вичното дело не наполнил четиринаесет години. 
Кривичната постапка ќе се запре и за тоа ќе с^ 
извести органот за старателство. 
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Член 454 
(1) На малолетник не може да му се суди во 

отсуство. 
(2) При преземањето на дејствијата на кои 

присуствува малолетник, а осрбено при неговото 
испитување, органите што учествуваат во постапка-
та се должни да постапуваат претпазливо, водејќи 
сметка за душевната развиеност, чувствителноста 
и за личните особини на малолетникот, за да не 
влијае водењето на кривичната постапка штетно 
врз развојот на малолетникот. 

(3) Во, исто време овие органи со погодни мерки 
ќе го спречуваат секое недисциплинирано однесу-
вање на малолетникот. 

Член 455 
(1) Малолетникот може да има бранител од по-

четокот на подготвителната постапка. 
(2) Малолетникот мора да лма бранител. од по-

четокот на подготвителната постапка ако се води 
постапка за кривично дело за кое е пропишана 
казна затвор над пет години, а за други кривични 
дела, за кои е пропишана поблага казна — ако 
судијата за малолетници оцени дека на малолет-
никот му е потребен бранител. 

(3) Ако во случаите од став 2 на овој член са-
миот малолетник, неговиот законски застапник или 
роднините не земат бранител, него ќе го назначи 
по службена должност судијата за малолетници. 

(4) Бранител на малолетникот може да биде 
само адвокат. 

Член 456 
Никој не може да биде ослободен од должноста 

да сведочи за околностите потребни за оценување 
на душевната развиеност на малолетникот, ра за-
познавање на неговата личност и на приликите во 
кои живее (член 471). 

Член 457 
(1) Кога малолетникот во извршувањето на кри-

вичното дело учествувал заедно со полнолетно лице, 
постапката спрема него ќе се издвои и ќе се спро-
веде според одредбите на оваа глава. 

(2) Постапката спрема малолетникот може да 
се спои со постапката против полнолетно лице и 
да се спроведе според општите одредби на овој 
закон само ако спојувањето на постапката ^ н е о п -
ходно за сестрано разјаснување на работите. Ре-
шение за тоа донесува советот за малолетници на 
надлежниот суд, по образложен предлог на јавниот 
обвинител. ,Против ова решение не е дозволена 
жалба. 

(3) Кога се спроведува единствена постапка за 
малолетник и за полнолетни сторители, во поглед 
малолетникот секогаш ќе се применат одредбите 
на чл. 454 до 456, 459 до 462, 471, 473, 475 ст. 1 и 2 и 
на член 482 кога на претресот се разјаснуваат пра-
шањата што се однесуваат на малолетникот, како 
и на чл. 483, 489 и 490 од овој закон, а другите 
одредби од оваа глава доколку нивната примен^ 
не е во спротивност со водењето на споената пос-
тапка. 

Член 458 
Кога лицето извршило некое кривично дело како 

малолетно, а некое како полнолетно, ќе се спроведе 
единствена постапка според член 32 од овој закон 
пред советот Што им суди на полнолетните лица. 

Член 459 
(1) Во постапката спрема малолетници, покрај 

овластувањата што изречно се предвидени во одред-
бите на оваа глава, органот за старателство има 
право да се запознае со текот на постапката, ћо те-
кот на постапката да става предлози^и да укажува 
на факти и на докази што се од важност за доне-
сувале на правилна одлука. 

(2) За секое поведување на постапката спрема 
малолетник^ јавниот обвинител ќе го извести над-
лежниот орган за старателство. 

Член 460 
(1) Малолетникот се повикува преку родители-

те односно преку законскиот застапник, освен ако 
тоа не е можно поради потребата од итно постапу-

в а њ е или од други околности. 
(2) Доставување на одлуки и на други писмена 

до малолетникот се врши согласно со одредбите на 
член 123 од овој закон, со тоа што до малолетникот 
не ќе се доставуваат писмената со истакнување на 
огласната табла на судот, ниту ќе се примени од-
редбата на член 119 став 2 од овој закон. 

Член 4Ш 
(1) Без дозвола на судот не смее да се објави 

текот на кривичната постапка спрема малолетникот, 
ниту одлуката донесена во таа постапка. 

(2) Може да се објави само оној дел на постапка-
та односно само оној дел на одлуката за кој постои 
одобрение, но во тој случај не смеат да се наведат 
името на малолетникот и други податоци врз осно-
ва на кои би можело да се заклучи за кој малолет-
ник се работи. 

Член 462 
Органите што учествуваат во постапката спрема 

малолетникот, како и другите органи и установи 
од кои се бараат известувања, извештаи или мисле-
ња, се должни, најитно да постапат за да се заврши 
постапката што побрзо. 

2. Состав на судот ' 

Член 463 
(1) Во судовите во републиката и во автономната 

покраина постојат совети за малолетници. Во прво-
степените судови постои еден или повеќе судии за 
малолетници. 

(2) Советот за малолетници во првостепениот 
суд и советот за малолетници во второстепениот суд, 
освен Советите за малолетници во републичкиот 
врховен суд и во покраинскиот врховен суд, е со-
ставен од судии за малолетници и двајца судии 
,поротници. Судијата за малолетници е претседател 
на советот. 

(3) Во републичките врховни судови односно во 
покраинските врховни судови со распоредот на ра-
ботите се определува совет за малолетници, што е 
составен од тројца судии. Кога советот за малолет-
ници суди на претрес, е составен од двајца судии 
и тројца судии-поротници. 

(4) Судиите-поротници се избираат од редовите 
на професори, учители, воспитувачи и други лица 
што имаат искуство во воспитување на малолетници. 

(5) Советите за малолетници на повисоките су-
дови во составот предвиден во ст. 2 и 3 од овој член 
одлучуваат за жалбите, како и во други случаи 
определени со овој закон. 

(6) Судијата за малолетници на првостепениот 
суд ја спроведува подготвителната постапка и врши 
други работи во постапката спрема малолетниците. 

Член 464 
Судот надлежен за одлучување во втор степен 

одлучува по жалбите против одлуките на советот 
за малолетници на првостепениот суд и по жалбите 
против решенијата на јавниот обвинител и на су-
дијата за малолетници во случаите предвидени во 
овој закон, како и во случаите кога во овез закон 
е определено да одлучува советот за малолетници 
на повисокиот суд. 
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Член 465 
За постапката спрема малолетникот месно е 

надлежен по правило судот на неговото живеа-
ли,ште. А ако малолетникот нема живеалиште, или 
тоа не е познато — судот на престој увалииггето на 
малолетникот. Постапката може да се спроведе пред 
судот чна престојувалиштето на малолетникот што 
има живеалиште или пред судот на местото на 
извршувањето на кривичното дело, ако е очигледно 
дека кај тој суд полесно ќе се спроведе постапката. 

Член 466 
Надлежниот републички, односно покраински 

орган може да определи еден суд што во прв сте-
пен ќе биде надлежен за сите кривични^ предмети 
на малолетниците за подрачјето на повеќе судови. 

3. Поведување на постапката 

Член 467 
(1) Кривична постапка спрема малолетник се 

поведува за сите кривични дела само по барање на 
јавниот обвинител. 

(2) За кривични дела за кои се гони по при-
ватна тужба, постапката може да се поведе ако 
оштетениот ставил предлог за поведување постапка 
до надлежниот јавен обвинител во рокот предви-
ден во член 52 од овој закон. ' 

(3) Ако јавниот обвинител не стави барање за 
поведување постапка спрема малолетникот, ќе го 
извести за тоа оштетениот. Оштетениот не може да 
ја преземе постапката односно не мозќе да -поднесе 
приватна тужба до судот, но може во рок од осум 
дена од приемот на известувањето од јавниот об-
винител да бара советот за малолетници на надле-
жниот суд д а' одлучи за поведување на постапката. 

Член 468 
(1) За кривичните дела за кои е пропишана 

казна затвор до три години или парична казна, јав-
ниот обвинител може да одлучи да,не бара пове-
дувања на кривична постапка иако постојат докази 
дека малолетникот го сторил кривичното дело, ако 
смета дека- не би-било целееообразно да се води 
постапка спрема малолетникот со оглец на , при-
родата на кривичното дело и на околностите под 
кои е сторено, на поранешниот живрт на малолет-
никот и на неговите лични својства. Заради утврду-
вање на овие околности јавниот обвинител може 
да побара известувања од родителите односно од 
старателот на малолетникот, од други лица и уста-
нови, а. кога тоа е потребно ова лице може да го 
повика и малолетникот во јавното обвинителство 
заради непосредно известување/ Тој може да побара 
мислење од органот за старателство за целесообраз-
изста на поведување постапка спрема малолетникот. 

(2) Ако за донесување на одлуката од став 1 на 
овој член треба да се испитаат личните својства на 
малолетникот, јавниот обвинител може, во спогодба 
со органот за старателство, да го упати малолетни-
кот во хгрифатилиште или во установа за испиту-
вање или воспитување, но најдолго на еден месец. 

(3) Кога извршувањето на казната или на воспи-
тната мерк^ е во тек, јавниот обвинител може да 
одлучи , да не бара поведување на кривична по-
стапка За ^руто кривично дело на малолетникот, ако 
со оглед на тежината на тоа кривично дело, кака 
и на казната, односно на воспитната мерка што се 
извршува, не би имало цел водење на постапката 
и изрекување на кривична санкција за тоа дело. 

(4) Кога јавниот обвинител во случаите од ст. 
1 и 3 од овој член ќе најде дека не е целесообразно 
да се поведе постапка спрема малолетникот, ќе ги 
извести за тоа со наведување на причините, органот 
за старателство и оштетениот, кои можат во рок од 
осум дена да бараат од советот за малолетници да 
одлучи ада поведување на постапка. 

Член 469 
(1) Во случаите од член^ 467 став 3 и на член 

468 став 4 од овој закон советот за малолетници 
решава во седница откако претходно ќе ги прибави 
списите од јавниот ,обвинител На седницата се по-
викува јавниот обвинител. 

(2) Советот за малолетници може да одлучи 
постапка да не се поведе ,или спрема малолетникот 
да се поведе постапка пред судијата за малолетни-
ци. Против решението на советот за малолетници 
не е дозволена жалба. 

(3) Кога советот ќе одлучи спрема малолетникот 
да се поведе постапка пред судијата за малолетни-
ци, јавниот обвинител може да учествува во оваа 
постапка и ги има сите овластувања што му припа-
ѓаат според овој закон во постапката. 

4. Подготвителна постапка 
Член 470 

(1) Јавниот обвинител поднесува барање за по-
ведување на подготвителна постапка до судијата за 
малолетници на надлежниот суд. Ако судијата за 
малолетници не се согласи со ова барање, ќе побара 
за тоа да одлучи советот за малолетници на пови-
сокиот суд. 

(2) Судијата за малолетници на повисокиот суд 
може да му го довери водењето на подготвителната 
постапка на судијата за малолетници на понискиот 
суд на ччиешто подрачје престојува малолетникот, 
ако понискиот суд е вон од седиштето на тој пови-
сок суд. 

(3) Судијата за малолетници може на органот 
^а внатрешни работи да му довери да ја изврши 
наредбата за претресување на станот или за при-
времено одземање на предмет, на начинот предви-
ден со овој закон, а може да му довери преземање 
на одделни дејствија во случаите предвидени во 
член 162 став 4 од овој закон. 

Член 471 
(1) Во подготвителната постапка спрема мало-

летникот, покрај фактите што се однесуваат на крие 
вичното дело, посебно ќе се утврдат годините на 
малолетникот, околностите потребни за оцена на 
негова,та душевна развиеност, ќе се испита средина-
та во која и приликите под кои малолетникот, 
живее и други околности што се однесуваат на не-̂  
говата личност. 

(2) Заради утврдување на тие околности ќе со 
сослушаат родителите на малолетникот, неговиот 
старател и други лица кои. можат да ги дадат по-
требните податоци. За овие околности ќе се побара, 
по потреба, извештај од органот за старателство, а 
ако спрема малолетникот била применета воспитна 
мерка ќе се прибави извештај за примената на таа 
мерка. 

(3) Податоците за личноста на малолетникот ги 
прибавува судијата за малолетници. Судијата за 
малолетници може да побара тие податоци да ги со^ 
бере определен стручен работник (социјален работ-
ник, дефектолог и др.) ако го има во судот, а нив-
ното прибавување може да му го довери на органот 
за старателство. 

(4) Кога за утврдување на здравствената состој-
ба На малолетникот, на неговата душевна развие-
ност, на психичките својства или склоности е по-
требно малолетникот да го прегледаат вештаци, за 
овој преглед ќе се определат лекари, психолози или 
педагози. Вакви испитувања на малолетникот можат 
да се извршат во здравствена или во друга установа. 

Член 472 
(1) Судијата за малолетници сам го определува 

Начинот на изведувањето на одделни дејствија, 
држејќи се притоа кон одредбите на овој закон во 
онаа мера што ги обезбедува правата на обвине-
тиот на одбрана, правата на оштетениот и собира-
њето на докази потребни за одлучувањето. 
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(2) На дејствијата во подготвителната постапка 
можат да присуствуваат јавниот обвинител и бра-
нитетол. Испитување на малолетно лице, кога тоа е 
потребно, ќе се изврши со помош на педагог или на 
друго стручно лице. Судијата за малолетници може 
да одобри на дејствијата во подготвителната поста-
пка да присуствува претставник на органот за ста-
рателство и родителот, односно старателот на ма-
лолетникот. Кога наведените лица присуствуваат 
н^ тие дејствија, можат да ставаат предлози и да 
му упатуваат прашања на лицето кое се испиту-
ва односно сослушува. 

Член 473 
(1) Судијата за малолетници може да нареди 

малолетникот во текот на подготвителната постапка 
да се смести во прифатилиште, во воспитна или во 
слична установа, да се стави под надзор на орган 
за старателство или да се предаде на друго^ семеј -
ство, ако тоа е потребно заради издвојување на 
малолетникот од средината во која живеел или за-

г а д и давање помош, заштита или сместување на 
малолетникот. 

(2) Трошоците за сместување на малолетникот 
се исплатуваат однапред од буџетските средства и 
влегуваат во трошоците на кривичната постапка. 

Член 474 
(1) По исклучок, судијата за малолетници може 

да определи малолетникот да се стави во притвор 
кога за тоа постојат причините од член 191 став 2 
од овој закон. 

(2) Врз основа на решението за притвор што го 
донел судијата за малолетници, притворот може да 
трае најмногу еден месец. Советот за малолетници 
на истиот суд може од оправдани причини да го 
продолжи притворот најдолго уште за два месеца, 

Член 475 
(1) Малолетникот го издржува ,притворот, по 

правило, одвоено од полнолетните лица. 
(2) Судијата за малолетници може да определи 

малолетникот да биде во притвор заедно со полно-
летни лица ако осамувањето на малолетникот би 
траело подолго, а постои можност малолетникот 
да се стави во просторија со полнолетно лице кое 
не би влијаело штетно врз него. 

(3) Судијата за малолетници спрема притворе-
ните малолетници ги има истите овластувања што 
според овој закон му припаѓаат на истражниот 
судија во поглед на притворениците. 

Член 476 
(1) Откако ќе ги испита сите околности што се 

однесуваат на извршувањето на кривичното дело 
и на личноста на малолетникот, судијата за мало-
летници ги доставува списите до надлежниот јавен 
обвинител кој може, во рок од осум дена, да бара 
подготвителната постапка да се дополни или да се 
стави образложен предлог до советот за малолетни-
ци за казнување односно за применување на во-
спитна мерка. 

(2) Предлогот на јавниот обвинител треба да 
содржи: име и презиме на'малолетникот, неговите 
години на возраст, опис на делото, докази од кои 
произлегува дека малолетникот го извршил кри-
вичното дело, образложение што треба да содржи 
оцена на душевната развиеност на малолетникот и 
предлог да се казни малолетникот односно спрема 
него да се примени воспитна мерка. 

Член 477 
(1) Ако во "текот на подготвителната постапка 

Јавниот обвинител најде дека нема основа за воде-
ње на постапка спрема малолетникот или дека 
постојат причините од член 468 став 3 од овој закон, 
ќе му предложи на судијата за малолетници да ја 
запре постапката. За предлогот за запирање на по-
стапката јавниот обвинител ќе го извести и органот 

за старателство, кој е должен, ако не се сложува со 
предлогот на јавниот обвинител, за тоа да го извести 
судијата за малолетници во рок од осум дена од 
денот на приемот на известувањето на јавниот об-
винител. 

(2) Ако судијата за малолетници не се согласи 
со предлогот на јавниот обвинител, ќе побара за тон 
да одлучи советот за малолетници на повисокиот 
суд. Советот за малолетници донесува одлука по 
сослушување на јавниот обвинител. Судијата зз 
малолетници ќе постапи вака и кога само органот 
за старателство не се сложил со предлогот на ја-
вниот обвинител. 

(3) Одредбата на член 469 став 3 од овој закон 
важи и кога советот за малолетници не ќе го усвои 
предлогот на јавниот обвинител за запирање н^ 
постапката. 

Член 478 
Ако јавниот обвинител, во случаите предвидени 

во чл. 469 и 477 од овој закон, не учествувал во 
постапката спрема малолетникот, судијата за мало-
летници по завршената подготвителна постапка ќе 
го изнесе предметот пред советот за малолетници 
заради судење. 

Член 479 
Судијата за малолетници го известува претсе-

дателот на судот секој месец кои предмети за ма-
лолетници не се, окончани и за причините поради 
кои по одделни предмети постапката уште е во тек. 
' Претседателот на судот ќе преземе, по потреба, 
мерки постапката да се забрза. 

5. Постапка пред советот за малолетници 

Член 480 
(1) Кога ќе го прими предлогот на јавниот об-

винител, како и кога постапката спрема малолетник 
се БОДИ без предлог на јавниот обвинител, судијаи-
те за малолетници закажува седница на советот 
или главен претрес. 

(2) Кога постапката спрема малолетник се води 
без предлог на јавниот обвинител, судијата за ма-
лолетници на почетокот на седницата односно на 
претресот ќе изнесе кое кривично дело му се става 
на товар на малолетникот. 

(3) Казни и заводски мерки можат да се изре-
чат само по одржан претрес. Другите воспитни 
мерки можат да се изречат и во седница на советот. 

(4) Во седница на советот може да се одлучи да 
се одржи главен претрес. 

(5) Зр седницата на советот се известуваат и на 
неа можат да присуствуваат јавниот обвинител, 
бранителот и претставникот на органот за стара-
телство, а кога е потребно — и малолетникот. 

(6) Судијата за малолетници ќе му ја соопшти 
на малолетникот воспитната мерка што спрема него 
е изречена во седница на советот. 

Член 481 
(1) Кога советот за малолетници одлучува врз 

основа на главен претрес, согласно ќе се примену-
ваат одредбите на овој закон за подготовките за 
главен претрес, за раководењето со главниот прет-
рес, за одлагањето и прекинувањето на главниот 
претрес, за записникот и за текот на главниот пре-
трес, но судот може да отстапи од овие правила 
ако смета дека нивната примен,а во конкретниот 
случај не би била целесообразна. 

(2) Покрај лицата наведени во член 281 од овој 
закон, на главниот претрес ќе се повикаат родите-
лите на малолетникот односно старателот и органот 
,за старателство. Недоаѓање^ на родителите, на 
старателот или на претставникот на органот за ста-
рателство не го спречува судот да го одржи гла-
вниот претрес. 

(3) Освен малолетникот, на главниот претрес 
мора да присуствува јавниот обвинител кој ставил 
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предлог во сми.сла на член 476 од овој закон, а во 
случаите на задолжителна одбрана и бранителот. 

(4) Одредбите на овој закон за измена и про-
ширување на обвинението ќе се применуваат и во 
постапката спрема малолетник, со тоа што советот 
за малолетници е овластен и без предлог на јавниот 
обвинител да донесе одлука врз основа на факти-
чната состојба која е изменета на главниот претрес. 

Член 482 
(1) Кога му се суди на малолетник секогаш ќе 

се исклучи јавноста. 
(2) Советот може да дозволи на претресот да 

присуствуваат лица што се занимаваат со заштита 
и воспитување на малолетници или со отстранување 
на малолетнички криминалитет, како и научни ра-
ботници. 

(3) Во текот на претресот советот може да наре-
ди огнен јавниот обвинител, бранителот и претстав-
никот на органот за старателство, од заседанието 
да се отстранат сите или одделни лица. 

(4) За време на изведувањето на одделни дока-
зи или на говорот на странките, советот може да 
нареди малолетникот да се отстрани од заседанието. 

Член 483 
Во текот на постапката пред судот, судијата за 

малолетници или советот за малолетници може да 
донесе одлука за привремено сместување на мало-
летникот (член 473), а може и да ја укине одлуката 
која за тоа е донесена порано. 

Член 484 
(1) Судијата за малолетници е должен да за-

каже главен претрес или седница на советот во 
рок од осум дена од денот на приемот на предлогот 
од јавниот обвинител или од денот на завршува-
њето на подготвителната постапка (член 478), или 
од денот кога во седница на советот е одлучено да 
се одржи претрес. За секое продолжување на овој 
рок судијата за малолетници мора да има одобрение 
од претседателот на судот. 

(2) Одлагање или прекинување на главниот 
претрес се врши само по исклучок. За секое одла-
гање или прекинување на главниот претрес суди-
јата за малолетници ќе го извести претседателот 
на судот и ќе ги изнесе причините за одлагањето 
односно прекинувањето. 

(3) Судијата за малолетници е должен во рок 
од три дена од денот на објавувањето, писмено да 
ја изработи пресудата односно решението. 

Член 485 " 
(1) Советот за малолетници не е врзан за пре-

длогот на јавниот обвинител при одлучувањето 
дали спрема малолетникот ќе изрече казна или ќе 
примени воспитна мерка, но ако постапката спре-
ма малолетникот се води без предлог на јавниот об-
винител, или ако јавниот обвинител се откажал од 
предлогот, советот не може на малолетникот да му 
изрече казна, туку само воспитна мерка. 

(2) Советот со решение ќе ја запре постапката 
во случаите кога судот врз основа на член 349 точ. 
4 до 6 од овој закон донесува пресуда со кој а.обви-
нението се одбива или со која оптужениот се осло-
бодува^ од обвинението (член 350), како и кога со-
ветот ќе тсајде дека не е. целесообразно на малолет-
никот да Му се изрече ни казна, ниту воспитна 
мерка. 

(3) Советот донесува решение и кога на мало-
летникот му изрекува воспитна мерка. Во изреката 
на ова решение се наведува само која мерка се 
изрекува, но малолетникот нема да се огласува за 
виновен за кривичното дело што му се става нА 
јовар. Во образложението на решението ќе се на-
веде описот на делото и околностите што ја оправ-
дуваат примената на изречената воспитна мерка. 

(4) Пресудата со која на малолетникот му се 
изрекува казна се донесува во формата предвидена 
во член 351 од овој закон. 

(5) Ако советот за малолетници утврди дека за 
судење е надлежен советот за малолетници на по-
високиот суд, ќе донесе решение за отстапување 
на предметот на тој суд. 

Член 486 
Судот може малолетникот да го осуди на пла-

ќање на трошоците на кривичната постапка и на 
исполнување на имотно-прарните барања, само' ако 
на малолетникот му изрекол казна. Ако спрема ма-
лолетникот е применета воспитна мерка, трошоците 
на постапката паѓаат на товар на буџетските сред-
ства, а оштетениот заради остварување на имотно-
правните барања се упатува на спор. 

6. Правни лекови 

Член 487 
(1) Против пресудата со која на малолетникот 

му е изречена казна, против решението со кое на 
малолетникот му е изречена воспитна мерка и про-
тив решението за запирање на постапката (член 485 
став 2) можат да изјават жалба сите лица што 
имаат право на жалба против пресудата (член 360), 
и тоа во рок од осум дена од денот на приемот на 
пресудата односно решението. 

(2) Бранителот, јавниот обвинител, брачниот 
другар, роднина по крв во права линија, посвоите-
лот, старателот, братот, сестрата и хранителот мо-
жат да изјават жалба во корист на малолетникот 
и против негова волја. 

(3) Жалбата против решението со кое се изре-
кува воспитна мерка која се издржува во установа 
го задржува извршувањето на решението ако су-
дот, во согласност со родителите на малолетникот, 
и по сослушувањето на малолетникот, не одлучи 
поинаку. 

(4) На седницата на второстепениот совет (член 
371) ќе се повика малолетникот само ако претсе-
дателот на советот или советот најде дека неговото 
присуство би било корисно. 

Член 488 
(1) Второстепениот совет може да ја преиначи 

првостепената одлука со изрекување на потешка 
мерка спрема малолетникот, само ако тоа е предло-
жено во жалбата. 

(2) Ако со првостепената одлука не е изречена 
казна малолетнички затвор или заводска мерка, 
второстепениот совет може таа казна односно мерка 
да ја изрече само ако одржи претрес. Малолетнички 
затвор во подолго траење или потешка заводска 
мерка од онаа што е изречена со првостепената од-
лука може да се изрече и во седница на второ-
степениот совет. 

Член 489 
Барање за заштита на законитоста може да се 

подигне како во случајот кога со судската одлука е 
повреден законот, така и во случајот кога спрема 
малолетникот неправилно е применета казна или 
некоја воспитна мерка. 

Член 490 , 
Одредбите за повторување на кривичната по-

стапка завршена со правосилна пресуда согласно 
ќе се применуваат и врз повторување на постапката 
завршена со правосилно решение за примена на 
воспитна мерка или за запирање на постапката 
спрема малолетникот. 

7. Надзор на судот над спроведувањето на мерките 

Член 491 
(1) Управата на установата во која се извршува 

воспитна мерка спрема малолетник е должна секои 
шест месеци до судот што ја изрекол воспитната 
мерка да достави извештај за поведението на мало-
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летников Судијата за малолетници на тој суд може 
% самиот да ги посетува малолетниците сместени 
во установата. 

(2) Судијата за малолетници може преку орга-
нот за старателство да прибави известување за 
извршувањето на другите воспитни мерки, а моЅке 
да определи тоа да го стори и определен стручен 
работник (социјален работник, дефектолог и др.), 
ако го има во судот. 

8. Запирање на извршувањето и измена на одлуката 
за воспитните мерки 

Член 492 
(1) Кога се исполнети условите предвидени во 

законот за измена на одлуката за изречената во-
спитна мерка, одлука за тоа донесува судот што во 
прв степен го донел решението за воспитната мерка, 
ако самиот најде дека тоа е потребно, или на пред-
лог од јавниот обвинител, од управникот на уста-
новата или од органот за старателство кому му е 
доверен надзорот над малолетникот. 

(2) Пред донесувањето на одлуката судот ќе ги 
сослуша јавниот обвинител, малолетникот, родите-
лот или старателот на малолетникот или други лица, 
а ќе прибави и потребни извештаи од установата 
во која малолетникот ја издржува заводската мер-
ка, од органот за старателство или од други органи 
и установи. 

(3) Според одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се 
донесува и одлуката за запирање на извршувањето 
на воспитната мерка. 

(4) Одлуката за запирање или за измена на 
воспитната мерка ја донесува советот за малолет-
ници. 

Д е л т р е т и 

ПОСЕБНИ ПОСТАПКИ 

Г л а в а XXVIII 
ПОСТАПКА ЗА ПРИМЕНА НА МЕРКИТЕ НА 
БЕЗБЕДНОСТ, ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ИМОТНАТА 
КОРИСТ И ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА УСЛОВНАТА 

ОСУДА 
Член 493 

(1) Ако обвинетиот сторил кривично дело во 
состојба на непресметливост, јавниот обвинител ќе 
поднесе до судот предлог да изрече мерка на без-
бедност задолжително психијатриско лекување и 
чување на таквиот сторител во здравствена уста-
нова односно предлог за задолжително психијатри-
ско лекување на сторителот на слобода, ако за 
изрекување на таква мерка постојат условите пре-
двидени во чл. 63 и 64 од Кривичниот закон на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

(2) Во овој случај обвинетиот, кој се наоѓа во 
притвор, нема да се пушти на слобода, туку до 
завршувањето на постапката за примена на мерки-
те на безбедност привремено ќе се смести во 
соодветна здравствена установа или во некоја згод-
на просторија. 

СЗ) По ставањето на предлогот од став 1 на овој 
член обвинетиот мора да има бранител. 

Член 4,94 
(1) За примената ца мерките на безбедност за-

должително психијатриско лекување и чување . во 
здравствена установа или задолжително психија-
триско лекуварве на слобода решава, по одржаниот 
претрес, судот што е надлежен за судење во прв 
степен. 

(2) Покрај лицата што мораат да се повикаат 
на ппетоесот, ќе се повикаат како вештаци и ле-
карите психијатри од здравствената установа на 
кота и било доверено вештачењето во поглед на 
пресметливоста на обвинетиот. Обвинетиот ќе се 

повика ако неговата состојба е таква што да може 
да присуствува на претресот. За претресот ќе се 
извести брачниот другар на обвинетиот и неговите 
родители, односно старателот, а според околностите 
и други блиски роднини. 

(3) Ако судот, врз основа на спроведените до-
кази, утврди дека обвинетиот сторил определено 
Кривично дело и дека во времето на извршувањето 
на кривичното дело бил непресметлив, ќе одлучи, врз 
основа на сослушавањето на повиканите лица и 
наодите и мислењата на вештаците, дали на обви-
нетиот ќе му изрече мерка на безбедност задолжи-
телно психијатриско лекување и чување во здрав-
ствена установа, односно задолжително психијат-
риско лекување на слобода. При одлучувањето која 
од тие мерки на безбедност ќе ја изрече, судот не е 
врзан за предлогот на јавниот обвинител. 

(4) АКО судот најде дека обвинетиот не бил 
непресметлив, ќе ја запре постапката за примена 
на мерките на безбедност. 

(5) Против решението на судот во рок од осум 
дена од денот на приемот на решението можат да 
изјават жалба сите лица кои имаат право да се 
жалат против пресудата (член 360), освен оште-
тениот. 

Член 495 
Постапката за примена на мерките на безбедност 

задолжително психијатриско лекување и чување 
во здравствена установа, односно задолжително 
психијатриско лекување на слобода, ќе се спроведе 
и кога на главниот претрес ќе се установи дека 
обвинетиот во времето на извршувањето на кри-
вичното дело бил непресметлив. 

Член 496 
Кога судот ќе му изрече казна на лицето што 

извршило кривично дело во состојба на суштестве-
но намалена пресметливост, со истата пресуда ќе 
ја изрече и мерката на безбедност задолжително 
психијатриско лекување и чување во здравствена 
установа, ако утврди дека за тоа постојат законски 
услови (член 63 од Кривичниот закон на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија). 

Член 497 
Правосилната одлука со која е изречена мерка-

та на безбедност задолжително психијатриско ле-
кување и чување во здравствена установа, односно 
задолжително психијатриско лекување на слобода 
(чл. 494 и 496) ќе се достави до судот што е надле-
жен да одлучи за лишување од деловна способност. 
За одлуката ќе се извести и органот за старателство. 

Член 498 
(1) По службена должност или на предлог од 

здравствената установа или од органот за стара-
телство, а по сослушување на јавниот обвинител, 
судот што во прв степен изрекол мерка на безбед-
ност задолжително психијатриско лекување и чу-
вање во здравствена установа, ќе ја запре оваа 
мерка и ќе определи отпуштање на сторителот од 
здравствената установа, ако врз основа на мисле-
њето на лекарот утврди дека престанала потребата 
од лекување и чување на сторителот во таа уста-
нова, а може да определи негово задолжително 
психијатриско лекување на слобода. 

(2) Кога од здравствена установа се отпушта 
сторител чија пресметливост била суштествено на-
малена, а во таа установа поминал помалку време 
отколку што изнесува казната затвор на која е осу-
ден, судот со решението за отпуштање ќе одлучи 
дали тоа лице ќе го издржи остатокот од казната 
или ќе биде пуштено на условен отпуст. На сто-
рителот што се пушта на условен отпуст може дз 
му се изрече и мерка на безбедност задолжително 
психијатриско лекување ца слобода4 ако за то^ 
постојат зако,нски услови. 

(3) По службена должност или на предлог оД 
управата на здравствената установа во која обви-
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нетиот се лекува или требало да се лекува, а по 
сослушување на јавниот обвинител, судот може на 
сторителот спрема кој е применета мерка на безбед-
ност задолжително психијатриско лекување на сло-
бода да му изрече мерка на безбедност задолжи-
телно психијатриско лекување и чување во здрав-
ствена установа, ако установи дека сторителот не се 
подложил на лекување или самоволно го напуштил 
или дека и покрај лекувањето останал така опасен 
за својата околина што е потребно негово чување 
и лекување во здравствена установа. Пред доне-
сувањето на одлуката судот по потреба ќе прибави 
и мислење од лекар, а обвинетиот ќе се сослуша 
ако неговата состојба го дозволува тоа. 

Член 499 
(1) За примена на мерката на безбедност задол-

жително лекување на алкохоличари и наркомани 
судот одлучува откако ќе прибави наод и мислење 
од вештак. Вештакот треба да се изјасни и за мож-
ностите за лекување на обвинетиот. 

(2) Ако при изрекувањето на условна осуда на 
сторителот му е наложено лекување на слобода, а 
тој не се подложил на лекување или самоволно го 
напуштил, судот може, по службена должност или 
на предлог од установата во која сторителот се ле-
кувал или требало да се лекува, а по сослушавање 
на јавниот обвинител и на сторителот да определи 
отповикување на условната осуда или присилно из-
вршување на изречената мерка задолжително ле-
кување на алкохоличари или наркомани во здрав-
ствена установа или во друга специјализирана уста-
нова. Пред донесувањето на одлуката судот, по пот-
реба, ќе прибави и мислење од лекар. 

Член 500 
(1) Предметите што според кривичниот закон 

мораат да се одземат, ќе се одземат и кога кривич-
ната постапка не ќе се заврши со пресуда со која 
оптужениот се огласува за виновен, ако тоа го ба-
раат интересите на општата безбедност или причи-
ните на моралот. 

(2) Посебно решение за тоа донесува органот 
Пред кој се водела постапката во моментот кога по-
стапката е завршена односно кога е запрена. 

(3) Решението за одземање на предметите од 
став 1 на овој член го донесува судот и кога во пре-
судата со која оптужениот е огласен за виновен е 
пропуштено да се донесе таква одлука. 

(4) Заверен препис на одлуката за одземање на 
предмети ќе се достави до сопственикот на предме-
тите ако сопственикот е познат. 

(5) Против одлуката од ст. 2 и 3 на овој член 
сопственикот на предметите има право на жалба по-
ради непостоење на законски основ за одземање на 
предметите. Ако решението од став 2 на овој член 
не го донел судот, за жалбата одлучува советот (член 
23 став 6) на судот што би бил надлежен за судење 
в;о прв степен. 

Член 501 
(1) Имотната корист постигната со извршување-

то на кривичното дело се утврдува во кривичната 
постапка по службена должност. 

(2) Судот и другите органи пред кои се в1оди кри-
вичната постапка се должни во текот на постапката 
да собираат докази и да ги извидуваат околностите 
што се од важност за утврдување на имотната ко-
рист. 

(3) Ако оштетениот ставил имотноправно бара-
ње во поглед на враќањето на работите прибавени 
со кривичното делјо, односно во поглед на износот 
што и одговара на вредноста на работите, имотната 
корист ќе се утврдува сам1о во оној дел кој не е оп-
фатен со имотноправното бара,ње. 

Член 502 
(1) Кога доаѓа предвид одземање на имотна ко-

рист од организација на здружен труд, од друга са-

моуправна организација или заедница (член 87 од 
Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија), претставникот на организа-
цијата односно на заедницата ќе се сослуша во 
претходната постапка и ќе се повика на главниот 
претрес. Во поканата организацијата односно заед-
ницата ќе се предупреди дека главниот претрес ќе 
се одржи и без присуство на нејзиниот претставник 
и дека во тој случај неговите поранешни изјави ќе 
се прочитаат. 

(2) Претставникот на организацијата односно на 
заедницата ќе се сослуша на главниот претрес по 
обвинетиот. 

(3) Претставникот на организацијата односно на 
заедницата е должен во врска со утврдувањето на 
имотната корист да предлага докази и, по овласту-
вање од претседателот на советот, да им поставува 
прашања на обвинетиот, на сведоците и вештаците. 

(4) Исклучувањето на јавноста на главниот пре-
трес не се однесува на претставникот на организаци-
јата односно на заедницата. 

(5) Ако судот дури во текот на главниот претрес 
утврди дека доаѓа предвид одземање на имотна ко-
рист од организација на здружен труд, од друга са-
моуправна организација или заедница, ќе го преки-
не претресот и ќе го повика нејзиниот претставник. 

Член 503 
(1) Височината на износот на имотната корист су-

дот ќе ја одмери по слободна оцена ако нејзиното 
утврдување би било сврзано со несразмерни теш-
котии или со значително одолжување на постапката. 

(2) Кога постојат околностите од став 1 на овој 
член, а имотна корист би требало да се одземе од 
организација на здружен труд, од друга самоуправ-
на организација или заедница, судот во пресудата 
ќе изрече само одземање на имотната корист, со тоа 
што височината на износот да се утврди во постап-
ката пред надлежниот суд според прописите што се 
применуваат за утврдување на имотната корист што 
организацијата односно заедницата ја постигнала 
со извршување на стопански престап. 

Член 504 
Кога доаѓа предвид одземање на имотна корист, 

судот по службена должност, според одредбите што 
важат за извршната постапка, ќе определи п р и -
времени мерки на обезбедување. Во таков случај 
согласно важат одредбите од член 112 ст. 2 и 3 на 
овој зак,он. 

Член 505 
(1) Одземање на имотна корист судот може да 

изрече во пресудата со која оптужениот се огласува 
за виновен, во решението за судска опомена или во 
решението за примена на воспитна мерка. 

(2) Во изреката на пресудата или на решението 
судот ќе наведе кој предмет односно паричен износ 
се одзема. 

(3) Заверен препис на пресудата односно на ре-
шението се доставува и до организацијата на здру-
жен труд, до друга самоуправна организација или 
заедница ако судот изрекол одземање на имотна ко-
рист од таа организација односно заедница. 

Член 506 
Организацијата на здружен труд, друга самоуп-

равна организација или заедница може да изјави 
жалба против пресудата односно против решението 
и да стави барање за повторување на кривичната 
постапка во поглед на одлуката за одземање на 
имотната корист. 

Член 507 
Одредбите на член 361 ст. 2 и 3 и чл. 369 и 373 

од овој закон согласно ќе се применуваат во поглед 
на жалбата против одлуката за одземање на имотна 
корист. 
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Член 508 
Ако во одредбите на оваа глава не е предвидено 

нешто друго, во поглед на постапката за примена 
на мерки на безбедност или за одземање на имотна 
корист, согласно ќе се применуваат другите одредби 
на овој закон. 

Член 509 
(1) Кога во условната осуда е определено дека 

казната ќе се изврши ако осудениот не ја врати 
имотната корист, не ја надомести штетата или не 
исполни други обврски, а осудениот во определениот 
рок не ги исполни тие обврски, судот што судел во 
прв степен ќе спроведе постапка за отповикување 
на условната осуда. 

(2) Судијата ш.то ќе биде определен за тоа ќе го 
сослуша осудениот, ако е достапен, и ќе ги спроведе 
потребните извиди заради утврдување на фак-
тите и собирање на докази врзани за одлуката. 

(3) По тоа претседателот на советот ќе закаже 
седница на советот за која ќе ги извести тужите-
лот, осудениот и оштетениот, Недоаѓањето на стран-
ките и на оштетниот/ако се уредно известени, не го 
спречува одржувањето на седницата на советот. 

(4) Ако судот утврди дека осудениот не ја ис-
полнил обврската што му била определена со пре-
судата, ќе донесе пресуда со која ќе ја отповика ус-
ловната осуда и ќе определи утврдената казна да се 
изврши, или ќе определи нов рок за исполнување 
на обврската, или ќе го укине тој услов. Ако судот 
најде дека нема основа за донесување на некоја од 
тие одлуки со решение ќе ја запре постапката за 
отповикување на условната осуда. 

Г л а в а XXIX 

ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКА ЗА БРИ-
ШЕЊЕ НА ОСУДАТА ИЛИ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ 
НА МЕРКИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТ И НА ПРАВНИ-

ТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ОСУДАТА 

Член 510 
(1) Кога според законот бришење на осудата нас-

тапува со изминување на определено време и под 
услов осудениот во тоа време да не стори ново кривич-
дело (член 93 ст. 1, 3 и 4 од Кривичниот закон на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, решение за бришење на осудата донесува по 
службена должност органот за внатрешни работи 
надлежен според живеалиштето на осудениот, и за 
тоа го известува органот надлежен за водење на 
казнената евиденција. 

(2) Пред донесувањето на решението за бришење 
на осудат^ ќе се извршат потребните проверувања, 
а особено ќе се соберат податоци за тоа дали про-
тив осудениот е во тек кривична постапка за некое 
ново кривично дело сторено пред истекот на рокот 
предвиден за бришење на осудата. 

Член 511 
(1) Ако надлежниот орган за внатрешни работи 

не донесе решение за бришење на осудата, осудено-
то лице може да бара да се утврди дека бришење 
на осудата настапило според законот. 

(2) Ако органот за внатрешни работи не постапи 
според барањето на осудениот во рок од 30 дена од 
денот на приемот на барањето, осудениот може да 
бара судот што во прв степен ја изрекол пресудата 
да донесе решение за бришење на осудата. 

(Л) За ова барање одлучува судот по сослушу-
вање на јавниот обвинител. 

Член 512 
Ако условната осуда не биде отповикана ни по 

една година од денот на престанувањето на времето 
за проверување, судот што судел во прв степен ќе 
донесе решение со кое се утврдува бришење на ус-

ловната осуда. Ова решение ќе се достави до осуде-
ниот, до јавниот обвинител и до органот надлежен 
за водење на казнената евиденција. 

Член 513 
(1) Постапката за бришење на осудата врз осно-

ва на судска одлука (член 93 став 5 од Кривичниот 
закон на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија се поведува на молба од осудениот. 

(2) Молбата се поднесува до надлежниот суд 
според живеалиштето на осудениот. 

(3) Судијата што ќе биде определен за тоа, прет-
ходно ќе испита дали изминало потребното време 
според ЗАКОНОТ, а потоа ќе ги спроведе потребните 
извиди, ќе ги утврди фактите на кои се по-викува 
молителот и ќе прибави докази за сите околности 
што се важни за одлуката. 

(4) Судот може за однесувањето на осудениот да 
побара извештај од органот за внатрешни работи на 
чие ћодрачје осудениот престојувал по издржаната 
казна, а може таков извештај да бара и од управата 
на установата во која осудениот ја издржувал каз-
ната. 

(5) По извршените извиди, а по сослушавање на 
јавниот обвинител, судијата ќе ги достави списите 
со образложениот предлог до советот на су.дот над-
лежен за донесување одлука. 

(6) Против одлуката на судот по молбата за бри-
шење на осудата жалба можат да изјават молите-
лот и јавниот обвинител. 

(7) Ако судот ја одбие молбата затоа што осуде-
ниот со своето однесување не заслужил бришење 
на осудата, осудениот може молбата да ја повтори 
по истекот на две години од денот на правосилноста 
на решението за одбивање на молбата. 

Член 5141 
Во уверението што на граѓаните им се дава врз 

основа на казнената евиденција заради остварува-
ње на нивните права во странство бришаната осуда 
не смее да се споменува. 

Член 515 
(1) Молба за престанување на мерките на без-

бедност забрана на вршење на професија, дејност 
или должност, забрана на јавно истапување или за-
брана на управување со моторна возило, или за пре-
станување на правната последица од осудата која 
се однесува на забрана на стекнување на опреде-
лено право (член 92 од Кривичниот закон на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија), се 
Поднесува на надлежниот суд според живеалиштето 
на осудениот. 

(2) Судијата што за тоа ќе биде определен прет-
ходно ќе испита дали изминало потребното време 
според законот, а потоа ќе ги изврши пЅотребнитЅ 
извиди, ќе ги утврди фактите на кои се повикува 
молителот и ќе собере докази за сите околности што 
се важни за одлуката. 

(3) За однесувањето на осудениот судијата може 
да побара извештај од органот за внатрешни работи 
на чие подрачје осудениот престојувал по издржа-
ната, простената или застарената главна казна, а мо-
же таков извештај да бара и од установата во која 
осудениот ја издржал казната. 

(4) По спроведените извиди, а по сослушување 
на јавниот обвинител, судијата ќе ги достави списи-
те, со образложен предлог, до судот надлежен за 
донесување решение по молбата за престанување 
на мерката на безбедност, односно на правната по-
следица од осудата. 

(5) Судот од став 4 на овој член претходно ќе 
прибави мислење од јавниот обвинител кој поста-
пува пред тој суд. 

Член 516 
Во случај на одбивање на молбата, нјова молба 

не може да се поднесе пред истекот на две години 
од денот на правосилноста на решението за одби-
вање на поранешната молба. 
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Г л а в а XXX 

ПОСТАПКА ЗА ДАВАЊЕ МЕЃУНАРОДНА КРИ-
ВИЧНОТО АВНА ПОМОШ 

Член 517 
Меѓународната кривичноправна помош се врши 

според одредбите на овој закон, доколку со меѓуна-
роден договор не е определено нешто друго. 

Член 518 
(1) Молбите на домашните судови за правна по-

мош во кривичните предмети се доставуваат до 
странските органи по дипломатски пат. На ист на-
чин до домашните судови се доставуваат молбите од 
странските органи за правна помош. 

(2) Во итни случаи, ако постои заемност, молби-
те за правна цомош можат да се доставуваат преку 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи. 

(3) Со пропис на републиката односно на авто-
номната покраина ќе Се определи кои судови ќе би-
дат надлежни за давање меѓународна кривично-
правна помош, а може да се определи еден суд да 
ги врши тие работи за сите судови на определено 
подрачје. -

Член 519 
(1) Сојузниот секретаријат за надворешни рабо-

ти ќе ја упати молбата на странскиот орган за прав-
на помош до републичкиот односно до покраинскиот 
орган на управата, надлелѕен за правосудство., кој 
ќе ја достави на постапка до судот на чие под-
рачје престојува лицето на кое треба да му се врачи 
некое писмено или кое треба да се испита или да се 
соочи или на чие подрачје треба да се изврши некое 
друго истражно дејствие. 

(2) Во случаите предвидени во член 518 став 2 
од овој закон, Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи ја упатува молбата до судот преку републич-
киот односно покраинскиот орган на управата над-
лежен за правосудство. 

(3) За дозволеноста и начинот на извршување 
на дејствието кое е предмет на молбата на стран-
скиот орган одлучува судот според домашните про-
писи. 

Член 520 
. (1) Домашните судови нема да постапат по 

молбата на странскиот орган со када се бара извр-
шување на кривична пресуда на странски суд. 

(2) Кога молбата се однесува на кривично дело 
за кое според домашните прописи не е дозволена 
екстрадиција, судот преку републичкиот односно 
покраинскиот орган на управата надлежен за пра-
восудство ќе бара упатство од сојузниот орган над-
лежен за правосудство дали ќе се постапи по мол-
бата. 

Член 521 
За кривичните дела правење и пуштање во оп-

тек фалсификувани пари, неовластено производ-
ство, преработка и продажба на опојни дроги и от-
рови, трговијава) бели роб ја, производство и расту-
рање на порнографски списи, каро и за други кри-
вични дела во поглед на кои со меѓународни дого-
вори се предвидува централизација на податоците, 
органот пред кој се води кривичната постапка е дол-
жен, без одлагање, да ги достави до Сојузниот сек-
ретаријат за внатрешни работи податоците за кри-
вичното дело и за сторителот, а првостепениот суд — 
— и правосилната пресуда. 

Член 522 
(1) Ако на територијата, на Социјалистичка Фе-

Јјеративна Република Југославија кривично" дело 
Звршил странец што има живеалиште во стран-

ска држава, на таа држава можат, вон од условите 
предвидени во член 525 од овој закон, да и се отста-

пат сите кривични списи заради кривично гонење 
и судење ако странската држава не му се противи 
на тоа. 

(2) Пред донесување на решението за спроведу-
вање на истрага одлука за отстапување донесува 
надлежниов јавен обвинител. Во текот на истрагата 
оваа одлука, на предлог од јавниот обвинител, ја 
донесува истражниот судија, а до почетокот на глав- ' 
ниот претрес — советот (член 23 став 6). 

(3) Отстапување може да се дозволи за кривични 
дела за кои е предвидена казна затвор до десет го-
дини, како и за кривични дела загрозување на јав-
ниот сообраќај. 

(4) АКО оштетениот е државјанин, на СФРЈ, от-
стапување не е дозволено ако тој му се противи на 
тоа, освен ако е дадено обезбедување за остварува-
ње на неговото имотноправно барање. 

(5) Ако обвинетиот се набга во притвор, од стран-
ската држава ќе се побара по најкраток џат во рок 
од 15 дена да извести да ли го презема гонењето. 

Член 523 
(1) Барањето на странската држава во Социјали-

стичка Федеративна Република Југославија да се 
преземе гонење на државјанин ^а СФРЈ или на ли-
це кое има живеалиште во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија за кривично дело 
извршено во странство, се упатува со списите до 
надлежниот јавен обвинител на чие подрачје тоа 
лице има живеалиште. 

(2) Ако до надлежниот орган на странската др-
жава е поднесено имотноправно барање, ќе се пос-
тапи како тоа барање да е поднесено до надлежниот 
суд. 

(3) За одбивањето да се преземе кривично гоне-
ње, како и за правосилната одлука донесена во кри-
вична постапка, ќе се извести странската држава 
што го упатила барањето. 

Г л а в а XXXI 

ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОБВИНЕТИ И 
ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Член 524 
Издавање на обвинети или осудени лица ќе се 

бара и ќе се врши според одредбите на овој закон, 
доколку со меѓународен договор не е определено 
нешто друго. 

Член 525 
(1) Претпоставки за издавање се: 
1) лицето чие издавање се бара да не е држав-

јанин на СФРЈ; 
, 2) делото поради кое се бара издавање да" не е 

извршено на територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, против неа или 
нејзин државјанин; 

3) делото поради кое се бара издавање да е кри-
вично дело и според домашен закон и според зако-
нот на државата во која е извршено; , 

4) според домашен заклон да не настапила заста-
реност на кривичното гонење или застареност на 
извршувањето на казната, пред да е странецот^ при-
творен или како обвинет испитан; 

5) странецот чие издавање се бара да не е по-
ради истото дело од домашен суд веќе осуден, или 
за истото дело да не е од домашен суд правосилно 
ослободен, освен ако се стекнуваат условите за пов-
торување на кривичната постапка предвидени со 
овој закон, или против странецот во Југославија по-
ради истото дело сторено спрема Југославија да ие 
е поведена кривична постапка,' а ако е поведена 
постапка поради дело сторено спрема државааччн 
на' СФРЈ, да е положено обезбедување за оствару-
вање на имотноправиото барање на оштетениот; 
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6) да е утврден идентитетот на лицето чие изда-
вање се бара; 

7) да има доволно докази за основано сомневање 
дека странецот чие издавање се бара сторил опре-
делено кривично дело или дека постои правосилна 
пресуда. 

(2) Како домашен закон, во смисла на точка 3 
на став 1 од овој член се смета сојузен закон однос-
но закон на републиката или автономната покраина 
на чија територија се наоѓа судот надлежен за од-
лучување за издавање. 

Член 526 
(1) Постапка за издавање на обвинети или осу-

дени странци се поведува по молб,а од странска др-
жава. 

(2) Молбата за издавање се поднесува по дипло-
матски пат. 

(3) Кон молбата за издавање мораат да се при-
ложат: 

-1) средства за утврдување на идентитет на об-
винетиот односно на осудениот (точен опис, фото-
графии, отпечатоци на прстите и^сл.); 

2) уверение или други податоци за државјан-
ството на странецот; 

3) обвинителен акт или пресуда или одлука за 
притвор или некој друг акт рамен на оваа одлука, 
во оригинал или во заверен препис, во кој треба да 
е назначено името и презимето на лицето чие изда-
вање се бара и други податоци потребни за утврду-
вање на неговиот идентитет, опис на делото, закон-
ски назив на кривичното дело и докази за основа-
ното сомневање; 

, 4) извод од текстот на кривичниот закон на 
странската држава што треба да се примени или е 
Применет спрема обвинетиот поради делото по повод 
кое се бара издавање, а ако делото е извршено на 
територијата на трета држава, тогаш и извод од 
текстот на кривичниот закон на таа држава. 

(4) Ако споменатите прилози се составени на 
странски јазик треба да биде прил.ожен и заверен 
превод на еден од јазиците на народите на Југосла-
вија. 

Член 527 
(1) Сојузниот секретаријат за надворешни ра-

боти ја доставува молбата за издавање на странец 
преку републичкиот односно покраинскиот орган на 
управата надлежен за правосудство до истражниот 
судија на судот на чие подрачје странецот престоју-
ва или на чие подрачје ќе се затече. 

- (2/ АКО не се знае живеалиштето или престоју-
валиштето на странецот чие издавање се бара, тоа 
ќе се установи претходно преку органите за вна-
трешни работи. 

(3) Ако молбата им одговара на условите од член 
526 на овој закон истражниот судија ќе издаде на-
лог странецот да се притвори, ако постојат причи-
ните од член 191 на овој закон, односно ќе презе-
ме други мерки за обезбедување на негово присуство 
освен ако веќе од самата молба е очигледно дека 
нема место за издавање. 

(4) Истражниот судија, откако ќе го установи 
идентитетот на странецот, на овој без одлагање ќе 
му соопшти зошто и врз основа на кои докази се 
бара негово издавање и ќе го повика да наведе што 
има во своја одбрана. 

(5) За испитувањето и одбраната ќе се состави 
записник. Истражниот судија ќе го упати странецот 
дека може да земе бранител или ќе,лду го назначи 
по службена должност, ако е во прашање кривично 
дело за кое одбраната според овој закон е задолжи-
телна. 

Член 528 
(1) Во итни случаи, кога постои опасност дека 

странецот ќе побегне или ќе се сокрие, органот за 

внатрешни работи може странецот да го лиши од 
Слобода заради спроведување до истражниот судија 
на надлежниот орган врз основа на молбата на над-
лежниот странски орган, без оглед на тоа како е 
упатена. Во молбата треба да бидат наведени пода-
роците за утврдување на идентитетот на странецот, 
природата и називот на кривичното дело, бројот на 
одлуката, датумот, местото и називот на странскиот 
орган што го определил притворот и изјава дека из-
давањето ќе биде барано по редовен пат. 

(2) Кога ќе се определи притвор во смисла на 
став 1 од овој член и странецот ќе биде спроведен 
до истражниот судија, истражниот судија по него-
вото испитување ќе го извести за притворот Сојуз-
ниот секретаријат за надворешни работи преку ре-
публичкиот односно покраинскиот орган на управата 
надлежен за правосудство. 

(3) Истражниот судија ќе го пушти на слобода 
странецот кога ќе престанат причините за притворот, 
или ако молба за издавање не биде поднесена во 
рокот што го определил тој, водејќи сметка за одда-
леченоста на државата која бара издавање, а кој 
не може да биде подолг од три месеци од денот на 
притворањето на странецот. За овој рок ќе се из-
вести странската држава. На молба од странската 
држава советот на надлежниот суд може да го про-
должи овој рок во оправдани случаи најмногу уште 
за два месеца. 

(4!) Кога пропишаната молба ќе биде поднесена 
во определен рок истражниот судија ќе постапи спо-
ред член 527 ст. 3 и 4 од овој закон. 

Член 529 
(1) По сослушувањето на јавниот обвинител и на 

бранителот истражниот судија по потреба ќе спро-
веде и други извидни дејствија заради утврдување 
дали постојат претпоставки за издавање на стране-
цот односно за предавање на предметите врз- кои или 
со помош на кои е сторено кривичното дело, ако тие 
предмети се одземени од странецот. 

(2) По спроведените извиди истражниот судија 
списите на извидот, со своето мелење, ќе ги достави 
до советот. 

(3) АКО против странецот чие издавање се бара 
кај домашен суд е во тек кривична постапка поради 
истото или друго кривично дело, истражниот судија 
тоа ќе го назначи во списите. 

Член 530 
(1) АКО советот на надлежниот суд најде дека 

не се исполнети законските претпоставки за издава-
ње, ќе донесе решение дека молбата за издавање се 
одбива. Ова решение тој суд по службена должност 
ќе го достави до судот определен со републички од-
носно со покраински пропис, кој по сослушувањето 
на јавниот обвинител, ќе го потврди, укине или преи-
начи решението. 

(2) Ако странецот е во притвор, советот може 
да одлучи тој да остане во притвор до, правосилно-
ста на решението за одбивање на издавањето. 

(3) Правосилното решение со кое се одбива из-
давањето ќе се достави, преку републичкиот, однос-
но покраинскиот орган на управата надлежен за 
правосудство, до Сојузниот секретаријат за надво-
решни" работи, кој за тоа ќе ја извести странската 
држава. 

Член 531 
Ако советот на надлежниот суд најде дека се 

исполнети законските претпоставки за издавање на 
Странецот (член 525), ќе го утврди тоа со решение. 
Против тоа решение странецот има право на жалба 
до судот определен со републички односно со покра-
ински пропис. 

Член 532 
. Ако судот по повод жалбата најде дека се ис-

полнети законските претпоставки за издавање на 
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странецот односно ако против таквото решение на 
првостепениот суд не биде вложена жалба, предме-
тот се доставува до старешината на сојузниот орган 
надлежен за правосудство, кој ќе одлучи за изда-
вањето. 

Член 533 
(1) Старешината на сојузниот орган надлежен 

за правосудство донесува решение со кое издава-
њето го дозволува или не го дозволува. Старешината 
на сојузниот орган надлежен за правосудство може 
да донесе решение издавањето да се одложи затоа 
што поради друго кривично дело кај домашен суд 
е во тек кривична постапка против странецот чие 
издавање се бара или затоа што странецот се наоѓа 
на издржување на казна во Југослвија. 

(2) Старешината на сојузниот орган надлежен 
за правосудство нема да дозволи издавање на стра-
нец што во Југославија ужива право на азил или 
ако се работи за политичко или воено кривично дело. 
Тој може да одбие издавање ако се во прашање 
кривични дела за кои во домашен закон е предви-
дена казна затвор до три години или ако странскиот 
суд изрекол казна лишување од слобода до една 
година. 

Член 534 
(1) Во решението со кое дозволува издавање на 

странец, старешината на сојузниот орган надлежен 
за правосудство ќе наведе: 

1) дека тој не може да се гони за друго кри-
вично дело сторено пред издавањето; 

2) дека спрема него не може да се изврши каз-
на за друго кривично дело сторено пред издавањето; 

3) дека спрема него не може да се примени по-
тешка казнам од онаа на која е осуден; 

4) дека тој не смее да и се издаде на трета др-
жава заради гонење за кривично дело сторено пред 
дозволеното издавање. 

(2) Освен наведените услови старешината на со-
јузниот орган надлежен за прав,осудство може да 
постави и други услови за издавање. 

Член 535 
(1) За решението со кое е одлучено за издава-

њето ќе се извести странската држава по дипло-
матски пат. 

(2) Решението со кое се дозволува, издавање ќе 
се достави до Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи кој наредува странецот да се спроведе до 
границата каде што, на договореното место ќе им се 
предаде на органите на странската држава "што го 
барала издавањето. 

Член 536 
(1) Ако издавање на исто лице бараат повеќе 

странски држави поради исто кривично дело, ќе и 
се даде првенство на молбата на државата чиј др-
жавјанин е тоа лице, а ако Таа држава не бара из-
давање, на молбата на државата на чија територија 
е извршено кривичното дело, а ' ако делото е извр-
шено на територијата на повеќе цржви или не се 
знае каде е извршено — на молбата на државата 
што прва го барала издавањето. 

(2) Ако издавање на исто лице бараат повеќе 
странски држави поради различни кривични дела, 
ќе и се даде првенство на молбата на онаа држава 
чиј државјанин е тоа лице, а ако оваа држава не 
бара издавање — на молбата на државата на чие 
подрачје е извршено најтешкото кривично дело, а 
ако делата се со иста тежина — на молбата на др-
жавата што прва го барала издавањето. 

"Член 537 
(1) Ако против лице што се наоѓа во странска 

држава се води кривична постапка во Југославија 
или ако лицето што се наоѓа во странска држава го 

казнил домашен суд, старешината на сојузниот ор-
ган надлежен за правосудство може да поднесе 
молба за издавање. 

(2) Молбата се поднесува до странската држава 
по дипломатски пат и кон неа се' приложуваат ис-
правите и податоците од член 526 на овој закон. 

Член 538 
(1) Кога постои опасност дека лицето за кое се 

бара издавање ќе побегне или ќе се сокрие, старе-
шината на сојузниот орган надлежен за правосуд-
ство може и пред да се постапи според член 537 од 
овој закон да барс1 против тоа лицђ да се преземат 
потребните мерки заради негово притворање. 

(2) Во молбата за привремено притворање по-
себно ќе се назначат подато,ците за идентитетот на 
бараното лице, природата и називот на кривичното 
дело, бројот на одлуката, датумот, местото и називот 
на органот што ш определил притворот односно по-
датоци за правосилноста на пресудата, како и из-
јава дека издавањето ќе се бара по редовен пат. 

Член 539 
(1) АКО бараното лице биде издадено, ќе може 

кривично да се гони односно спрема него ќе може да 
се изврши казната само за кривичното дело за кое 
е одобрено издавањето. 

(2) Ако таквото лице правосилно е осудено од 
домашен суд и за други кривични дела сторени 
пред издавањето за кои издавање не е одобрено, ќе 
се применат согласно одредбите^на член 401 од овој 
закон. 

(3) Ако издавањето е одобрено под определени 
услови во поглед на видот или височината на каз-
ната што може да се изрече односно да се изврши 
и под тие услови биде прифатено, судот при изре-
кувањето на казната е врзан со тие услови, а ако 
се работи за извршување на веќе изречена казна, 
судот што судел во последен степен ќе ја преиначи 
пресудата и ќе ја сообрази изречената казна кон 
условите за издавање. 

(4) Ако издаденото лице било притворено во 
странска држава поради^ кривичното дело поради 
кое е издадено, времето што го поминало во притвор 
ќе му се засмета во казната. 

Член 540 
(1) Ако издавање бара странска држава од друга 

странска држава, а бараното лице би требало да се 
спроведе преку територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, спроведување на 
молба од заинтересираната држава може да дозволи 
старешината на сојузниот орган надлежен за право-
судство, под услов да не се работи за државјанин 
на СФРЈ и издавањето да не се врши за политич-
ко или воено кривично дело. 

(2) Молбата за спроведување на лицето преку 
територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија мора да ги содржи сите пода-
тоци од член 526 на овој закон. 

(3) Под услов на заемност трошоците за спрове-
дувањето на лицето преку територијата на Социјал 
листичка Федеративна Република Југославија па-
ѓаат врз товар на буџетските средства. 

Г -лава XXXII 

ПОСТАПКА ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА, РЕХА-
БИЛИТАЦИЈА И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДРУГИ-
ТЕ ПРАВА НА ЛИЦА НЕОПРАВДАНО ОСУДЕНИ' 

И НЕОСНОВАНО ЛИШЕНИ ОД СЛОБОДА 

Член 541 
(1) Право на надомест на штета поради неоправ-

дана осуда има лицето спрема кое била правосилно 
изречена кривична санкција, или кое е огласено за 



Страна 210 - Број 4 ^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, И јануари 1977 

виновно а е ослободено од казната а подоцна по по-
ЈЈОД вонреден правен лек новата постапка правосил-
но е запрена или со правосилна пресуда е ослободе-
ло од обвинението или обвинението е одбиено, ос-
Бен во следните случаи: 

1) ако до запирање на постапката или пресудата 
Со која обвинението се одбива дошло поради тоа 
што во новата постапка оштетениот како тужител, 
Односно приватниот тужител се откажал од гонење, 
Зили оштетениот се откажал од предлогот, а до отка-
жување дошло врз основа на спогодба со обвинетиот; 

2) ако по повод барањето за повторување на 
Постапката на штета на обвинетиот новата постапка 
^ запрена врз основа на член 143 од овој закон; 

3) ако во новата постапка со пресуда е одбиено 
обвинението поради ненадлежност на судот, а овла-
стениот. тужител презел гонење пред надлежниот 
суд. 

(2) Осудениот нема право на надомест на, ште-
та ако со свое лажно признание или на друг начин 
намерно ја предизвикал својата осуда, освен ако 
Ца тоа бил присилен. 

(3) Во случај на осуда за кривични дела во 
Стек, правото на надомест на штета може да се 
Однесув-а и на одделни кривични дела во поглед на 
кои се исполнети условите за признавање надомест. 

Член 542 
(1) Правото на надомест на штета застарува за 

три години од денот на правосилноста на првосте-
пената пресуда со која обвинетиот е ослободен од об-
винението или со која обвинението е одбиено односно 
од денот на правосилноста на првостепеното реше-
ние со кое постапката е запрена, а ако по повод 
жалбата решавал повисокиот суд — од денот на 
приемот на одлуката на повисокиот суд. 

(2) Пред поднесувањето до судот на тужба за 
надомест на штетата, оштетениот е должен со сво-
ето барање да се обрне до органот определен со 
републички односно со покраински пропис, а ако 
е во прашање одлука на воен суд, до Сојузниот се-
кретаријат за народна одбрана, заради постигање 
спогодба за постоење на штета и за видот и висо-
чината на надоместот. 

(3) Во случајот од член 541 став 1 точка 3 од 
овој закон, за барањето може да се решава само ако 
овластениот тужител не презел гонење пред над-
лежниот суд во рок од три месеци од денот на 
приемот на правосилната пресуда. Ако по истекот 
на овој рок овластениот тужител го преземе гоне-
њето пред надлежниот суд, ќе се прекине постапка-
та за. надомест на штетата до окончувањето на кри-
вичната постапка. 4 

Член 543 
(1) Ако барањето за надомест на штетата не 

биде усвоено или по него органот на управата не 
донесе одлука во рок од три месеци од денот на 
поднесувањето на барањето, оштетениот може кај 
надлежниот суд да поднесе тужба за ; надомест на 
штетата. Ако е постигната спогодба само во поглед 
на дел од барањето, оштетениот може да поднесе 
тужба во поглед на остатокот од барањето. 

(2) Додека трае постапката од став 1 на овој 
член, не тече застареноста предвидена во член 542 
став 1 од овој закон. 

(3) Тужбата за надомест на штета се поднесува 
против републиката односно против автономната 
покраина на чија територија ее наоѓа судот што 
судел во прв степен, а ако е во прашање одлука 
на воен суд - против федерацијата. 

Член 544 
(1) Наследниците го наследуваат с̂ амо правото на 

-оштетеното лице на надомест на имотна штета. Ако 
оштетениот веќе ставил барање, наследниците мо-

жат да . ја продолжат постапката само во граници-
те на веќе поставеното -барање за надомест на 
имотна штета. 

(2) Наследниците на оштетеното лице можат по 
неговата смрт да ја продолжат постапката за на-
домест на штетата односно да поведат постапка ако 
оштетеното лице умрело пред истекот на рокот на 
застареноста и од барањето не се одрекло. 

Член 545 
(1) Право на надомест на штетата му припаѓа 

и на лицето: 
1) што било во притвор а не дошло до поведу-

вање кривична постапка или постапката е запрена 
со правосилно решение, или со правосилна пресуда 
е ослободено од обвинението или обвинението е од-
биено; 

2) што издржувало казна лишување од слобода, 
а по повод повторувањето на кривичната постапка, 
барањето за заштита на законитоста или барањето 
за вонредно преиспитување на правосилната пресу-
да му е изречена казна лишување од слобода во 
пократко траење од казната што ја издржало, или 
му е изречена кривична санкција која не се состои 
во лишување од слобода, или е огласено за виновно, 
а ослободено е од казната; 

3) што поради грешка или незаконита работа ' 
на органот неосновано е лишено од слобода, или е 
задржано подолго во притвор или во установата за 
издржување на казната или мерката; 

4) што во притвор поминало подолго време от-
колку што трае казната затвор на која е осудено. 

(2) На лицето што според член 195 од овој за-
кон е лишено од слобода без законски основ, му 
припаѓа право на надомест на штета ако против 
него не е определен притвор, ниту времето за кое 
е лишено од слобода да му е засметано во изрече-
ната казна за кривично дело или за прекршок. 

(3) Надомест на штета не му припаѓа на лице 
што со свои недозволени постапки предзвикало ли-
шување од слобода. Во случаите од точка 1 на став 
1 од овој член е исклучено правото на надомест 
на штета, иако постоеле околностите од член 541 
став 1 точ. 1 и 3 или ако постапката е запрена врз 
основа на член 143 од овој закон. 

(4) Во постапката за надомест на штета во слзт-
чаите од ст. 1 и 2 на овој член согласно ќе се при-
менуваат одредбите на оваа глава. 

Член 546 
(1) АКО случајот на КОЈ се однесува неоправда-

ната осуда или неоснованото лишување од слобода ' 
на некое лице е прикажуван во јавно средство за 
информирање и со тоа бил повреден угледот на 
тоа лице, судот, на негово барање, ќе објави во ве-
сниците или во друго јавно средство за информи-
рање соопштените за одлуката од која произлегува 
неоправданоста на поранешната осуда односно нео-
снованоста на лишувањето од слобода. Ако случа-
јот не е прикажуван во јавно средство за информи-
рање, вакво соопштение, на барање од тоа лице, 
ќе се достави до органот или организацијата во 
која лицето работи! а ако за негова рехабилитација 
е потребно тоа — до општествената или друга орга-
низација. По смртта на осуденото лице правото на 
поднесување на ова барање му припаѓа на неговиот 
брачен другар, на децата, родителите, браќата и 
сестрите. 

(2) Барањето од став 1 на КЈВОЈ член може да 
се поднесе и ако не е ставено барање за надомест 
на штета. 

(3) Независно од условите предвидени во член 
541 од овој закон, барањето од став 1 на овој член 
може да се поднесе и кога по повод вонреден пра-
вен лек е изменета правната квалификација на 
делото, ако поради правната квалификација во по-
ранешната пресуда бил потешко повреден угледот 
на осуденото лице. 
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(4) Барањето од ст. 1 до 3 на овој член се под-
несува во рок од шест месеци (член 542 став 1) до 
судот што во кривична постапка судел во прв сте-
пен. За барањето одлучува советот (член 23 став в). 
При решавањето за барањето согласно се примену-
ваат одредбите на член 541 ст. 2 и 3 и член 545 став 
3 од овој закон. 

Член 547 
Судот што во кривична постапка судел во прв 

степен по службена должност ќе донесе решение со 
кое се поништува запишувањето на неоправданата 
осуда во казнената евиденција. Решението се доста-
вува до органот надлежен за водење на казнената 
евиденција. За поништеното запишување не смеат 
никому да му се даваат податоци од казнената еви-
денција. 

Член 548 
Лицето на кое му е дозволено разгледување и 

препишување на списите (член 131) што се однесу-
ваат на неоправдана осуда или на неосновано ли-
шување од слобода, не може да употреби податоци 
од тие списи на начин што би бил од штета за 
рехабилитацијата на лицето против кое е бодена 
кривична постапка. Претседателот на судот е дол-
жен на ова да го предупреди лицето на кое му е 
дозволено разгледување, и тоа ќе се забележи на 
списот, со потпис на тоа лице. 

Член 549 
(1) На лицето на кое поради неоправдана осуда 

ули неосновано лишување од слобода му преста-
нал работниот однос или својството на осигуреник 
на социјално осигурување, му се признава работниот 
стаж, односно стажот на осигурување како да било 
на работа за времето за кое поради неоправданата 
осуда или неоснованото лишување од слобода го 
загубило стажот. Во стажот се засметува и вре-
мето на невработеност до која дошло поради нео-
правданата осуда или неоснованото лишување од 
слобода, а која не настанала по вина на тоа лице. 

(2) При секое решавање за правото врз кое вли-
јае'должината на работниот стаж односно на ста-
жот на осигурувањето, надлежниот орган или орга-
низација Д е го земе предвид стажот признаен со 
одредбата на став 1 од овој член. 

(3) Ако органот или организацијата од став 2 
на овој член не го земе предвид стажот признаен 
со одредбата на став 1 од овој член, оштетеното лице 
може да бара 'судот наведен во член 543 став 1 од 
Овој закон да утврди дека признавање на ова време 
настапило според законот. Тужбата се поднесува 
против органот или организацијата која го оспорува 
,признаениот стаж и против соодветната општестве-
но-политичка заедница (член 543 став 3). 

(4) На барање од органот односно организација-
та кај која правото од став 2 на овој член се оства-
рува, ќе се исплати од општествените средства 
(член 5 4 3 ^ ^ 8 3) пропишаниот придонес за времето 
за кое со одредбата на став 1 од овој член стажот 
6 признаен. 

(5) Стажот на осигурувањето признаен со од-
редбата на став 1 од овој член во целост се засме-
тува, во Пензискиот стаж. 

Г л а в а XXXIII 

ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТЕРНИЦА И 
ОБЈАВА 

Член 550 
Ако не се знае живеалиштето или престојува-

лиштето на обвинетиот, судот ќе побара од органов 
за внатрешни работи обвинетиот да го побара ,и 
Да го извести судот за неговата адреса. 

Член 551 
(1) Издавање потерница може да се нареди когШ 

обвинетиот против кого е поведена кривична постап-

ка поради кривично дело за кое се гони по службена 
должност и за кое според законот може да се изре-
че казна затвор од три години или потешка казна 
се наоѓа во бегство, а постои наредба за негово 
доведување или решение за определување притвор. 

(2) Издавање потерница наредува судот пред кој 
се води кривичната постапка. 

(3) Издавање потерница ќе се нареди и во слу-
чај на бегство на обвинетиот од установата во која 
ја издржува казната без оглед на височината на 
казната, или бегство од установата во која издржу-
ва заводска мерка сврзана со лишувањето^ од сло-
бода. Наредба во таков случај издава^управникот 
на установата. 

(4) Наредбата Аа судот или на управникот на 
установата за издавање потерница се доставува до 
органите за внатрешни работи заради извршување.' 

Член 552 
(1) Ако се потребни податоци за одделни пред-

мети што се во врска со кривичното дело, или овие 
предмети треба да се пронајдат, а особено ако е тоа 
потребно заради установување на идентитетот на 
пронајден непознат леш, ќе се нареди издавање ^ 
објава со која ќе се побара податоци или известу-
вања да се достават до органот што ја води поста-
пката. 

(2) Органите, за внатрешни работи можат да 
објавуваат и фотографии на лешеви и на исчезнати 
лица ако постојат основи за сомневање дека до 
смрт, односно до исчезнување на тие лица, дошло 
поради кривично дело. 

,Член 553 
ч 

Органот што наредил издавање потерница или 
објава е должен веднаш да ја повлече кбга ќе се 
пронајде бараното лице или предмет, или кога ќе 
настапи застареност на кривичното гонење или на 
извршувањето на казната или други причини по-
ради кои потерницата или објавата повеќе не е 
потребна. 

Член 554 
(1) Потерница и објава распишува органот за 

внатрешни работи надлежен според местото на оној 
државен орган пред кој се води кривичната по-
стапка односно установата од која побегнало ли-
цето на издржување на казна'или заводска мерка. 

(2) Заради известување на јавноста за потерни-
цата или објавата можат да се користат и јавните 
средства за информирање. 

(3) Ако е веројатно дека лицето по кое е изда-
дена потерница се наоѓа во странство, Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи може да распи-
ше и Меѓународна потерница. 

(4) На молба од странскиот орган, Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи може да распише 
потерница и за лице завков се сомнева дека се наоѓа 
во Југославија, ако во молбата е дадена изјава дека 
во случај на пронаоѓање на тоа лице ќе се побара 
негово издавање. 

Г л а в а XXXIV 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 555 
(1) АКО кај судот што суди. само во прв степен 

поради недоволен број судии не може да се форми-
ра советот предвиден во член 23 став 6 од овој за-
кон, работите од надлежноста на тој совет ќе ги 
врши советот на непосредно повисокиот суд, ако со 
Одредбите, од ст. 2 и 3 од овој член не е определено 
Поинаку. 

(2) По предавањето на обвинителниот акт од-
носно обвинителниот предлог, притвор определув,а 
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или го укинува, по сослушување на јавниот обви-
нител, ако постапката се води по негово барање, 
претседателот на советот, односно судија 'поединец, 
а на главниот претрес — советот. 

(3) Судијата на првостепениот суд донесува од-
лука за барањето за. повторување на постапката 
(чл^н 406 став 1) и става предлог по повод бара-
њето за вонредно ублажување на казната (член 
414 став 3). ^ , 

(4) Надлежниот републички односно покраински 
орган ги определува судовите од став 1 на овој 
член кај кои ќе се применуваат ^одредбите на ст. 
1 до 3 на овој член. 

Член 556 
Ако на денот на влегувањето во сила на овој 

закон е во тек некој рок, тој рок ќе се смета спо-
ред одредбите на овој закон, освен ако досегашниот 
рок е подолг. 

Член 557 
Одредбите на член 445 од овој закон ќе се при-

менуваат од денот определен со републички односно 
со покраински закон. 

Член 558 
(1) Одредбите на Законикот за кривичната пос-

тапка што се однесуваат на гонењето за кривични 
дела на предлог од оштетениот, ќе се применуваат 
и по влегувањето во сила на овој закон, ако до тоа 
време, врз основа на ставениот предлог, обвине-
нието е подигнато. 

(2) Ако по влегувањето во сила на овој закон, 
по повод редовен или вонреден правен лек, е уки-
ната пресудата или е дозволено повторување на 
постапката за кривично дело за кое се гонело по 
предлог од оштетениот, а за кое по влегувањето во 
сила на овој закон се гони по службена должност, 
оштетениот повеќе не може да се откаже од пред-
логот. Ако за тоа кривично дело по влегувањето 
во сила' на овој закон се гони по приватна тужба, 
-предлогот на оштетениот ќе се смета како приватна 
тужба и натамошната постапка ќе се спроведе по 
таа тужба. 

Член 559 
Ако оштетениот се откажал од предлогот за 

гонење до влегувањето во сила на овој закон, пос-
тапката за надомест на трошоците на кривичната 
постапка предвидена во член 92 став 5 од Законикот . 
за кривичната постапка, ќе се спроведе и по вле-
гувањето во сила на овој закон ако до тогаш не 
била окончена. 

Член 560 
(1) Ако до денот на влегувањето во сила на 

овој закон е донесена одлука против која според 
одредбите на Законикот за кривичната постапка е 
дозволен правен лек, а таа одлука уште не е доста-
вена до лицата што имаат право на правен лек, 
или уште тече рокот за изјавување на правен лек, 
или правен лек е изјавен но по него не е одлу-
чено, ќе се применат, во поглед на правото на пра-
вен лек и на постапката по правниот лек, одред-
бите на Законикот за кривичната постапка. 

(2) Ако во Сојузниот суд на денот на влегува-
њето во сила на овој закон се затечат нерешени 
предмети по правен лек за чие решавање по-
веќе не е надлежен тој суд, тие предмети ќе се 
достават до судот надлежен за решавање според 
овој закон. 

Член 561 
Во поглед на надоместот на штета на лицата 

неопр.авдано осудени и неосновано лишени од сло-
бода, одредбата на член 7 од Уводниот закон за 
Законикот за кривичната поставка („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 40/53) се применува и по влегува-
њето' во сила на овој закон. 

Член 562 
Одредбата на член 6 од Уводниот закон за За-

коникот за кривичната постапка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 40/53) ќе се применува и по влегува-
њето во сила на овој закон врз повторувањето на 
кривичната постапка правосилно довршена пред 
1 јануари 1954 година. 

Член 563 
Одредбите на чл. 4?5 до 429 од овој закон ќе 

се применуваат само во поглед на пресудите за 
кривични дела извршени чго влегувањето во сила 
на овој закон. 

Член 564 
Ако со овој закон не е определено поинаку, со 

денот на неговото влегување во сила престануваат 
да важат Законикот за кривичната постапка 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 50/67, 54/70 и 6/73), 
прописите кои се донесени врз основа на тој зако-
ник и одредбите на други прописи што се во спро-
тивност со овој закон. 

Член 565 
Овој закон влегува во сила на 1 јули 1977 го-

дина. 

37. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕС-

НАТА ПОСТАПКА 

Се прогласува Законот за процесната постапка, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 24 декември 1976 година. 

ПР бр. 555 
24 декември 1976 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 

Д е л п р в и 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Г л а в а п р в а 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се определуваат правилата на по-

стапката врз основа на кои редовниот суд расправа 
и одлучува во споровите од личните и семејните 
односа, од работните односи, како и од имотните и 
други граѓанскоправни односи на физичките и 
граѓанските правни лица, на општествено-политич-
кгте заедници, на организациите на здружен труд и 
на други општествени правни лица, освен ако некои 
од наведените спорови со посебен закон се ставени 
во надлежност на друг суд или на државен односно 
на општествен орган. 
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Член 2 
Во процесната постапка судот одлучува во гра-

ниците на барањата што се ставени во постапаката. 
, Судот не може да одбие да одлучува' по барање 

за кое е надлежен. 

Член 3 
Странките можат слободно да располагат со ба-

рањето што ги ставиле во текот на постапката. 
Тие можат да се одречат од своето барање, да 

го признаат барањето на противникот и да се по-
рамнат. 

Судот нема да ги уважи располагањата на 
странките: 

1) кои ^е во спротивност со присилните пропи-
си за самоуправните права на работните луѓе, за 
располагањето со општествени средства и со други 
присилни прописи; 

2) кои се во спротивност со правилата на мо-
ралот на самоуправното социјалистичко опште-
ство. 

Член 4 
Судот одлучува за тужбеното барање, по пра-

вило, врз основа на усно, непосредно и јавно рас-
правање. 

Член 5 
Судот на секоја странка ќе Л даде можност да 

се изјасни за барањата и наводите на противната 
странка. 

Само кога тоа е определено со овој закон, судот 
е овластен да одлучи за барање за кое на проршна 
странка не и била дадена, можност да се изјасни. 

Член 6 
Процесната постапка се води на јазикот што е, 

во службена употреба во судот. 
Странките и другите учесници во постапката 

имаат право да се служат со својот јазик и писмо и 
писмената да им се доставуваат на јазиците на на-
родите и народностите на Југославија во согласност 
со одредбите на законот. 

Член 7 
Судот е должен наполно и вистинито да ги 

утврди спорните факти од кои зависи основаноста 
на барањето. 

Странките се должни да ги изнесат сите факти 
врз кои ги засноваат своите барања и да предло-
жат докази со кои се утврдуваат тие факти. 

Судот , е овластен да ги изведе и доказите што 
странките ће ги предложиле, ако тие докази се од 
значење за одлучувањето. 

Судот е овластен да ги утврди и фактите што 
странките не ги изнеле/ако од резултатите на рас-
правата и од докажувањето произлегува дека 
странките одат кон тоа да располагаат со барања 
со кои не можат да располагаат (член 3 став 3). 

Член 8 
, Кои факти ќе ги земе како доказни одлучува 

судот по свое уверение врз основа на совесна и 
Грижлива оцена на секој доказ посебно и на сите 
докази заедно, како и врз оонова на резултатите од 
целокупната постапка. 

Члегѓ 9 
Странките се должни пред судот да ја збору-

ваат вистината и совесно да ги користат правата 
што им се признанени со овој закон. 

Член 10 
Судотхе должен да настојува постапката да се 

спроведе без одолжување и со што помалку трошоци 

и да ја оневозможи секоја злоупотреба на правата 
што на странките им припаѓаат во постапката. 

Член ПЈ 
Странката која од незнаење не ги к(рристи пра-

вата што и припаѓаат според овој закон, судот ќе 
ја предупреди кои процесни дејствија може да ги 
преземе. 

Член 12 
Кога одлуката на судот зависи од претходното 

решение на прашањето дали поетон некое право 
или правен однос, а за тоа прашање уште не до-
нел одлука судот или друг надлежен орган (прет-
ходно прашање), судот може сам да го реши тоа 
прашање, ако со посебни прописи не е определено 
поинаку. 

Одлуката на судот за претходното прашање има-
правно дејство само во процесот во кој - е решено 
тоа прашање. 

Во процесната постапка судот во поглед на по-
стоењео на кривично дело и кривична одговорност 
на сторителот е врзан за правосилната пресуда на 
кривичниот суд со која оптужениот се огласува за 
виновен. 

Член 13 
Во процесната постапка судовите судат во збо-

рон состав. 
Со закон се определува во кои случаи суди су-

дија поединец. 
Член 14 

Ако за одделни дејствија со закон не е опреде-
лена формата во која можат да се преземат, стран-
ките ги преземаат процесните дејствија писмено 
вон од рочиштето или усно на рочиштето. 

Г л а в а в т о р а 

НАДЛЕЖНОСТ И СОСТАВ НА СУДОТ 

1. Заеднички одредби 

Член 15 
Судот оценува по службена должност, веднаш 

по приемот на тужбата, дали е надлежен и во кој 
состав е надлежен. 

Тоа оценување на надлежноста се врши врз ос-
нова на наводите во тужбата и врз основа на фак-
тите што му се познати на судот. 

Ако во текот на постапката се променат окол-
ностите врз кои е заснована надлежноста на судот, 
или ако тужителот го намали тужбеното барање, 
судот што бил надлежен во времето на поднесува-
њето на тужбата останува и натаму надлежен и 
ако поради овие промени би бил надлежен друг ре-
довен суд од ист вид. 

Член 16 
Судот во текот на целата постапка по службе-

на должност внимава дали решавањето на спорот 
опаѓа во судска надлежност. 

Кога судот во текот на постапката ќе утврди 
дека за решавање на спорот не е надлежен ни редов-
ниот суд ни судот на здружениот труд ниту друг 
самоуправен суд установен со закон ћли со само-
управен општ акт туку некој друг домашен^ "или 
странски орган, ќе се огласи за ненадлежен, ќе ги 
укине спроведените дејствија во постапката и ќе ја 
отфрли тужбата. 

Член 17 
Секој суд во текот на целата постапка по слу-

жбена должност внимава на својата стварна над-
лежност. 

Ако веќе е одржано подготвително рочиште, 
или ако тоа не е одржано бидејќи тужениот на пр-
вото рочиште за главната расправа се впуштил во 
расправање за главната работа, повисокиот суд од 
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прв степен не може ни по повод приговор ни по 
службена должност да се огласи за стварно нена-
длежен за предмети од надлежноста на понискиот 
суд од прв степен од ист вид. 

Против решението на повисокиот суд од прв 
степен со кое се огласил за стварно надлежен, ка-
ко и против решението со кое тој суд се огласил 
за стварно ненадлежен и предметот му го отстапил 
на понискиот суд од прв степен од ист вид, не е 
дозволена жалба. 

Член 18 
Кога судскиот совет во текот на постапката или 

Претседателот на советот на подготвителното рочи-
ште, по службена должност или по повод пригово-
рите од странките, ќе утврди дека се работи за 
спор што треба да го суди судија поединец на ис-
тиот суд, постапката по правосилноста на ова ре-
шение ќе продолжи пред судијата поединец, и тоа 
по можност пред претседателот на овој совет како 
судија поединец. Судијата поединец е врзан за 

^ правосилната одлука со која предметот му се от-
стапува во надлежност. 

Во случај од став 1 на овој член советот може, 
според состојбата на постапката, да одлучи предме-
тот да не му го отстапи на судија поединец, туку 
тој сам да ја спроведе постапката. Против оваа од-
лука на советот не ,е дозволена жалба. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член ќе се при-
менуваат и кога во текот на постапката пред сове-
тот ќе се променат околностите или тужителот ќе 
го намали тужбеното барање, така што спорот би 
требало да го суди судија поединец. 

Ако советот донел одлука за спор што требало 
да го суди судија поединец, оваа одлука не може 
да се побива поради тоа што одлуката за спорот не 
ја донел судија поединец. 

Кога судијата поединец во текот на постапката, 
по службена должност или по повод приговорите 
од странките, ќе најаде дека за судење е надлежен 
советот, на истиот суд, постапката ќе продолжи 
пред советот. Против ова решение на судијата пое-
динец не е дозволена жалба. 

Член 19 
До донесувањето на одлука за главната работа 

судот со решение ќе ја запре процесната постапка 
ако утврди дека постапката би требало да се спро-
веде според правилата на вонпроцесната постапка. 
Постапката по правосилноста на решението ќе про-
должи според правилата на вонпроцесната постап-
ка пред надлежниот суд. 

Дејствијата што ги спровел процесниот суд (увид, 
вештачење, сослушување на сведоци и др.), како и 
одлуките што ги донел тој суд, не се без важност 
само поради тоа што се преземени во процесната 
постапка. 

Член 20 
Судот може по службена должност или по по-

вод приговор од тужениот да се огласи за месно 
ненадлежен најдоцна на подготвителното рочиште, 
или, ако тоа не е одржано, до впуштањето на ту-
жениот во расправање за главната работа на глав-
ната расправа. 

Член 2Г 
По правосилноста на решението со кое се ог-

ласил за ненадлежен (чл. 16 и 20), судот ќе му го 
отстапи предметот на надлежниот редовен суд, од-
носно на самоуправниот суд (член 16 став 2). Пред 
да му го отстапи предметот на надлежниот суд, су-
дот, по потреба, ќе побара известување од тужите-
лот. --с 

Судот на кој му е отстапен предметот како над-
лежен ќе ја продолжи постапката како да била по-
ведена ка ј него. 

Ако одлуката за ненадлежност била донесена'' 
на главната расправа, судот на кој му е отстапен 

предметот ќе закаже главна расправа и ќе постапи 
како расправата да се држи пред изменет совет 
(член 315 став 3), Ако- одлуката за ненадлежност 
била донесена на подготвителното рочиште, нема да 
се закаже ново подготвително рочиште ако претсе-
дателот на советот смета дека тоа не е потребно со 
оглед на дејствијата преземени на поранешното под-
готвително рочиште. 

Процесните дејствија на ненадлежниот суд 
(увид, вештачење, сослушување на сведоци и др.) не 
се без важност само поради тоа што ги презел не-
надлежен суд. 

Член 22 
Ако судот на кој му е отстапен предметот како 

на надлежен смета дека е надлежен судот што му 
го отстапил предметот или некој друг суд, ќе му го 
достави предметот на судот кој треба да го реши 
овој судир на надлежноста, освен ако најде дека 
предметот му е отстапен поради очигледна грешка, 
а требало да му биде отстапен на некој друг суд, во 
кој случај предметот ќе му го отстапи на тој друг 
суд и за тоа ќе го извести судот кој му го отстапил 
предметот. 

Кога по повод жалба против одлуката на прво-
степениот суд со која овој се огласил за месно не-
надлежен одлука донел второстепениот суд, за таа 
одлука во прашањето за надлежноста е врзен и су-
дот на кој му е отстапен предметот, ако второстепе-
ниот суд што ја донел одлуката е надлежен за ре-
шавање на судирот на надлежноста помеѓу тие су-
дови. 

Одлуката на второстепениот суд за стварната 
ненадлежност на првостепениот суд го врзува секој 
суд кому подоцна истиот предмет ќе му биде от-
стапен, ако второстепениот суд е надлежен за ре-
шавање на судирот на надлежноста помеѓу тие су-
дови. 

Член 23 
Судирот на надлежноста помеѓу редовните су-

дови од ист вид од територија на иста република од-
носно автономна покраина, освен судирот на над-
лежноста помеѓу воените судови, го решава заед-
нички непосредно повисокиот суд од територијата 
на таа република односно автономна покраина, ако 
сс уставот на републиката односно на автономната 
покраина не е определено поинаку. 

Судирот на надлежноста помеѓу редовните су-
дови од разни видови од територија на иста репуб-
лика односно автономна покраина, освен судирот на 
надлежноста помеѓу воените судови и други редов-
ни судови, го решава врховниот суд на таа репуб-
лика односно автономна покраина. 

Судирот на надлежноста помеѓу редовните су-
дови и самоуправните судови (член 16 став 2) од те-
риторија на иста република, односно автономна по-
краина, освен судирот на, надлежноста помеѓу вое-
ните судови и самоуправните судови (член 16 став 2) 
го решава врховниот суд на таа република односно 
автономна покраина. 

Судирот на надлежноста помеѓу судовите од 
територија на две автономни покраини и помеѓу 
судовите од територија на автономна покраина и 
другата територија на Социјалистичка Република 
Србија, освен судирот на надлежноста помеѓу вое-
ните судови и други судови, го решава судот опре-
делен со Уставот на Социјалистичка Република 
Србија. 

Судирот на надлежноста помеѓу -судовите од те-
риторија на две или повеќе републики и автономни 
покраини, освен во случаите од став 4 на овој член, 
како и судирот на надлежноста помеѓу воените су-
дови и други судови, го решава сојузниот суд. 

Член 24 
За судирот за надлежноста може да се одлучи 

и кога странките претходно не се изјасниле за над-
лежноста. 
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Додека ќе не реши судирот на надлежноста, су-
дот кому предметот му е отстапен е должен да ги 
презема оние дејствија во постапката за кои постои 
опасност од одлагање. 

Против решението со кое се одлучува за суди-
рот на надлежноста не е дозволена жалба. 

Член 25 
Секој суд ги врши дејствијата во постапката на 

своето подрачје, но ако постои опасност поради од-
лагање судот ќе преземе извршување на одделни 
дејствија и на подрачјето на соседниот суд. За ова 
ќе се извести судот на чие подрачје е преземено 
дејствието. 

Член 26 
Во поглед на надлежноста на југословенските 

судови за судење на странци што уживаат право на 
имунитет во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и за судење на странски држави и 
меѓународни организации важат правилата за ме-
ѓународното право. 

Во случај на сомневање за постоењето и обемот 
на правото на имунитет, објаснение дава Сојузниот 
орган на управата надлежен за работите на право-
судството. 

2. Надлежност на судовите во спорови со 
меѓународен елемент 

Член 27 
Југословенскиот суд е надлежен за судење 

кога неговата надлежност во спор со меѓународен 
елемент е изречно определена со сојузен закон или 
со меѓународен договор или кога таа надлежност 
произлегува од одредбите на сојузниот закон за 
месната надлежност на југословенскиот суд. 

Член 28 
За судење во спорови за законско издржување, 

ако тужител е лице кое бара такво издржување, 
југословенскиот суд е надлежен и кога тужителот 
има живеалиште односно престојувалиште во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

Член 29 
За судење во спорови заради утврдување на 

постоење или непостоење на брак, за поништување 
на брак или за развод на брак (брачни спорови), е 
надлежен југословенскиот суд ако обата брачни 
другара се државјани на СФРЈ или ако само еден 
од нив е државјанин на СФРЈ. 

Ако н,иеден брачен другар не е државјанин на 
СФРЈ, за судење во брачните спорови е надлежен 
југословенскиот суд само ако националниот закон 
на обата брачни другари ја дозволува оваа надлеж-
ност и ако брачните другари на територијата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
имале свое последно заедничко живеалиште, или 
ако тужениот има живеалиште во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. Ако национал-
ниот закон на брачните другари не ја дозволува 
надлежноста на југословенскиот суд, тој суд може 
да биде надлежен само ако обата брачни другари 
имаат живеалиште во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и ако се согласз^ваат да им 
суди југословенски суд. 

За судење во брачните спорови, ако тужениот 
е државјанин на СФРЈ и има живеалиште односно 
престојувалиште во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, исклучиво е надлежен ју-
гословенскиот суд. 

Член 30 
За судење во спорови заради утврдување или 

успорување на татковство или на мајчинство е над-

лежен југословенскиот суд ако барем една од 
странките е државјанин на СФРЈ. 

Ако ниедна странка не е државјанин на 
СФРЈ, југословенскиот суд е надлежен ако туже-
ниот има живеалиште односно престојувалиште во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а кога тужбата ја поднесува дете, југословен-
скиот суд е надлежен и ако детето има живеалиште, 
односно престојувалиште во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

Ако тужба се поднесува против дете кое е 
државјанин на СФРЈ и кое има живеалиште однос-
но престојувалиште во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, исклучиво е надлежен 
југословенскиот суд. 

Член 31 
Додека оставинската постапка што се спроведу-. 

ва пред југословенски суд не ќе заврши правосил-
но, за судење во споровите од на еле дноправните 
односи, како и во споровите за побарувања на дове-
рителот спрема оставителот, е надлежен југословен-
скиот суд и кога тужениот нема живеалиште, однос-
но престојувалиште во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Член 32 
За судење во спорови за правото на користење 

и располагање и за заложното право на воздухо-
плов, на поморски брод и на брод на внатрешната 
пловидба во општествена сопственост, за правото на 
сопственост и за други права на бродови и возду-
хоплови во сопственост на граѓани и на граѓански 
правни лица, како и за закупците односи на возду-
хоплов и брод, југословенскиот суд е надлежен и 
кога на територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија се води уписникот во 
кој е запишан воздухопловот односно бродот. 

За судење во спорови поради смеќавање на по-
сед на воздухопловот и бродот од став 1 на овој 
член југословенскиот суд е надлежен и кога на те-
риторијата на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија се води уписникот во кој е запи-
шан воздухопловот, односно бродот или кога на 
територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија се случило смеќавањето. 

3. Стварна надлежност 

Член 33 
Во процесната постапка судовите во републики-

те и во автономните покраини судат тзо границите на 
својата стварна надлежност о т с е л е н а со репуб-
лички односно покраински закон. 

Сојузен суд 

Член 34 
Сојузниот суд е надлежен: 
1) да суди за имотните спорови помеѓу републи-

ките односно автономните покраини и помеѓу феде-
рацијата и републиката односно автономната покра-
ина; 

2) да одлучува за барање на странките за вон-
редно преиспитување на правосилна^ одлука доне-
сена во имотните спорови, вклучувајќи ги и споро-
вите за надомест на штета, што ќе настанат од про-
тивуставни и противзаконит:! правни работи или 
дејствија со кои организациите на здружен труд 
или работните луѓе на територијата на други ре-
публики и автономни покраини, па со тоа и дпуги 
републики и автономни покраини, се с-таваат во 
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нерамноправна положба на единствениот југословен-
ски пазар (член 416). 

3) да одлучува за бараше за/ заштита на закони-
тоста во случаите определени во овој закон; 

4) да решава за судир на надлежноста помеѓу 
судови од територија на две или повеќе републики 
и автономни покраини, освен во случаите од член 23 
став 4 на овој закон, како и за судирот на надлежно-
ста помеѓу воените судови и други судови^ 

5) да врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со сојузен закон, во рамките на права-
та и должностите на федерацијата. 

Утврдување на вредноста на предметот на спорот 

Член 35 
Кога за утврдување на стварната надлежност, 

составот на судот, правото на изјавување ревизија и 
во други случаи предвидени во овој закон е меро-
давна вредноста на предметот на спорот, како вред-
ност на предметот на спорот се зема предвид само 
вредноста на главното барање. 

Каматите, процесните? трошоци, договорната каз-
на и другите споредни барања не се земаат предвид 
ако не го сочинуваат главното барање. 

Член 36 
Ако барањето се однесува на идни давања што 

се повторуваат, вредноста на предметот на спорот 
се смета според нивниот збир, но најмогу до износот 
што му одговара на збирот на давањата за време 
од пет години. 

Член 37 
Ако една тужба против истиот тужен опфаќа 

повеќе барања што се засноваат врз ист фактички и 
правен основ, надлежноста се определува според 
збирот на вредноста на сите барања. 

Ако барањата во тужбата произлегуваат од раз-
ни основи, или се истакнати против повеќе тужени, 
надлежноста се определува според вредноста на се-
кое одделно барање. 

Член 38 
Кога спорот се води за постоење на наемен или 

закупен однос, или од однос на користење на стан 
или деловни простории, вредноста се смета според 
едногодишната наемнина односно закупнина, освен 
ако се работи за наемен или закупен однос склучен 
на пократко време. 

Член 39 
Ако со тужбата се бара само давање на обез-

бедување за извесно побарување или установување 
на заложно право, вредноста на предметот на спо-
рот се определува според износот на побарувањето 
што треба да се обезбеди. Но ако предметот на зало-
гот има помала вредност од побарувањето што треба 
да се обезбеди, како вредност на предметот на спо-
рот ќе се земе вредноста на предметот на залогот. 

Член 40 
АКО тужбеното барање не се однесува на пари-

чен износ, но тужителот во тужбата ќе наведе дека 
се согласува наместо исполнување на тоа барање да 
прими определен паричен износ како вредност на 
предглетот на спорот ќе се земе тој износ. 

Бо други случаи, кога тужбеното барање не се 
однесува на паричен износ, меродавна' е вредноста 
на предметот на спорот што тужителот ја назначил 
во тужбата. 

Ако во случајот од став 2 на овој член вреднос-
та на предметот на спорот тужителот очигледно ја 

означил многу високо или многу ниско, така што се 
поставува прашање за стварната надлежност, на 
составот на судот или на правото на изјавување 
ревизија, судот, најдоцна на подготвителното ро-
чиште, а ако подготвително рочиште не е одржано, 
тогаш на главната расправа пред почетокот на рас-
правањето за главната работа, брзо и на погоден на-
чин ќе ја провери точноста на означената вредност. 

4. Состав на судот 

Член 41 
Во процесната постапка судовите судат во со-

вет, а определени судови и во општа седница. 
Во кои случаи суди судија поединец се опреде-

лува со овој закон, а со закон на републиката од-
носно на автономната покраина за постапките во 
областите во кои општествените односи ги уредуваат 
републиките, односно автономните покраин,и. 

Претседателот на советот може да ги преземе 
само оние дејствија во постапката и да ги донесува 
само оние одлуки за чие преземање односно донесу-
вање е овластен со овој закон. 

Ако со овој закон не е определено поинаку, су-
дијата поединец во решавањето на предметите од 
својата надлежност ги има сите права и должности 
што му припаѓаат на претседателот на советот и на 
советот. 

Член 42 
Во прв степен споровите ги суди совет или су-

дија поединец . 
Кога суди во прв степен, советот е составен од 

еден судија како претседател на советот и од двај-
ца судии поротници. 

Член 43 
Судијата поединец ги суди споровите за имо-

тноправните барања ако вредноста на предметот на 
спорот не преминува 20.000 динари, како и споро-
вите поради смеќавање на посед. 

Споровите од авторско право, како и споровите 
што се однесуваат на заштита или на употреба на 
пронајдоци и технички унапредувања, мостри, мо-
дели или жигови, или правото за употреба на фир-
ма или назив, во прв степен ги суди советот, без 
оглед на вредноста на предметот на спорот. 

Судијата поединец ја спроведува поста,пката и 
донесува одлуки во предмети на правна помош. 

Член 44 
Кога суди во втор степен во седница на советот 

судот одлучува во совет составен од тројца судии. 
Во ист состав повисокиот суд го решава судирот на 
надлежноста (член 23) и одлучува во сите други 
случаи, ако со овој закон не е определено поинаку. 

Кога суди во втор степен на расправа, советот 
на второстепениот суд е составен од двајца судии и 
тројца судии-поротници. 

Кога одлз^чува за ревизија и за барање за за-
штита на законитоста од член 401 на овој закон 
против правосилни одлуки на суд од понизок сте-
пен, врховниот суд во републиката односно во ав-
тономната покраина суди во совет составен од пет-
мина судии. 

Ако правосилната одлука ја донел врховниот 
суд на републиката односно на автономната покра-
ина, за ревизијата и за барањето за заштита на за-
конитоста од член 401 на овој закон одлучува тој 
суд во совет составен од петмина судии, ако со 
закон на републиката односно на автономната по-
краина не е определено да одлучува суд во поширок 
состав. 
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Член 45 
Кога суди во прв степен за имотни спорови по-

меѓу републиките односно автономните покраини и 
помеѓу федерацијата и републиката односно авто=-
номната покраина, Сојузниот суд одлучеа во со-
вет, составен од двајца судии и тројца' судии-порот-
ници. 

Кога одлучува за барање за вонредно преиспи-
тување на одлуката донесена во спорот од Став 1 
на овој член, Сојузниот суд одлучува ^о општа се-
дница. 

Кога одлучува за барање за заштита на зако-
нитоста на сојузниот јавен обвинител (член 409) и 
за барање на странките за вонредно преиспитување 
на правосилна одлука (член 416) Сојузниот суд од-
лучува во совет составен од петмина судии. 

Во сите други случаи Сојузниот суд одлучува 
во ,совет составен од тројца судии. 

5. Месна надлежност 

а) Општа месна надлежност 

Член 46 
Ако со законот не е определена исклучива месна 

надлежност на некој друг суд, за судење е надле-
жен судот што е општо месно надлежен за туже-
ниот. 

Во случаите предвидени во овој закон за суде-
ње покрај судот од општа месна надлежност е над-
лежен и друг определен суд. 

Член 47 
За судење општо месно надлежен е судот на 

чие подрачје тужениот има живеалиште. 
Ако тужениот нема живеалиште ниту во Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија 
нит^ во некоја друга држава, општо месно надле-
жен е судот на чие подрачје тужениот има цресто-. 
јувалиште. 

Ако тужениот покрај живеалиште има и пре-
стојувалиште во некое друго -место, а според окол-
ностите може да се претпостави дека таму ќе пре-
стојува подолго време, општо месно надлежен е и 
судот на, престојувалиштето на тужениот. 

Член 48 
За судење во спорови против онштествено-по-

литичка заедница, општо месно надлежен е судот 
на чие подрачје се нафѓа седиштето на нејзиниот 
претставнички орган. 

За судење во спорови против ,организации на 
здружен труд и други општествени правна лица, 
како и во спорови против граѓански правни лица, 
општо месно е надлежен судот на чие подрачје се 
наоѓа нивното седиште. Во случај на сомневање, 
како седиште ќе се смета местото каде што се нао-
ѓаат нивните органи на управување. 

Член 49 
За судење во спорови против државјанин на 

СФРЈ кој постојано живее во странство, каде што 
е упатен ,на служба или на работа од страна на 
државен орган, организација на здружен труд или 
Друго општествено правно лице, Општо месно ф 
надлежен оудот на неговото последно живеалиште 
6о СФРЈ. 

Ако таквото лице немало живеалиште во 
СФРЈ или тоа не може да се утврди, Сојузниот су^ 
Ќе определи Бој стварно надлежен суд Ќе биде место 
надлежен. 

б) Посебна месна надлежност 

, Надлежност за сопарничсгрите 

Член 50 
Ако со една тужба се тужени повеќе лица 

(член 196 став 1 точка 1), а за нив не постои месна 
надлежност на истиот суд, надлежен е судот кој 
месно е надлежен за еден од тужените, а ако меѓу 
нив има главни и споредни обврзници, судот кој 
месно е надлежен за некој од главните обврзници. 

Надлежност во спорови за законско издржување 

Член 51 
За судење во спорови за законско издржување, 

ако тужител е лице кое бара издржување, покрај 
судот од општа месна надлежност е надлежен и су-
дот на чие подрачје тужителот има живеалиште 
односно престојувалиште. 

Надлежност во1 спорови за надомест на штета 
/ 

Член 52 
За судење во спорови за надомест на штета по-

крај судот од општа месна надлежност е надлежен 
и судот на чие подрачје е сторена штетата. 

Ако штетата настанала поради смрт или тешка 
телесна повреда, покрај судот од став 1 на овој 
член, е надлежен и судот на чие подрачје тужите-
лот има живеалиште односно престојувалиште. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член ќе се при-
менуваат и во спорови против заедницата на оси-
гурување заради надомест на штета на трети лица 
врз основа на прописите за непосредната одговор-
ност на заедницата на осигурување, а одредбата на 
став 1 од овој член и во спорови за регресни бара-
ња по основ на надомест на штета против регресни 
должници. 

Надлежност во спорови заради заштита на правата 
врз основа на гаранција на производителот 

Член 53 
За судење во спорови за заштита на правата 

врз основа на писмена гаранција против производи-
телот кој ја дал гаранцијата е надлежен, освен су-
дот од општа месна надлежност за тужениот, и су-
дот од општа месна надлежност за продавачот кој 
при продажбата на предметот му ја врачил ца ку^ 
пувачот писмената гаранција на производителот. 

Надлежност во брачните спорови 

Член 54 
За судење во спорови заради утврдување на 

постоење или непостоење на брак, поништување на 
брак или развод на брак (брачни спорови), покрај 
судот од општа месна надлежност, е надлежен и 
судат на чие подрачје брачните другари имале ^ 
последно заедничко живеалиште. 

Ако брачните другари немале последно заедни-
чко живеалиште во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и ако тужениот нема живе-
алиште односно престојувалиште во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, а за суде-
в а е надлежен југословенски суд (член 29), месно е 
надлежен судот на чие подрачје тужителот има 
живеалиште односно престојувалиште. Ако Го1 ту-
жителот нема живеалиште односно престојували-
ште во Социјалистичка Федеративна Република 
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Југославија, Сојузниот суд ќе определи кој југосло-
венски суд ќе биде месно надлежен. 

Надлежност во споровите за утврдување или оспо-
рување на татковство или мајчинство 

Член 55 
Во споровите заради утврдување или оспорува-

ње на татковство или мајчинство малолетно дете 
може да подигне тужба било пред судот од општа 
месна надлежност било пред судот на чие подрачје 
има живеалиште односно престојувалиште. Пред 
судот на своето живеалиште односно престо-
јувалиште детето може да подигне таква тужба и 
по полнолетството, но само ако тужениот нема жи-
веалиште односно престојувалиште во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија. 

Ако тужба се поднесува против дете кое е др-
жавјанин на СФРЈ и кое нема живеалиште однос-
но престојувалиште во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, но го има тужителот, 
месно е надлежен судот на чие подрачје тужителот 
има живеалиште односно престојувалиште. 

Ако ниедна странка нема живеалиште односно 
престојувалиштето во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија или ако живеалиште однос-
но престојувалиште во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија има тужителот, но спо-
ред одредбите на овој закон не може да се опреде-
ли кој суд е месно надлежен, а за нудење е надле-
жен југословенски суд (член 30), Сојузниот суд ќе 
определи кој југословенски суд ќе биде месно над-
лежен. 

Надлежност во споровите за недвижности и поради 
смеќавање на посед 

Член 56 
За судење во шорови за правото на користење 

и располагање со недвижности-во општествена соп-
ственост, во спорови за сопственост и за други 
стварни права на"недвижностите во сопственост на 
граѓани и на граѓански правни лица, во спорови 
поради смеќавање на посед на недвижности, како и 
во спорови од закупни или наемни односи на нед-
вижности, или од договори за користење на стан 
или деловни простории, исклучиво е надлежен су-
дот на чие подрачје се наоѓа недвижноста. 

Ако недвижноста лежи на пддрачје на повеќе 
судови, надлежен е секој од тие судови. 

За споровите поради смеќавање на посед на по-
движни предмети; покрај судот од општа месна 
надлежност е надлежен и судот на чие подрачје се 
случило смеќавањето. 

Надлежност во споровите за воздухоплов и брод 

Ј1лен 57 
Кога за судење во спорови за право на корис-

тење и располагање или за заложно право на воз-
духоплов, поморски брод и брод на внатрешната 
пловидба во општествена сопственост, за право "нз 
сопственост и за други права на бродови односни 
воздухоплови во сопственост на граѓани и граѓана 
ски правни лица, како и во спорови од захупни од-
носи на воздухоплов и брод е надлежен југосло-
венски суд (член 32 став 1), исклучиво месно Ф 
надлежен судот на чие подрачје се води уписникот 
во кој е запишан воздухопловот односно бродот. 

Кога за судење во спорови поради смеќавање 
на посед на бродовите односно воздухопловите од 
став 1 на овој член е надлежен југословенски суд 

(член 32 став 2), месно е надлежен, покрај судот на 
чие подрачје се води уписникот во кој е запишан 
бродот односно воздухопловот, и судот на чие по-
драчје се случило среќавањето. 

Надлежност за лица кои немаат општа месна над-
лежност во Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија 

Член 58 
Тужба за имотноправни барања против лице 

кое нема општа месна надлежност во Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија може да 
се поднесе до секој југословенски суд на чие подра-
чје се наоѓа некаков имот од тоа лице или предме-
тот што се бара" со тужбата. 

Во спорови против лице кое во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија нема општа 
месна надлежност тужба може да се поднесе до су-
дот на чие подрачје тоа лице имало свое последно 
живеалиште или престојувалиште, ако тужбеното 
барање се однесува на обврски настанати за "време 
на неговиот престој во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија или на обврски што тре-
ба да ги изврши во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Надлежност по местото во кое се наоѓа деловната 
единица на правното лице 

Член 59 
За судење во спорови против правно лице кое 

има деловна единица надвор од своето седиште, ако 
спорот произлегува од правниот однос на таа еди-
ница, покрај судот од општа месна надлежност е 
надлежен и судот на чие подрачје се наоѓа таа де-
ловна единица. 

Надлежност по местото во кое се наоѓа застапништво 
на странско лице во Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија 

Член 60 
Во спорови против физичко или правно лице 

кое^има седиште во странство во поглед на обврс-
ките што се засновани во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија или овде мораат да се 
исполнат, тужба може да се поднесе до југословен-
скиот суд на чие подрачје се наоѓа неговото посто-
јано застапништво за Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија или седиштето на органот на 
кој му е доверен да ги врши неговите работи. 

Надлежност за споровите од односите со воени 
единици 

Член 61 
Во спорови против федерацијата од односите 

оо воени единици исклучиво е надлежен судот на 
чие подрачје се наоѓа" седиштето на командата на 
воената единица. 

Надлежност во споровите од наслсдноправни од-
носи 

Член 62 
Додека оставинската постапка не е правосилно 

завршена, за судење во спорови од наследноправ-
ните односи, ако и во спорови за побарувањата 
на доверителот спрема оставителот, покрај судот од 
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општа месна надлежност, месно е надлежен и су-
дот на чие подрачје се наоѓа судот кој ја, спроведу-
ва оетавинската постапка. 

Надлежност во споровите во извршната и стечајната 
постапка 

Член 63 
За судење во споровите што настануваат во те-

кот и по повод судска или административна изврш-
на постапка односно во текот и по повод стечајна 
постапка, месно исклучиво е надлежен судот на чие 
подрачје се наоѓа судот што ја спроведува изврш-
ната односно стечајната постапка односно судот на 
чие подрачје се спроведува административното из-
вршување. 

Надлежност по местото на плаќањето 

Член 64 
За судење во споровите на имателите на мени-

ца или чек против потписниците е надлежен, по-
крај судот од општа месна надлежност, и судот на 
местото на плаќањето. 

Надлежност во споровите од работните односи 

Член 65 
АКО во спор од работен однос тужителот е ра-

ботник, за судење е надлежен, покрај судот кој е 
општо месно надлежен за тужениот, и судот на чие 
подрачје се врши работата или се вршела, односно 
судот на чие подрачје работата би морала да се 
врши, како и судот на чие подрачје е заснован 
работниот однос. 

Заемна" надлежност за тужби против странски 
државјани 

г) Спогодба за месната надлежност 

Член 70 
Ако со закон не е определена исклучива месна 

надлежност на некој суд, странките можат да се 
спогодат во прв степен да им суди суд кој месно не 
е надлежен, под услов тој суд да -е стварно надлет 
жен. ^ ѕ 

Ако со закон е определено дека за судење во 
определен спор месно се надлежни два или повеќе 
југословенски судови, странките можат да се спо-
годат во прв степен да им суди еден од тие судови 
или некој друг стварно надлежен суд. 

Оваа спогодба важи само ако е составена пис-
мено и ако се однесува на определен спор или на 
повеќе спорови што сите произлегуваат од определен 
правен одцос. 

Исправата за спогодбата -тужителот мора да ја 
приложи КОН тужбата. 

Странките можат да се спогодат да им суди 
странски суд ако едната странка е странско физич-
ко или правно лице, а не се работи за спор за кој е 
надлежен југословенски суд врз- основа на одред-
бите од овој закон за исклучива надлежност во 
споровите со меѓународен елемент или за исклучи-
ва месна надлежност. 

Г л а в а т р е т 

И З З Е М А Њ Е 
/ 

Член 71 
Судија или ' судија-поротниќ не може да ја вр-

ши судиската должност: 
1) ако самиот е странка, законски застапник 

или полномошник на странка, ако со странката е 
во однос на соовластеник, сообврзник или регресен 
обврзник, или ако во истиот предмет е сослушан 
како сведок или вештак; 

2) ако постојано или привремено работи во ра-

Член бб 
Ако во странска држава државјанин на СФРЈ 

може да биде тужен пред суд кој според одредбите 
од овој закон не би бил месно надлежен за судење 
во таа граѓанскоправна работа, истата надлежност 
ќе важи и за судење на државјанин на таа стран-
ска држава пред југословенски суд. 

в) Определување на месната надлежност од страна 
на повисокиот суд 

Член 67 
Ако надлежниот суд поради изземање на суди-

ја не може да постапува, за тоа непосредно ќе го 
извести ПОВИСОКИОТ суд, кој ќе определи во тој 
предмет да постапува друг стварно надлежен суд 
од неговото подрачје. 

Член 68 
Највисокиот суд од определен вид во републи-

ката односно во автономната покраина може, на 
предлог од странката или од надлежниот суд, да 
определи во одделен предмет да постапува друг 
Стварно надлежен суд од неговото подрачје, ако е 
очигледно дека така полесно ќе се спроведе постап-
ката или ако за тоа постојат други важни причини'. 

Член 69 
Ако за судење е надлежен југословенски суд, 

но според одредбите од овој закон не може да се 
утврди кој суд е месно надлежен, Сојузниот суд, на 
предлог од странката, ќе определи кој стварно над-
лежен суд'ќе биде месно надлежен. 

ботна заедница, во организација на здружен труд 
или во друго општествено или граѓанско правно 
лице кое е странка во постапката; 

3) ако странката или законскиот застапник или 
полномошникот на странката му е роднина по крв 
во права линија до кој и да е степен, а во странич-
на линија до четвртиот степен, или му е брачен 
другар или роднина по жена до вториот степен, 
без оглед дали бракот престанал или не; 

4) ако е старател, посвоител или посвоеник на 
странката, на нејзин законски застапник или полно-
мошник; 

5) ако во истиот предмет учествувал во доне-
сувањето на одлуката на понискиот суд, на самоуп-
равниот суд или на друг орѓан; 

6) ако постојат други околности што ја доведу-
ваат во сомневање неговата непристрасност. 

Член 72 
Судијата или судијата-поротник, штом ќе узнае 

дека постои некоја од причините за изземање од 
член 71 точ. 1 до 5 на овој закон, е должен да ја 
прекине секоја работа врз тој предмет и за тоа да 
го извести претседателот на судот, кој ќе му опре-
дели заменик. Ако се работи за изземање на прет-
седателот на судот, тој ќе си определи заменик од 
редот на судиите на тој суд, а ако тоа не е можно, 
ќе постапи според член 67 од овој закон. 

Ако судијата или судијата-поротник смета дека 
постојат други околности што ја доведуваат во со-
мневање неговата непристрасност (член 71 точка 6), 
за тоа ќе го извести претседателот на судот кој ќе 
одлучи за изземањето. До донесувањето на решение-
то на претседателот на судот, судијата може да ги 
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црезема само оние дејствија за кои постои опасност 
од одлагање. 

Член 73 
Изземање можат да% бараат и странките. 
Странката е должна да поднесе барање за иззе-

мање на судија, односно на судија-поротник штом 
ќе узнае дека постои причина за изземање, а нај-
доцна до завршувањето на расправањето пред 
првостепениот суд, а ако немало расправање, до 
донесувањето на одлуката. 

Барање за изземање на судија од повисок суд 
странката може да стави во правниот лек ши во 
одговорот на правниот лек, а ако пред повисокиот 
суд се одржува расправа, тогаш до завршувањето 
на расправата. 

Страћката е должна во барањето да ги наведе 
околностите врз кои го заснова своето барање за 

ч изземање. 

Член 74 
За барањето на странката за изземање одлучу-

ва претседателот на будот. ' 
Ако странката бара изземање на претседателот 

на судот, одлуката за изземање донесува претседа-
телот на непосредно повисокиот суд. 

За барањето на странките за изземање на суди-
ја на врховниот суд во републиката односно во ав-
тономната покраина, на Врховниот воен суд или.на 
Сојузниот суд одлучува општата седница на тој суд. 

Пред донесувањето на решението за изземање 
ќе се земе изјава од судијата или од судијата-по-
ротник чие изземање се бара, а по потреба ќе се 
изврши и друг изви д. 

Против решението со кое се усвојува барањето 
за изземање не е дозволена жалба, а против реше-
нието со кое барањето се одбива не е дозволена по-
себна жалба. 

1 Член 75 
Кога судијата или судијата поротник ќе узнае 

дека е ставено барање за негово изземање тој е дол-
/ жен веднаш да ја запре секоја работа врз однос-

ниот предмет, а ако е во прашање изземање од 
член 71 точка 6 на овој закон, до донесувањето на 
решението за барањето може да ги презема само 
оние дејствија за кои постои опасност од одлагање. 

Член 76 
Одредбите за изземање на судии и на судии-

-поротници ќе се применуваат согласно и врз запи-
сничарите. 

За изземањето на записничарите одлучува прет-
седателот на советот односно советот. 

Г л а в а ч е т в р т а 

СТРАНКИ И НИВНЏ ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИЦИ 

Член 77 
Странка во постапката може да биде секое фи-

зичко и правно лице. 
Со посебни прописи се определува кој може да 

биде странка во постапката освен физички и прав-
ни лица. ' 

Процесниот суд може, по исклучок, со правно 
Дејство во определен процес, да им го признае свој-
ството на странка и на оние форми на здружување 
кои немаат способност на странка во смисла на од-
редбите од ст. 1 и 2 на овој член ако утврди дека, 
со оглед на предметот на спорот, во суштина ги ис-
полнуваат суштествените услови за стекнување на 
способност на странка, а особено ако "располагаат 
со општествени средства односно со имот над кој 
може да се спроведе извршување. 

Против решението од став 3 на овој член со кое 
се признава својството на странка во процесот не е 
дозволена посебна жалба. 

Член 78 
Кога општествениот правобранител на самоуп-

равувањето и јавниот обвинител се овластени со 
закон да поведат процесна постапка, тие можат да 
преземаат дејствија во постапката потребни за ос-
тварување на своите овластувања. 

Член 79 
Странката која е наполно деловно способна мо-

же сама да ги врши дејствијата во постапката 
(процесна способност). 

Полнолетно - лице на кое му е делумно ограни-
чена деловната способност процесно е способно во 
границите на својата деловна способност. 

Малолетник кој не стекнал целосна деловна 
способност процесно е способен во границите во кои 
му се признава деловната способност. 

Ј Член 80 
Странката к^оја нема процесна способност ја 

застапува нејзиниот законски застапник. 
Законскиот застапник се определува со закон 

или со акт на надлежниот државен орган донесен 
врз основа на законот. 

Член 81 
Законскиот застапник; од име на странката мо-

же да ги презема сите дејствија во постапката, но 
ако за поднесување или за повлекување на тужба, 
за признавање односно за одрекување од тужбено-
то барање, за склучување на порамнување или за 
Преземање на други дејствија во постапката во по-
себни прописи е определено дека застапникот мора 
да има посебно овластување, тој може тие дејстви-
ја да ги презема само ако има такво овластување. 

Лицето што се појавува како законски застап-
ник е должно на барање од судот да докаже дека е 
законски застапник. Кога за преземање на" опреде-
лени дејствија во постапката е потребно посебно 
овластување, законскиот застапник е должен да 
докаже дека има такво овластување. 

Кога судот ќе установи дека законскиот застап-
ник на лице под старателство не покажува потреб-
но внимание во застапувањето, ќе го извести за 
тоа органот за старателство. Ако поради пропушта-
ње на застапникот би можела да настане штета за 
лицето под старателство, судот ќе ја запре постап-
ката и ќе /предложи да се определи друг законски 
застапник. 

Член 82 
Во текот на целата постапка судот по службена 

должност ќе внимава дали лицето кое се појавува 
како странка може да биде странка во постапката 
и дали е процесно способно, дали процесно неспо-у 

собната странка ја застапува нејзиниот законски 
застапник и дали законскиот застапник има посеб-
но овластување кога тоа е потребно. 

Член 83 
Кога судот ќе утврди дека лицето што се поја-

вува како странка не може да биде странка во пос-
тапката, а тој недостаток може да се отстрани, ќе 
го повика тужителот да изврши потребни исправки 

- во тужбата или ќе преземе други мерки за да мо-
же да се продолжи постапката со лице кое може 
да биде странка во постапката. 

Исто така, кога судот е утврди дека странката 
нема законски застапник или дека законскиот за-
стапник нема посебно овластување кога тоа е по-
требно, ќе побара надлежниот орган за старател-
ство да му постави старател на процесно неспособ-
ното лице односно ќе го повика законскиот застап-
ник да прибави посебно овластување или ќе презе-
ме други мерки што се потребни за да може про-
цесно неспособната странка да биде правилно зас-
тапуваа.^ 
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Судот може да и определи на странката рок за 
отстранување на недостатоците од ст. 1 и 2 на овој 
член. 

Додека не ќе се отстранат овие недостатоци, во 
постапката можат да се преземаат само оние деј-
ствија поради чие одлагање би можеле да настанат 
штетни последици за странката. 

Ако наведените недостатоци не можат да се от-
странат или ако определениот рок безуспешно ис-
тече, судот со решение ќе ги укине дејствијата 
спроведени во постапката, доколку се зафатени со 
овие недостатоци и ќе ја отфрли тужбата ако не-
недостатоците се од таква природа што го попречу-
ваат натамошното водење на процесот. 

Против решението со кое се наредуваат мерки 
за ртстранување на недостатоците не е дозволена 
жалба. 

Член 84 
Ако во текот на постапката пред првостепениот 

суд се покаже дека редовната постапка околу наз-
начувањето на законски застапник на тужениот би 
траела долго, па поради тоа за една или за обе-
те странки би можеле да настанат штетни после-
дици, судот ќе му назначи на тужениот привремен 
застапник. 

Под условот од став 1 на овој член судот ќе му 
назначи на тужениот привремен застапник особено 
во овие случаи: 

1) ако тужениот не е процесно способен, а нема 
законски застапник; 

2) ако постојат спротивни интереси на туже-
ниот и на неговиот законски застапник; 

3) ако обете странки имаат ист законски за-
стапник; 

4) ако престојувалиштето на тужениот е непозна-
то, а тужениот нема полномошник; 

5) ако тужениот или неговиот законски застап-
ник, кои немаат полномошник во СФРЈ, се наоѓаат 
во странство, а доставување не можело да се изврши 

За назначувањето привремен застапник судот 
без одлагање ќе го извести органот за старателство, 
како и странките кога е тоа можно. 

Член 85 
Привремениот застапник во постапката за ко-

ја е поставен ги има сите права и должности на за-
конски застапник. 

Тие права и должности привремениот застапник 
ги врши се додека тужениот или неговиот полно-
мошник не ќе се појави пред судот односно додека 
органот-за старателство не ќе. го извести судот дека 
поставил старател. 

Член 86 
Ако привремен застапник на тужениот му е 

назначен од причините наведени во член 84 став 2 
точ. 4 и 5 на овој закон, судот ќе издаде оглас што 
ќе го објави во републичкиот односно покраинскиот 
службен лист и преку огласната табла на судот, а 
по потреба на друг погоден начин. 

Огласот треба да содржи: означување на, судот 
кој го назначил привремениот застапник, законски 
основ, име на тужениот на кој му се назначува 
застапник, предмет на спорот, име на застапникот и 
неговото занимање и престојувалиште, како и пре-
дупредување дека застапникот ќе го застапува ту-
жениот во постапката се додека тужениот или него-
виот полмошник не ќе се појави пред судот односно 
додека органот за старателство не ќе го извести су-
дот дека назначил старател. 

Член 87 
Процесната способност на државјанин на СФРЈ 

се проценува според законот на републиката односно 
на автономната покраина кој е меродавен за утврду-^-
вање на неговата деловна способност. 

Државјанин на СФРЈ кој не е процесно спосо-
бен според законот на републиката, односно на ав-
тономната покраина кој е меродавен за проценува-
ње на неговата деловна способност, а процесно е 
способен според законот на републиката, односно 
на автономната покраина пред чиј суд се спроведу-
во постапката, може сам да презема дејствија во ло- у 
стапката. Неговиот законски застапник може да 
презема дејствија во постапката само додека тој 
државјанин не ќе изјави дека самиот го презема во-
деното на процесот. 

Член 88 
Процесната способност на странски државјанин 

пред југословенски суд се проценува според законот 
на државата чиј државјанин е тој. 

Странски државјанин кој процесно не е спосо-
бен според законот на државата чиј државјанин 
а процесно е способен според законот на републи-
ката, односно на автономната покраина пред чиј суд 
се спроведува постапката, може сам да презема 
дејствија во постапката. Законскиот застапник мо-
же да презема дејствија во постапката само додека 
странскиот државјанин не ќе изјави дека сам го 
презема водењето на процесот. 

Г л а в а п е т т а 

ПОЛНОМОШНИЦИ 

Член 89 
Странките можат да преземат дејствија во 

постапката лично или преку полномошник, но су-
дот може да ја повика странката која има полно-
мошник пред судот лично да се изјасни за фактите, 
што треба да се утврдат во процесот. 

Странката што ја застапува полномошник се-
когаш може да дојде пред суд и да дава изјави по-
крај својот полномошник. 

Член 90 
Полномошник може да биде секое лице кое е 

наполно деловно способно, ,освен лица што се зани-
маваат со надриписарство. 

Ако како полномошник се појави лице што се 
занимава со надриписарство, судот на таквото лице 
ќе му го оневозможи натамошното застапување и 
за тоа веднаш ќе ја извести странката. 

Жалбата против решението за оневозможување 
на застапувањето не го задржува извршувањето на 
решението. 

Ако утврди дека полномошникот кој не е адво-
кат не е способен да ја врши оваа должност су-
дот ќе и укаже на странката на штетните последи-
ци што можат да настанат поради неправилното 
застапување. 

Член 91 
Ако во процесите за имотноправни барања вред-

носта на предметот на спорот преминува 50.000 ди-
нари, полномошници на организациите на здружен 
труд и на други самоуправни организации или за-
едници можат да бидат само лица кои имаат поло-
жен правосуден испит. -

Член 92 
Дејствијата во постапката што полномошникот 

ги презе.ма во границите на полномоштието имаат 
исто правно дејство како да ги презела самата 
странка. 

Член 93 
Странката може да ја измени или отповика из-

јавата на својот полномошник на рочиштето на кое 
е дадена таа изјава. 

Ако полномошникот признал некој факт на ро-
чиштето на кое странката не присуствувала или 
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некој факт признал во поднесокот, а странката тоа 
признание подоцна ќе го измени или отповика, су-

дот ќе ги цени обете изјави во смисла на член 221 
став 2 од овој закон. 

Член 94 
Обемот на полномоштието го определува стран-

ката. 
Странката може да го овласти полномошникот 

да презема само определени дејствија или да ги 
презема сите дејствија во постапката. 

Член 95 
Ако странката му издала на адвокат полномош-

тво за водење на процесот, а поблиску не ги опре-
делила овластувањата во полномоштието. адвокатот 
врз основа на таквот ополномоштие е овластен: 

1) да ги врши сите дејствија во постапката, а 
особено да поднесе тужба, да ја повлече, да го при-
знае тужбеното барање или да се одрече од тужбе-
ното барање, да склучи порамнување, да поднесе 
правен лек џ да се одрече или откаже од него. како 
и да бара издавање на привремени мерки на обез-' 
бедување; 

2) да става барање за извршување или обезбе-
дување и да презема потребни дејствија во постап-
ката по повод такво барање; 

3) од противната странка да ги прими досуде-
ните трошоци; 

- 4) да го пренесе полномоштието врз друг адво-
кат или да овласти друг адвокат на преземање само 
на одделни дејствија во постапката.' 

За поднесување на предлог за повторување на 
постапката на адвокатот му е потребно посебно пол-
номоштво, ако од правосилноста на одлуката изми-
нало повеќе од шест месеци. 

Адвокатот може да го заменува адвокатски 
приправник кој е вработен кој него, и тоа само 
пред суд од прв степен, под условите од член 91 на 
овој закон. 

Член 96 
Ако странката во полномоштието не ги опреде-

лила поблиску овластувањата на полномошникот, 
полномошникот кој не е адвокат врз основа на вак-
вото полномоштие може да ги врши сите дејствија 
во постапката, но секогаш му е потребно изречно 
овластување за повлекување на тужба, за призна-
вање или за одрекување од тужбеното барање, за 
склучување на порамнување, за одрекување или от-
кажување од правен лек и за пренесување на пол-
номоштието врз друго лице, како и за поднесување 
на вонредни правни лекови. 

Член 97 
Странката, го издава полномоштието писмено 

или усно на записник кај судот. . 
Странката која не е писмена или не е во состој-

ба да се потпише на писменото полномоштие на-
место потпис ќе стави отпечаток од показалецот. 
Ако во овој случај полномоштието му се издава на 
лице кое не е адвокат, потребно е присуство на 
двајца сведоци кои ќе се потпишат на полномош-
тието. 

Ако се посомнева во вистинитоста на писмено-
то полномоштие, судот ео решение може да опре-
дели да се поднесе заверено полномоштие. Против 
ова решение не е дозволена жалба. 

Член ,98 
Полномошникот е должен при првото дејствие 

во постапката да поднесе полномоштие. 
Судот може да дозволи дејствија во постапката 

за странката привремено да ги изврши лице кое не 
поднело полномоштие, но истовремено на тоа лице 
ќе му нареди дополнително во определен рок да 
поднесе полномоштие или одобрение од странката 
за извршување на процесното дејствие. 

Додека не ќе истече рокот за поднесување на 
полномоштие судот ќе го одложи донесувањето на 
одлуката, Ако тој рок истече безуспешно, судот ќе 
ја продолжи поставката, не земајќи ги предвид деј-
ствијата што ги извршило лицето без полномоштие. 

Судот е должен во текот на целата постапка 
да внимава дали лицето што се појавува како по-
лномошник е овластено за застапување. Ако судот 
утврди дека лицето што се појавува како полно-
мошник не е овластено за застапување, ќе ги укине 
процесните дејствија што ги презело тоа лице, ако 
тие дејствија странката не ги одобрила дополни-
телно. 

Член 99 
Странката може во секое време да го отповика 

полномоштието, а полномошникот може во секое 
време да го откаже. 

Отповикувањето, односно отказот на полномо-
штието мора да му се соопшти на судот пред кој 
се води постапката, писмено или усно на записник. 

Отповикувањето, односно отказот на полномоџ1-
тието важи за противната странка од моментот кога 
ќ е соопштено. 

По отказот на полномоштието полномошникот е 
должен уште еден месец да ги врши дејствијата за 
лицето што му го издало полномоштието ако е по-
требно од него да отстрани некаква штета што во 
тоа време би можела да настане. 

Член 100 
Ако на полномошникот му е дадено овластува-

ње дека може да ги врши сите дејствија во постап-
ката, а странката односно нејзиниот законски зас-
тапник ќе умре или ќе стане деловно неспособен, 
или ако законскиот застапник биде разрешен од 
должност, полномошникот е овластен и натаму да 
гог презема дејствијата во постапката, но наследни-
кот односно нивниот законски застапник може да 
го отповика полномоштието. 

Во случаите наведени во став 1 на овој член, на 
полномошникот кој не е адвокат секогаш му пре-
стануваат овластувањата што во полномоштието 
мораат изречно да се наведат (член 96). 

Член 101 
Со престанувањето на правното лице престану-

ва и полномоштието што го издало тоа. 
Во случај на стечај, полномоштието што го из-

дал стечајниот должник престанува кога според 
важечките прописи ќе настапат правните последи-
ци од отворањето на стечајната постапка. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој 
член, полномошникот е должен уште еден месец да 
ги врши дејствијата во постапката ако е потребно 
од странката да отстрани штета. 

Г л а в а ш е с т а 

ЈАЗИКОТ ВО ПОСТАПКАТА 

Член 102 
Странките и другите учесници во постапката 

имаат право при учествувањето на рочишта и при 
усно преземање на други процесни дејствија пред 
судот да го употребуваат својот јазик. Ако постап-
ката не се води на јазикот на странката односно на 
другите учесници во постапката, ќе им се обезбеди 
усно преведување на нивниот јазик на она што се 
изнесува на рочиштето, како и усно преведувања 
на исправите кои се користат на рочиштето заради 
докажување. 

Странките и другите учесници во постапката ќе 
се поучат за правото усната постапка пред судот 
да ја следат на својот јазик со посредство на тол-
кувач. Тие можат да се одречат од правото на пре-
ведување ако изјават дека го знаат јазикот на КОЈ 
се води постапката. Во записникот ќе се забележи 
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дека им е дадена поука, како и изјавите на страна 
ките односно учесниците. 

Преведувањето го вршат толкувачи. 
Член 103 

Поканите, одлуките и другите судски писмена 
се упатуваат до странките и до другите учесници 
во постапката на јазикот на народот кој е во слу-
жбена употреба во судот. 

Ако во судот е во службена употреба и некој 
од јазиците на народностите на Југославија, судот 
на тој јазик ќе ги доставува судските писмена до 
оние странки и учесници во постапката кои се 
припадници на таа народност и во постапката 
се служат со тој јазик. Странките и другите учесни-
ци во постапката можат да бараат судските писмена 
да им се доставуваат на јазикот на кој се води пос-
тапката. 

Член" 104 " 
Странките и другите учесници во постапката ги 

упатуваат до судот своите тужби, жалби и други 
поднесоци на јазикот на народот или народноста 
кој е во службена употреба во судот. 

Странките и другите учесници во постапката 
можат да ги упатуваат до судот своите поднесоци и 
на еден од јазиците на народите на Југославија кој 
не е во службена употреба во тој суд. 

Странките и другите учесници во постапката 
можат да ги упатуваат до судот своите поднесоци и 
на јазикот на народноста на Југославија кој не е 
Во службена употреба во судот, ако тоа е во согла-
сност со уставот, законот или со други прописи 

што важат на подрачјето на тој суд. 
Член 105 

Трошоците за преведување на јазикот на на-
родот и народноста на Југославија што настану-
ваат со примената на одредбите на уставот и на 
овој закон за правото на припадниците на народи-
те и народностите на Југославија на употреба на 
својот јазик, паѓаат врз товар на средствата на су-
дот. 

' Г л а в а с е д м а 

ПОДНЕСОЦИ 

Член 106 
Тужбата, одговорот на тужбата, правните леко-

ви и другите изјави, предлози и соопштенија што 
Се даваат надвор од расправата се поднесуваат пис-
мено (поднесоци). 

Поднесоците мораат да бидат разбирливи и мо-
раат да го содржат сето она што е потребно за да 
Може да сет постапи по нив. Тие особено треба да 
содржат: означување ' на судот, име, занимање и 
живеалиште односно престојувалиште на странки-
те, на нивните законски застапници и полномош-

- Ници, ако ги имаат, предмет на спорот, содржина на 
изјавата и потпис на подносителот. 

Ако изјавата содржи некое барање ,странката 
треба во поднесокот да ги наведе фактите врз кои 
се заснова барањето, како и докази кога е тоа по-
,требно. 

Изјавата што се дава со поднесокот може, на-
место со поднесок, да се даде усно на записник 
кај процесниот суд. 

Член 107 
Поднесоците што треба да се достават до спро-

тивната странка му се предаваат на судот во дово-
лен број примероци за судот и за спротивната 
Странка. Така треба да се постапи (и кога со подне-
сокот се поднесуваат прилози. 

Ако на противната страна има повеќе лица кои 
1шаат заеднички законски застапник или полно-
мошник, за сите тие лица поднесоците и прилозите 
Можат да се предаваат во еден примерок. 

Член 108 
Исправите што се прилагаат кон поднесокот се 

поднесуваат во оригинал или препис. 
Ако странката приложи исправа во оригинал, 

судот таквата исправа ќе ја задржи, а на спротив-
ната странка ќе ќ дозволи да ја разгледа. Кога ќе 
престане потребата таквата исправа да се држи во 
судот, таа ќе му се врати на подносителот на него-
во барање, но судот може да бара од подносителот 
кон списите да приложи препис од исправата. 

Ако исправата е приложена во препис, судот на 
барање од спротивната странка ќе го повика подно-
сителот да му ја поднесе на судот исправата во 
оригинал, а на спротивната странка ќе ќ дозволи 
да ја прегледа. Кога е тоа потребно, судот ќе го 
определи рокот во кој исправата ќе се предаде од-
носно прегледа. 

Против овие решенија не е дозволена жалба. 
Член 109 

^ АКО поднесокот е неразбирлив или не го содр-
жи сето она што е потребно за да може да се пос-
тапи по него, судот ќе го поучи подносителот и ќе 
му помогне да го исправи поднесокот, односно да 
го дополни и за таа цел може да го повика во су-
дот или да му го врати поднесокот заради ис-
правка. 

Кога судот ќе му го врати поднесокот на подно-
сителот заради исправка или дополнение, ќе опре-
дели рок за повторно поднесување на поднесокот. 

Ако поднесокот што е врзан за рок биде испра-
вен односно дополнет и предаден на судот во рокот 
определен за дополнение или исправка, ќе се смета 
дека му е поднесен на судот оној ден кога првпат 
бил поднесен. 

Ќе се смета дека поднесокот е повлечен ако не 
му биде вратен на судот во определениот рок, а ако 
биде вратен без исправка односно дополнение, ќе 
се отфрли. 

АКО поднесоците или -прилозите не се поднесе-
ни во доволен број примероци, судот ќе го повика 
Подносителот да ги поднесе во определен рок. око 
Подносителот не постапи по овој ,налог, судот ќе го 
Отфрли поднесокот. По исклучок, судот може да 
Определи поднесоците и прилозите да се препишат 
на трошок на странката. 

Член 110 
Со парична казна од 1.000 динари процесниот 

суд ќе го казни лицето кое во поднесокот го навредува 
судот, странката или друг учесник во постапката. 

Изречената казна според став 1 од овој член не 
влијае врз изрекувањето на казната за кривичното 
Дело. 

Ако лицето кое парично е казнето не може да 
ја плати оваа казна, таа ќе се замени со затвор, 

чие траење го одмерува судот сразмерно на висо-
чината на изречената казна, но кое не може да биде 
подолго од десет дена. 

Одредбата на став 3 од овој член ќе се примени 
во сите случаи кога судот изрекува парична казна 
(чл. 248, 255, 316 и 318). 

Г л а в а о с м а 

Р О К О В И И Р О Ч И Ш Т А 

Рокови 

Член 111 
Ако роковите не се определени со закон, ги 

Определува судот со оглед на околносите на слу-
чајот. 

Рокот што судот ќе го определи може да се 
продолжи на предлог од заинтересираното лице, 
ако за тоа постојат оправдани причини. 

Предлогот мора да се поднесе пред истекот на 
рокот чие продолжение се бара. 
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Против решението за продолжување на ЈЗОКОТ 
не -е дозволена жалба. 

Член 112 
Роковите се сметаат на денови, месеци и години. 
Ако рокот е определен на денови, во рокот не 

се засметува денот кога доставувањето или сооп-
штението е извршено, односно денот во кој паѓа наста-
нот од кога треба да се смета траењето на рокот, 
туку за почеток на рокот се зема првиот нареден' 
ден. 

Роковите, определени на месеци, односно на го-
дини се завршуваат со истекот на оној ден од по-
следниот месец односно година кој по својот број од-
говара на денот кога започнал рокот. Ако го нема 
тој ден во последниот месец, рокот се завршува по-
следниот ден на тој месец. 

Ако последниот ден на рокот паѓа на државен 
празник, или во недела или во некој друг ден кога 
судот не работи, рокот истекнува со истекот на пр-
виот нареден работен ден. 

Член 113 
Кога поднесокот е врзан за рок, се смета дека 

е даден во рокот ако пред да истече рокот му е 
предаден на надлежниот суд. 

Ако поднесокот е упатен по пошта со препора-
чана пратка или по телеграфски пат, денот на пре-
давањето на поштата се смета како ден на преда-
вање на судот до кој е упатен. 

Ако поднесокот е упатен по телеграфски пат, а 
не содржи се што е потребно за да може по него 
да се постапи, ќе се смета дека е даден во рокот ако 
уреден поднесок дополнително му биде предаден 
на судот или биде упатен до судот со препорачана 
пратка во рок од три дена од денот на предавањето 
на телеграмата на поштата. 

За лица што се наоѓаат во Југословенската на-
родна армија на задолжителна воена служба, де-
нот на предавањето на поднесокот на воената еди-
ница, односно на воената установа или на штаб се 
смета како ,ден на предавање на судот. 

Одредбата на став 4 од овој член се однесува и 
на други лица во Југословенската народна армија 
што се наоѓаат во служба во воени единици однос-
но воени установи или штабови во"места во кои не 
постои редовна пошта. 

За лицата лишени од слобода денот на преда-
вањето на поднесокот до управата на затворот, ка-
знено-поправната установа или восиитно-поправ-
ниот дом, се смета како ден на предавање на судот. 

Ако поднесокот што е врзан за рок му е преда-
ден или упатен до надлежниот суд пред истекот на 
рокот, а ќе стигне до надлежниот суд по истекот на 
рокот, ќе се смета дека е поднесен на време ако не-^ 
говото поднесување до ненадлежниот суд може да 
му се припише на незнаење или на очигледна гре-
шка на подносителот. 

Одредбите од ст. 1 до 7 на овој член се приме-
нуваат и врз рокот во кој според посебни прописи 
мора да се подигне тужба, како и врз рокот на за-
стареноста на побарувањата или на некое друго 
право. 

Рочишта 

Член 114 
Рочиштето го определува судот кога тоа е про-

пишано со закон или кога тоа го бараат потребите 
на постапката. Против решението за определување 
на рочиштето не е дозволена жалба. 

Судот на рочиштето навремено ќе ги повика 
странките и другите лица чие присуство го смета 
за потребно. Кон поканата до странката , ќе се дос-
тави поднесокот што дал повод за определување на 
рочиштето, а во поканата ќе се назначи местото, 
просторијата и времето на одржувањето на рочиш-

тето. АКО КОН поканата не се доставува поднесок, 
во поканата ќе се наведат странките, предметот на 
спорот, како и дејствието што ќе се изврши на ро-
чиштето. 

Судот во- поканата особено ќе предупредува на 
законските последици поради изостанување од ро-
чиштето. 

Член 115 
Рочиштето, по правило, се одржува во судската 

зграда. 
Судот може да одлучи рочиштето да се одржи 

надвор од судската зграда кога ќе најде дека е тоа 
нужно или дека на тој начин ќе се заштеди во 
време или во трошоците на постапката. Против ова 
решение не е дозволена жалба. 

Член 116 
Судот може да го одложи рочиштето кога е тоа 

потребно заради изведување на докази или кога за 
тоа постојат други оправдани причини. 

Кога ќе се одложи рочиштето, судот по мож-
ност веднаш на присутните ќе им го соопшти мес-
тото и времето, на новото рочиште. 

Против решението за одлагање на рочиштето 
не е дозволена жалба.1 

Враќање по поранешна состојба 

Член 117 
АКО странката го пропушти рочиштето или ро-

кот за преземање на некое дејствие во постапката и 
поради тоа го загуби правото на преземање на тоа 
дејствие, судот на таа странка на нејзин предлог 
ќе и дозволи дополнително да го изврши тоа деј-
ствие (враќање во поранешна состојба), ако оцени 
дека постојат оправдани причини за пропуштањето. 

Кога ќе се дозволи^ враќање во поранешна сос-
тојба, процесот се враќа во онаа состојба во која 
се наоѓал пред пропуштањето, и се укинуваат сите 
одлуки што ги донел судот паради пропуштањето. 

Член 118 
Предлогот за враќање во поранешна состојба се 

,поднесува до судот ка ј кого требало да се изврши 
пропуштеното дејствие. 

Цредлогот мора да се поднесе во рок од петнае-
сет дена, шета јќи од денот кога престанала причи-
ната што го предзвикала пропуштањето, а ако 
странката дури подоцна дознал^ за пропуштањето, 
од денот кога дознала за тоа. " ч 

По истекот на три месеци од денот на пропуш-
тањето не може да се бара враќање во поранешна 
состојба. 

АКО враќање во поранешна состојба се предла-
га поради пропуштање на рокот, предлагачот е 
должен истовремено со поднесувањето на предлогот 
да го изврши и пропуштеното дејствие. 

Член 119 
Нема да се дозволи враќање во поранешна сос-

тојба ако-е пропуштен рокот за поднесување на 
Предлог да се дозволи враќање во поранешна сос-
тојба, или ако е пропуштено рочиштето определено 
по повод предлог за враќање во поранешна сос-
тојба. 

Член 120 
Предлогот за враќање во поранешна состојба по 

правило не влијае врз текот на процесот, но судот 
може да одлучи постапката да се прекине до пра-
восилноста на решението за предлогот. 

Ако судот донел одлука да се прекине постап-
ката, а пред повисокиот суд е во тек постапка по 
повод жалба, за таа одлука ќе се извести повисо-
киот суд. 
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Член 121 
Ненавремените и недозволените предлози за 

враќање во поранешна состојба претседателот на 
советот ќе ги отфрли со решение. 

По предлогот за враќање во поранешна состој-
ба судот ќе закаже рочиште ,освен ако фактите 
врз кои се заснова предлогот се општопознати. 

Член 122 
Против решението со кое се усвојува предлогот 

за враќање во поранешна „состојба не е дозволена 
жалба, освен ако предлогот е усвоен спротивно на 
член 119 од овој закона или предлог што е поднесен 
ненавремено. 

Г л а в а д е в е т т а 

ЗАПИСНИЦИ 

Член 123 
Записник се составува за дејствијата преземе-

ни на рочиштето. 
Записник се составува и за поважните изјави 

или соопштенија кои странките или другите учес-
ници ги даваат надвор од рочиштето. За помалку 
важни изјави или соопштенија нема да се составува 
записник, туку ќе се стави само службена белешка 
на списот. 

Записникот го пишува записничар. 
Член 124 

Во записникот се внесува: назив и состав на 
судот, место каде што се ,врши дејствието, ден и 
час кога се врши дејствието, назначување на пред-
метот на спорот и на имињата на присутните стран-
ки или на трети лица и на нивните законски за-
стапници или полномошници. . 

Записникот треба да содржи ^суштествени пода-
тоци за содржината на преземеното дејствие. Во 
записникот за главната расправа особено ќе се 
внесе: дали расправата била јавна или јавноста би-
ла исклучена, содржината на изјавите на странките, 
нивните предлози, доказите што ги понудиле, дока-
зите што се изведени, со наведување на содржина-
та на исказите на сведоците и вештаците, како и 
одлуките на судот донесени на рочиштето. 

Член 125 
Записникот мора да се води уредно, во него не 

смее ништо да се брише, да се додава или менува. 
Прецртаните места мораат да останат читливи. 

Член 126 
Записник се составува на тој начин што прет-

седателот на советот му Кажува гласно на записни-
чарот што ќе внесе во записникот. 

Странките имаат право да го прочитаат запис-
никот или да бараат да им се прочита, како и "да 
Ставаат свои приговори на содржината на запис-
никот. 

Тоа право го имаат и другите лица чија изјава 
е внесена во записникот, но само во поглед на оној 
дел од записникот што ја содржи нивната изјава. 

Исправките или додатоците во поглед на содр-
жината на записникот што треба да се извршат по 
повод приговори на странките или на други ли-
ца или по службена должност ќе се внесат на кра-
јот ца записникот. ' На барање од овие лица ќе се 
внесат и приговорите што не се усвоени. 

' Член 127 
Записникот го потпишуваат претседателот на 

советот, записничарот, странките односно нивните 
законски застапници или полномошници, како и 
толкувачот. 

Сведокот и вештакот го потпишуваат својот по-
каз на записников кога нивно сослушување се вр-

ши пред замолен судија или пред претседателот 
на советот. 

Неписмено лице или лице кое не може да се 
потпише ќе стави на записникот отпечаток, од по-
казалецот, а записничарот под отпечатокот ќе го 
запише неговото име и презиме. 

АКО некоја од странките, нејзиниот законски 
застапник или полномошник, сведокот или вешта-
кот се оддалечи пред потпишувањето на записни-
кот или не сака да го потпише записникот, тоа ќе 
се забележи во записникот и ќе се наведе причина-
та која е изнесена. 

Член 128 
За советувањето и гласањето се составува, по.-

себен записник. Ако ка ј повисокиот суд во постап-
ката по правниот лек одлуката е донесена едногла-
сно, нема да се состави записник туку на оригиналот 
на одлуката ќе се стави забелешка за советување-
то и гласањето. 

Записникот за советувањето и гласањето го со-
држи текот на гласањето и одлуката што е доне-
сена. 

Издвоените мислења се приклучуваат кон за-
писникот за советувањето, и гласањето ако не. се 
внесени во самиот записник. 

Записникот, односно белешката за гласањето ја 
потпишуваат сите членови на советот и записни-
чарот. 

Записникот за советувањето и гласањето ќе се 
затвори во посебна обвивка. Овој записник може, 
да го разгледа само повисокиот суд кога решава зк 
правен лек, и во тој случај записникот повторно Ќе-
се затвори во посебна обвивка и на обвивката ќе се 
назначи дека записникот е разгледан. 

Г л а в а д е с е т т а 

ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА 

Член 129 
Судот донесува одлуки во форма на пресуда 

или решение.^ 
. За тужбено барање судот одлучува со пресуд^ 

а во постапка поради смеќавање на посед со ра-
шение. 

Во случаите кога не одлучува со пресуда, су^ 
дот одлучува со решение. 

Во постапката за издавање на платен налог 
Шението со кое се усвојува тужбеното барање се 
Донесува во форма на платен налог. 

Одлуката за трошоците во пресудата се смета 
за решение. 

Член 130 
Одлуките на советот се донесуват по советува-, 

њето со гласање. 
Во просторијата во која се врши советување и: 

гласање можат да бидат присутни, само членовите 
на советот и записничарот. 

Кога треба да се донесе -одлука за поедноставни 
прашања, советот може одлука да донесе и на са-
мото заседание. 

Член 131 
Претседателот на советот раководи со советува-

њето и гласањето и гласа последен. Тој се грижи 
сите прашања да се разгледаат сестрано и наполно. 

За секоја одлука на советот потребно е мнозин-
ство на гласовите. 

Членовите на советот не можат да одбијат да 
гласаат за прашањата што ќе ги постави претседа-
телот на советот. Членот на советот што при гласа-
њето за некое поранешно прашање останал во мал-
цинство не може да се воздржи од гласања за пра-
шање за кое подоцна треба да се одлучи. 
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Ако во погледот на одделни прашања за кои 
се одлучува се поделат гласовите на повеќе разли-
к и мислења, така што ниедно од нив нема мно-
зинство, пра,шањата ќе се разделат и гласањето ќе 
се повторува со додека не ќе се постигне мнозин-
ство. АКО во поглед на височината на паричниот 
износ или количеството се поделат гласовите на по-
веќе'од две мислења, повторно ќе се разгледаат при-
чините за секое мислење, па ако и по тоа не може 
да се постигне мнозинство, гласовите дадени за нај-
големиот паричен износ или количество ќе им се 
додадат на гласовите дадени за најблискиот помал 
паричен износ или количество додека не ќе се пос-
тигне мнозинство. 

Член 132 
Пред одлучувањето за главната работа судот 

одлучува дали е потребно да се дополни постапка-
та, како и за други претходни прашања. 

,Ако при решавањето за главната работа треба 
да се одлучи за повеќе прашања, ќе се гласа за секое 
барања посебно. 

Г л а в а е д и н а е с е т т а 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПИСМЕНА И РАЗГЛЕДУВА-
ЊЕ НА СПИСИТЕ 

Начин на доставување 

Член 133 
Писмената се доставуваат, по правило, по пош-

та, а можат да се доставуваат преку определен ра-
ботник во судот, преку надлежниот орган на оп-
штината, или непосредно во судот. 

Член 134 
Доставување до државните органи, до органи-

зациите на здружен труд и до други општествени 
или граѓански правни лица се врши со предавање 
на писменото на лицето овластено за примање на 
писмена или на работникот што ќе се затече вб 
канцеларијата односно во деловната просторија. 

Кога писмено треба да се достави до општестве-
ниот правобранител на самоуправувањето, до јавно-
то обвинителство или до јавното правобранителствд, 
доставувањето се врши со предавање на писменото 
на неговата писарница. Како ден на доставување Св 
смета денот на предавањето на писменото на писа-
рницата. 

Доставувањето според одредбите на став 1 од 
овој член се врши и кога странките, наведени вб 
тој став за свој полномошник определиле лице кое 
е нивни работник. 

Член 135 
До воени лица, до работници на милицијата и 

до работници на сувоземниот, речниот, поморскиот 
и воздушниот сообраќај доставување на покани 
може да се врши преку нивната команда односно 
преку непосредниот старешина, а по потреба може 
на тој начин да им се врши и доставуваше на други 
писмена. 

Член 136 
Кога доставување 'треба да се изврши до лица 

или до установи во странство или до странци штд 
уживаат право на имунитет, доставувањето ќе се 
изврши по дипломатски пат, ако во меѓународен 
договор или во овој закон (член 146) не е определе-
но нешто друго. 

Ако доставување на писмена треба да се извр-
ши до државјани на СФРЈ во странство, доставува-
њето може да се изврши преку надлежниот конзу-
ларен претставник или преку дипломатскиот прет-
ставник на СФРЈ кој ги врши Конзуларните работи 
во односната странска држава. Ваквото доставува-
ње е полноважно само ако лицето до кое се доста-
вува писменото се согласи да го прими. 

Член 137 
До лица лишени од слобода доставување се вр-

ши преку управата на затворот, казнено-поправна-
та установа или воспитно-поправниот дом. 

Член 138 
Кога странката има законски застапник однос-

но полномошник доставување се врши до законскиот 
застапник односно полномошникот ако во овој закон 
не е определено нешто друго,^ 

' Ако странката има повеќе законски застапници 
односно полномошници, доволно е доставување да 
се изврши до едниот од нив. 

Член 139 
Доставување до адвокатот како полномошник 

може да се изврши и со предавање на писменото 
на лицето кое е вработено во неговата адвокатска 
канцеларија. 

Член 140 
Доставувањето се врши во работен ден, и тоа 

дење во станот или на работното место на лице-
то до кое треба да се изврши доставувањето, или 
во судот кога тоа лице ќе се затече таму. 

Доставувањето може да се изврши и во друго 
време и на друго место, со согласност на лицето до 
кое доставувањето треба "да му се изврши или врз 
основа на посебна одлука од судот која доставува-
чот е должен, на барање, да ја покаже. 

Одредбата доставувањето да се врши само во 
- работен ден не важи за доставување по пошта. 

Член 141 
Ако лицето до кбе писменото треба да се доста-

ви не се затече во својот стан, доставувањето се вр-
ши со предавање на писменото на некој од негови-
те возрасни членови на домаќинството кој е дол-
жен да го прими писменото. Ако тие не се затечат 
во станот, писменото ќе му се предаде на настојни-
кот или на соседот ако тие се соглаеот со тоа. 

Ако доставувањето се врши на работното место 
на лицето до кое треба да се достави писменото, а 
тба лице не се затече тука, доставувањето може да 
се изврши на лице кое работи на истото место, ако 

, тоа се согласи да го прими писменото. 
Цредавање на писменото на друго лице не. е 

дозволено ако тоа учествува во процесот како про-
тивник на лицето до кое треба да се изврши доста-
вувањето. 

Член 142 
Тужба, платен налог, вонреден правен лек, пре-

суда и решение против кои е дозволена посебна 
жалба ќе се достават лично до странката односно 
до нејзиниот законски застапник односно полномош-
ник. Другите писмена ќе се достават лично кога тоа 
со овој закон изречно е определено или кога судот 
смета дека поради приложените исправи во ориги-
нали или од некоја друга причина е потребна пого-
лема претпазливост. 

Ако лицето до кое писменото мора лично да се 
достави не се затече таму каде што треба да се из-
врши доставувањето, доставувачот ќе се извести ко-
га и на кое место би можел да го затече тоа лице 
и ќе му остави кај едно од лицата наведени во член 
141 ст. 1 и 2 од овој закЈон писмено известување за-
ради примање на писмено да биде во определен ден 
и час во својот стан односно на своето работна место, 
Ако и по ова доставувачот не го затече лицето до 
кое треба да се достави писменото, ќе се постапи спо-
ред одредбите на член 141 од оврј закон, и со тоа се 
смета дека е извршено доставувањето. 

Ако писменото од став 1 на овој член треба да 
се достави до државни орган, д)о организации на 
Здружен труд и до други самоуправни организации 
или заедници како и до граѓански правни лица, до-
ставувањето се врши според одредбите на член 134 
од овој закон. 
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Член 143 
Ако се утврди дека лицето до кое треба да се 

достави писменото е отсутно и дека лицата наведени 
во член 141 ст. 1 и 2 на овој заклон неможат писме-
ното навреме да му го предадат, ќе се врати писме-
ното на судот со назначување каде се наоѓа отсут-
ниот. 

Одбивање на прием 

Член'144 
Кога лицено до кое е упатено писменото, однос-

но возрасниот член на неговото домаќинство односно 
овластеното лице или работник на државен орган, 
на организација на здружен труд или на друга са-
моуправна организација или заедница, како и на 
граѓанско правно лице, без законита причина одбие 
да го прими писменото, доставувачот ќе го остави 
во станот или во просториите каде што односното 
лице работи или писменото ќе го прикачи на вратата 
од станот или просторијата. На доставницата ќе 
го забележи денот, часот и - причината за 
одбивањето на приемот како и местото каде е оста-
вено писменото, и со Иоа се смета дека е извршено 
доставувањето. 

Промена на стан 

Член 145 
Кога странката или нејзиниот законски застап-

ник до доставувањето на второстепената одлука со 
која се окончува постапката ќе го променат своето 
живеалиште или станот, должни се за тоа веднаш 
да го известат судот. 

АКО тие не го сторат тоа, а доставувачот не мо-
же да дознае во кое место односно стан се. отселиле, 
судот ќе определи сите натамошни доставувања во 
процесот за таа странка да се вршат со прикачување 
на писменото на огласната , табла на судот. 

Доставувањето се смета за извршено по истекот 
на осум дена од денот на прикачувањето на писме-
ното на огласната табла на судот. 

Кога полномошникот односно полномошникот за 
примање на писмена до доставувањето наѓ второ-
степената одлука со која се окончува постапката 
го промени своето живеалиште или станот, а за тоа 
не ќе го извести судот, доставувањето ќе се изврши 
како да не е ни назначен полномошник. 

Полномошник за примање на писмена -

Член 1416 
Странката или нејзиниот законски застапник 

што се наоѓаат во странство, а немаат полномошник 
во СФРЈ, судот ќе ги повика во примерен рок да 

тават полномошник за примање на писмена во 
РЈ. Ако странката или нејзиниот законски за-

стапник ,не назначат таков полномошник, судот на 
странката на нејзин трошок ќе 6 назначи привре-
мен застапник овластен за примање на писмена и 
за тоа ќе ја извести странката односно нејзиниот 
законски застапник. 

Член 147 
Ако повеќе лица заеднички тужат, а немаат 

заеднички законски застапник односно полномош-
ник судот може да ги повика во определен рок да 
^фнуваат заеднички полномошник за примање на 
арменд. Истовремено судот ќе ги извести тужите-
лите кого ОД НИВ ќе го смета за заеднички полно-
мошник за плаќање на писмена ако тие самите не 
именуваат таков полномошник. 

Одредбата од̂  став 1 на овој член ќе се -приме-
нува и кога повеќе лица се тужени како единствени 
сопарничари. 

Утврдување на адресата 

Член 148 
Ако странката не е во можност сама да ја до-

знае адресата на лицето до кое писменото требз да се 
достави судот ќе настојува од надлежниот орган на 
управата или на друг начин да ги добие потребните 
податоци. 

Доставница 

Член 149 
Потврдата за извршеното доставување (доста-

вница) ја потпишуваат примачот и доставувачот^ 
Примачот на доставницата со букви сам ќе го на-
пише денот на приемот. 

АКО примачот е неписмен или не е во состојба 
да се потпише, доставувачот ќе го испише неговото 
име и презиме и со букви денот на приемот, и ќе 
стави забелешка зошто примачот не ставил своЈ 
потпис. 

Ако примачот одбие да ја потпише доставни-
цата, доставувачот тоа ќе го забележи,, на доставни-
цата и ќе го испише со букви денот на предавањето, 
и со тоа се смета дека доставувањето е извршено. 

Ако доставувањето е извршено според одредба-
та на член 142 став 2 од овој закон, на доставница-
та покрај потврдата за приемот на писменото ќе 
се назначи дека претходело писмоно известување. 

Кога според одредбите на овој закон писменото 
му е предадено на друго лице, а не на она до кое 
писменото требало да ,се достави, на доставницата 
доставувачот ќе го назначи односот на тие две лица. 

АКО на доставницата е неточно назначен дату-
мот на доставувањето, ќе се смета дека доставување-
то е извршено оној ден кога е предадено писменото. 

Ако доставницата исчезнала, доставувањето 
може да се докажува и на друг начин. 

Разгледување и препишување на списи 

Член 150 
Странките имаат право да ги разгледуваат и 

препишуваат списите на процесот во кој учеству-
ваат. 

На другите лица што имаат оправдан интерес 
може да им се дозволи разгледување и препишу-
вање на одделни списи. Кога постапката е во. тек, 
дозвола дава претседателот на советот, а кога по-
стапката е завршена, претседателот на судот од-
носно работникот во судот што ќе го определи тој. 

Г л а в а д в а н а е с е т т а 

ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКАТА 

Процесни трошоци 

Член 151 
Процесните трошоци ги сочинуваат издатоците 

сторени во текот или по повод постапката. 
Процесните трошоци ја опфаќаат и наградата 

за работа на адвокатите и на другите лица на кои 
Законот им признава право на награда. 

Член 152 
Секоја странка претходно сама ги поднесува 

трошоците што ги предизвикала со своите дејствија. 
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'Член 153 
Кога странката ќе предложи изведување на 

докази должна е по налог на судот однапред да ф 
положи износот потребен за намирување на тро-
шоците што ќе настанат пот повод изведувањето на 
докази. 

Кога изведување на докази ќе предложат обете 
странки, или кога судот ќе го определи роа по слу-
жбена должност, судот ќе определи износот потре-
бен за намирување на трошоците да го положат 
обете странки на еднакви делови. Ако судот опре-
делил изведување на докази по службена должност, 
може да определи износот да го положи само една-
та странка. 

Судот ќе се откаже од изведувањето на докази 
ако износот потребен за намирување на трошоците 
не биде положен во рокот што ќе го определи судот. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој 
член, ако судот по службена должност определи 
изведување на докази заради утврдување на факти-

. те во врска со примената на член 3 став 3 од овој 
закон, а странките не го положат определениот из-
нос, трошоците за изведување на докази ќе се ис-
платат од средствата на судот. 

Член 154 
,Странката која во целост ќе го загуби процесот 

е Должна на спротивната странка и на нејзиниот 
замешувач да им ги надомести трошоците. 

Ако.странката делумно успе во процесот, судот 
може со оглед на постигнатиот успех да определи 
секоја странка да ги поднесува своите трошоци или 
едната странка да П надомести на другата и на 
замешувачот сразмерен дел од трошоците. 

Судот може да одлучи едната странка да ги на-
домести сите трошоци што спротивната странка и 
нејзиниот замешувач ги имала ако спротивната 
странка не успела само во сразмерно незначителен 
дел од своето барање, а поради тој дел не настанале 
посебни трошоци. 

Спрема резултатот на докажувањето судот ќе 
одлучи дали трошоците од член 153 став 4 од овој 
закон ќе ги поднесува едната или обете странки 
или трошоците ќе паднат врз товар на средствата 
на судот, 

Член 155 
При одлучувањето кои трошоци ќе П се надо-

местат на странката судот ќе ги земе предвид само 
оние трошоци што биле потребни заради водење 
на процесот. За тоа кои трошоци биле потребни, ка-
ко и за височината на трошоците, одлучува судот 
оценувајќи ги грижливо сите околности. 

Ако е пропишана тарифа за награди на адво-
кати или за други трошоци, овие трошоци ќе 
се одмерат според таа тарифа. 

Член 156 
Странката е должна независно од исходот на 

процесот да и ги надомести на спротивната странка 
трошоците што ги предизвикала по своја вина или 
случај што ќ се случил нејзе.' 

Судот може да одлучи законскиот застапник 
или полномошник на странката да ќ ги надомести 

ма спротивната странка трошоците што ги преди-
звикал по своја вина. 

Член 157 . ., 
Ако тужениот не, дал повод за тужба и ако во 

одговор на тужбата односно на подготвителното ро-
чиште, а ако не се одржува подготвително рочиште 
тогаш на главната расправа пред да се впушти 
во расправање за главната работа, но признал ту-
жбеното барање, тужителот ќе му ги надомести про-
цесните трошоци на тужениот. 

Член 158 
Тужителот кој ќе ја повлече тужбата е должен 

на спротивната странка да и ги надомести проце-
сните 'трошоци, освен ако до повлекување на ту-

жбата дошло веднаш по исполнувањето на барањето 
од страна на тужениот. 

Странката која ќе се откаже од правен лек е 
должна на спротивната странка да ќ ги надомести 
трошоците настанати по повод правниот лек. 

Член 159 
Секоја странка ги поднесува своите трошоци 

ако процесот е завршен со судско порамнување, а -
во порамнувањето не е договорено поинаку. 

Трошоците за порамнувањето кое е обидено 
(член 324), но не успеало влегуваат во процесните 
трошоци. 

Член 160 
Ако во излачен процес биде усвоено тужбеното 

барање за излачување на предмети, а судот утврди 
дека тужениот како доверител во извршната поста-
пка имал оправдани причини да смета дека не по-
стојат права на трети лица врз овие предмети, ќе 
определи секоја странка да ги поднесува своите 

1 трошоци. 
Член 161 

у Сопарничарите ги поднесуваат трошоците на 
еднакви делови. 

Ако постои значителна разлика во поглед на 
нивниот удел во предметот на спорот, судот 
сразмерно на тој удел ќе определи колкав дел 
од трошоците ќе надомести секој од сопарничарите. 

Сопарничари^ кои солидарно се одговорни во 
главната работа, одговараат солидарно и за трошо-
ците досудени на спротивната страна. 

За трошоците предизвикани со посебни проце-
сни дејствија на Одделни сопарничари другите со-
парничари не одговараат. 

Член 162 
Кога општествениот правобранител на само-

управувањето односно јавниот обвинител учествува 
во постапката како странка, тој има правјо на на-
домест на трошоците според одредбите од овој за-
кон, но не и право на награда. 

Трошоците што според одредбите на овој закон 
би требало да ги поднесува општествениот право-
бранител на самоуправувањето односно јавниот "об-
винител ќе се исплатат од средствата на судот. 

Секоја странка ги Поднесува своите трошоци 
што настанале со учествување на општествениот 
правобранител на самоуправувањето односно на ја-
вниот обвинител во постапката (чл. 204 и 205). 

Трошоците што општествениот правобранител 
на самоуправувањето односно јавниот обвинител ги 
имал до повод своето учествување во постапката 
(чл. 204 и 205) паѓаат врз товар на средствата на 
општествениот правобранител на самоуправување-
то односно на јавното обвинителство. 

Член 163 
Одредбите за трошоците се применуваат и врз ^ 

странките ^ што ги застапува јавното правобрани-
телство. Во тој случај трошоците на постапката ^ 
го опфаќаат и износот што на странката би ќ се 
признал на име 'награда на адвокат. 

Член 164 
За надомест на трошоците одлучува судот на 

определено барање од странката^ без расправање. 
Странката е должна во барањето определено да 

ги наведе трошоците за кои бара надомест. 
Барањето за надомест на трошоците странката 

е должна да го стави најдоцна до завршувањето на 
расправањето кое му претходи на одлучувањето за 
трошоците, а ако се работи за донесување на,одлука 
без претходно расправање, странката е должна ба-
рањето за надомест на трошоците да го стави во 
предлогот за кој треба да одлучи судот. 

За барањето за надомест на трошоците судот 
ќб' одлучи во пресудата или решението со кое се 
завршува постапката пред тој суд. 
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Во случај на усно „ обј авув ање на пресудата или 
на решението со кое се налага надомест на трошо-
ците, судот може да одлучи износот на трошоците 
да го одмери во писмено изработена пресуда одно-
сно решение ако решението треба да се достави 
до странките. 

Во текот на постапката судот со посебно реше-
ние ќе одлучи за надомест на трошоците само кога 
правото на надомест на трошоците не зависи од 
Одлуката за главната работа. 

Во случајот од член 158 на овој закон, ако по-
влекувањето на тужбата или откажувањето од пра-
вен лек не-е извршело на расправата, барање за 
надомест на трошоците може да се стави во рок од 
петнаесет дена по приемот на известувањето за от-
кажувањето. 

Член 165 
Во делумна пресуда или во меѓупресуда судот 

може да изрече дека одлуката за трошоците се 
остава за подоцнежната пресуда. 

Член 166 
Кога судот ќе го отфрли или одбие правниот 

лек, ќе одлучи и за трошоците настанати во постап-
ката по повод тој правен лек. 

Кога судот ќе ја преиначи одлуката против која 
е поднесен правен лек или ќе ја укине таа одлука 
и ќе ја отфрли тужбата, ќе одлучи за трошоците 
на целата постапка. 

" Кога ќе се укине одлуката против која е подне-
сен правен лек и предметот ќе се врати на повторно 
судење, ќе се остави за трошоците на постапката 
по повод правниот лек да се одлучи во конечнета 
одлука. 

Судот може да постапи според одредбата на 
став 3 од овој член и кога одлуката против која е 
поднесен правен лек ќе се укине само делумно. 

" Член 167 
Одлуката за трошоците содржана во пресудата 

може да се''напаѓа само со жалба на решение ако 
истовремено не се напаѓа и одлуката за главната 
работа. 

Ако едната странка ја напаѓа пресудата само во 
поглед-на трошоците, а другата в(о поглед на гла-
вната работа, повисокиот суд со една одлука ќе 
одлучи за обата правни лека. 

Трошоци во постапката за обезбедување на докази 

Член 168 
Трошоците на постапката за обезбедување на 

докази ги поднесува странката која поднела предлог 
за обезбедување на докази. Таа е должна да ќ ги 
надомести и трошоците на спротивната ,странка од-
носно на назначениот привремен застапник. 

Овие трошоци странката може дополнително да 
ги остварува како дел од процесните трошоци, спре-
ма успехот-во процесот. 

Обезбедување на процесните трошоци 

Член 169 , 
Кога странски државјанин или лице ,без држа-

вјанство тужи во СФРЈ, должен е на тужениот на 
негово барање да му'ги обезбеди процесните тро-
ј а ц и . ^ 

Тужениот е должен ова барање да го стави 
најдоцна на подготвителното рочиште, а ако тоа 
Ќе е одржано, тогаш на првото речиште за главната 
^справа пред да се впушти во расправање за гла-
в а т а работа односно1' штом дознал дека постојат 
претпоставки за барање на обезбедување. 

Обезбедувања Се дава во готови пари, но судот 
коже да одобри давање на обезбедување и во друга 
форма. 

Член 170 
Тужениот нема право на обезбедување на про-

цесните трошоци: 
1) ако во државата на која ќ припаѓа тужите-

лот државјаните на СФРЈ не се должни да даваат 
обезбедување; 

2) ако тужителот ужива право на азил во СФРЈ; 
3) ако тужбеното барање се однесува на поба-

рување на тужителот од неговиот работен однос во 
СФРЈ; 

41) ако се води спор за постоење или непостоење 
на брак, за поништување на брак или за развод 
на брак или спор за утврдување или оспорување 
на татковство, односно мајчинство; 

5) ако се работи за менична или чековна тужба, 
за противтужба или за издавање на платен налог. 

Во случај на сомневање за тоа дали државјаните 
на СФРЈ\ се должни да даваат обезбедување во 
државата на која ќ припаѓа тужителот, објаснение 
дава сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на правосудството. 

Член 171 
Судот во решението со кое се усвојува барањето 

за обезбедување на процесните трошоци ќе го опре-
дели износот на обезбедувањето и рокот во кој 
обезбедувањето мора да се 'даде, а ќе го предупреди 
тужителот на последиците што ги предвидува за-
конот ако не биде докажано дека обезбедувањето 
е дадено во определениот рок. 

Ако тужителот во определениот рок не докаже 
^дека дал обезбедување за процесните трошоци, ќе 
се смета дека тужбата е повлечена односно дека 
тужителот се откажал од правен лек, ако барањето 
за обезбедување е ставено дури во постапката по 
повод правниот лек. 

Тужениот што навремено ставил барање, тужи-
телот да му ги обезбеди трошоците не е должен да 
ја продолжи постапката во главната работа сѓ до-
дека правоси,лно не ќе се одлучи за неговото бара- \ 
ње, а ако барањето биде усвоено, додека тужителот 
не ќе положи обезбедување. Но ако судот го одбие 
барањево за обезбедување, може да одлучни постап-
ката да се продолжи и пред да стане правосилно^ 
решението за одбивање. 

Ослободување од плаќање на трошоците на поста-
пката 

Член 172 
Судот ќе ја ослободи од плаќање на трошоците 

на постапката странката која според својата општа 
Имотна состојба не е во можност да ги поднесува 
овие трошоци без штета за нужното издржување 
свое и на своето семејство. 

Ослободувањето од плаќање на трошоците ,на 
постапката опфаќа ослободување од плаќање на 
такси и ослободување од полагање на аванс за тро-
шоците на сведоците, вештаците, за увид и за суд-
ските огласи. 

Судот може да ја ослободи странката само од 
плаќање на такси ако со плаќањето на таксите 
значително би биле намалени средствата од кои се 
Издржува странката и членовите на нејзиното Се-
мејство. 

При 'донесувањето на одлуката за ослободување 
од плаќање на трошоците ,на постапката судот гри-
жливо ќе процени сите околности, а особено ќе ја 
земе предвид вредноста на предметот на спорот, бро-
јот на лицата што ги издржува странката и приход 
дите што ги имаат странката и членовите на нејзи-
но-но семејство. 

Член ,173 \ 
Одлуката за ослободување од плаќање на тро-

шоците на постапката ја донесува првостепениот 
суд на предлог од странката. 
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Странката е должна кон предлогот да поднесе 
уверение од надлежниот орган на управата за имот-
ната состојба. 

Во уверението за имотната состојба мора да се 
назначи износот на данокот што го плаќа домаќин-
ството и одделни членови на домаќинството, како 
и другите извори на нивните приходи и воопшто 
имотната состојба на странката на која ќ се издава 
уверението. ' 

Поблиски прописи за издавање на уверенија за 
имотната состојба донесува органот определен со 
републички односно со покраински пропис. 

Кога е тоа потребно и самиот суд може по слу-
жбена должност да прибави потребни податоци и 
известувања за имотната состојба на странката која 
бара ослободување, а може за тоа да ја сослуша и 
спротивната странка. 

Против решението на судот со кое се усвојува 
предлогот на странката не е дозволена жалба. 

Член 174 
Кога странката наполно е ослободена од пла-

ќање на трошоците на постапката (член 172 став 2), 
првостепениот суд на нејзино барање ќе определи 
да ја застапува полномошник, ако тоа е нужно за-
ради заштита на правата на странката. 

Странката на која ќ е назначен полномошник 
се Ослободува од плаќање на фактичните издатоци 
и наградата на назначениот полномошник. 

За полномошник се назначува адвокат, но ако 
во седиштето на судот нема доволно адвокати, за 
полномошник може да се назначи и друго лице со 
правна подготовка, способно да ја даде потребната 
правна помош. 

Полномошникот од редот на адвокатите го на-
значува претседателот на судот, а ако понискиот 
суд од прв степен се наоѓа во седиштето на пови^ 
сокиот суд од прв степен, полномошникот го опре-
делува претседателот на повисокиот суд од прв 
степен. 

Назначениот полномошник може од оправдани 
причини да бара да биде разрешен. За тоа одлучува 

'Вон од главната расправа претседателот на советот, 
а на расправата советот. Против одлуката на суда? 
со која се разрешува полномошникот не е дозволена 
жалба. 

Против решението на судот со кое се усвојува 
барањето на странката за назначување на полно-
мошник не е дозволена жалба. 

Член 175 
Кога странката е наполно ослободена од пла-

ќање на трошоците на постапката (член 172 став 2)/ 
од средствата на судот ќе се исплати аванс за тро-
шоците на сведоците, вештаците, за увид и за изда-
вање на судски оглас, како и фактичните издатоци 
на поставениот полномошник. 

Член 176 
Решението за ослободување од плаќање на тро-

шоците и за назначување на полномошникот прво-
степениот суд во текот на постапката може да го 
укине ако утврди дека странката е во состојба да 
ги поднесува трошоците на постапката. При тоа су-
дот ќе реши дали странката наполно или делумно 
ќе ги надомести и оние трошоци и такси од кои 
порано била ослободена, како и фактичните изда-
тоци и наградата на назначениот полномошник. 

Првенствено ќе се надоместат износите испла-
тени од средствата на судот. 

Член 177 
Таксите' и трошоците исплатени од средствата 

на судот, како и фактичните издатоци и наградата 
на назначениот полномошник, претставуваат дел од 
процесните трошоци. 

За надоместот на овие трошоци од страна на 
противникот на странката која е ослободена од 
плаќање на трошоците на постапката судот ќе од-
лучи според одредбите за надомест на трошоците. 

Таксите и трошоците исплатени од средствата 
на судот ги наплатува по службена должност прво-
степениот суд од странката која е должна да ги 
надомести. 

Ако противникот на странката која е ослободена 
од плаќање на трошоците на постапката е осуден 
да ги надомести процесните трошоци, а ќе се утврди 
дека тој не е во состојба да ги плати тие трошоци, 
судот може дополнително да определи трошоците 
од став 1 на овој член да ги плати во целост или 
делумно странката која е ослободена од плаќање 
на трошоците на постапката од она' што и е досуде-
но. Со тоа не се гиба во правото на оваа странка 
за она што го платила да бара надомест од про-
тивникот. 

Член 178 
Странски државјани ќе се ослободат од пла-

ќање на трошоците на постапката само под услов 
на заемност. 

Во случај на сомневање^ постоење на заемност, 
објаснение дава Сојузниот орган на управата надле-
жен за работите на правосудството. 

Г л а в а т р и н а е с е т т а 

ПРАВНА ПОМОШ 

Член 179 
Судовите^се должни да укажуваат еден на друг 

правна помош во процесната постапка. 
Ако замолениот суд не е надлежен да го изврши 

дејствието за кое е замолен, ќе му ја отстапи молба-
та на надлежниот суд односно на друг државен 
орган и за тоа ќе го извести судот, од кој ја примил 
молбата, а ако надлежниот суд, односно државниот 
орган не е познат, ќе ја врати молбата. 

АКО во едно место постојат повеќе судови ства-
рна надлежни за укажување правна помош, молба-
та за укажување правна помош може да се поднесе 
до кој и да било од тие судови, доколку со репуб-
лички односно со покраински прописи не е опреде-
лено поинаку. 

Член 180 
Судовите од територии на разни републики, од-

носно автономни покраини меѓусебно општат на ја-
зикот кој е во службена употреба во нивниот суд, 

Ако писменото е составено на јазик на народ-
ност на Југославија, а се упатува до суд во кој 
јазикот на таа народност не е во службена употре-
ба, кон судското писмено на јазикот на народноста 
ќе се приложи превод на тоа писмено на јазикот 
на народот на Југославија кој е во службена упо-
треба во судот до кој се упатува писменото. 

Член 181 
Судовите ќе им укажуваат правна помош на 

странски судови во случаите предвидени со ме-
ѓународен договор, како и кога постои заемност во 
укажувањето на правна помош. Во случај на сомне-
вање за постоење на заемност, објаснение дава Со-
јузниот орган на управата надлежен за работите 
на правосудството. 

Судот ќе одбие да му даде правна помош на 
странски суд ако се бара извршување на дејствие 
кое му е спротивно на јавниот поредок на СФРЈ. Во 
таков случај ' судот надлежен за укажување на 
п р а ^ а помош по службена должност ќе го достави 
предметот до врховниот суд на републиката односно 
на автономната покраина заради донесување на ко-
нечна одлука. 

Одредбите на член 179 ст. 2 и 3 од овој закон 
важат и за постапување со молба на странски суд. 

Член 182 
Судовите им укажуваат правна помош на стран-

ските судови на начинот предвиден во домашниот 
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- закон. Дејствието кое е предмет на молба на стран-
скиот суд може да се изврши и на начинот кој го 
бара странскиот суд, ако таквата постапка не му 
е спротивна на јавниот поредок на СФРЈ. 

Член 183 
Ако со меѓународен договор не е определено 

нешто друго, судовите ќе ги зехмаат во постапка 
молбите за правна помош на странските судови само 
ако се доставени по дипломатски пат и ако молбата 
и прилозите се составени на еден од јазиците на 
народите на Југославија или аро е приложен заве-
рен превод на тој јазик. 

Член 184 
Ако со. меѓународен договор не е определено 

нешто друго, молбите на домашните судови за пра-
вна помош се доставуваат до странските судови по 
Дипломатски пат. Молбите и прилозите мораат да 
бидат составени на јазикот на замолената држава 
или кон нив ,мора да биде приложен нивни заверен 
превод на тој јазик. 

Д е л в т о р и 

ТЕК НА ПОСТАПКАТА 

А. Постапка пред првостепениот суд 

Г л а в а ч е т и р и н а е с е т т а 

ТУЖБА 

Член 185 

Процесната постапка се поведува со тужба. 

Содржина на тужбата 

Член 186 
Тужбата треба да содржи определено барање во 

поглед на главната'работа и на споредните барања, 
факти врз кои тужителот го заснова барањето, до-
кази со кои се утврдуваат-овие факти, како и други 
податоци што мора да ги има секој поднесок (член , 
106). 

Кога надлежноста, составот на судот или пра-
вото на изјавување ревизија зависи од вредноста 
на предметот на спорот, а предмет на тужбеното 
барање не е паричен износ, тужителот е должен 
во тужбата' да ја назначи вредноста на предметот 
на спорот. - \ 

Судот ќе постапи според тужбата и кога тужи-
телот не го навел правниот основ на тужбеното ба-
рање, а акЈо тужителот го навел правниот основ, 
судот не е врзан за него. 

Тужба за утврдување 

Член 187 
Тужителот може во тужбата да бара судот само 

да го утврди постоењето односно непостоењето на 
некое право или правен однос, или вистинитост 
односни невистинитост на некоја исправа. 

Ваква, тужба може да се подигне кога тоа со 
посебни прописи е предвидено, кога тужителот има 
правен интерес судот да го утврди постоењето од-
носно непостоењето на некое право или правен од-
нос, или вистинитост, односно невистинитост на 
некоја исправа пред втасаноста на барањето за чи-
нење од истиот однос, или кога тужителот има некој 
Друг правен интерес за подигање на ваква тужба. 

Ако одлуката за (спорот зависи од тоа дали 
постои или не постои некој правен. однос кој 
во текот на процесот станал спорен, тужителот 
може покрај постојното барање да истакне и тужбе-

но барање судот да утврди дека таков однос постои, 
односно дека не постои, ако судот пред кој тече 
процесот е надлежен за такво барање. 

Истакнувањето на барање во смисла на одред-
бата на став 3 од овој член нема да се смета како 
преиначување на тужбата. 

Истакнување на повеќе тужбени барања во една 
тужба 

Член 188 
Во една тужба тужителот може да истакне по- -

веќе барања против истиот тужен кога сите бараба 
се поврзани со истиов фактичен и правен основ. Ако 
барањата не се поврзани со истиот фактичен и 
правен основ, тие можат да се истакнат во една 
тужба против ист тужен, само кога истиот суд ства-
рно е надлежен за секое од "овие барања, и кога 
за сите барања е определен ист вид постапка. 

Тужителот може две или повеќе тужбени бара-
ња во меѓусебна врска да ги истакне во една тужба 
и така судот да го усвои следното од тие барања 
ако најде дека она што пред него е истакнато не 
е основано. 

Барањата според став 2 од овој член можат да 
се истакнат во една тужба само ако судот стварно 
е надлежен за секое од истакнатите барања и ако 
за сите барања е определен ист вид постапка. 

Ако за некои од барањата истакнати во истата 
тужба треба да суди совет, а за други судија пое-
динец на. истиот суд, за сите барања ќе суди совет. 

Противтужба џ 

Член 1В9 
Тужениот може до заклучувањето на главната 

расправа пред судот кај истиот суд да поднесе 
Противтужба, ако барањето на противтужбата е во 
врска со тужбеното барање, или ако тие барања 
можат да се пребијат, или ако со противтужбата се 
бара утврдување на некое право или правен однос 

" од - чие постоење или непостоење зависи во целост 
или делумно одлуката за тужбеното барање. 

Противтужба не може да се поднесе ако за 
барањето од противтужбата е стварно надлежен по-
висок суд или суд од друг вид. 

Противтужба може да се поднесе и кога за 
барањето од противтужбата треба да суди истиот 
суд во друг состав. 

Преиначување на тужбата 

Член 190 
Тужителот до заклучувањето на главната ра-

справа може да ја преиначи тужбата. 
По доставувањето на ,тужбата до тужениот, за 

преиначување на тужбата е потребна согласност 
од тужениот, но и кога тужениот се противи судот 
може да дозволи преиначување ако смета дека тоа 
би било целесообразно за конечЈр решение на од-
носите меѓу странките. 

Ќе се смета дека постои согласност на тужениот 
за преиначување на тужбата ако тој се впушти 
во расправање за главната расправа по преиначе-
ната тужба, а пред тоа не му се противел на преи-
начувањето. 

Ако процесниот суд за преиначената тужба 
стварно е ненадлежен, предметот ќе му го достави 
до надлежниот суд кој, ако тужениот му се противи 
на преиначувањето, ќе реши дали е дозволено преи-
начување. 

На начинот предвиден од став 4 на овој член 
ќе се постапи и во случај кога по преиначената 
тужба треба ,да суди истиот суд во друг состав 
(член 18). 

Кога судот ќе дозволи преиначување на тужба-
та, е-должен на тужениот да му остави време 
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потребно да мЈоже да се подготви за расправање по 
преиначената тужба, ако за тоа немал доволно 
време. На ист начин ќе постапи судот ако тужениот 
што не му се противи на преиначувањето побара 
да му се остави потребно време заради подгот-
вување. 

^ко тужбата е преиначена на рочиште на кое 
тужениот не е присутен, судот ќе го одложи рочиш-
тето и ќе достави до тужениот препис на записникот 
од тоа рочиште. 

Против решението со кое се усвојува преина-
,чувањето на тужба не е дозволена посебна жалба. 

Член 191 
Преиначување на тужба е промена на иден-

тичноста на барањето, зголемување на постојното 
или истакнување на друго барање покрај постојното. 

Ако тужителот ја.преиначува тужбата така што, 
поради околностите што настанале по поднесува-
њето на тужбата, бара од истиот фактичен однос 
друг предмет или паричен износ, тужениот на та-
кво преиначување не може да му се противи. 

Тужбата не е преиначена ако тужителот го про-
менил правниот основ на тужбеното барање, ако го 
намалил тужбеното барање, или ако променил, 
дополнил или исправил одделни наводи, така што 
поради тоа тужбеното барање не е променето. 

Член 192 
Тужителот може се др заклучувањето на гла-

вната расправа да ја преиначи својата тужба и така 
што наместо првобитно тужениот ќе тужи друго 
лице. 

За преиначување на тужба во смисла на став 
1 од овој член е потребна согласнот од лицето кое 
треба да стапи во процесот наместо тужениот, а ако 
тужениот веќе се впуштил во расправање за гла-
вната работа, потребена е и согласно^ од тужениот. 

Лицето што стапува во процесот наместо туже-
ниот мора да го прими процесот во онаа состојба 
во каква се наоѓа тој во моментот кога стапува во 
него. 

Повлекување на тужба 

Член 193 
Тужителот може да ја повлече тужбата без 

согласност од тужениот пред да се впушти туже-
ниот р/о расправање за главната работа. 

Тужбата може да се повлече и подоцна, сб до 
заклучувањето на главната расправа ако тужениот 
се согласи со 'ра. Ако тужениот во рок од 15 дена 
од . денот на известувањето за повлекувањето на 
тужбата не се изјасни за тоа,-ќе се смета дека се 
согласил со повлекувањето. 

Повлечената тужба се смета како да ;не била 
ни поднесена и може повторно да се поднесе. 

Тужителот може да се одрече од тужбеното 
барање до заклучувањето на главната расправа и 
во тој случај тужбата се смета за повлечена. 

За одрекување од тужбено барање не е потре-
бна согласност од тужениот. 

Тужителот кој се одрекол од тужбено барање 
не може за истата работа повторно да поднесе 
тужба. 

На одрекувањето од тужбено барање судот 1ЈО 
службена должност внимава во текот на целата 
постапка. 

Постоење на процес 

Член 194 
. Процесот почнува да тече со доставувањето на 

тужбата до тужениот. 
Во поглед на барањето што го поставила стран-

ката во текот на постапката, Процесот почнува да 
тече од моментот кога за тоа барање е известена 
спротивната странка. 

Додека тече процесот, во поглед на истото барање 
не може да се поведе нов цроцес меѓу истите стран? 
ки, а ако таков процес биде поведен, судот ќе јЅ 
отфрли тужбата. 

Судот во текот на целата постапка по службена ' 
должност ќе внимава дали веќе тече, друг процес за 
исто^ барање меѓу исти странки. 

Член 195 
Ако некоја од странките отуѓи предмет или 

право за кое тече процесот, тоа не пречи да се 
доврши процесот меѓу истите странки. 

Лицето што го прибавило предметот или пра-
вото за кое тече процесот може да стапи во про-
цесот наместо тужителот односно тужениот само 
ако со тоа се согласат обете странки. 

Г л а в а п е т н а е с е т т а 

СОПАРНИЧАРИ 

Член 196 
Повеќе лица можат со една тужба да тужат од-

носно да бидат тужени (сопарничари): 
1) ако во поглед на предметот на спорот се во 

правна заедница или ако нивните права односно 
обврски произлегуваат од ист фактичен и правен 
основ; 

2У ако предмет на спорот се барања односно 
обврски од ист вид што се засноваат врз суште-
ствено ист1овиден фактичен и правен основ, и ако 
постои стварна и месна надлежност на истиот суд 
за секое барање и за секој тужен. 

3) ако тоа е определено со друг закон. 
До заклучувањето на главната расправа, п1од 

условите од став 1 н^ овој член, покрај тужителот 
може да пристапи нов тужител,' или тужбата може 
да биде проширена на нов тужен со негова согла-
сност. 

Лицево што пристапува кон тужбата односно 
на кое се проширува тужбата, мора да го прими 
процесот во онаа состојба во која тој се наоѓа кога 
тоа стапува во него. 

Член 197 
Тужителот може со тужба да опфати двајца 

или повеќе тужени и така што ќе бара тужбеното 
барање да биде усвоено спрема следниот тужен за 
случај да биде правосилно одбиен спрема оној што 
е наведен во тужбата пред него. 

На начинот предвиден во став 1 на овој член, 
тужителот со тужбата може да опфати двајца или 
повеќе тужени само ако спрема секој од нив истак-
нува исто барање или ако спрема одделни од нив 
истакнува различни барања што се во меѓусебна 
врска и ако истиот суд стварно и месно е надлежен 
за секое од барањата. 

Член 198 
Лицето кое во целост или делумно бара предмет 

или право за кое меѓу други лица веќе тече процес, 
може пред судот пред' кој тече тој процес да ги 
тужи обете странки со една тужба, се додека пос-
тапката не ќе се заврши правосилно. 

Член 199 
Главниот должник и гарантот можат да бидат 

заеднички тужени ако тоа не е во спротивност со 
срдрзкината на договорот, за гаранција. 

Член 200 
Секој сопарничар во процесот е самостојна 

странка и неговите дејствија или пропуштана не им 
користат ниту им штетат на другите сопарничари. 
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Член 201 
Ако според законот или поради природата на 

правниот однос, спорот може да се реши само на 
еднаков начин спрема сите сопарничари (единствени 
сопарничари), тие се сметаат како една процесна 
странка, така што во случај ако одделни сопарни-
чари, пропуштат некое процесно дејствие, дејство-
то на процесните дејствија што ги извршиле други 
сопарничари се н а т е г а и на оние што не ги презеле 
тие дејствија. 

Член 202 
Ако роковите за извршување на определено 

процесно дејствие за одделни единствени сопарни-
чари истакнуваат во разно време, тоа процесно 
дејствие секој сопарничар може да го преземе сѓ 
додека макар и за еден од нив уште тече рокот за 
преземање на тоа дејствие. 

Член 203 
Секој сопарничар има право да поднесува пред-

лози што се однесуваат на текот на процесот. 

Г л а в а ш е с н а е с е т т а 

УЧЕСТВО НА ТРЕТИ ЛИЦА ВО ПРОЦЕСОТ 

Учество на општествениот правобранител на само-
управувањето 

Член 204 
Кога општествениот правобранител на само-

управувањето врз основа на законско овластување 
учествува во процес кој тече меѓу други лица е 
овластен во границите на тужбеното барање да 
предлага да се утврдат и фактите што странките 
не ги навеле и да се изведат докази што странките 
не ги предложиле, како и да изјавува правни ле-
кови. 

Своето учествување во постапката општестве-
ниот правобранител на самоуправувањето го прија-
вува со поднесок до судот пред кој се води проце-
сот меѓу други лица. 

Ако смета дека постојат законски услови за 
учествување на општествениот правобранител на 
самоуправувањето во процесот и дека неговото уче-
ствување е потребно, судот за тоа ќе го извести над-
лежниот општествен правобранител на самоуправу-
вањето и ќе му го определи рокот во кој може да 
го пријави своето учествување. Додека тој рок не 
ќе истече, судот ќе ја запре постапката, но опште-
ствениот правобранител на самоуправувањето може 
и- по истекот на тој рок да го користи своето право 
од став 1 на овој член. 

Судот ќе го повикува општествениот правобра-
нител на самоуправувањето кој учествува во про-
цесот на сите. рочишта и ќе му ги доставува сите 
одлуки против кои е дозволен правен лек. 

Учество на јавниот обвинител 

Член 205 
Ако постои сомневање дека една или обете 

странки ги користат своите права во постапката 
за да ја оневозможат примената на присилните про-
писи за управувањето и располагањето со опште-
ствени средства или за да ги избегнат финансиски-
те обврски спрема заедницата, или да ја оневоз-
можат примената на присилните одредби од 
меѓународен договор, надлежниот јавен обвинител 
има право да учествува во таков- процес кој теч^ 
меѓу други лица. 

Во поглед на учествувањето на јавниот обви-
нител во процесот кој тече меѓу други лица во 
смисла на одредбата на став 1 од овој член, соглас-
но ќе се применуваат одредбите на член 204 од 
овој закон. „ 

Учество на замешуваа 

Член 206 
Лице кое има правен интерес во процес што 

тече меѓу други даца една од странките да успее, 
може да ќ се придружи на оваа странка. 

Замешувачот може да стапи во процесот во хте^ 
кот на целата постапка сѓ до правосилноста на 
одлуката за тужбеното барање, како и во текот на 
постапката продолжена со поднесување на вонреден 
правен лек. 

Изјавата за стапување во процес замешувачот 
може да ја даде на рочиштето или со писмен под-
несок. 

Поднесокот на замешувачот се доставува до . -
обете процесни странки, а ако изјавата на Замешу-
вачот е дадена на рочиште, преписот на односниот 
дел од записникот ќе се достави само До онаа стран-
ка која изостанала од рочиштето. 

Член 207 
Секоја странка може на замешувачот да му го 

оспори правото да учествува во постапката и да 
предложи да се одбие замешувачот, а судот може и 
без изјаснување на странките да го одбие учеството 
на замешувачот ако утврди дека не постои правен 
интерес на замешувачот. 

До правосилноста на решението со кое се од-
бива учеството на замешувачот, замешувачот може 
да учествува во постапката и неговите процесни 
дејствија не можат да се исклучат. 

Против одлуката на судот со кој?1 се прифаќа 
учеството на замешувачот не е дозволена посебна 
жалба. 

Член 208 
Замешувачот мора да го прими процесот во 

онаа состојба во каква се наоѓа во моментот кога 
ќе се замеша во процесот. Во натамошниот тек на 
процесот тој е овластен^ да става предлози и да ги 
презема сите други процесни дејствија во рокови 
во кои тие дејствија би можела да ги презема 
странката на која и се придружил. 

Ако замешувачот стапил во процесот по пра-
восилноста на одлуката за тужбено барање, овлас-
тен е да поднесе и вонреден правен лек. 

Ако замешувачот поднесе правен лек, примерок 
од неговиот поднесок ќе се достави и до странката 
на која и се придружил. 

Процесните дејствија на замешувачот за стран-
ката на која и се придружил имаат правно дејство 
ако не се во спротивност со нејзините дејствија. 

По согласност од обете процесни странки за-
мешувачот може да стапи во процесот како странка 
наместо на странката на која и се придружил. 

Член 209 
Ако правното дејство на пресудата треба да се 

однесува и на замешувачот, тој има положба на 
единствен сопарничар (член 201). 

Замешувачот со положба на единствен сопар-
ничар може да поднесе вонреден правен лек и во 
процесот во кој до настапувањето на правосилноста 
на одлуката за тужбеното барање не учествувал 
како замешувач. 

Именување на претходник 

Член 210 
Лицето што е тужено како држател на АХ-АОЈ 

предмет или корисник на некое право, а тврди дека 
предметот го држи или правото го врши од име на 
трето лице може, ^најдоцна на подготвителното ро-
чиште, а ако ова не е одржано тогаш на главната 
расправа пред да се впушти во расправање за 
главната работа; да го повика преку судот тоа тре-
то лице (претходник) наместо него да стапи како 
странка во процесот. 



Страна 234 - Број 4 ^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, И јануари 1977 

Согласност на тужителот наместо тужениот во 
процесот да стапи претходникот е потребна само 
ако тужителот против тужениот истакнува и такви 
барања кои не зависат од тоа дали тужениот од 
името на претходникот го држи предметот или го 
врши правото. 

4 Ако претходникот кој уредно е повикан, не 
дојде на рочиштето или одбие да стапи во процесот, 
тужениот не може да се противи да се впушти во 
процесот. 

Известување на трето лице за процесот 

Член 211 
Ако тужителот или тужениот треба некое трето 

лице да го извести за започнатиот процес, за да се 
заснова со тоа извесно граѓанскоправно дејство, тие 
можат, с^ додека процесот не ќе се доврши право-
силно, тоа да го сторат со поднесок преку процес-
ниот суд во кој ќе ја наведат причината за извес-
тувањето и во каква состојба се наоѓа процесот. 

Странската што го известила третото лице за 
процесот не може поради тоа да бара прекин на 
Започнатиот процес, продолжување на роковите или 
одлагање на рочиштето. 

Г л а в а с е д у м н а е с е т т а 

ПРЕКИН И МИРУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА 

Член 212 
Постапката се прекинува: 
1) кога странката ќе умре или ќе ја загуби 

Процесната способност, а нема полномошник во тој 
процес; 

2) кога законскиот застапник на странката ќе 
умре или ќе престане неговото овластување за зас-
тапување, а странката нема полномошник во тој 
процес; 

3) кога странката која е правно лице ќе преста-
не да постои односно кога надлежниот орган пра-
восилно ќе одлучи за забрана на работата; 

4) Кога ќе настапат правните последици од 
отворање на стечајна постапка; -

5) кога поради војна или други причини ќе 
престане работата во судот; 

6) кога тоа е определено со друг закон. 

Член 213 
Освен случаите посебно предвидени во овој за-

кон, прекин на постапката судот ќе определи: 
1) ако одлучи самиот да не решава за претход-

ното прашање-(член 12); 
2) ако странката се наоѓа на подрачје кое по-

ради вонредни настани (поплави и слично) е отсе-
чено од судот. 

Судот може да определи прекин на постапката 
ако одлуката за тужбеното барање зависи од тоа 
дали е сторен стопански престап или дали е сторе-
но кривично дело за кое се гони по службена долж-
ност, кој е сторителот и дали е тој одговорен, а 
особено кога ќе се појави сомневање дека сведокот 
или вештакот дал лажен исказ или дека исправата 
употребена како доказ е лажна. 

Член 214 
Прекинот на постапката има за последица да 

престанат да течат сите рокови определени за в р -
шење на процесните дејствија. 

За време на траењето на прекинот' на постап-
ката судот не може да презема никакви дејствија 
во постапката, но ако прекинот настапил по заклу-
чувањето на главната расправа, судот може врз ос-
нова на таа расправа да донесе одлука. 

Процесните дејствија што ги презела едната 
странка додека трае прекинот на постапката, спрема 

другата странка немаат никакво правно дејство. 
Нивното дејство почнува дури откако постапката 
ќе биде продолжена. 

Член 215 ' . 
Постапката што е прекината од причините на-

ведени во член 212. точ. 1 до 4 на овој закон, ќе 
се продолжи кога наследникот или старателот на 
оставината, новиот законски застапник, стечајниот 
управник или правните следбеници на правното 
лице ќе ја преземат постапката или кога судот на 
предлог од спротивната странка ќе ги повика да го 
сторат тоа. 

Ако судот ја прекинал постапката од причините 
наведени во член 213 став 1 точка 1 и став 2 на овој 
закон, постапката ќе се продолжи кога правосилно 
ќе заврши ,постапката пред судот или пред друг 
надлежен орган, или кога судот ќе најде дека по-
веќе не постојат причини да се чека на нејзиното 
завршување. 

Во сите други случаи прекинатата постапка ќе 
се продолжи на предлог од странката штом ќе прес-
танат причините за прекинот. 

Роковите што поради прекинот на постапката 
престанале да течат, за заинтересираната странка 
почнуваат да течат во целост, одново од денот кога 
судот ќе П го достави решението за продолжување 
на постапката. 
ч До странката што не ставила предлог за пра-ѓ 
должување/ на постапката, решението за продол-
жување на постапката се доставува според одред-
бите на член 142 од овој закон. 

Член 216 
Мирување на постапката настапува ако обете 

странки пред заклучувањето на главната расправа 
ќе се спогодат за тоа, или кога обете странки ќе изо-
станат од подготвителното рочиште или од рочиш-
тето за главната расправа односно кога присутните 
странки на рочиштето не сакаат да расправаат, 
како и кога едната странка што е уредно повикана 
ќе изостане, а другата ќе предложи мирување, или 
кога на рочиштето ќе дојде само тужителот па не 
ќе предложи донесување на пресуда поради изос-
танок. 

Кога странките се спогодиле постапката да ми-
рува, тоа мирување настапува од денот кога стран-
ките за тоа ќе го известат судот. 

Мирување на постапката нема да настапи ако 
обете странки изостанат од рочиштето за изведува-
ње на докази пред претседателот на советот или 
замолениот судија. Во тој случај ако странките 
уредно се повикани, рочиштето ќе се одржи. 

Член 217 
Во случај на мирување на постапката, настапу-

ваат истите правни последици како и кај прекинот 
на постапката, освен што роковите определени со 
закон не престануваат да течат. 

Постапката мирува додека едната странка не 
ќе предложи да се продолжи постапката. Ваков 
предлог не може да се стави пред да истечат 
три месеци од денот кога настапило мирување на 
постапката. 

Ако ниедна странка во рок од шест месеци од 
денот кога настапило мирување на постапката, не 
стави предлог за продолжување на постапката, се 
смета дека тужбата е повлечена. 

Во решението со кое се утврдува мирување на 
постапката ќе се назначи од кој ден мирува постап-
ката и ќе се предупредат странките на правните 
последици од ст. 1 до 3 на овој член. 

Член 218 
Жалбата против решението со кое се утврдува 

(член 212) или се определува (член 213) прекин на 
постапката, како и против решението со кое сЅ 
утврдува мирување на постапката (член 216) не гд 
задржува извршувањето на решението. 
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Ако судот на рочиштето го/одбил предлогот за 
прекин на постапката и одлучил постапката веднаш 
да се продолжи, против тоа решение не" е дозволена 
посебна жалба. 

Г л а в а о с у м н а е с е т т а 

ДОКАЗИ И ИЗВЕДУВАЊЕ НА ДОКАЗИ 

Општи одредби 

Член 219 
Секоја странка е должна да ги изнесе фактите 

и да предложи докази ,врз кои го заснова своето ба-
рање или со кое ги побива наводите и доказите на 
противникот. 

Член 220 
Докажувањето ги опфаќа сите факти што се 

важни за донесување на одлука. 
Кои докази ќе се изведат заради утврдување 

на решителните факти решава судот." 

Член 221 
Не треба да се докажуваат фактите што стран-

ката ги признала пред судот во текот на процесот, 
но судот може да нареди да се докажуваат и 
вакви факти ако смета дека странката со нивното 
признавање оди кон тоа да располага со барање 
со кое не може да располага (член 3 став 3). 

Судот, земајќи ги предвид сите околности, спо-
ред свое уверение ќе цени дали ќе го земе за приз-
наен или оспорен фактот што странката првин го 
признала, а потоа наполно или делумно го порекла 
или го ограничила признавањето со додавање на 
други факти. 

Фактите чие постоење законот го претпоставува 
не треба да се докажуваат, но може4 да се докажува 
дека овие факти не постојат, ако со закон не е 
определено нешто друго. 

Не треба да се докажуваат факти што се општо 
познати. 

Член 222 
Ако на судот не му е познато правото кое важи 

во странска држава ќе побара известување од со-
јузниот орган на управата надлежен за работите 
на правосудството. 

Судот може и од странката да побара да под-
несе Јавна исправа издадена од надлежниот стран-
ски орган со која се потврдува кое право важи во 
странската држава. 

Член 223 
Ако се утврди дека на странката ќ припаѓа 

правото на надомест на штета, на паричен износ 
или на заменливи предмети, но височината на из-
носот односно количината на предметите не може 
да се утврди или би можело да се утврди само со 
несразмерни тешкотии, судот за ова ќе одлучи по 
слободна оцена. 

Член 224 
Доказите на главната расправа се изведуваат 

пред советот, но советот може од важни причини 
да одлучи определени докази да се изведат пред 
претседателот на советот или пред судијата на за-
молениот суд (замолен судија). Во тој случај запис-
ниците на изведените докази ќе се прочитаат на 
главната расправа. 

К/ога советот ќе одлучи некој доказ да се изведе 
Пред замолениот судија, во замолницата за изведу-
вање на доказот ќе се опише состојбата на работата 
спрема текот на главната расправа и посебно ќе 
с? назначи за кои околности треба особено да се 
^оди сметка при изведувањето на доказот. 

За рочиштето за изведување на докази пред 
претседателот на советот или пред замолениот' су-
дија ќе се известат и странките, ако не изјавиле 
дека нема да пристанат на рочиштето. 

Претседателот на советот или замолениот су-
дија при изведувањето на доказите ги има сите 
овластувања што ги има советот односно претседа-
телот на советот кога доказите се изведуваат ца 
главната расправа. 

Против решението на судот со кое изведува-
њето на доказите му се доверува на претседателот 
на советот или на замолениот судија не е дозволена 
посебна жалба. 

Член 225 
Претседателот на советот ида замолениот су-

дреа кому му е доверено изведувањето на некој до-
каз е овластен да изведе и други докази ако сме-
та дека е тоа пелесообразно. 

Член 226 Ј 

- -ш^о спрема околностите може да претпостави 
дека некој доказ не ќе може да се изведе или дека 
не ќе може да се изведе во примерен рок, или ако 
доказот треба да се изведе во странство, судот во 
решението за изведувањето на доказот ќе определи 
рок до кој се чека изведувањето на доказот. 

Кога определениот рок ќе истече, расправата 
ќе се спроведе без оглед што определениот доказ 
не е изведен. 

Увид 

Член 227 
Увид ,се презема кога за утврдување на некој 

факт или за разјаснување на некбја околност е 
потребно непосредно забележување на судот. 

Увидот може да се врши и со учество4 на веш-
таци. 

Член 228 
Советот ќе го овласти претседателот на советот 

да изврши увид ако предметот кој треба да се раз-
гледа на може да се донесе во судот, или неговото 
донесување би предизвикало значителни трошоци, 
а советот смета дека не е нужно непосредно забе-
лежување на сите членови на советот. 

Член 229 
Ако треба да се разгледа предмет што се наоѓа 

кај една од странките, кај трето лице, кај државен 
орган или кај самоуправна организација или заед-
ница на која -к е доверено вршење на јавно овласту-
вање, согласно ќе се применат одредбите на овој 
закон за прибавување на исправи од овие органи 
или организации (член 232 до 234). 

Исправи 

Член 230 
Исправа што во пропишана форма ја издал др-

жавен орган во границите на својата^ надлежност, 
како и исправа што во таква форма Ја издала са-
моуправна организација или заедница во вршење 
на јавно овластување што ќ е доверено со закон 
или со одлука на општинското собрание засновано 
врз закон (јавна исправа), ја докажува вистинитоста 
на она што се потврдува или определува во неа. 

Иста доказна сила имаат и други исправи кои 
Со посебни прописи во поглед на доказната сила се 
Изедначени со јавните исправи. 

Дозволено е да се докажува дека во јавната 
исправа невистинито се утврдени фактите или дека 
исправата е неправилно составена. 

Ако судот се сомнева во автентичноста на ис^ 
правата, може да побара за тоа да се изјасни ор-
ганот од кого би требало да потекува таа. 
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Член 231 
Ако со меѓународен договор не е определено 

нешто друго, странските јавни исправи штР се про-
писно заверени, имаат, под услов на заемност, иста 
доказна сила како и домашните јавни исправи. 

Член 232 
Странката е должна самата да ја поднесе испра-

вата на која се повикува за доказ на своите наводи. 
Кон исправата составена на странски јазик се 

поднесува и заверен превод. 
Ако исправата се цаоѓа ка ј државен орган или 

ка ј ,општествено правно лице кому му е дове-
рено вршење на јавно овластување, а самата стран-
ка не може да издејствува исправата да се предаде 
или покаже, судот по службена должност ќе ја при-
бави оваа исправа. 

Член 233 
-Кога едната странка се повикува на исправа и 

тврди дека таа се наоѓа кај другата странка, судот 
оваа странка ќе ја повика да ја поднесе исправата, 
оставајќи и за тоа определен рок. 

Странката не може да го одбие поднесувањето 
на исправата ако таа самата во процесот се пови-
кала на таа исправа за доказ на своите наводи, 
или ако се работи за исправа која според законот 
е должна да ја предаде или покаже, или ако испра-
вата со оѓлед на нејзината содржина се смета заед-
ничка за обете страни. 

Во поглед на правото на странката да го одбие 
поднесувањето на други исправи согласно ќе се 
применуваат одредбите на чл. 237 и 238 од овој 
закон. 

Кога странката која е повикана да ја поднесе 
исправата одрекува дек,а исправата се наоѓа ка ј 
неа, судот може заради утврдување на овој факт да 
изведува докази. 

Судот, со оглед на сите околности според своето 
уверение ќе цени од какво значење е тоа што стран-
ката која ја држи исправата не сака да постапи 
според решението на судот со кое и се налага да 
ја поднесе исправата или противно на уверението 
на судот одрекува дека исправата се наоѓа ка ј неа. 

Против одлуката на судот од став 1 на овој член 
не е дозволена посебна жалба. 

/ Член 234 
Судот може на трето лице да му нареди да под-

несе исправа само кога тоа според законот е долж-
но да ја покаже или да ја поднесе, или кога се 
работи за исправа која според својата содржина е 
заедничка за тоа лице и за странката што се пови-
кува на исправата. 

Пред да донесе одлука со која на трето лице 
му наложува да ја поднесе исправата, судот ќе го 
повика третото лице да се изјасни за тоа, 

Кога третото лице ја одрекува својата должно.ст 
да ја поднесе исправата што се наоѓа кај него, про-
цесниот суд ќе реши дали трететб лице е должно 
да ја поднесе исправата. 

Кога третото лице одрекува дека исправата се 
наоѓа ка ј него, судот може заради утврдување на 
овој факт да изведува докази. 

Правосилното решение за должноста на третото 
лице да ја поднесе исправата може да се изврши 
според правилата на извршната ,-постапка. 

Третото лице има право ,на надомест на тро-
шоците што ги имало во врска со поднесувањето на 
исправите, Одредбите на член 249 од овој закон со-
гласно ќе се применуваат и во овој случај. 

Сведоци 

Член 235 
Секое лице што се повикува како сведок е 

должно да се одзове на поканата, а ако со овој 

закон не е определено поинаку, должно е и да све-
дочи. 

Како сведоци можат да се сослушаат само лица 
што се способни да даваат известување за фактите 
што се докажуваат. 

Член 236 
Не може да се сослуша како сведок лице кое 

со својот исказ би ја повредило должноста за чу-
вање на службена илЕГ воена тајна, додека надлеж-
ниот орган не ќе го ослободи од таа должност. 

Член 237 ^ 
Сведокот може да одбие да сведочи: 
1) за она што странката како на свој полно-

мошник му го доверила; 
2) за она за кое странката или друго' лице на ^ 

сведокот како на верски исповедник му се испо-
ведало; 

3) за факти кои сведокот ги узнал како адвокат, 
лекар, или во вршење на некоја друга професија 
или на некоја друга дејност, ако постои обврска 
како тајна да се чува она што се узнало во врше-
њето на таа професија или дејност. 

Претседателот на советот ќе ги предупреди овие 
лица дека можат да одбијат да дадат исказ. 

Член 238 
Сведокот може да не даде одговор на одделни 

прашања ако за тоа постојат важни причини, а 
особено ако со својот одговор на тие прашања би 
се изложил на тежок срам, на значителна имотна 
штета или на кривично гонењ,е себеси или своите 
роднини по крв во права линија до кој и да е сте-
пен, а во странична линија до третиот степен, зак-
лучно, својот брачен другар или роднините по 
жена до вториот степен заклучно и тогаш кога 
бракот престанал, како и својот старател или ли-
цето под старателство, посвоитело-Гили посвоеникот. 

Претседателот на советот ќе го предупреди 
сведокот дека може да не даде одговор на поста-
веното прашање. 

Член 239 
Сведокот не може поради опасност од некаква 

имотна штета да одбие да сведочи за правни ра-
боти при кои бил присутен како повикан сведок, 
за дејствијата кои В)0 поглед на спорниот однос ги 
презел како правен претходник или застапник на 
една од странките, за факти кои се однесуваат на 
имотните односи условени со семејна или брачна 
Врска, за факти кои се однесуваат на раѓање, склу-
чување на брак или смрт, како и кога врз основа на 
посебни прописи е должен да поднесе пријава или 
да даде изјава. 

Член 240 
Оправданоста на причините за одбивање на 

сведочење или давање одговор на одделни праша-
ња ја оценува судот пред кој сведокот треба да све-
дочи. Ако е потребно, претходно за тоа ќе се сослу-
ша странката. ^ 

Против решението на судот од став 1 на овој 
член странките немаат право на посебна жалба, а 
сведокот може ова решение да го побива во жалба-
та против решението за парична казна или за зат-
вор поради тоа што одбил да сведочи или не дал 
одговор на одделно прашање (член 248 став 2). 

Член 241 
Странката која предлага определено лице да се 

сослуша како сведок, мора претходно да назначи: 
за што тоа треба да сведочи и да го наведе него-
вото име и презиме, занимање и престојувалиште. 

Член 242 
Повикувањето на сведокот се врши со доставу-

вање на писмена покана во која се наведува пре-
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зимето и името и занимањето на повиканиот, вре-
мето и местото на доаѓањето, предметот за кој се по-
викува и назначување дека се повикува како све-
док. Во поканата сведокот ќе се предупреди на по-
следиците од неоправдан изостанок (член 248) и на 
правото на надомест на трошоците (член 249). 

Сведоците кои поради старост, болест или теш-
ки телесни мани не множат да се одзоват на покана-
та, ќе се сослушаат во својот стан. 

Член 243 . 
Сведоците се сослушуваат поединечно и без при-

суство на сведоците кои подоцна ќе се сослушуваат. 
Сведокот е должен одговорите да ги дава усно. 

Сведокот претходно ќе се опомене дека е дол-
жен да ја зборува вистината и дека не смее ништо 
да премолчи, а потоа ќе се предупреди на после-
диците од давање ца лажен исказ. 

Потоа сведокот ќе се праша за името и прези-
мето, името на таткото, занимањето, престојувалиш-
тето, местово на раѓањено, годините на возраста и 
неговиот1 однос со странката. 

Член 244 
^ \ 

По општите прашања, сведокот се повикува да 
го изнесе се она што му е познато за фактите за 
кои треба да сведочи, а потоа можат да му се пос-
тавуваат прашања заради проверување, дополнение 
или разјаснување. Не е дозволено да се поставуваат 
прашања во кои веќе е содржано како би требало 
да се одговори. 

Сведокот секогаш ќе се прашува од каде му 
е познато она за кое сведочи. 

Сведоците можат да се соочат ако нивните ис-
кази не се сложуваат во поглед "на важни факти. 
Соочените, за секоја околност во која не се сло-
жуваат, посебно ќе се сослушаат и нивниот одговор 
ќе се внесе во записникот. 

Член 245 
Сведокот што не го знае јазикот на кој се води 

постапката ќе се сослуша преку толкувач. 
Ако сведокот е глув, ќе му се поставуваат пра-

шања писмено, а ако е нем, ќе се повика да одговара 
писмено. Ако сослушувањето не може да се изврши 
на овој начин, ќе се повика како толкувач лице кое 
може да се разбере со сведокот. 

Судот ќе го предупреди толкувачот на должнос-
та за верно пренесување на прашањата што му се 
поставуваат на сведокот и изјавите што ќе ги дава 
сведокот. ч 

Член 246 
Судот'може да одлучи све,докот да положи за-

клетва на исказот што го дал.' 
Заклетвата се полага усно со изговорување на 

ђвие зборови: „Се заколнувам во честа дека за сето 
Што ме прашуваше судот ја зборував вистината и 
дека ништо што знаев за оваа работа не го премол-
чив". 

Судот може да одлучи сведокот да положи зау-
Еетва и пред да биде сослушан. 

Немите ,сведоци што знаат да читаат и пишу-
ваат, се заколнуваат на тој начин што го потпишу-
ваат текстот на заклетвата, а глувите сведоци ќе го 
прочитаат текстот на заклетвата. Ако глувите или 
немите сведоци не знаат ниту да читаат ниту да 
пишуваат, ќе се заколнат преку толкувач. 

Ако некој сведок се сослушува повторно, нема 
по вторпат да^ полага заклетва, туку само ќе се 
опомене на веќе положената заклетва. 

Член 247. 
Нема да се заколнуваат сведоците што во момен-

тот на сослушувањето не се полнолетни или не мо-
жат да го сфатат значењето на заклетвата. 

Против одлуката на судот со која на сведокот 
му се наредува да положи, заклетва или се опреде--
лува сведокот да не се заколнува, странките и све-
докот немаат право на жалба. 

' Член 248 
Ако сведокот што е уредно повикан не дојде, 

а изостанокот не ќе го оправда или без одобрение 
или оправдана причина ќе се оддалечи од местото 
каде што треба да биде сослушан, судот може да 
нареди присилно да се доведе и да ги поднесува 
трошоците за доведувањето, а може и да го казни 
парично до 1.000 динари. 

Ако сведокот дојде и откако е предупреден на 
последиците ќе одбие да сведочи или да даде одго-
вор на одделно прашање, а судот ќе оцени дека 
причините за одбивањето се неоправдани, може да 
го казни парично до 1.000 динари, а ако и потоа 
одбие да сведочи може да го затвори. Затворот траб 
с^ додека сведокот не ќе се согласи да сведочи ШИЈ 
додека неговото сослушување не ќе стане непотреб-
но, но најдолго еден месец. 

Жалбата против решението за паричната казна 
или за затвор не го задржува извршувањето на ре-
шението, освен ако во таа жалба се побива и од-
луката на судот со која не се усвоени причините 
на сведокот за одбивање да сведочи или да даде 
одговор на одделно прашање. 

Судот на барање од странката ќе одлучи дека 
сведокот е должен да ги надомести трошоците што 
ги предизвикал со својот неоправдан изостанок од-
носно со неоправданото одбивање да сведочи. 

Ако сведокот дополнително го оправда својот 
изостанок^ судот ќе го отповика своето решение за 
казната, а може сосема или делумно да го ослободи 
сведокот од надомест на трошоците. Судот може да 
го отповика своето решение за казната и кога све-
докот дополнително ќе се согласи да сведочи. 

Воени лица и работници на милицијата не мо-
жат да се затворат, но за нивното одбивање да 
сведочат ќе се извести нивната команда заради каз-
нување. Ако е потребно овие лица заради сведо-
чење присилно да се доведат, судот ќе се обрне до 
нивниот старешина кој ќе нареди нивно приведува-
ње во судот. 

Член 249 
Сведокот има пр^во на надомест на патните! 

трошоци и на трошоците за исхрана и ноќевања 
како и на надомест на загубената заработка. 

Сведокот треба да бара надомест веднаш пб 
сослушувањето, инаку го губи правото на него. Су-
дот е должен на ова да го предупреди сведокот. 

Во решението со кое се одмеруваат^ трошоците 
на сведокот, судот ќе одреди определениот износ да 
се исплати од положениот аванс, а ако аванс не е 
положен, ќе и наложи на странката определениот 
износ да му го плати на сведокот во рок од осум 
дена. Жалбата против ова решение не го задржува 
извршувањето на решението. 

Вештаци 

Член 250 
Судот ќе го изведе доказот со вештачење кога 

заради утврдување или разјаснување на некој факт 
е потребно стручно знаење со кое судот не распо-
лага. 

Член 251 
Вештачењето го вршат вештаци што ти опреде-. 

лува процесниот суд. 
Пред да определи кои лица ќе се земат за веш-

таци, судот за тоа ќе ги послуша странките. Во 
итни случаи судот може да определи Вештак иако 
претходно странките не се сослушани. 

Процесниот суд може да го овласти^ претседа-
телот на советот или замолениот судија, тиехЈф 
определат вештаци ако ним им е доверено изве-
дувањето на доказот со вештачење. 
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Наместо определениот вештак судот може, се-
когаш да определи друг вештак. 

Член 252 
Вештачењето по правило го врши еден вештак, 

а кога судот ќе оцени дека вештачењето е сложено, 
може да определи двајца или повеќе вештаци. 

Вештаците се определуваат првенствено од ре-
дот на постојаните судски вештаци за определен 
вид. вештачење. 

Вештачењето може да П се довери и на стручна 
установа (болница, хемиска лабораторија, факул-
тет и сл.). 

Ако постојат посебни установи за определени^ 
видови вештачења (вештачење на лажни пари, ра- . 
колиси, дактилоскопСко вештачење и сл), такви 
вештачења, а особено посложени, им се доверуваат 
првенствено на тие установи. 

Член 253 
Определените вештаци се должни да се одзоват 

на поканата од судот и да го изнесат својот наод и 
мислење. 

Судот ќе го ослободи вештакот, на негово ба-
рање, од должност на вештачење од причини од 
кои сведокот може да одбие да сведочи или да даде 
одговор на одделно прашање. 

Судот може да го ослободи вештакот, на негово 
барање, од должноста на вештачење и од други 
оправдани причини. Ослободување од должноста на 
вештачење може да бара и овластениот работник 
на органот или организацијата во која вештакот 
работи 

Член 254 
Вештакот може да биде изземен од исти при-

чини од кои може да биде изземен судија или Су-
дија-поротник, но за вештак може да се земе и лице 
кое порано било сослушано како сведок. 

Странката е должна да поднесе барање за иззе-
мање на вештакот штом ќе узнае дека постои при-
чина за изземање, а најдоцна пред почетокот на 
изведувањето на доказот со вештачење. Ако судот 
пред Определувањето на вештакот ја сослушал 
странката за личноста на вештакот, странката е 
должна при тоа да се изјасни за изземањето. 

Во барањето за изземање на вештакот, стран-
ката е должна да ги наведе околностите врз кои го 
заснова своето барање за изземање. 

За барањето за изземање одлучува процесшхот 
суд. Судијата на замолениот суд и претседателот 
на советот одлучуваат за изземањето ако им е до-
верено изведување на доказот со вештачење. 

Против решението со кое се усвојува барањето 
за изземање не е дозволена жалба, а против реше-
нието со кое барањето се одбива н^ е дозволена 
посебна жалба. 

Ако странката узнала за причината за иззема-
њето по извршеното вештачење и приговор на веш-
тачењето од таа причина, судот ќе постапи како ба-
рањето за изземање да е ставено пред извршеното 
вештачење. 

Член 255 
Судот може да го казни парично до 1.000 динари 

вештакот што не ќе дојде на рочиште иако е уред-
но повикан, а изостанокот не ќе го оправда како и 
вештакот кој без оправдана причина одбие да врши 
вештачење. ' ^ 

Решението за казната судот може да го отпо-
вика под условите од член 248 став 5 на овој закон. 

На барање од странката судот може со реше-
ние да му наложи на вештакот да ги надомести тро-
шоците што ги предизвикал со своето неоправдано 
недоаѓање или со неоправданото одбивање да врши 
вештачење. 

Член 256 
Вештакот има право на надомест на патните 

трошоци и на трошоците за исхрана и ноќевање, 
на надомест на загубената заработка и на трошоци 
за вештачење како и право на награда за изврше-
ното вештачење. 

Во поглед на надомест на трошоците и награ-
дата на вештакот, согласно ќе се применуваат од-
редбите на член 249 ст. 2 и 3 од овој закон., 

Член 257 
Вештаците се повикуваат со доставување на 

писмена покана во која се наведува името и пре-
зимето, занимањето на повиканиот, времето и мес-
тото на доаѓање, предметот за . кој се повикува и 
назначување дека се повикува како вештак. Во 
поканата вештакот ќе се предупреди на последици-
те од неоправдан изостанок (член 255) и на правото 
на надомест на трошоците (член 256). 

Член 258 
Пред почетокот на вештачењето ќе се повика 

вештакот грижливо да го разгледа предметот на 
вештачењето, точно да наведе с^ што ќе забележи 
и најде, и своето мислење да го изнесе совесно и 
во согласност со правилата на науката и вештината, 
а ќе се предупреди и на последиците од давање на 
лажен исказ. 

Потоа вештакот ќе се праша за името и прези-
мето, за името на таткото, занимањето,, престоју-
валиштето, местото на раѓање, годините на возраста 
и неговиот однос со странката. 

Член 259 
Судот раководи со вештачењето, му го означува 

на вештакот предметот што ќе се разгледува, му 
поставува прашања и, по потреба, бара објаснувања 
во поглед на дадениот наод ,и мислење. 

На вештакот можат да му се даваат разјасну-
вања, а може да му се дозволи и разгледување на 
списите. На барање од вештакот можат да се изве-
дуваат и нови докази за да се утврдат околности 
што се од важност за создавањето на мислењето 
на вештакот. 

Член 260 
Судот ќе определи дали вештакот ќе ги изнесе 

својот наод и мислење само усно на расправата или 
ќе ги поднесе и писмено пред расправата. Судот ќе 
го определи рокот за писменото поднесување на 
наодот и мислењето. 

Вештакот мора секогаш да то образложи своето 
мислење. 

Судот, по можност, ќе ги достави до странките 
писмениот наод и мислење пред рочиштето на кое 
ќе се расправа за нив. 

Член 261 
АКО се определени повеќе вештаци, тие можат да 

поднесат заеднички наод и мислење кога во наодот 
и мислењето се сложуваат. Ако во наодот и мисле-
њето не се сложуваат, секој вештак посебно го из-
несува својот наод и мислење. 

Ако податоците на вештаците за нивниот наод не 
се сложуваат суштествено, или ако наодот на еден 
ИЈ̂ И на повеќе вештаци е нејасен, нецелосен или во 
противречност самиот со себеси или со извидените 
околности, а тие недостатоци не можат да се отстра-
нат со повторно сослушување на вештаците, вешта-
чењето ќе се обнови со истите или со други вештаци. 

АКО ВО мислењето на еден или на повеќе вештаци 
има противречности или недостатоци, или се по-
јави основано сомневање во правилноста на дадено-
то ж мислење, а тие недостатоци или сомневање не 
можат да се отстранат со повторно сослушување на 
вештакот, ќе се- побара мислење од други вештаци. 

Член 262 
Против решението на судот од чл. 251, 252 и 

261 на овој закон не е дозволена жалба. 
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Член 263 
Одредбите на член 251, член 252, став 2, чл. 253 

до 257, член 258 став 2 и член 262 на овој закон се 
применуваат согласно и врз толкувачите. 

Сослушување на странките 

Член 264 
Спорните факти важни за одлуката судот може 

да ги утврдува и со сослушување на странките. 
Судот може да одлучи доказ да се изведе со 

сослушување на странките кога нема други докази 
или кога и покрај изведените други докази ќе најде 
дека е тоа потребно за утврдување на важни, факти. 

Член 265 
/?ко се уверил дека на странката односно на 

лицето што треба да се сослуша за странката, 
не му се познати спорните факти, или ако сослу-
шувањето на таа странка не е возможно, судот може 
да одлучи да се сослуша само другата странка. 

Исто така, судот може да одлучи да се сослуша 
само едната странка, ако другата странка одбие да 
даде исказ или не се одзове на поканата од судот. 

Член 266 
Изведување на докази со сослушување на стран-

ките преку претседателот на советот или замоле-
ниот судија, е дозволено само ако странката поради 
неотстранливи пречки не може лично да дојде или 
ако нејзиното доаѓање би предизвикало несразмер-
ни трошоци,. 

Член 267 
За странката која нема процесна способност ќе 

се сослуша нејзиниот законски застапник. Судот 
може да одлучи наместо или покрај законскиот зас-
тапник да се сослуша самата странка, ако нејзиното 
сослушување е возможно. 

За правното лице ќе се сослуша лицето што со 
законот или со правилата е определено да го зас-
тапува. 

Ако како странка во спорот учествуваат на една 
страна повеќе лица, судот ќе одлучи дали, ќе се 
сослушаат сите ов^е лица или само некои од нив. 

Член 268" 
Поканата за рочиштето на кое ќе се изведува 

доказ со сослушување на странките, ќе се достави 
лично до странките односно до лицето што ќе се 
сослуша за странката. 

Во поканата ќе се назначи дека на рочиштето 
ќе се изведува доказ со сослушување на странките 
и дека странката што ќе дојде на рочиштето може 
дџ биде сослушана во отсуство на другата странка 
(член 265 став 2). 

Член 269 
Не можат да се применуваат никакви присилни 

мерки спрема странката што не се одзвала на по-
каната од судот заради сослушување ниту пак 
странката може да се присили на давање исказ. 

Судот, со оглед на сите околности, ќе оцени од 
какво значење е тоа што странката не дошла на 
сослушувањето или што одбила да даде исказ. 

Член 270 
Доказот со сослушување на странките се из-

ведува без полагање заклетва. 

Член 271 
Одредбите за изведување на доказ со сведоци 

Ќе се применуваат и при изведување на доказ со 
Ислушување на странките, ако за сослушување нА 
странките не е пропишано нешто друго. 

Г л а в а д е в е т н а е с е т т а 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДОКАЗИ 

Член 272 
Ако постои оправдана бојазан дека некој доказ 

не ќе може да се изведе или дека неговото подоц-
нежно изведување ќе биде отелснато, може во текот 
како и пред поведувањето на процесот да се пред-
ложи да се изведе овој доказ. 

Во постапката за обезбедување на доказот не 
може да се изведе доказ со сослушување на стран-
ките. 

Обезбедувањето на доказ може да се бара и 
откако одлуката со која постапката се завршува ќе 
стане правосилна, ако тоа е потребно пред или по 
текот на постапката по вонредни правни лекози. 

Член 273 
Ако предлог за обезбедување на доказот е ста-

вен во текот на процесната постапка, за постапува-
ње е надлежен судот пред кој тече постапката. 

Кога се бара обезбедување на доказ пред пове-
дувањето на постапката, како и во итни случаи ако 
постапката веќе тече, надлежен е понискиот суд 
од прв степен на чие подрачје се наоѓаат работите 
што треба да се разгледаат односно судот на чие 
подрачје престојува лицето што треба да се со-
слуша. 

За предлогот од став Г на овој член одлучува 
претседателот на советот или судијата поединец 
што ја води постарката, а во случаите од став 2 
на овој член судијата поединец на надлежниот суд. 

Член 274 
Во поднесокот со кој се бара обезбедување на 

докази предлагачот е должен да ги наведе фактите 
што треба да се докажат, доказите што треба да 
се изведат и причините поради кои смета дека по-
доцна доказот не ќе може да се изведе или дека 
неговото изведување ќе биде отежнато. Во подне-
сокот треба ЈЈЗ се наведе името и презимето на про-
тивникот, освен ако од околностите произлегува 
дека тој не е познат. 

хЧлен 275 
Поднесокот во кој е ставен предлог за обезбе-

дување на доказ ќе се достави до противникот ако 
е познат. Ако постои опасност поради одлагање, 
судот за предлогот -ќе одлучи и без претходно из-
јаснување на противникот. 

Во решението со кое се усвојува предлогот, су-
дот ќе го определи рочиштето за изведување на 
доказот, ќе ги наведе фактите за кои ќе се изве-
дуваат докази, како и доказите што ќе се изведу-
ваат, а ако е потребно ќе именува и вештаци. 

Ако ДО противникот порано не' бил доставен 
поднесок во кој е ставен предлог за обезбедување на 
докази, тој ќе му се достави заедно со решението 
на судот со кој се усвојува предлогот за обезбеду-
вање на докази. 

На противникот кој е непознат или е непознато 
неговото престојувалиште, судот може заради учест-
вување на рочиштето за изведување на докази да 
му назначи привремен застапник (член 84). За тоа 
назначување не е потребно да се издаде оглас. 

Судот може во итни случаи да определи изве-
дувањето на доказите да Започне и пред да се до-
стави до противникот решението со кое се усвојува , 
предлогот за обезбедување на докази. 

Против решението на судот со кое се усвојува 
предлогот за обезбедување на докази, како и про-
тив решението со кое се одлучува изведувањето на 



Страна 240 - Број 4 ^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
- 

докази да започне пред да се достави решението 
до противникот, не е дозволена жалба. 

Член 276 
Ако доказите се изведени пред да е поведена 

постапка, записникот за изведување на доказите ќе 
се чува кај судот пред кој се изведени доказите. 

Ако постапката е во тек, а обезбедувањето на 
доказите не го извел процесниот суд, записникот ќе 
се достави до процесниот суд. 

Г л а в а д в а е с е т т а 

ПОДГОТВУВАЊЕ НА ГЛАВНА РАСПРАЕ 

Член 277 
По приемот на тужбата се вршат подготовки за 

главна расправа. 
Овие подготовки опфаќаат претходно испиту-

вање на тужбата, доставување на тужбата до ту-
жениот на одговор, одржување на подготвително 
рочиште и закажувања на главна расправа. 

Со подготвувањето на главната расправа рако-
води претседателот на советот. 

Во текот на подготвувањето на главната рас-
права странките можат да упатуваат поднесоци во 
кои ќе ги наведат фактите што имаат намера да ги 
изнесат на главната расправа, како и доказите чие. 
изведување имаат намера да го предложат. 

Член. 278 
Во текот на подготвувањето на главната распра-

ва до рочиштето за главната расправа, претседате-
лот на советот е овластен да одлучува: за стапу-
вањето на претходникот во процесот, за учеството 
на замешувачот, за обезбедувањето на докази, за 

. преиначувањето на тужбата, за трошоците на пос-
тапката. во случај на повлекување на тужбата, за 
прекинувањето или мирувањето на постапката, за 
привремените мерки за обезбедување, за спојување-
то на процесот, за раздвојувањето на постапката, 
за определувањето на судските рокови или нивното 
продолжување, за закажувањето на рочишта или 
Ѕа нивното одлагање, за враќањето во поранешна 
состојба поради пропуштање на рокот или рочиш-
тето, за ослободувањето на странката од плаќање 
на трошоците за постапката, за обезбедувањето на 
процесните трошоци, за полагањето аванс на име 
трошоци за преземање на одделни дејствија во 
постапката, за назначувањето на привремен застап-
ник, за доставувањето на судските писмена, за мер-? 
ките за исправање на поднесоците, за уредноста на 
полномоштијата, како и за сите прашања што се 
однесуваат на управувањето со постапката. 

Против одлуките што ги донесува претседате-
лот на советот во текот на подготвувањето на глав-
ната расправа, а кои се однесуваат на управувањето 
со постапката, не е дозволена жалба. 

Член 279 
Претседателот на советот може во текот на под-

готвувањето на главната расправа да донесе пре-
суда врз основа на признание и пресуда поради 
изостанок и да прими на записник порамнување на 
странките. 

Претходно испитување на тужбата 

Член 280 
По претходно испитување на тужбата претсе-

дателот на советот е овластен да ги донесува реше-
нијата од член 278 на овој закон, ако не се работи за 
прашања за кои по природата на работите или спо-
ред одредбите на овој закон одлука може да се 
донесе дури во натамошниот тек на постапката. 

Петок, И јануари 1977 

Член 281 
Кога ќе утврди дека тужбата е неразбирлива 

или нецелосна или дека постојат недостатоци кои 
се однесуваат на способноста на тужителот или на 
тужениот да бидат странки во процесот, или недо-
статоци во поглед на законското застапување на 
странката, или недостатоци кои се однесуваат на 
огласувањето на застапникот да поведе процес 
кога е потребно такво овластување, претседателот 
на советот заради отстранување на овие недоста-
тоци ќе ги преземе потребните мерки предвидени 
во овој закон (чл. 83 и 109). 

Член 282 
По претходно испитување на тужбата претсе-

дателот на советот донесува решение со кое се 
отфрла тужбата ако утврди дека решавањето за 
тужбеното барање не спаѓа во судска надлежност 
(член 26) или дека тужбата е поднесена ненавре-
мено, ако со посебни прописи е определен рок за 
поднесување на тужбата.^ 

Претседателот на советот донесува и решение 
со кое судот се огласува за ненадлежен (чл. 17 и 20) 
и предметот му се отстапува на друг редовен суд 
или на судот на здружениот труд. 

Член 283 
\Ако смета дека нема доволно основ за донесу-

вање на одлука за некое прашање што се пода-
рило во текот на претходното испитување на туж-
бата, претседателот на советот ќе остави за ова 
прашање да донесе одлука по приемот на одговорот 
на тужбата или на подготвителното рочиште. 

Подготвително рочиште и одговор на тужба 

Член 284 
Ако претседателот на советот смета дека Брз 

основа на тужбата може да постапува натаму, по 
правило, ќе закаже подготвително рочиште и ќе 
нареди еден примерок од тужбата да се достави до 
тужениот. 

Подготвително рочиште нема да се закажува 
кога за судење е надлежен судија поединец. 

Претседателот на советот може веднаш да зака-
же рочиште за главната расправа ако смета дека 
со оглед на наводите во тужбата ц на природата на 
спорот не е потребно одржување на подготвително 
рочиште. 

Член 285 
Пред закажувањето на подготвително рочиште 

претседателот на советот може да побара од туже-
ниот да поднесе одговор на тужбата, ако поради 
сложеноста на спорот или поради поголем "број ба-
рања ставени во тужбата би, било целесообразно 
тужениот писмено да се изјасни за наводите ЕО 
тужбата. 

Одговор на тужбата се поднесува во рокот што 
ќе го определи претседателот на советот, но тој рок 
не може да биде подолг од 15 дена од доставува-
њето на тужбата. По исклучок, со оглед на особени 
околности на случајот, овој рок може -да изнесува 
и до 30 дена. 

Ако тужениот поднесе одговор на т у ж б а т а , 
претседателот на советот ќе оцени дали со оглед 
на предлозите ц наводите на странките е потребно 
да се закаже подготвително рочиште чИЈШ може да 
се закаже веднаш рочиште за главната расправа. 

Ако тужениот во определениот рок не поднесе 
одговор на тужбата, претседателот на советот ќе 
закаже подготвително рочиште или рочиште за 
главната расправа. 

Тужениот може писмено да одговори на тужба-
та и ако тоа судот не му го наложил. 

По приемот на одговор на тужбата претседате-
лот на советот може да ги донесе сите решенија 
што може да ги донесува во текот на претходното 
испитување на тужбата, 
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Член 286 
Подготвителното рочиште треба да се определи 

така што на странките да им остане доволно време 
за подготвување, а најмалку осум дена од приемот 
на поканата. 

Во поканата за подготвително рочиште на 
стапките ќе им се наложи на рочиштето да ги до-
несат сите исправи што им служат за доказ, како 
и сите предмети што треба да се разгледаат во 
судот. 

Ако е потребно за подготвително рочиште да се 
прибават списи, исправи или предмети што се 
наоѓаат кај судот или кај некој друг државен орган 
или организација на која и е доверено вршењето на 
јавно овластување, претседателот на советот ќе на-
реди овие предмети, односно исправи да се приба-
ват навремено. 

Член 287 
Подготвителното рочиште почнува со излагање 

па тужбата, а потоа тужениот го изнесува својот 
одговор на тужбата. 

Кога е потребно, претседателот на советот ќе 
побара од странките разјаснување во поглед на 
нивните наводи или предлози. 

Член 288 
На подготвителното рочиште претходно се рас-

права за прашања што се однесуваат на пречките 
за натамошниот тек на постаката, било претседателот 
на советот по испитувањето на тужбата да го одложил 
решавањето на овие прашања, било тие да се по-
дигнати во одговорот на тужбата или на подготви-
телното рочиште. За овие прашања на подготвител-
ното рочиште можат да се изведуваат докази кога 
е тоа потребно. 

Покрај решението што е овластен да го донесу-
ва по претходно испитување на тужбата, на под-
готвителното рочиште претседателот на советот 
донесува и решение за отфрлање на тужбата, ако 
утврди дека за тужбеното барање веќе тече процес, 
дека работата е пресудена правосилно, дека за 
предметот на спорот е заклучено судско порамну-
вање, дека тужителот во поранешниот процес се 
одрекол од тужбеното барање, или дека не постои 
правен интерес на тужителот за поднесување на 
тужба за утврдување. 

Ако претседателот на советот не го усвои при-
говорот дека постои некоја од пречките за водење 
на постапката од став 2 на овој член, ќе се продол-
жи со расправањето, а одлука за приговорот ќе до-
несе советот посебно или заедно со одлуката за 
главната работа. 

На подготвителното рочиште претседателот на 
советот во поглед на управувањето со постапката ги 
има сите овластувања што ги имаат претседателот 
на советот и советот на главната расправа. 

Член 289 
Кога ќе најде дека не постојат пречки за ната-

мошно водење на постапката, претседателот на со-
ветот, според резултатите од расправањето на под-
готвителното рочиште, ќе одлучи кои сведоци и 
вештаци ќе се повикаат на главната расправа и кои 
други докази ќе се прибават. За тоа кои од овие 
докази ќе се изведат одлучува советот на главната 
расправа. 

АКО претседателот на советот не ги усвои пред-
лозите од странките за доказите, странките можат 
своите предлози да ги повторат на главната рас-
права. 

Член 290 
Ако претседателот на советот смета дека некои 

спорни факти треба да се утврдат преку вештаци, 
а ниедна странка не се противи да се изврши веш-
тачење, претседателот на советот ќе именува вешта-
ци, ќе одлучи за барањата за изземање на вештаци 
И ќе ја повика едната или обете странки да го по-
ложат износот потребен за трошоците за вештаците. 

Именуваните вештаци судот ќе ги извести за 
предметот што треба да го разгледаат и ќе ги по-
вика до главната расправа да го подготват својот 
наод и мислење (член 260 став 1). 

Ако е потребно претседателот на советот може, 
со согласност на странките, да изврши увид надвор 
од судот. Ако овој увид се врши со учество на веш-
таци, при тоа ќе се применат одредбите од ст. 1 и 
2 на овој член. 

Член 291 
Ако на подготвителното рочиште не дојде туже-

телот или не дојде тужениот а не постојат услови 
за донесување на пресуда поради изостанок, прет-
седателот на советот ќе расправа со присутната 
странка. 

Член 292 
На подготвителното рочиште претседателот на 

советот, по правило, им ги соопштува на странките 
денот и часот кога ќе се одржи главната расправа. 

Закажување на рочиште за главна расправа 

Член 293 
Рочиштето за главна расправа го закажува 

претседателот на советот. 
Со поканата за главна расправа до тужениот 

ќе се достави тужбата, ако веќе не му била доста-
вена порано. 

Претседателот на советот на рочиштето ќе ги 
повика странките како и сведоците и вештаците 
за кои на подготвителното рочиште одлучил да се 
повикаат на главната расправа. Ако подготвително 
рочиште не е одржано, претседателот на советот ќе 
одлучи кои ОД сведоците што ги предложиле 
странките ќе се повикаат, а странките ќе ги пре-
дупреди дека на рочиштето можат да доведат и 
други сведоци. 

Одредбите на член 286 од овој закон ќе се при-
менат и при закажување на рочиште за главна 
расправа. 

Г л а в а д в а е с е т и п р в а 

ГЛАВНА Р А С П Р А В А 

Тек на главната расправа 

Член 294 
Претседателот на советот ја отвора главната 

расправа и го објавува предметот на расправањето. 
Потоа утврдува дали дошле сите повикани лица, 
па ако не дошле, проверува дали се уредно пови-
кани и дали го оправдале својот изостанок. 

Член 295 
Ако на првото рочиште за главната расправа 

изостане тужителот или ако на тоа рочиште не 
дојде тужениот, а нема услови за донесување па 
пресуда поради изостанок, како и кога на некое 
подоцнежно рочиште ќе изостане тужителот или 
тужениот, расправата може да се одржи. 

Член 296 
АКО странката или законскиот застапник ма 

странката не е во состојба јасно и определено да 
се изјасни за предметот за кој се расправа, а нема 
полномошник, претседателот на советот ќе и укаже 
на потребата да земе полномошник. 

Ако странката не е во можност веднаш да земе 
полномошник, советот на нејзин предлог ќе го од-
ложи рочиштето. 

Член 297 
АКО претходно не е одржано подготвително ро-

чиште, првото рочиште за главната расправа почнз'-
ва со излагање на тужбата, а потоа тужениот одго-
вара на наводите во тужбата. 

АКО пред главната расправа е одржано подгот-
вително рочиште, претседателот на советот ќе го 
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Запознае советот со текот и со резултатите на ова 
рочиште. Странките можат да го дополнат излага-
њето на претседателот на советот. 

Во натамошниот тек на расправата ќе се рас-
права за предлозите на странките и за фактичните 
наводи со кои странките ги образложуваат своите 
предлози, односно ги побиваат предлозите на про-
тивникот, како и за доказите понудени од нивна 
страна, ќе се изведуваат доказите и ќе се претре-
суваат резултатите од нивното изведување. 

Странките можат да ги изнесуваат и своите 
правни сфаќања што се однесуваат на предметот 
на спорот. 

Кога во овој закон е предвидено дека стран-
ката може да стави определен приговор или пред-
лог, или да преземе некое друго процесно дејствие 
додека тужениот на главната расправа не ќе се 
впушти во расправање за главната работа, тужи-
телот може да стави таков приговор односно пред-
лог односно да преземе друго процесно дејствие до-
дека не ќе заврши излагањето по тужбата, а 
тужениот додека не ќе го заврши својот одговор 
на тужбата. 

Член 298 
Претседателот на советот со поставување на 

прашања и на друг целесообразен начин ќе се гри-
жи во текот на расправата да се изнесат сите ре-
шителни факти, да се дополнат нецелосните наводи 
на странките за важни факти, да се означат или 
дополнат доказните средства што се однесуваат на 
наводите на странките, и воопшто да се дадат сите 
разјаснувања потребни за да се утврди фактичната 
состојба важна за одлуката. 

Член 299 
Секоја странка во своите излагања треба да ги 

изнесе сите факти потребни за образложение на 
нејзините предлози, да понуди докази потребни за 
утврдување на своите наводи, како и да се из-
јасни за наводите и за понудените докази на спро-
тивната странка. 

Странките можат во текот на целата главна 
расправа да изнесуваат нови факти и да предла-
гаат нови докази. 

Странките можат и во текот на главната рас-
права да упатуваат поднесоци во кои ќе ги наведат 
фактите што имаат намера да ги изнесат на ро-
чиштето, како и доказите чие изведување имаат 
намера да го предложат. 

Член 300 
Изведувањето на доказите го определува сове-

тот со решение, во кое ќе се назначи спорниот факт 
за кој треба да се изведе доказот и доказното сред-
ство. 

Предложените докази што не ги смета за важни 
за одлуката советот ќе ги одбие и во решението ќе 
ја назначи причината за одбивањето. 

Против решението со кое се определува или се 
одбива изведувањето на доказите не е дозволена 
посебна жалба. 

Во натамошниот тек на процесот судот не е вр-
зан за своето поранешно решение за изведување на 
доказите. 

Член 301 
Ако странката приговори дека решавањето за 

тужбеното барање не спаѓа во судска надлежност, 
дека судот не е стварно или месно надлезкен, дека 
за истото барање веќе тече процес, дека работата е 
пресудена правосилно, дека за предметот на спорот 
е склучено судско порамнување, или дека тужителот 
пред судот се одрекол од тужбеното барање, судот 
ќе реши дали за тие приговори ќе расправа и ќе 
одлучува одвоено од главната работа или заедно 
со неа. 

Ако судот не го усвои приговорот од став 1 на 
овој член за кој се расправало заедно со главната 
работа, или ако судот по одвоеното расправање не 

го усвои приговорот и одлучи веднаш да се продол-
жи главната расправа, решението за приговорот ќе 
се внесе во одлуката за главната работа. 

Против решението со кое се одбиваат пригово-
рите на странките не е дозволена посебна жалба, 
ако советот одлучил веднаш да се продолжи рас-
правањето за главната работа. 

Одредбите од ст. 1 до 3 на овој член ќе се 
применат и кога судот по службена должност ќе 
одлучи одвоено од главната работа да расправи за 
тоа дали работата спаѓа во судска надлежност, 
дали судот е стварно надлежен, дали веќе тече про-
цес, дали работата веќе е пресудена правосилно, 
дали тужителот пред судот се одрекол од тужбе-
ното барање, како и дали за предметот на спорот 
е склучено судско порамнување. 

Член 302 
Кога претседателот на советот ќе го заврши 

сослушувањето на одделен сведок, вештак или 
странка, членовите на советот можат на ова лице 
непосредно да му поставуваат прашања. 

Странката и нејзиниот застапник или полно-
мошник можат по одобрение од претседателот на 
советот непосредно да и поставуваат прашања на 
противната странка, на сведоците и на вештаците. 

Претседателот на советот ќе и забрани на стран-
ката поставување на определени прашања или ќе 
забрани одговор на поставено прашање, ако во пра-
шањето е веќе содржано како треба да се одговори 
на него или ако прашањето не се однесува на пред-
метот. 

Ако претседателот на советот забрани поставу-
вање на определено прашање или давање на од-
говор, странката може да бара за тоа да одлучи 
советот. 

На барање од странката во записникот ќе се 
внесе прашањето што советот го одбил како и пра-
шањето на кое е забранет одговор. 

Член 303 
Сослушаните сведоци и вештаци остануваат во 

судницата, ако претседателот на советот, по изјас-
нувањето на странките, сосема не ги отпушти или 
не определи привремено да се отстранат од суд-
ницата. 

Претседателот на советот може да определи 
сослушаните сведоци подоцна повторно да се по-
викаат и уште еднаш да се сослушаат во присуство 
или отсуство на сведоците и вештаците. 

Член 304 
Кога советот смета дека предметот е расправен 

така што да може да се донесе одлука, претседате-
лот на советот ќе соопшти дека главната расправа е 
заклучена, и потоа советот ќе се повлече на совету-
вање и гласање заради донесување одлука. 

Советот може да одлучи главната расправа да 
ја заклучи и кога останало да се прибават извесни 
списи што содржат докази потребни за одлучување 
или ако треба да се почека записникот за доказите 
изведени од замолениот судија, а странките ќе се 
откажат од расправањето за тие докази или советот 
смета дека тоа расправање не е потребно. 

Член 305 
Во текот на советувањето и гласањето советот 

може да одлучи заклучената главна расправа пов-
торно да се отвори ако е тоа потребно заради до-
полнение на постапката или разјаснување на оддел-
ни поважни прашања. 

Јавност на главната расправа 

Член 306 
Главната расправа е јавна. 
На расправата можат да присуствуваат само 

полнолетни лица. 
Лицата што присуствуваат на расправата но 

смеат да носат оружје или опасно орудие. 
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Одредбата од став 3 на овој член не се одне-
сува на чуварите на лицата што учествуваат во 
постапката. 

Член 307 
Советот може да ја исклучи јавноста за целата 

главна расправа или за еден нејзин дел, ако тоа го 
бараат интересите за чувањето на службена, де-
ловна или лична тајна, интересите на јавниот ред 
или причините на моралот. 

Советот моЈЌе да ја исклучи јавноста и во слу-
чај кога со мерките за одржување на редот пред-
видени во овој закон не би можело да се обезбеди 
несмеќавано одржување на расправа. 

Член 308 
Исклучувањето на јавноста не се однесува на 

странките, нивните законски застапници, полно-
мошниците и замешувачите. 

Советот може да дозволи на главната расправа 
на која е исклучена јавноста да присуствуваат 
одделни службени лица, како и научни и јавни ра-
ботници, ако е тоа од интерес за нивната служба 
односно научна или јавна дејност. 

На барање од странката советот може да доз-
воли на расправата да присуствуваат најмногу две 
лица што ќе ги означи таа. 

Претседателот на советот ќе ги предупреди ли-
цата што присуствуваат на расправата на која е 
исклучена јавноста дека се должни како тајна да 
го чуваат се она што го дознале на расправата и 
ќе им укаже на последиците од одавање на тајна. 

Член 309 
За исклучувањето на јавноста одлучува советот 

со решение кое мора да биде образложено и јавно 
објавено. 

Против решението за исклучување на јавноста 
не е дозволена посебна жалба. 

Член 310 
Одредбите за јавноста на главната расправа 

согласно ќе се применуваат и на подготвителното ро-
чиште, на рочиштето надвор од главната расправа 
пред претседателот на советот, како и на рочиштето 
пред замолениот судија. 

Раководење со главната расправа 

Член 311 
Претседателот на советот раководи со главната 

расправа, ги испитува странките, изведува докази, 
им дава збор на членовите на советот, на странките, 
на нивните законски застапници и на полномошни-
ците и ги објавува одлуките на советот. 

Должност на претседателот на советот е да се 
грижи предметот на спорот сестрано да се претресе 
но постапката поради тоа да не се одолжува, така 
што расправата по можност да се доврши на едно 
рочиште. 

Ако лицето што учествува на расправата се 
противи на некоја мерка од претседателот на со-
ветот која се однесува на раководење со расправата 
или на некое прашање што го поставил претседа-
телот на советот, член на советот или друго лице 
што учествува во постапката, за таквото противење 
одлучува советот. 

Судот не е врзан за своето решение кое се од-
несува на раководењето со расправата. 

Против решението што се однесува на раково-
дењето со расправата не е дозволена посебна жалба. 

Член 312 
Надвор од рочиштето за главната расправа 

претседателот на советот донесува решение за испи-
тувањето на поднесокот, за назначувањето на при-
времен застапник, за уредноста на полномошното, 
Ца полагање аванс на име трошоци за преземање 

на одделни дејствија во постапката за ослободува-
њето од плаќање трошоци за постапката, за обезбе-
дувањето на процесните трошоци, за доставувањето 
на судските писмена, за обезбедувањето на докази, за 
привремените мерки за обезбедување, за прекину-
вањето и мирувањето на постапката, за трошоците 
га постапката во случај на повлекување на тужбата, 
за закажувањето на рочишта и за нивното одлага-
ње, за спојувањето на процеси како и за опреде-
лувањето на рокови и за нивното продолжување. 

Претседателот на советот е исто така овластен, 
по приемот на записникот за изведувањето на до-
казите пред замолениот судија, да определи да се 
извршат потребни исправки или дополненија. 

Надвор од рочиштето за главната расправа 
претседателот на советот е овластен, по повод из-
јавата на тужениот дадена писмено или на запис-
ник кај процесниот суд, да донесе пресуда врз осно-
ва на признание, како и да прими на записник 
судско порамнување. 

Член 313 
Ако пред ист суд течат повеќе процеси помеѓу 

исти лица или во кои исто лице е противник на 
разни тужители или разни тужени, сите овие проце-
си можат со решение на советот да се спојат заради 
заедничко расправање, ако со тоа би се забрзало 
расправањето или би се намалиле трошоците. За 
сите споени процеси судот може да донесе заеднич-
ка пресуда. 

Советот може да определи заради заедничко 
расправање пред него да се спојат повеќе процеси и 
тогаш кога за некој од нив и надлежен судија по-
единец на истиот суд. 

Советот може да определи одвоено да се рас-
права за одделни барања во иста тужба и по завр-
шувањето на одвоеното расправање може да донесе 
посебни одлуки за тие барања. 

Член 314 
Кога советот ќе одлучи да се одложи рочиштето 

за главната расправа, претседателот на советот ќе 
се грижи за следното рочиште да се при бават сите 
докази чие изведување е определено за тоа рочиште 
и да се извршат други подготовки за да може рас-
правата да се заврши на тоа рочиште. 

Против решението на судот со кое се одлага ро-
чиштето или се одбиваат предлозите на странките 
за одлагање на рочиштето, не е дозволена жалба. 

Член 315 
Ако рочиштето се одложи, ново рочиште ќе се' 

одржи по можност пред истиот совет. 
А К О НОВОТО рочиште се држи пред истиот совет, 

главната расправа ќе се продолжи и претседателот 
на советот накратко ќе го изложи текот на пора-
нешните рочишта, но во овој случај советот може 
да одлучи расправата да почне одново. 

Ако рочиштето се држи пред изменет совет, 
главната расправа мора да почне одново, но советот 
може откако странките ќе се изјаснат за тоа, да 
одлучи повторно да не се сослушуваат сведоците и 
вештаците и да не се врши нов увид, туку да се 
прочитаат записниците за изведувањето на овие до-
кази. 

Член 316 
Судот во текот на постапката може со парична 

казна до 1.000 динари да ја казни странката, закон-
скиот застапник, полномошникот или замешувачот, 
што со своите процесни дејствија потешко ги зло-
употребиле правата признаени со овој закон. 

Одржување на редот на главната расправа 

Член 317 
Должност на претседателот на советот е во те-

кот на главната расправа да се грижи за одржува-
њето на редот во судницата и за достоинството на 
с-удот. 
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Член 318 
Ако лицето што учествува во постапката или 

лицето што како слушател присуствува на распра-
вата, го навредува судот или другите учесници во 
постапката, ја попречува работата или не им се по-
корува на наредбите од претседателот на советот 
за одржување на редот, претседателот на советот 
ќе го опомене. Ако опомената е безуспешна, советот 
може опоменатото лице да го отстрани од судницата 
или да го казни со парична казна до 1.000 динари, 
а може и да го отстрани и да го казни со парична 
Казна. 

Ако странката е отстранета од судницата, ро-
чиштето ќе се одржи и без нејзино присуство. 

АКО од судницата биде отстранет полномошни-
кот, советот на барање од странката ќе го одложи 
рочиштето, а ако странката не присуствувала на 
рочиштето, советот секогаш ќе го одложи рочиштето 
И ќе ја извести странката дека нејзиниот полномош-
ник е отстранет од рочиштето поради нарушување 
на редот. 

Кога судот ќе казни со парична казна или ќе 
отстрани од судница адвокат или адвокатски при-
правник како полномошник, за тоа ќе ја извести 
адвокатската комора. 

Жалбата против решението за паричната казна 
или за отстранувањето од судницата не го задржува 
Извршувањето на рочиштето. 

Член 319 
Ако општествениот правобранител на самоуп-

равувањето, јавниот обвинител или јавниот право-
бранител, односно лицето што ги заменува го на-
рушува редот, претседателот на советот за тоа ќе 
го извести надлежниот општествен правобранител 
на самоуправувањето, јавниот обвинител односно 
јавниот правобранител, а советот може да го од-
ложи рочиштето и од надлежниот општествен пра-
вобранител на самоуправувањето, јавниот обвини-
тел, односно јавниот правобранител да побара да 
определи друго лице за учествување во процесот. 

Член 320 
Овластувањата што за одржување на редот на 

главната расправа ги имаат претседателот на сове-
тот и советот, му припаѓаат на претседателот на со-
ветот на подготвителното рочиште и на рочиштето 
надвор од главната расправа, како и на замолениот 
судија. 

Г л а в а д в а е с е т и в т о р а 

СУДСКО ПОРАМНУВАЊЕ 

Член 321 
Странките во текот на целата постапка пред про-

цесниот суд од прв степен можат да склучат порам-
нување за предметот на спорот (судско порамну-
вање). 

Порамнувањето може да се однесува на целото 
тужбено барање или на еден негов дел. 

Судот во текот на постапката ќе им укаже на 
странките на можноста за судско порамнување и 
ќе им помогне да склучат порамнување. 

Пред судот не може да се склучи порамнување 
во поглед на барања со кои странките не можат да 
располагаат (член 3 став 3). 

Кога судот ќе донесе решение со кое не дозво-
лува порамнување на странките, ќе ја запре постап-
ката додека ова решение не ќе стане правосилно. 

Член 322 
Спогодбата на странките за порамнување се 

внесува во записникот. 
Порамнувањето е склучено кога странките по 

прочитаниот записник за порамнувањето ќе го пот-
пишат записникот. 

На странките на нивно барање ќе им се издаде 
заверен препие на записникот во кој е внесено по-
рамнувањето. 

Член 323 
Судот во текот на целата постапка по службена 

должност ќе внимава дали се води процес за пред-
мет за кој порано било склучено судско порамну-
вање, и ако утврди дека се води процес за предмет 
за кој веќе е склучено судско порамнување, ќе ја 
отфрли тужбата. 

Член 324 
Лицето што има намера да подигне тужба може 

преку понискиот суд од прв степен на чие подрачје 
противната страна има престојувалиште да се оби-
де да постигне порамнување. 

Судот до кого е упатен ваков предлог ќе ја по-
вика противната страна и ќе ја запознае со пред-
логот за порамнување. 

Трошоците за оваа постапка ги поднесува под-
носителот на предлогот. 

Г л а в а д в а е с е т и п р в а 

ПРЕСУДА 

Член 325 
Со пресуда судот одлучува за барањето кое се 

однесува на главниот предмет и на споредните ба-
рања. 

Ако постојат повеќе барања, судот за сите тие 
барања, по правило, ќе одлучи со една пресуда. 

АКО повеќе процеси се споени заради заеднич-
ко расправање, а за конечна одлука узреал само 
еден процес, може да се донесе пресуда само во 
поглед на тој процес. 

Член 326 
Судот може да му наложи на тужениот да извр-

ши определено чинење само ако тоа втасало до зак-
лучувањето на главната расправа. 

Ако судот усвои барање за издржување може 
да го обврзе тужениот и на чинења што не се вта-
сани. 

Пресудата со која тужениот се обврзува да пре-
даде или да преземе предмети дадени во наем или 
закуп, може да се донесе и пред престанувањето на 
тие односи. 

Член 327 
Ако тужителот во тужбата барал да му се до-

суди извесен предмет а истовремено во тужбата или 
до заклучувањето на главната расправа изјавил 
дека е волен место предметот да црими определен 
паричен износ, судот, ако го усвои Тужбеното бара-
ње, во пресудата ќе изрече дека тужениот може да 
се ослободи од давање на предметот ако го плати 
тој паричен износ. 

Член 328 
Кога на странката во пресудата А се наложува 

извршување на некакво чинење ќе се определи и 
рокот во кој ова чинење е должна да го изврши. 

Ако со посебни прописи не е определено поина-
ку, рокот за извршување на чинењето изнесува 
петнаесет дена, но за чинењата кои не се состојат во 
парично давање, судот може да определи подолг 
рок. Во меничните и чековните спорови овој рок 
изнесува осум дена. 

Рокот за извршување на чинењето почнува да 
тече првиот ден по доставувањето на преписот на 
пресудата до странката на која П е наложено из-
вршување. 

Делумна пресуда 

Член 329 
Ако од повеќе тужбени барања, поради призна-

вање или врз основа на расправањето, само пекоа 
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узреале за конечна одлука или ако само дел од 
едно барање узреал за конечна одлука, судот може 
во поглед на узреаните барања односно на делот од 
барањето да ја заклучи расправата и да донесе пре-
суда (делумна пресуда). 

Делумна пресуда судот може да донесе и кога 
е поднесена противтужба, ако за одлука узреало 
само барањето на тужбата или барањето на против-
тужбата. 

При оцената на прашањето дали ќе донесе де-
лумна пресуда, судот особено ќе ја земе предвид 
големината на барањето или на делот од барањето 
што узреал за одлука. 

Во поглед на правните лекови и извршувањето, 
делумната пресуда се смета како самостојна пре-
суда. 

Меѓупресуда 

Член 330 
Ако тужениот го оспорил и основот на тужбе-

ното барање и износот на тужбеното барање 
а во поглед на основот работата узреала за доне-
сување на одлука, судот може заради целесообраз-
ност да донесе прво пресуда само за основот на 
тужбеното барање (меѓупресуда). 

До правосилноста на меѓупресудата судот ќе го 
запре расправањето за износот на тужбеното ба-
рање. 

Пресуда врз основа на признание 

Член 331 
Ако тужениот до заклучувањето на главната 

расправа го признае тужбеното барање, судот без 
натамошно расправање ќе донесе пресуда со која го 
усвојува тужбеното барање (пресуда врз основа на 
признание). 

Судот нема да донесе пресуда врз основа на 
признание и кога се исполнети потребните услови, 
ако најде дека се работи за барање со кое стран-
ките не можат да располагаат (член 3 став 3). 

Донесувањето на пресуда врз основа на приз-
нание ќе се одложи ако е потребно претходно да се 
прибават известувања за околностите од став 2 
на овој член. 

Признанието на тужбеното барање, на рочиш-
тето или во писмен поднесок, тужениот може и без 
согласност на тужителот да го отповика до донесу-
вањето на пресудата. 

Пресуда поради изостанок 

Член 332 
Кога тужениот не ќе дојде на подготвителното 

рочиште цо неговото заклучување, или на првото 
рочиште за главната расправа ако подготвително 
рочиште не е одржано, или ако дојде на овие ро-
чишта но не сака да се впушти во расправање, или 
се отстрани од рочиштето, а не го оспори тужбеното 
барање, ќе се донесе пресуда со која се усвојува 
тужбеното барање (пресуда поради изостанок), ако 
се исполнети следните услови: 

1) ако тужениот бил уредно повикан; 
2) ако тужителот предложи донесување на пре-

суда поради изостанок; 
3) ако тужениот со поднесокот не го оспорил 

тужбеното барање; 
4) ако основаноста на тужбеното барање про-

излегува од фактите наведени во тужбата; 
5) ако фактите врз кои се заснова тужбеното 

барање не се во спротивност со доказите што самиот 
тужител ги поднел или со факти што се општопоз-
нати; , -

в) ако не постојат општопознати околности од 
Кои произлегува дека тужениот го спречиле оправ-
дани Причини да дојде на рочиштето. 

Нема да се донесе пресуда поради изостанок и 
кога се исполнети условите од став 1 на овој член, 
ако судот најде дека се работи за барање со кое 
странките не можат да располагаат (член 3 став 3). 

Донесувањето на пресудата поради изостанок ќе 
се одложи ако е потребно претходно да се прибават 
известувања за околностите од став 2 на овој член. 

Ако од фактите наведени во тужбата не про-
излегува основаноста на тужбеното барање, а туж-
бата на рочиштето не е преиначена, судот ќе донесе 
пресуда со која се одбива тужбеното барање. 

Донесувањето на пресуда поради изостанок мо-
же да се одложи и во случај ако нема доказ дека 
тужениот е уредно повикан, а несомнено е дека му 
е упатена покана. Во тој случај претседателот на 
советот ќе определи рок, кој не може да биде по-
долг од триесет дена за доставувањето во земјата 
односно подолг од шест месеци за доставување во 
странство, да се извиди дали тужениот е повикан 
уредно. Ако во тој рок се утврди дека тужениот 
бил уредно повикан, претседателот на советот ќе 
донесе пресуда поради изостанок. 

Против одлуката на судот со која се одбива 
предлогот на тужителот да се донесе пресуда по-
ради изостанок е дозволена посебна жалба. 

Во случаите предвидени во ст, 3 и 5 на овој 
член, пресуда поради изостанок судот може да до-
несе без сослушување на странките. 

Правосилност на пресуда 

Член 333 
Пресудата која повеќе не може да се побива со 

жалба станува правосилна доколку со неа е одлу-
чено за барањето на тужбата или противтужбата. 

Судот во текот на целата постапка по службена 
должност внимава дали работата е пресудена пра-
восилно и ако утврди дека процесот е поведен за 
барање за кое веќе е одлучено правосилно ќе ја 
отфрли тужбата. 

АКО ВО пресудата е одлучено за побарување што 
тужениот го истакнал со приговор заради преби-
вање, одлуката за постоење или непостоење на ова 
побарување станува правосилна. 

Член 334 
Судот е врзан за својата пресуда штом е обја-

вена, а ако пресудата не е објавена, штом е испра-
тена. 

Спрема странките пресудата има дејство дури 
од денот кога им е доставена. 

Донесување и објавување на пресудата 

Член 335 
Пресудата се донесува и објавува од името на 

народот. 
Кога главната расправа се одржува пред со-

ветот, пресудата ја донесуваат претседателот на со-
ветот и членовите на советот што учествувале на 
рочиштето на кое е заклучена главната расправа. 
Веднаш по заклучувањето на главната расправа су-
дот донесува пресуда што ја објавува претседателот 
на советот. 

Во посложени предмети судот може да го од-
ложи донесувањето на пресуда за осум дена од 
денот на заклучувањето на главната расправа. Во 
таков случај пресудата нема да се објави туку пре-
пис од пресудата судот ќе достави до странките. 

Во случајот од член 304' став 2 на овој закон, 
пресудата ќе се донесе најдоцна во рок од осум 
дена од денот на приемот на списот односно запис-
никот. Оваа пресуда нема да се објавува. 
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Член 336 
Кога пресудата се објавува, претседателот на 

советот јавно ќе ја прочита изреката и накратко 
ќе ги соопшти причините за пресудата. 

При објавувањето на пресудата може да се 
соопшти дека судот одлучил за одмерување на тро-
шоците да се одлучи дополнително. Во таков случај 
одмерувањето на трошоците го врши претседателот 
на советот, а одлуката се внесува во писмениот 
состав на пресудата. 

Ако јавноста на главната расправа била исклу-
чена, изреката на пресудата секогаш ќе се прочита 
јавно, а судот ќе одлучи дали и колку ќе се исклу-
чи јавноста при објавувањето на причините на пре-
судата. 

Сите присутни ќе го сослушаат читањето на 
изреката на пресудата стоејќи. 

Писмена изработка и доставување на пресудата 

Член 337 
Пресудата мора писмено да се изработи во рок 

од осум дена од донесувањето. 
Оригиналот на пресудата го потпишува претсе-

дателот на советот. 
До странките се доставува заверен препис на 

пресудата со упатство за правото на изјавување 
правен лек против пресудата. 

Член 338 
Писмено изработената пресуда мора да има увод, 

изрека и образложение. 
УБОДОТ на пресудата содржи: назначување дека 

пресудата се изрекува од името на народот, назив 
на судот, име и презиме на претседателот и на чле-
новите на срветот, име и презиме, занимање и жи-
веалиште односно престојувалиште на странките, 
на нивните застапници и полномошници, кратко 
означување на предметот на спорот, ден на заклу-
чувањето на главната расправа, назначување на 
странките, на нивните застапници и полномошници 
што присуствувале на таа расправа, како и ден кога 
е донесена пресудата. 

Изреката на пресудата содржи одлука на судот 
за усвојување или одбивање на одделни барања 
што се однесуваат на главната работа и на спо-
редните барања и одлука за постоењето или непос-
тоењето на побарувањето истакнато заради преби-
вање (член 333). 

Во образложението судот ќе ги изложи: бара-
њата на странките и нивните наводи за фактите врз 
кои се засноваат тие барања, доказите, како и про-
писите врз кои судот ја засновал пресудата. 

Во образложението на пресудата поради изос-
танок или пресуда врз основа на признание ќе се 
изнесат само причините што го оправдуваат донесу-
вањето на вакви пресуди. 

Дополнителна пресуда 

Член 339 
Ако судот пропуштил да одлучи за сите баран,а 

за кои мора да се одлучи со пресудата, или про-
пуштил да одлучи за дел од барањето, странката 
може во рок од петнаесет дена од приемот на пре-
судата да му предложи на процесниот суд да се из-
врши дополнение на пресудата. 

Претседателот на советот ќе отфрли односно ќе 
(одбие, без одржување на рочиште, ненавремен или 
неоснован предлог за дополнение на пресудата. 

Член 340 
Кога претседателот на советот ќе најде дека 

предлогот за дополнение на пресудата е основан, ќе 
закаже главна расправа пред советот заради доне-
сување на пресуда за барањето што не е решено 
(дополнителна пресуда). 

Дополнителна пресуда може да се донесе и без 
повторно отворање на главна расправа ако оваа 
пресуда ја донесува истиот совет што ја донел и 
првобитната пресуда, а барањето во поглед на кое 
се бара дополнение е доволно расправено. 

Ако советот најде дека предлогот за донесува-
ње на дополнителна пресуда е ненавремен или не-
основан ќе го отфрли односно ќе го одбие предло-
гот со решение. 

Ако предлогот за дополнение на пресудата се 
однесува само на трошоците за постапката, одлука 
за предлогот донесува претседателот на советот без 
одржување на рочиште. 

Член 341 
Ако покрај предлогот за дополнение на пресу-

дата е поднесена и жалба против пресудата, прво-
степениот суд ќе застане со доставувањето на оваа 
жалба до второстепениот суд додека не ќе се донесе 
одлука за предлогот за дополнение на пресудата и 
додека не ќе истече рокот за жалба против оваа од-
лука. 

Ако против одлуката за дополнение на пресу-
дата се изјави жалба, оваа жалба заедно со жал-
бата против првобитната пресуда ќе.се достави до 
второстепениот суд. 

АКО првостепената пресуда се побива со жалба 
само поради тоа што првостепениот суд со пресудата? 
не одлучил за сите барања на странките што се 
предмет на процесот, жалбата ќе се смета како 
предлог на странката да се донесе дополнителна 
пресуда. 

Поправање на пресудата 

Член 342 
Грешките во имињата и броевите, како и други 

очигледни грешки во пишувањето и сметањето, не-
достатоците во формата и несогласноста на препи-
сот на пресудата со оригиналот, ќе ги поправи прет-
седателот на советот во секое време. 

Поправањето ќе се изврши со посебно решение 
и ќе се внесе на крајот на оригиналот, а до стран-
ките ќе се достави препис од решението. 

АКО меѓу оригиналот и преписот на пресудата 
постои несогласност во поглед на некоја одлука 
содржана во изреката на пресудата, до странките 
ќе се достави поправениот препис на пресудата со 
назначување дека со овој препис на пресудата се 
заменува поранешниот препис на пресудата. Во та-
ков случај рокот за изјавување на правен лек во 
поглед на поправениот дел на пресудата тече од 
денот на доставувањето на поправениот препис на 
пресудата. 

За поправањето на пресудата судот може да 
одлучи без сослушување на странките. 

Г л а в а д в а е с е т и ч е т в р т а 

РЕШЕНИЕ 

Член 343 
Сите решенија што се донесуваат на рочиштето 

ги објавува претседателот на советот. 
Решението што е објавено на рочиштето ќе со 

достави до странките во заверен препис само ако 
против тоа решение е дозволена посебна жалба, или 
ако врз основа на решението може веднаш да се 
бара извршување, или ако тоа го бара управува-
њето со процесот. 

Судот е врзан за своите решенија доколку тие 
не се однесуваат на управувањето со процесот или 
ако со овој закон не е определено нешто друго. 

Кога решението не се доставува писмено, тоа 
спрема странките има дејство штом е објавено. 
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Член 344 
Решенијата што ги донесува судот надвор од 

рочиштето им се соопштуваат на странките со до-
ставување на заверен препис на решението. 

Ако со решението се одбива предлог на една 
странка без претходно сослушување на противната 
странка, до таа странка нема да се достави реше-
нието. 

Член 345 
Решението мора да биде образложено ако со него 

се одбива предлог на странката или ако со него се 
решава за предлози на странките што меѓусебе со 
во спротивност, а може да биде образложено и во 
други случаи кога е тоа потребно. 

Писмениот состав на решението треба да содржи 
секогаш увод и изрека, а образложение само ако 
според став 1 на овој член решението мора да биде 
образложено. 

Член 346 
Правосилните решенија за казни изречени спо-

ред одредбите на овој закон се извршуваат по 
службена должност. 

Член 347 
Одредбите од чл. 328, 334 став 2, член 335 став 

2, член 336 став 2 и чл. 337 до 342 на овој закон 
согласно ќе се применуваат и врз решенијата. 

Б. Постапка по правните лекови 

Г л а в а д в а е с е т и п е т т а 

РЕДОВНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

1. Жалба против пресуда 

Право па жалба 

Член 348 
Против пресуда донесена во прв степен стран-

ките можат да изјават жалба во рок од петнаесет 
дена од денот на доставувањето на преписот на 
пресудата, ако во овој закон не е определен друг 
рок. Во меничните и чековните спорови овој рок 
изнесува осум дена. 

Навремено изјавена жалба спречува пресудата 
да стане правосилна во делот што се побива со жал-
бата. . 

За жалбата против пресудата одлучува второ-
степениот суд. 

Член 349 
Странката може да се одрече од правото на 

жалба од моментот кога е објавена пресудата, а 
ако пресудата не е објавена, тогаш од моментот 
кога ќе и се достави преписот на пресудата. 

До донесувањето на одлуката на второстепениот 
суд странката може да се откаже од веќе изјавената 
жалба. 

Одрекувањето или откажувањето од жалбата не 
може да се отповика. 

Содржина па жалбата 

Член 350 
Жалбата треба да содржи: 
1) означување на пресудата против која се из-

јавува жалба; 
2) изјава дека се побива пресудата во целост 

или во определен дел; 

3) причина за жалбата; 
4) потпис на подносителот на жалбата. 

Член 351 
Ако врз основа на податоците од жалбата не 

може да се утврди која пресуда се побива или ако 
жалбата не е потпишана (нецелосна жалба), прво-
степениот суд со решение против кое не е дозволена 
жалба, ќе го повика жалителот во определен рок 
да ја дополни или исправи жалбата со поднесок или 
на записник кај тој суд. 

Ако жалителот во определениот рок не постапи 
по барањето на судот, судот со решение ќе ја отфр-
ли жалбата како нецелосна. 

Ако жалбата по својата содржина има други 
недостатоци, првостепениот суд ќе ја достави жал-
бата до второстепениот суд не повикувајќи го жа-
лителот да ја дополни односно поправи. 

Член 352 
Во жалбата можат да се изнесуваат нови факти 

и да се предлагаат нови докази. Повикувајќи се на 
РОБИ факти жалителот е должен да ги наведе до-
казите со кои би се утврдиле тие факти, а предла-
гајќи нови докази е должен да ги наведе фактите 
што треба да се утврдат со помош на тие докази. 

Приговор заради пребивање што не е изнесен 
пред првостепениот суд не може да се изнесува во 
жалбата. 

Ако поради изнесувањето на нови факти и 
предлагање на нови докази се предизвикани тро-
шоци во постапката по повод жалбата, овие тро-
шоци независно од исходот на спорот ќе ги подне-
сува онаа странка што изнела нови факти односно 
што предложила нови докази. 

Причини поради кои може да се побива пресуда 

Член 353 
Пресудата може да се побива: 
1) поради суштествена повреда на одредбите на 

процесната постапка; 
2) поради погрешно или нецелосно утврдена 

фактична состојба; 
3) поради погрешна примена на материјалното 

право. 
Пресудата поради изостанок не може да се по-

бива поради погрешно или нецелосно утврдена фак-
тична состојба. 

Пресудата врз основа на признание може да се 
побива поради суштествена повреда на одредбите 
од процесната постапка или поради тоа што изја-
вата за признание е дадена во заблуда или под вли-
јание на принуда или измама. 

Член 354 
Суштествена повреда на одредбите од процес-

ната постапка постои ако судот во текот на постап-
ката не ја применил или неправилно ја применил 
некоја одредба од овој закон, а тоа влијаело или 
можело да влијае врз донесување на законита и 
правилна пресуда. 

Суштествена повреда на одредбите од процес-
ната постапка секогаш постои: 

1) ако судот бил непрописно составен, или ако 
во донесувањето на пресудата учествувал судија 
или судија-поротник кој не учествувал на главната 
расправа; 

2) ако во донесувањето на пресудата учествувал 
судија или судија-поротник кој по законот мора 
да се изземе (член 71 став 1 точ. 1 до 5) односно кој 
со решение на судот бил изземен:' 

3) ако е одлучено за барање во спор ̂  што не 
спаѓа во судска надлежност (член 16); 
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4) ако судот одлучил за тужбено барање за кое 
е стварно надлежен повисок суд од ист вид, редо-
вен суд од друг вид, односно самоуправен суд (член 
16), или ако по повод приговори бд странките во 
одлуката што е внесена во пресудата неправилно 
одлучил дека е месно надлежен, а странката ве 
жали поради тоа; 

5) ако спротивно на одредбите од овој закон су-
дот ја засновал својата одлука врз недозволени рас-
полагања на странките (член 3 став 3); 

6) ако спротивно на одредбите од овој закон 
судот донел пресуда поради изостанок или пресуда 
врз основа на признание; 

7) ако на некоја странка со незаконито поста-
пување, а особено со пропуштање на доставување не 
и е дадена можност да расправа пред судот; 

8) ако спротивно на одредбите од овој закон 
судот го одбил барањето на странката во постапката 
да го употребува својот јазик и писмо и да го следи 
текот на постапката на својот јазик, а странката по-
ради тоа се жали; 

9) ако судот донел пресуда без главна расправа, 
А бил должен да одржи главна расправа; 

10) ако во постапката како тужител или тужен 
учествувало лице кое не може да биде странка во 
постапката, или ако странката што е правно лице не 
ја застапувало овластено лице, или ако процесно 
неспособна странка не ја застапувал законски зас-
тапник, или ако законскиот застапник односно пол-
номошникот на странката немал потребно овластува-
ње за водење на процесот или за одделни дејствија 
во постапката, доколку водењето на процесот од-
носно вршењето на одделни дејствија во постапката 
не било дополнително одобрено; 

11) ако е одлучено за барање за кое веќе тече 
процес, или за кое веќе порано е пресудено право-
силно, или од кое тужителот веќе се одрекол, или 
за кое веќе е склучено судско порамнување; 

12) ако спротивно на законот била исклучена 
јавноста на главната расправа; 

13) ако пресудата има недостатоци поради кои 
не може да се испита, а особено ако изреката на 
пресудата е неразбирлива, ако противречи сама на 
себеси или на причините за пресудата, или ако пре-
судата воопшто нема причини или во неа не се 
наведени причините за решителните факти, или тие 
причини се нејасни или противречни, или ако за 
решителните факти постои противречност меѓу она 
што во причините на пресудата се наведува за содр-
жината на исправите или записникот за исказите 
дадени во постапката и самите тие исправи или 
записникот. 

Член 355 
Погрешно или нецелосно утврдена фактична 

состојба постои кога судот некој решителен факт 
погрешно го утврдил, односно кога не го утврдил. 

^целосно утврдена фактична состојба постои 
кога на тоа укажуваат нови факти или нови докази. 

Член 356 
Погрешна примена на материјалното право по-

стои кога судот не ја применил одредбата на мате-
ријалното право што требало да ја примени или 
кога таквата одредба не ја применил правилно. 

Постапка по жалба 

Член 357 
Жалбата се поднесува до судот што ја изрекол 

Првостепената пресуда во доволен број примероци 
Ѕа судот и за спротивната странка. 

Член 358 
Ненавремена, нецелосна (член 351 став 1) или 

недозволена жалба ќе отфрли со решение претсе-
дателот на советот на првостепениот суд без одржу-
вање на рочиште. 

Жалбата е ненавремена ако е изјавена по исте-
кот на законскиот рок за нејзино поднесување. 

Жалба е недозволена ако жалбата ја изјавило 
лице кое не е овластено за поднесување на жалбата, 
или лице кое се одрекло или се откажало од жал-
бата, или ако лицето што ја изјавило жалбата нема 
правен интерес за поднесување на жалбата. 

Жалбата против пресуда врз основа на призна-
ние (член 331) и против пресуда поради изостанок 
(член 332) е недозволена и кога е изјавена од 
причини поради кои според законот не може да се 
изјави (член 353 ст. 2 и 3). 

Претседателот на советот на првостепениот суд 
не може да ја отфрли жалбата поради тоа што е 
изјавена од причини поради кои според законот не 
може да се поднесе. 

Член 359 
Примерок од навремена, целосна и дозволена 

жалба првостепениот суд ќе достави до спротивната 
странка која може во рок од осум дена од приемот 
да поднесе до тој суд одговор на жалбата. 

Примерок од одговорот на жалба првостепениот 
суд ќе достави до жалителот. 

Ненавремено поднесениот одговор на жал^а 
нема да се отфрли, туку ќе се достави до второсте-
пениот суд кој ќе го земе предвид ако е тоа уште 
можно. 

Член 360 
По приемот на одговорот на жалба или по из-

минувањето на рокот за одговор на жалба претседа-
телот на советот жалбата и одговорот на жалбата, 
ако е поднесен, со сите списи ќе го достави до вто-
ростепениот суд. 

АКО жалителот тврди дека во првостепената по-
стапка се повредени одредбите на процесната 
постапка, претседателот на советот на првостепе-
ниот суд ќе даде објаснување по повод наводите на 
жалбата што се однесуваат на тие повреди, а по 
потреба ќе спроведе и извиди за да ја провери вис-
тинитоста на односните наводи во жалбата. 

Член 361 
Кога списите по жалбата ќе пристигнат до вто-

ростепениот суд, претседателот на жалбениот совет 
определува судија известител. 

Судијата известител може, по потреба, од прво-
степениот суд да прибави извештај за повредите на 
одредбите од постапката и да побара заради утвр-
дување на тие повреди да се спроведат извиди. 

Член 362 
Второстепениот суд одлучува за жалба, по пра-

вило, без расправа. 
Кога советот на второстепениот суд ќе најде 

дека заради правилно утврдување на фактичната 
состојба е потребно пред второстепениот суд да се 
повторат веќе изведените докази, ќе закаже распра-
ва пред второстепениот суд. 

Член 363 
На расправата се повикуваат странките односно 

нивните законски застапници или полномошници, 
како и оние сведоци и вештаци за кои судот ќе 
одлучи да се сослушаат. 

АКО ОД расправата изостане една или обете 
странки, судот ќе расправа за жалбата и ќе донесе 
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одлука земајќи го предвид особено она што е из-
не-сено во жалбата и ЕО одговорот на жалбата. 

Расправата пред второстепениот суд почнува со 
извештајот на известителот кој ја излага состојбата 
на работата не давајќи свое мислење за основаноста 
на жалбата. 

Потоа ќе се прочита пресудата или делот од 
пресудата на кој се однесува жалбата, а по потреба 
и записникот за главната расправа пред првостепе-
ниот суд. Потоа жалителот ќе ја образложи својата 
жалба, а спротивната странка одговорот на жал-
бата. 

Странката на расправата може да изнесува 
факти и да предлага докази што не ги изнела од-
носно не ги предложила во жалбата но не може да 
истакнува приговор на пребивање што не е 
истакнат пред првостепениот суд, 

Член 364 
Ако во чл. 362 и 363 од овој закон не е опреде-

лено нешто друго, одредбите за главната расправа 
пред првостепениот суд (чл. 294 до 320) согласно се 
применуваат и врз расправата пред второстепениот 
суд. 

Граници па испитување, на првостепена пресуда 

Член 365 
Второстепениот суд ја искитува првостепената 

пресуда во оној дел во кој се побива со жалбата, 
а ако од жалбата не се гледа во кој дел пресудата 
се побива, второстепениот суд ќе земе дека пресу-
дата се побива во делот во кој странката не ус-
пеала во спорот. 

Второстепениот суд ја испитува првостепената 
пресуда во границите на причините наведени во 
жалбата внимавајќи по службената должност на 
суштествените повреди на одредбите од процесната 
постапка од член 354 став 2 на овој закон и на 
правилната примена на материјалното право. 

На пречекорувањето на тужбеното барање вто-
ростепениот суд внимава само на барање од стран-
ката. 

Одлуки на второстепениот суд по жалба 

Член 366 
Второстепениот суд може во седница на сове-

тот или врз основа на одржаната расправа да ја 
отфрли жалбата како ненавремена, нецелосна или 
како недозволена, да ја одбие жалбата како нео-
снована и да ја потврди првостепената пресуда, 
да ја укине оваа пресуда и предметот да го упати 
до првостепениот суд на пбвторно судење, да ја 
укине првостепената пресуда и да ја отфрли туж-
е н о в о и да ја потврди првостепената пресуда, 

Второстепениот суд може да ја укине пресу-
дата и кога странката бара нејзино преиначување, 
а може да ја преиначи пресудата иако странката 
бара таа да се укине. 

Член 367 
Ненавремена, нецелосна или недозволена жал-

ба ќе отфрли второстепениот суд со решение, ако 
тоа не го сторил првостепениот суд (член 358). 

Член 368 
Второстепениот суд со пресуда ќе ја-одбие жал-

бата како неоснована и ќе ја потврди првостепе-
ната пресуда кога ќе најде дека не постојат при-
чини поради кои пресудата се побива, како ни при-
чини на кои внимава по службена должност. 

Член 369 
Второстепениот суд со решение ќе ја укине пр-

востепената пресуда, ако утврди дека постои суш-
тествена повреда на одредбите од процесната пос-

тапка (член 354) и ќе го врати предметот до истиот 
првостепен суд или ќе му го отстапи на надлелѕ-
ниот првостепен суд заради одржување на нова 
главна расправа. Во ова решение второстепениот 
суд ќе одлучи и кои спроведени дејствија, зафате-
ни со суштествената, повреда на одредбите од про-
цесната постапка, се укинуваат. 

Ако во постапката пред првостепениот суд се 
сторени повреди на одредбите од член 354 став 
2 точ. 3 и 11 на овој закон, второстепениот суд ќе 
ја укине првостепената пресуда и ќе ја отфрли 
тужбата. 

АКО во постапката пред првостепениот суд е 
сторена повреда на одредбите од член 354 став 2 
точка 10 на овој закон, второстепениот суд, со ог-
лед на природата на повредата, ќе ја укине прво-
степената пресуда и ќе му го врати предметот на 
надлежниот првостепен суд или ќе ја укине прво^ 
степената пресуда и ќе ја отфрли тужбата. 

Член 370 
Второстепениот суд со решение ќе ја укине 

пресудата на првостепениот суд и ќе му го врати 
предметот на тој суд на повторно судење ако смета 
дека заради правилно утврдување на фактичната 
состојба треба да се одржи нова главна расправа 
пред првостепениот суд, освен ако одлучил сам да 
одржи расправа. 

Второстепениот суд ќе постапи вака и кога 
странката не ја побивала пресудата поради погрешно 
или нецелосно утврдена фактична состојба, ако при 
решавањето за жалбата се појави оправдано сом-
невање дека фактите врз кои е заснована прво-
степената пресуда се правилно утврдени. 

Ако второстепениот суд во седница на советот 
или на расправата најде дека заради правилно 
утврдување на фактичната состојба треба да се 
утврдат нови, факти или да се изведат нови до-
кази, ќе ја укине прввстепената пресуда и ќе му 
го врати предметот на првостепениот суд на по-
вторно судење. 

Член 371 
Кога второстепениот суд ќе ја укине пресудата 

на првостепениот суд и ќе му го врати предметот 
на истиот суд на повторно судење, може да нареди 
новата главна расправа да се одржи пред друг 
совет. 

Член 372 
АКО утврди дека со првостепената пресуда е 

пречекорено тужбеното барање, второстепениот суд, 
според природата на пречекорувањето на тужбе-
ното барање, со решение ќе ја укине пресудата на 
првостепениот суд и предметот ќе му го врати на 
повторно судење на тој суд односно со пресуда ќе 
ја преиначи побиваната одлука. 

Член 373 
Второстепениот суд со пресуда ќе ја преиначи 

првостепената пресуда: 
1) ако врз основа на расправа утврдил поинаква 

фактична состојба отколку што е онаа во првосте-
пената пресуда; 

2) ако првостепениот суд погрешно ги оценил 
исправите или посредно изведените докази, а од-
луката на првостепениот суд е заснована исклу-
чиво врз тие докази; 

3) ако првостепениот суд од фактите што ги 
утврдил извел неправилен заклучок за постоењето 
на други факти; а врз тие факти е заснована 
пресудата; 

4) ако смета дека фактичната состојба во прво-
степената пресуда е правилно утврдена, но дека 
првостепениот суд погрешно го применил матери-
алното право. 
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Член 374 
Второстепениот суд не може да ја преиначи 

пресудата на штета на странката што се жалела 
ако само таа изјавила жалба, 

I Член 375 
Во образложението на пресудата односно на 

решението второстепениот суд треба да ги оцени 
жалбените наводи што се од решително значење 
и да ги ,означи причините што ги зел предвид по 
службена должност. 

Кога првостепената пресуда се укинува поради 
суштествени повреди на одредбите од процесната 
постапка во образложението треба да се наведе 
кои одредби се повредени и во што се состојат 
повредните. 

Ако првостепената пресуда се укинува и пред-
метот му се враќа на првостепениот суд на повтор-
но судење заради правилно утврдување на фак- ' 
тичната состојба, ќе се наведе во што се состојат 
недостатоците во утврдувањето на фактичната 
состојба односно зошто новите факти и докази се 
важни и влијаат врз донесувањето на правилна 
одлука. 

Член 376 
Второстепениот суд ќе му ги врати сите списи 

на првостепениот суд со доволен број заверени 
преписи на својата одлука заради предавање на 
странките и на другите заинтересирани лица. 

/ 

Член 377 
Првостепениот суд е должен да ги изведе 

сите процесни дејствија и да ги расправи' сите 
Спорни прашања на кои укажал второстепениот 
суд во своето решение. 

На новата главна расправа странките можат 
да изнесуваат нови факти и да предлагаат нови 
докази. 

Ако пресудата се укине поради тоа Што ја до-
нел ненадлежен суд, новата расправа пред прво-
степениот суд ќе се одржи според одредбите што 
важат за одржување на главната расправа во слу-
чај кога ќе се промени советот (член 315 став 3). 

2. Жалба против решение 

Член 378 
Против решение на првостепениот суд е доз-

волена жалба, ако во овој закон не е определено 
дека жалба не е дозволена. 

Ако овој закон изречно определува дека по-
себна жалба не е дозволена, решението на прво-
степениот суд може да се побива само во жалбата 
против конечната одлука. 

Член 379 
Навремено поднесената жалба го задржува из-

вршувањето на решението, ако со овој закон не е 
Пропишано поинаку. 

Решението против кое не е дозволена посебна 
жалба може веднаш да се изврши. 

Член 380 
Решавајќи по жалбата, второстепениот суд 

може: 
1) да ја отфрли жалбата како ненавремена, 

нецелосна или недозволена (чл. 358 ст. 1 до 3 и 
член 378 став 1); 

2) да ја одбие жалбата како неоснована и да 
го потврди решението на првостепениот суд; 

3) да ја уважи жалбата и решението да го 
преиначи или да го укине, и по потреба предметот 
да го врати на повторна постапка. 

Член 381 
Во постапката по жалбата против решението 

согласно ќе се.применуваат одредбите кои важат 
за жалбата против пресуда, освен одредбите за 
одговор на жалбата и за одржување расправа пред 
второстепениот суд. 

Г л а в а д в а е с е т и ш е с т а 

ВОНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

1. Ревизија 

Член 382 
Против правосилна пресуда донесена во втор 

степен странките можат да изјават ревизија во рок 
, од 30 дена од денот на доставувањето препис на 

пресудата. 
Ревизија не е дозволена во имбтноправни спо- . 

рови во кои тужбеното барање се однесува на по-
барување во пари, на предавање предмети или из-
вршување на некое друго чинење, ако вредноста 
на предметот на спорот од побиваниот дел на пра-
восилната пресуда не преминува 5.000 динари. 

Ревизија не е дозволена во имотноправни спо-
рови во кои тужбеното барање не се однесува на 
побарување во пари, на предавање предмети или 
извршување на некое друго чинење, ако вредноста 
на предметот на спорот што тужителот ја навел 
во тужбата не преминува 5.000 динари. 

По исклучок, и кога се работи за тужбено ба-
рање од ст. 2 и 3 на овој член ревизија секогаш 
е дозволена: 

1) во спорови за издржување; 
2) во спорови од работните односи" 
3) во спорови од авторското право; 
4) во спорови што се однесуваат на заштита и 

употреба на пронајдоци и технички унапредувања, 
мостри, модели и жигови и на правото на употре-
ба на фирма или назив, како и во спорови од не-
лојален натпревар; 

5) во имотни спорови, вклучувајќи и спорови 
за надомест на штета, што ќе настанат од - про-
тивуставни и противзаконит правни работи и 
дејствија со кои организации на здружен труд или 
работни луѓе на територија на други републики 
односно автономни покраини, па со тоа и други ре-
публики односно автономни покраини се ставаат во 
нерамноправна положба на единствениот југосло-
венски пазар. 

Член 383 
За ревизијата одлучува врховниот суд во ре-

публиката односно во автономната покраина. 

Член 384 
Поднесената ревизија не го задржува извршу-

вањето на правосилната пресуда против која е из-
јавена. 

Член 385 
Ревизија може да се изјави: 
1) поради суштествена повреда на одредбите од 

процесната постапка од член 354 став 2 на овој закон, 
освен ако повредата се однесува на месната над-
лежност (член 354 став 2 точка 4), ако првостепе-
ниот суд донел пресуда без главна расправа, а бил 
должен -да одржи главна расправа (член 354 став 
2 точка 9), ако е одлучено з^ барање за кое веќе 
тече процес (член 354 став 2 точка 11) или ако, 
спротивно на законот била исклучена јавноста на 
главната расправа (член 354 став 2 точка 12); 
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2) поради суштествена повреда на одредбите 
од процесната постапка од член 354 став 1 на овој 
закон што е ,сторена во постапката пред второсте-
пениот суд; 

3) поради погрешна примена на материјалното 
право. 

Поради пречекорување на тужбеното барање 
ревизија може да се изјави само ако таа повреда 
е сторена дури во постапката пред второстепениот 
суд. 

Ревизија не може да се изјави поради погреш-
но или нецелосно утврдена фактична состојба. 

Против пресуда донесена во втор стелен со 
која се потврдува пресудата врз основа на призна-
ние, ревизија може да се изјави само поради при-
чините од став 1 точ. 1 и 2 и став 2 на овој член. 

Член 386 
Ревизискиот суд ја испитува побиваната пре-

суда само во оној дел во кој таа се побива со ре-
визијата и во границите на причините наведени 
во ревизијата, внимавајќи по службена должност 
ка суштествената повреда на одредбите од про-
цесната постапка од член 354 став 2 точка 10 од 
овој закон и на правилната примена на матери-
јалното право. 

Член 387 
Странките можат во ревизијата да изнесуваат 

нови факти и да предлагаат нови докази само ако 
Ље се однесуваат на суштествени повреди на од-
редбите од процесната постапка поради кои може 
да се изјави ревизија. 

Член 388 
Ревизија се поднесува до судот што ја изрекол 

првостепената пресуда, во доволен број примероци 
за судот, за противната странка и за . јавниот об-
винител надлежен за вложување барање за зашти-
та на законитоста (член 403). 

Член 389 
Ненавремена, нецелосна или недозволена реви-

зија ќе отфрли со решение претседателот на со-
ветот на првостепениот суд, без одржување на ро-
чиште. 

Ревизија е недозволена ако ја изјавило лице 
кое не е овластено на поднесување ревизија, или 
лице кое се откажало од ревизија, или ако лицето 
кое изјавило ревизија нема правен интерес за под-
несување ревизија, или ако ревизија е изјавена 
против пресуда против која според закон не може 
да се поднесе. 

Член 390 
Примерок од навремена, целосна и дозволена 

ревизија претседателот на советот на првостепе-
ниот суд ќе достави до противната странка и до 
јавниот обвинител надлежен за подигање барање 
за заштита на законитоста (член 403). 

До јавниот обвинител од став 1 на овој член 
ќе се достави, заедно со ревизијата, и препис на 
пресудата против која е изјавена ревизијата. 

Во рок од 30 дена од денот на доставувањето 
на ревизијата противната странка може да поднесе 
до судот одговор ћа ревизијата, а надлежниот ја-
вен обвинител може да се изјасни за поднесената 
ревизија. 

По приемот на одговорот односно изјаснува-
њето за ревизијата или по истекот на рокот за 
одговор односно за изјаснување, претседателот на со-
ветот на првостепениот суд ќе ги достави ревизијата 
и одговорот на ревизијата односно изјаснувањето 
за ревизијата, ако се поднесени, со сите списи, до 
ревизискиот суд преку второстепениот суд. 

Член 391 
За ревизијата ревизискиот суд одлучува без 

расправа. 

Член 392 
Ненавремена, нецелосна или недозволена реви-

зија ќе отфрли ревизискиот суд со решение ако 
тоа, во границите на своите овластувања (член 
389), не го сторил првостепениот суд. 

Член 393 
Ревизискиот суд со пресуда ќе ја одбие ревиг 

зијата како неоснована ако утврди дека не посто-
јат причините поради кои ревизијата е изјавена, 
како ни причините на кои внимава по службена 
должност. 

Член 394 
Ако утврди дека постои суштествена повреда 

на одредбите од процесната постапка од член 354 
ст. 1 и 2 на овој закон поради која ревизија може 
да се изјави, освен повредите определени во ст. 2 
и 3 на овој член, ревизискиот суд со решение ќе 
ја укине во целост или делумно пресудата на вто-
ростепениот и првостепениот суд или само пресу-
дата на второстепениот суд и предметот ќе му го 
врати на повторно судење на истиот или на друг 
совет на првостепениот, или второстепениот суд, 
односно на друг надлежен суд. 

АКО ВО постапката пред првостепениот или 
второстепениот суд е сторена повреда од член 354 
став 2 точ. 3 и 11 од овој закон, освен ако, е од-
лучено за барање за кое веќе тече процес, реви-
зискиот суд ќе ги укине со решение донесените 
одлуки и ќе ја отфрли тужбата. 

АКО ВО постапката пред првостепениот или 
второстепениот суд е сторена повреда од член 354 
став 2 точка 10 од овој закон, ревизискиот суд, со 
оглед на природата на повредата, ќе постапи спо-
ред одредбите на ст. 1 или 2 од ово1 член. 

Член 395 
АКО ревизискиот суд утврди дека материјал-

ното право е погрешно применето, со пресуда ќе 
ја усвои ревизијата и ќе ја преиначи побиваната 
пресуда. 

АКО ревизискиот суд најде дека поради погреш-
на примена на материјалното право фактичната 
состојба е нецелосно утврдена и дека поради тоа 
нема услови за преиначување на побиваната пре-
суда, со решение ќе ја усвои ревизијата, ќе ја уки-
не во целост или делумно пресудата на првостепе-
ниот и второстепениот суд или само пресудата на 
второстепениот суд и предметот ќе му го врати на 
повторно судење на истиот или на друг совет на 
првостепениот односно второстепениот суд. 

Член 396 
АКО утврди дека со правосилна пресуда доне-

сена во втор степен е пречекорено тужбеното ба-
рање, ревизискиот суд, според природата на прече-
корувањето на тужбеното барање, со решение ќе 
ја укине пресудата на второстепениот суд и пред-
метот ќе му го врати на повторно судење на вто-
ростепениот суд односно со пресуда ќе ја преиначи 
побиваната пресуда. 

Член 397 
АКО при одлучувањето за ревизијата изјавена 

во спор од член 382 став 4 точка 5 од овој закон 
оправдано се посомнева дека фактите врз кои по-
биваната одлука е заснована се правилно утврдени, 
ревизискиот суд со решение ќе ја укине побиваната 
одлука, а по потреба и одлуките на судовите од 
понизок степен, и предметот ќе му го врати на 
повторно судење на истиот или на друг совет 
на првостепениот или второстепениот суд односно 
на друг надлежен суд. 

Член 398 
Одлуката на ревизискиот суд се доставува до 

првостепениот суд преЈ^у второстепениот суд. 
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Примерок од одлуката на ревизорскиот суд се 
доставува и до надлежниот тавен обвинител (член 
403). 

Член 399 
Ако во чл. 382 до 398 на овој закон не е опреде-

лено нешто друго, во постапката по повод ревизи-
јата согласно ќе се применуваат одредбите на ОЕОЈ 
закон за жалбата против пресуда од член 349 ст. 
2 и 3, чл. 350, 351 и 356, член 358 став 5, член 
359 ст. 2 и 3, член 360 став 2, чл. 361, 366, 371 и 
чл. 374 до 377 од овој закон. 

Член 400 
апсите можат да изјават ревизија и против 

решението на второстепениот суд со кое постап-
ката правосилно е завршена. 

Ревизија против решението од став 1 на овој 
член не е дозволена во4 спорови во кои не би била 
дозволена ревизија против правосилна пресуда 
(член 382 ст. 2 и 3). 

Ревизија е секогаш дозволена против, решение 
на второстепениот суд со кое се отфрла изјавената 
жалба односно со кое се потврдува решението на 
првостепениот суд за отфрлање на ревизијата. 

Во постапката по повод ревизијата против ре-
шение согласно ќе се применуваат одредбите на 
овој закон за ревизија против пресуда. 

2. Барање за заштита на законитоста 

Член 401 
Против правосилна судска одлука јавниот об-

винител може да подигне барање за заштита на 
законитоста во рок од три месеци. 

Рокот за подигање барање за заштита на за-
конитоста од став 1 на овој член се смета: 

1) против одлука донесена во прв степен про-
тив кота не е изјавена жалба — од денот кога 
таа одлука повеќе не можела да се побива со 
жалба; 

2) против одлука донесена во втор степен пра-
тив која не е изјавена ревизија — од денот кога 
таа одлука е доставена до онаа странка до која е 
доставена подоцна. 

Против одлуката од став 1 на овој член доне-
сена во втор степен против која странките изја-
виле ревизија јавниот обвинител може да подигне 
барање за заштита на законитоста само во рок 
од 30 дена од денот кога му е доставена ревизијата 
на онаа странка чија ревизија му е доставена по-
рано (член 390 став 1). 

Барање за заштита на законитоста не е доз-
волено против одлуката штР по повод ревизија или 
барање за заштита на законитоста ја донел судот 
надлежен да одлучува за тие правни лекови (член 
383). 

Член Ш 
За баран.ото за заштита на законитоста одлу-

чува судот од член 383 на ОПОЈ закон. 

Член 403 
Барање' за заштита на законитоста против од-

луката од член 401 на овој закон подига јавниот 
обвинител определен со републички односно по-
краински закон. 

Член 404 
бавниот обвинител може да подигне барање за 

Заштита на законитоста: 
1) поради суштествени повреди на одредбите 

оџ процесната постапка од член 304 ст. 1 и 2 на 
двој закон, освен ако повредата се однесува на 
месната надлежност (член 354 став 2 точка 4), ако 
првостепениот суд донел пресуда б?з главна рас-

права, а бил должен да одржи главна расправа 
(член 354 став 2 точка 9), ако е одлучено за бара-
ње за кое веќе тече процес (член 354 став 2 точка 
11) или ако противно на законот била исклучена 
јавноста на главната расправа (член 354 став 2 
точка 12); 

2) поради погрешна примена на материјалното 
право. 

Јавниот обвинител не може да подигне барање 
за заштита на законитоста поради пречекорување 
на тужбеното барање ниту поради погрешно или 
целосно утврдена. фактична состојба. 

Член 405 
Според одредбата од член 394 став 1 од овој 

закон судот надлежен да одлучува за барање за 
заштита на законитоста ќе постапи и кога ќе утвр-
ди дека постои суштествена повреда на одредбите 
на процесната постапка од член 354 став 1 на овој 
закон што е сторена во постапката пред првосте-
пениот суд. 

Член 406 
Ако против иста одлука се поднесеш! и реви-

зија и барање за заштита ,на законитоста, судот 
од член 383 на овој закон ќе одлучи за тие правни 
лекови со една одлука. 

Член 407 
За седницата на која судот ќ одлучи за "ба-

рање за заштита на законитоста ќе се извести над-
лежниот јавен обвинител (член 403). 

Член 408 
Кога решава за барање за заштита на закони-

тоста судот ќе се ограничи само на испитување 
на повредите што јавниот обвинител ги истакнува 
во своето барање. 

Ако ^о чл. 401 до 407 од овој закон не е оп-
ределено нешто друго, во постапката по повод ба-
рањето за заштита на законитоста сог,ласно ќе се 
применуваат одредбите на член 384, чл. 387 до 395 
и чл. 397 до 399 од овој закон. 

3. Барање за заштита на законитоста ка сојузниот 
јавен обвинител 

Член 409 
Сојузниот јавен обвинител може да подигне ба-

рање за заштита на законитоста против правосил-
на судска одлука со која е повреден сојузен закон 
или меѓународен договор. 

Сојузниот јавен обвинител може да подигне ба-
рање за заштита на законитоста од став 1 на овој 
член дури откако против побиваната одлука ќе се 
исцрпи можноста за вложување жалба, ревизија 
и барање за заштита на законитоста пред судовите 
на републиката односно на автономната покраина 
односно откако вложување на тие лекови попеќе 
нема да биде можно. 

Сојузниот јавен обвинител не може да подигне 
барање за заштита на законитоста против одлука 
на Сојузниот суд донесена по повод барање за 
заштита на законитоста или по повод барање ^а 
вонредно преиспитување на правосилна одлука 
пред Сојузниот суд. 

Член 410 
Сојузниот јавен обвинител може да подигне 

барање за заштита на законитоста само од 
причини поради кои барање за заштита на зако-
нитоста може да подигне јавниот обвинител во 
републиката односно во автономната покраина 
(член 404). 
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Барање за заштита на законитоста не може да 
се подигне поради суштествена повреда на одред-
бите на процесната постапка (член 354) во. пред-
мети во кои одлуката за основаноста ма тужбеното 
барање се заснова исклучиво врз примена на ре-
публички односно покраински закон. 

Член 411 
За барањето за заштита на законитоста на со-

јузниот јавен обвинител одлучува Сојузниот суд. 

Член 412 
Сојузниот јавен обвинител може да подигне ба-

рање за заштита на законитоста во рок од три 
месеци. 

Рокот од став 1 на овој член се смета: 
1) ако против правосилната одлука не била из-

јавена ревизија ниту подигнато барање за заштита 
за законитоста од член 401 на ОВОЈ закон — од 
истекот на рокот за подигање барање за заштита 
на законитоста на надлежниот јавен обвинител во 
републиката односно автономната покраина Ч(член 
401); 

2) ако против правосилната одлука била изја-
вена ревизија или подигнато барање за заштита 
на законитоста од член 401 на овој закон — од 
денот кога е извршено последното доставување „на 
одлуката донесена но повод тие правни лекови на 
странките и до надлежниот јавен обвинител во 
републиката односно во автономната покраина 
(член 403). 

Сојузниот јавен обвинител не може да подигне 
барање за заштита на законитоста пред истекот 
на рокот за изјавување ревизија односно за под-
несување барање за заштита на законитоста од 
член 401 на овој закон, а ако тие правни лекови 
бидат поднесени, не може да подигне барање пред 
да донесе надлежниот суд одлука за нив. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој 
член, ако надлежниот јавен обвинител во репуб-
ликата односно во автономната покраина изјави 
дека нема да подигне барање за заштита на за-
конитоста, сојузниот јавен обвинител -може да по-
дигне барање за заштита на законитоста по исте-
кот на роковите во кои ревизија можеле да изја-
ват странките, а ако ревизија не е дозволена, ба-
рање може да подигне од денот означен во член 
401 став 2 од овој закон. 

Во случајот од став 4 на овој член, сојузниот 
јавен обвинител треба кон барањето за заштита на 
законитоста да ја приложи изјавата од надлежниот 
јавен обвинител во републиката односно во авто-
номната покраина дека нема да подигне барање за 
заштита на законитоста. 

До донесувањето на одлуката на Сојузниот суд, 
СОЈУЗНИОТ јавен обвинител може да се откаже од 
поднесеното барање. 

Член 413 
Барањето за заштита на законитоста се подне-

сува непосредно до Сојузниот суд, ЋО доволен број 
примероци за судот и за процесните странки. 

Примерок од барањето Сојузниот суд ќе до-
стави до процесните странки, кои можат во рок 
од 15 дена од денот на доставувањ,ето да се изЈас-? 
нат за барањето. 

Член 414 
Ако правосилната одлука биде укината и пред-

метот вратен на повторно судење, судот е должен 
да ги изведе сите процесни дејствија и да ги рас-
прави сите прашања на кои укалѕал Сојузниот суд. 

Во новата постапка пред првостепениот и вто-
ростепениот суд странките можат да изнесуваат 
нови факти и да предлагаат нови докази. 

Ако освен одлуката на понискиот суд е уки-
ната и одлуката на повисокиот суд, предметот се 
доставува до понискиот суд преку повисокиот суд. 

Член 415 
Ако во чл. 409 до 414 од овој закон не е опре-

делено поинаку, во постапката по повод бара-
њето за заштита на законитоста на сојузниот ја-
вен обвинител согласно ќе се применуваат одред-
бите на член 384, чд. 3-Ј7 до 395, чл. 397 до 399, 
чл. 405, 407 и 408 став 2 од овој закон. 

4. Барање за вонредно преиспитување на право-
силна одлука пред Сојузниот суд 

Член 416 
Во спор од член 34 точка 2 од овој закон стран-

ките можат да поднесат до Сојузниот суд барање 
за вонредно преиспитување на правосилна одлука 
со која ревизијата или барањето за заштита ца 
законитоста од член 401 на овој закон се одбива, 
односно се, уважува и побиваната одлука се преи-
начува, во рок од 30 дена од денот на доставува-
њето на побиваната одлука. 

Странката не може да поднесе барање за вон-
редно преиспитување на праѕосш/на одлука на СО-
ЈУЗНИОТ суд донесена по повод барање за заштита 
на законитоста или по повод барање за вонредно 
преиспитување на правосилна одлука. 

Член ЛП 
Барање за вонредно преиспитување на право-

силна одлука може да се поднесе само од причи-
ните поради кои може да се изјави ревизија (член 
385). 

Член 418 
Барањето за вонредно преиспитување на право-

силна одлука се поднесува непосредно до Сојуз-
ниот суд во доволен број примероци за судот, за 
противната странка и за сојузниот Јавен обвинител. 

Примерок од барањето за вонредно преиспиту-
вање на правосилна од.лука СОЈУЗНИОТ суд ќе дос-
тави до противната странка и до сојузниот јавен 
обвинител, кои можат БО рок од 15 дена да се 
изјаснат за барањето. 

Член 419 
Ако против иста одлука сојузниот јавен обви-

нител подигнал барање за заштита на законитоста и 
странката поднела барање за вонредно преиспиту-
вање на правосилна одлука, Сојузниот суд ќе одлу-
чи за тие правни лекови со една одлука. 

Член 420 
Ако во чл. 416 до 419 од овој закон не е опре-

делено нешто друго, во постапката по повод бара-
њето за вонредно преиспитување на правосилна од-
лука пред Сојузниот суд согласно ќе се примену-
ваат одредбите на член 384, чл, 386 до 395 и чл. 397 
до 399 од овој закон. 

5. Повторување на постапка 

Член 421 
Постапката што со одлука на судот е завршена 

правосилно може, по предлог од странката, да се 
повтори: 

1) ако при донесувањето на одлуката учеству-
вал судија, Односно судија-поротник кој според за-
конот морал да биде изземен (член 71 став 1 точ. 
1 до 5), односно кој со решение на судот бил из-
земен ; 

2) ако на некоја странка со незаконито поста-
пување, а изречно со пропуштање на доставување-
то, не и била дадена можност да расправа пред 
судот; 

3) ако во постапката како тужител или тужен 
учествувало лице кое не може да биде странка 
во постапката или ако странката која е правно ли-
це не ја застапувало овластено лице, или ако про-
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Песно неспособната странка не ја застапувал за-
конски застапник, или ако законскиот застапник од-
носно полномошник на странката немал потребно 
овластување за водење на процесот или за одделни 
дејствија во постапката, доколку водење на проце-
сот, односно вршење на одделни дејствија во по-
стапката не било допол1жтелно одобрено; 

4) ако одлуката на судот се заснова врз лажен 
исказ на сведок или вештак; 

5) ако одлуката на судот се заснова врз исправа 
што е фалсификувана или во која е заверена не-
вистинита содржина; 

6) ако до одлуката на судот дошло поради кри-
вично дело на судијата односно на судијата-порот-
ник, на законскиот застапник или на полномошни-
кот на странката, на спротивната странка или на 
некое трето лице; 

7) ако странката стекне можност да ја употреби 
правосилната одлука на судот која порано меѓу ис-
тите странки е донесена за исто барање; 

3) ако одлуката на судот се заснова врз друга 
одлука на суд или врз одлука на некој друг орган, 
а таа одлука ќе биде правосилно преиначена, уки-
ната односно поништена; 

9) ако странката узнае за нови факти или најде 
или стекне можност да употреби нови докази врз 
основа на кои за странката можела да биде доне-
сена поповолна одлука тие факти или докази 
да биле употребени во поранешната постапка. 

Член 422 
Од причините наведени во член 421 точ. 1 до 3 

на овој закон не може да се бара повторување на 
постапката ако таа причина без успех била изне-
сена во поранешната постапка. 

Поради околностите наведеш! во член 421 точ. 
1, 7, 8 и 9 од овој закон, повторување на постапка-
та може да се дозволи само ако странката без своја 
вина не можела тие околности да ги изнесе пред 
да биде поранешната постапка завршена со право-
.силна судска одлзпка. 

Член 423 
Предлогот за повторување на постапката се под-

несува во рок од триесет дена, и тоа: 
1) во случајот од член 421 точка 1 од овој за-

кон, од денот кога странката узнала за оваа причина; 
2) во случајот од член 421 точка 2 од овој закон, 

од денот кога одлуката е доставена до странката; 
3) во случајот од член 421 точка 3 од овој за-

кон, ако во постапката како тужител или тужел 
учествувало лице кое не може да биде странка во 
постапката, од денот кога одлуката е доставена до 
тоа лице; ако странката која е правно лице не ја 
застапувало овластено лице, или ако процесно не-
способна странка не ја застапувал законски застап-
ник, од денот кога одлуката е доставена до стран-
ката, односно до нејзиниот законски застапник, а 
ако законскиот застапник односно полномошникот 
на странката немал потребно овластување за воде-
ње на процесот или за одделни дејствија во пос-
тапката, од денот кога странката узнала за оваа 
причина; 4 

4) во случаите од член 421 точ. 4 до С на овој 
закон, од денот кога странката узнала за правосил-
ната пресуда во кривичната постапка, а ако кри-
вичната постапка не може да се спроведе, тогаш 
од денот кога узнала за запирањето на таа постап-
ка или за околностите поради кои постапк.а не мо-
же да се поведе; 

^ 5) во случаите од чл. 421 точ. Л и 8 на овој за-
кон, од денот кога странката можела да ја употреби 
правосилната одлука која е причина за повторува-
ње на постапката; 

6) во случајот од член 421 точка 9 ,на овој за-
кон, од денот кога странката можела да му изнесе 
на судот нови факти односно нови доказни средства. 

Ако рокот определен во став 1 од овој член би 
започнал да тече пред да станала одлуката право-
силна, ТОЈ рок ќе се смета од правосилноста 
на одлуката ако против неа не бил изјавен правен 
лек односно од доставувањето на правосилната од-
лука на повисокот суд изречена во последен степен. 

По истекот на рокот од пет години од денот ко-
га одлуката станала правосилна предлог за повто-
рување на постапката не може па се поднесе, освен 
ако повторување се бара од причината наведена во 
член 421 тон. 2 и 3 од овој закон. 

Член 424 
Предлогот за повторување на постапката се под-

несува секогаш до судот што 1а донел одлуката во 
прв степен. 

Во предлогот особено мораат да се наведат: за-
конскиот основ според кој се бара повторување, 
околностите од кои произлегува дека предлогот е 
поднесен во законски рок и доказите со кои се пот-
крепуваат наводите на предлагачот. 

Член 425 
Ненавремени (член 423), нецелосни (член 424 

став 2) или недозволени (член 423) предлози за пов-
торување на постапката ќе отфрли со решение 
претседателот на советот без одржување на ро-
чиште. 

АКО претседателот на советот не го отфрли 
предлогот, ќе достави примерок од предлогот до 
противната странка според одредбите на член 142 
од овој закон, која има право во рок од петнаесет 
дена да одговори на предлогот. Кога до судот ќе 
стигне одговорот на предлогот или кога ќе истече 
рокот за давање одговор, претседателот на советот 
ќе определи рочиште за расправање за предлогот. 

АКО повторување на постапката се бара од при-
чината наведена во член 421 точка 9 од овој закон, 
претседателот на советот може расправањето за 
предлогот за повторување на постапката да го спои 
со расправањето за главната работа. 

Член 426 
Рочиштето за расправање за предлогот за пов-

торување на постапката се држи пред претседате-
лот на советот на првостепениот суд, освен ако ра-
справањето за предлогот не е споено со расправа-
њето за главната работа. 

Член 427 
По одржаното рочиште за расправање за пред-

логот претседателот на , советот на првостепениот 
суд донесува одлука за предлогот, освен ако причи-
ната за повторување на постапката се однесува ис-
клучиво на постапката пред повисокиот суд (член 
428). 

Во решението со кое се дозволува повторувања 
на постапката ќе се изрече дека се укинува одлу-
ката донесена во поранешната постапка. 

Претседателот на советот ќе определи главна 
расправа дури по правосилноста на решението со 
кое со дозволува повторување на постапката, но во 
тоа решение може да одлучи веднаш да започне 
расправањето за главната работа. На новата главна 
расправа странките можат да изнесуваат нови фак-
ти и да предлагаат нови докази. 

Против решението со кое се дозволува повто-
рување на постапката не е дозволена посебна жал -
ба, ако претседателот на советот одлучил веднаш 
да започне расправањето за главната работа. 

Ако претседателот на советот дозволил повто-
рување на постапката и одлучил веднаш да се ра-
справа за главната работа, (или ако за предлогот за 
повторување на постапката се расправало заедно со 
главната работа, решението со кое се дозволува 
повторување на постапката и се укинува одлуката 
донесена во поранешната постапка се внесува во 
одлуката за главната работа. 
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Член 428 
Ако причината за повторување на постапката 

се однесува исклучиво на постапката пред повисо-
киот суд, претседателот на советот на првостепени-
от суд по одржаното рочиште за расправање за 
предлогот за повторување на постапката ќе го до-
стави предметот до тој повисок суд заради донесу-
вање одлука. 

Кога предметот ќе стигне до повисокот суд 
претседателот на советот ќе постапи според одред-
бите од член 361 на овој закон. 

За предлогот за повторување на постапката по-
високиот суд одлучува без расправа. 

Кога повисокиот суд ќе најде дека е оправдан 
предлогот за повторување на постапката и дека не 
е потребно да се држи нова главна расправа, ќе ја 
укине својата одлука, како и одлуката на повисо-
киот суд ако таква постои, и ќе донесе нова одлука 
за главната работа. 

в, Однос помеѓу предлогот за повторување на по-
стапката и другите вонредни правни лекови 

Член 429 
Ако во рокот за изјавување ревизија странката 

поднесе предлог за повторување на постапката само 
од причините поради кои може да се изјави и реви-
зија, ќе се смета дека странката изјавила ревизија. 

Ако ,странката изјави ревизијата поради при-
чините од член 354 став 2 точка 11 од овој закон и 
истовремено или потоа поднесе предлог за повто-
рување на постапката поради која и да било при-
чина од член 421 на овој закон, судот ќе ја прекине 
постапката по повод предлогот за повторување на 
постапката до завршувањето на постапката по, ре-
визијата. 

Ако странката изјави ревизија од која и да 
било причина, освен од причините од член 354 став 2 
точка 11 од овој закон, и истовремено или потоа 
поднесе предлог за повторување на постапката по-
ради причините од член 421 точ. 4 до 6 на овој за-
кон што се поткрепени со правосилната пресуда 
донесена во кривичната постапка, судот ќе ја пре-
кине постапката по ревизијата до завршувањето на 
постапката по повод предлогот за повторување на 
постапката. 

Во сите други случаи во кои странката ќе из-
јави ревизија и истовремено или потоа ќе поднесе 
предлог за повторување на постапката, судот ќе од-
лучи која постапка ќе ја продолжи, а која ќе ја 
прекине, земајќи ги предвид сите околности, а осо-
бено причините поради кои обата правни лека се 
поднесени и доказите што ги предложиле стран-
ките. 

Член 430 
Одредбите на член 429 ст. 1 и 3 На овој закон 

ќе се применат и кога странката прво поднела пред-
лог за повторување на постапката, а потоа изјавила 
ревизија. 

Во сите други случаи во кои странката ќе под-
несе предлог за повторување на постапката и потоа 
ќе изјави ревизија, судот, по правило, ќе ја пре-
кине постапката по ревизијата до завршувањето на 
постапката по повод Предлогот за повторување на 
постапката, освен ако најде дека постојат сериозни 
причини да постапи поинаку. 

Член 431 
Решението од член 429 на овој закон го доне-

сува претседателот на советот на првостепениот суд 
ако предлогот за повторување на постапката стигне 

повод ревизијата упатен до ревизискиот суд. Ако 
предлогот за повторување на постапката стигне от-
како предметот по повод ревизијата е упатен до 
ревизискиот суд, решението од член 429 на овој 
закон го донесува ревизискиот суд. 

Решението од член 430 на овој закон го доне-
сува претседателот на советот на првостепениот суд, 
освен акв предметот, јао времето кога ревизијата ќе 
стигне до првостепениот суд, по повод предлогот за 
повторување на постапката е упатен до повисокиот 
суд заради донесување одлука (член 428 став 1), во 
кој случај решението го донесува повисокиот суд. 

Против решенијата на судот од ст. 1 и 2 на овој 
член не е дозволена жалба. 

Член 432 
Одредбите на чл. 429 до 431 од овој закон со-

гласно ќе се применуваат и кога надлежниот јавен 
обвинител во републиката, односно во автономната 
покраина, или сојузниот јавен обвинител ќе по-
дигне барање за заштита на законитоста односно 
кога странката ќе поднесе барање за вонредно пре-
испитување на правосилната одлука пред Сојузниот 
суд, а странката пред, истовремено или потоа 
ќе поднесе предлог за повторување на постапката. 

Д е л т р е т и 

ПОСЕБНИ ПОСТАПКИ 

Г л а в а д в а е с е т и с е д м а 

ПОСТАПКА ВО ПРОЦЕС ОД РАБОТЕН ОДНОС 

Член 433 
Ако во оваа глава не постојат^ посебни одредби, 

во процесите од работните односи ќе се применуваат 
другите одредби на овој закон. 

Член 434 
Во постапката во процесите од работните одно-

си, а особено при определувањето на роковите и 
рочиштата, судот секогаш ќе обрнува посебно вни-
мание на потребата од итно решавање на работните 
спорови. 

Член 435 
Во текот на постапката судот може и по служ-

бена должност да определи привремени мерки што 
се применуваат во извршната постапка заради 
спречување на насилно постапување или заради от-
странување на ненадоместлива штета. Против ова 
решение не е дозволена посебна жалба. 

Член 436 
Судот во пресудата со која наложува извршу-

вање на некое чинење ќе определи рок од осум 
дена за негово извршување. 

Член 437 
Рокот за поднесување жалба изнесува о-сум 

дена. 

Г л а в а д в а е с е т п о е м а 

ПОСТАПКА ВО ПРОЦЕСИТЕ ПОРАДИ СМЕЌА-
ВАЊЕ НА ПОСЕД 

Член 438 
Ако во оваа Иглава не постојат посебни одредби^ 

во процесите паради смеќавање на посед ќе се при-
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Член 439 
Тужбата со која се бара заштита или враќање 

на последната состојба на поседот на предмети или 
права (тужба поради смеќавање на посед) мора да 
се поднесе во рок од триесет дена од денот кога ту-
жителот узнал за смеќавањето и за сторителот. 
1То истекот на една година од денот кога настанало 
смеќавањето оваа тужба не може да се поднесе. 

Член 440 
При определувањето на роковите и рочиштата 

по тужби поради смеќавањето на посед судот секо-
гаш ќе обрнува посебно внимание на потребата од 
итно решавање според природата на секој одделен 
случај. 

Член 441 
Расправањето за тужбата поради смеќавање на 

посед ќе се ограничи само на претресување и дока-
жување на фактите за последната состојба на посе-
дот и за настанатото смеќавање. Исклучено е пре-
тресување за правото на посед, за правниот основ, 
совесноста или несовесноста на поседот или за ба-
рањата за надомест на штета. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член 
судот ќе расправа за приговорот на тужениот дека 
тужителот му го одзел поседот со сила, потајно или 
со измама, само ако од денот кога тужениот узнал 
дека тужителот му го одзел поседот па до денот 
кога го повратил поседот не изминало повеќе од 
триесет дена. 

Ако ОД денот кога на тужениот му е одземен по-
седот изминало повеќе од една година, не може да 
се расправа за овој приговор. 

Член 442 ^ 
Во текот на постапката судот може по службе-

на должност и без сослушување на противната ст-
ранка да определи привремени мерки што се приме-
нуваат во извршната постапка заради отстранување 
на итна опасност од противправно оштетување или 
спречување насилство или отстранување на нена-
доместлива штета. Против ова решение не е дозво-
лена посебна жалба. 

Член 443 
Решението со кое се уредува фактичната сос-

тојба на поседот не го спречува подоцнежното ост-
варување на правото на поседот и на барањата што 
зависат од ова право. 

Рокот за исполнување на должностите што им 
се наложени на странките судот ќе го определи спо-
ред околностите на одделен случај. 

- Рокот за поднесување жалба изнесува осум де-
на. 

Од важни причини судот може да одлучи жал-
бата да не го задржува извршувањето на решени-
ето. 

Против решенијата донесени во процесите по-
ради смеќавање на посед ревизија не е дозволена. 

Член 444 
Тужителот го губи правото во извршната пос-

тапка да бара извршување на решението со кое на 
тужениот по тужба поради смеќавање на посед му 
се наложува извршување на определено дејствие, 
ако не барал извршување во рок од 30 дена по ис-
текот на рокот што со решението е определен за из-
вршување па тоа дејствие. 

Член 445 
Повторување на правосилно завршена постапка 

поради смеќавање на посед е дозволено само од при-
чините предвидени но член 421 точ. 2 и 3 на овој 
закон, и тоа само во рок од 30 дена од пра-
восилноста на решението за смеќавање па посед. 

Т л а ва д в а е с е т и д е в е т т а 

ИЗДАВАЊЕ ПЛАТЕН НАЛОГ 

Член 446 
Кога тужбеното барање се однесува на втасано 

побарување во пари, а тоа побарување се докажува 
со веродостојна исправа приложена кон тужбата во 
оригинал или во заверен препис, судот ќе му изда-
де налог на тужениот да го исполни тужбеното ба-
рање (платен налог). 

Како веродостојни исправи се сметаат особено: 
1) јавни исправи; 
2) приватни исправи на кои потписот на обврз-

никот го заверил органот надлежен за заверува-
ње; 

3) меници и чекови со протест и со повратни 
сметки ако се тие потребни за засновање на бара-
ње; 

4) изводи од заверени деловни книги; 
5) фактури; 
6) исправи кои според посебни прописи имаат 

значење на јавни исправи. 
Судот ќе издаде платен налог иако тужителот 

во тужбата не предложил издавање на платен на-
лог, а се исполнети сите услови за издавање платен 
налог. 

Член 447 
Кога тужбеното барање се однесува на втасано 

побарување во пари кое не го преминува износот од 
б00 динари, судот ќе издаде платен налог против ту-
жениот иако кон тужбата не се приложени веродо-
стојни исправи, но во тужбата е изнесен основот и 
височината на должењето и се, назначени доказите 
врз основа на кои може да се утврди вистинитоста 
на тужбените наводи. 

Платниот налог од став 1 на овој член може да 
се издаде само против главниот должник. 

Член 448 
Платниот налог го издава претседателот на со-

ветот, без одржување на рочиште. 
Во платниот налог судот ќе изрече дека туже-

ниот е должен во рок од осум дена, а во меничните 
и чековните спорови во рок од три дена по приемот 
на платниот налог да го исполни барањето на туж-
бата заедно со трошоците што ги одмерил судот, или 
во истиот рок да подигне приговори против плат-
ниот налог. Во платниот налог судот ќе го преду-
преди тужениот дека ќе ги отфрли ненавремено 
поднесените приговори. 

Платниот налог се доставува до обете странки. 
До тужен,иот кон платниот налог се доставува и 

примерок од тужбата со прилозите. 

Член 449 
Ако судот не го усвои предлогот За издавање 

платен налог, ќе ја продолжи постапката по тужба-
та. 

Против решението на судот со кое не се усвоју-
ва предлогот за издавање платен налог не е дозво-
лена жалба. 

Член 450 
Платниот налог тужениот може да го побива 

само со приговор. Ако платниот налог се побива 
единствено во поглед на одлуката за трошоците, 
оваа одлука може да се побива само со жалба про-
тив решението. 

Во делот во кој не е нападнат со приговор плат-
ниот налог станува правосилен. 

Член 451 
Ненавремени, нецелосни или недозволени приго-

вори ќе отфрли претседателот на советот, без одр-
жување на рочиште. 
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Ако приговорите се поднесени навремено, прет-
седателот на советот ќе оцени дали е потребно да 
закаже подготвително рочиште или може веднаш да 
го определи рочиштето за главна расправа. 

Во текот на подготвителното рочиште и на глав-
ната расправа странките' можат да изнесуваат нози 
факти и да предлагаат нови докази, а тужениот 
може да истакнува и нови приговбри во поглед на 
побиваниот дел на платниот налог. 

Во одлуката за главната работа судот ќе одлу-
чи дали платниот налог во целост или делумно се 
одржува во сила или се укинува. 

Член 452 
Ако тужениот приговори дека не постоеле за-

конски основи за издавање платен налог (чл. 446 и 
447), или дека постојат пречки за натамошниот тек 
на постапката, судот прво ќе одлучи за тој приговор. 
Ако најде дека таквиот приговор е основан, ќе "го 
укине со решение платниот налог и по правосилнос-
та на решението ќе започне расправање за главна-
та работа, кога за такво расправање има место. 

Ако судот не го усвои овој приговор, ќе пре-
мине на расправање за главната работа, а решение-
то на судот ќе се внесе во одлуката за главната ра-
бота. 

Ако по повод приговорот за невтасаност судот 
најде дека барањето на тужбата втасало по издава-
њето на платниот налог, но пред заклучувањето на 
главната -расправа^ судот со пресуда ќе го укине 
платниот налог и ќе одлучи за тужбеното барање 
(член 326 став 1). 

Член 453 
Судот може по службена должност да се огласи 

како месно ненадлежен најдоцна до издавањето на 
платниот налог. 

Тужениот може да истакне приговор на месната 
надлежност само во приговорот против платниот на-
лог. 

Член 454 
Ако судот по издавањето на платниот налог се 

огласи како стварно ненадлежен, ќе го укине плат-
ниот налог и по правосилноста на решението за 
ненадлежност ќе му го отстапи предметот на над-
лежниот суд., 

Ако судот по издавањето на платниот налог ут-
врди, дека е месно ненадлежен, нема да го укине 
платниот налог, туку по правосилноста на решение-
то со Кое Се огласил како ненадлежен ќе му го от-
стапи предметот на надлежниот суд. 

Член 455 
Кога судот во случаите предвидени со овој за-

кон ќе донесе решение со кое се отфрла тужбата, 
ќе го укине и платниот налог. 

Член 456 
Тужителот може.ла ја повлече тужбата без со-

гласност од тужениот само до поднесувањето на при-
говорот. Ако тужбата се повлече, судот со решение 
ќе го укине платниот налог. 

Ако тужениот до заклучувањето на главната 
расправа се откаже од сите поднесени приговори, 
платниот налог останува во сила. 

Г л а в а т р и е с е т т а 

ПОСТАПКА ВО СПОРОВИ ОД МАЛА ВРЕДНОСТ 

Член 457 
^ Ако во оваа глава не постојат посебни одредби, 

во постапката во споровите од мала вредност ќе се 
применуваат другите одредби на овој закон. 

Член 458 
Спорови од мала вредност, во смисла на одреду 

бите на оваа глава, се спорови во кои тужбено б р 
рање се однесува на побарување во пари кое не го 
преминува износот од 1.000 динари. 

Како спорови од мала вредност се сметаат и спо-
ровите во кои тужбеното барање не се однесува нЈЈ 
побарување во пари, а тужителот во тужбата навеЈЈ 
дека се согласува наместо исполнување на опредет. 
дено барање да прими определен паричен износ кој 
не го преминува износот од став 1 на овој член 
(член 40 став 1). 

Како спорови од мала вредност се сметаат ц 
споровите во кои предмет на тужбеното барање не 
е паричен износ туку предавање на подвижен пред-
мет чија вредност, што тужителот во тужбата ја 
навел, не го преминува износот од став 1 на овој 
член (член 40 став 2). 

Член 459 
Не се сметаат како спорови од мала вредност, во 

смисла на одредбите од оваа глава, споровите за 
недвижности, споровите од работни односи и споро-
виве поради смеќавање на посед. 

Член 460 
Постапката во споровите од мала вредност ќе 

се спроведува и по повод приговор против платниот 
налог, ако вредноста4 на оспорениот дел на платниот 
налог не го преминува износот од 1.000 динари. 

Член 461 
Постапката во споровите од мала вредност се 

спроведува пред пониските судови од прв степен, ако 
со овој закон не е определено поинаку. 

Член 462 
Во постапката во споровите од мала вредност е 

дозволена посебна жалба само против решението 
со кое се окончува постапката. 

Другите решенија против кои според овој закон 
е дозволена жалба можат да се побиваат само со 
жалба против одлуката со која постапката се окон-
чува. 

Решенијата од став 2 на овој член не се доставу-
ваат до странките, туку се објавуваат на рочиште-
то и се внесуваат во писмениот состав на одлуката. 

Член 463 
Во постапката во споровите од мала вредност за-

писникот за главната расправа, покрај податоците 
од член 124 став 1 од овој закон, ги содржи: 

1) изјавите на странките од суштествено значе-
ње, а особено оние со кои, во целост или делумно, 
се признава тужбеното барање, или се одрекува од 
тужбеното барање или од жалбата, или се преина-
чува или повлекува тужбата;. 

2) суштествената содржина на изведените дока-
зи; 

3) одлуките против кои е дозволена жалба и кои 
се објавени на главната расправа; 

4) дали странките биле присутни на објавување-
то на пресудата и, ако биле присутни, дека се поу-
чени под кои услови можат да изјават жалба. 

Член 464 
к Ако тужителот го преиначи тужбеното барање 

така што вредноста на предметот на спорот да го 
преминува износот од 1.000 динари, постапката ќе се 
доврши според одредбите на овој закон за редовната 
постапка. 

Ако тужителот до заклучувањето на гл ар ната 
расправа што се води според одредбите на овој за-
кон за редовната постапка, го намали тужбеното ба-
рање така што повеќе да не го преминува износот 
од 1.000 динари, понатамошната постелка ќе се спро-
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теде според одредбите на овој закон за постапката 
во споровите од мала вредност. 

Член 465 
Ако тужителот не дојде на првото рочиште за 

главната расправа, а уредно е повикан, ќе се смета 
дека ја повлекол тужбата. 

Ако од некое подоцнежно рочиште изостанат 
обете странки, судот ќе го одложи рочиштето. Ако 
и на новото рочиште не дојдат обете странки, ќе се 
смета дека туж,ителот ја повлекол тужбата. 

Во постапката во споровите од мала вредност не 
се применуваат одредбите на овој закон за мирува-
ње на постапката. 

Во поканата за главната расправа ќе се наведе, 
покрај другото, дека ќе се смета дека тужителот ја 
повлекол тужбата ако не дојде на првото рочиште 
за главната расправа, дека во постапката во споро-
вите од мала вредност не се применуваат одредбите 
за мирува:ве на постапката и дека во оваа постапка 
странките треба сите факти и докази да ги изнесе 
до заклучувањето'на главната расправа, бидејќи ' 
жалбата против пресудата не можат да се изнесе -
ваат НОВРЈ факти и да се предлагаат нови докази, 
како и дека одлуката може да се побива само пора-
ди суштествена повреда на одредбите од процесната 
постапка и поради погрешна примена на материјал-
ното право. 

Член 466 
Пресудата во постапката во споровите од мала 

вредност се објавува веднаш по заклучувањето на 
главната расправа. 

Препис од пресудата секогаш се доставува до 
странката која не била присутна на објавувањето, а 
до странката која била присутна на објавувањето 
само па нејзино барање. Ова барање странката мо-
же да го постави најдоцна на рочиштето на кое се 
објавува пресудата 

При објавувањето на пресудата судот е должен 
да ги поучи присутните странки за условите под кои 
можат да изјават жалба (член 467). 

Член 467 
Пресудата или решението со кое се завршува 

спорот по постапката во споровите од мала вредност 
може да се побива само поради суштествена повре-
да на одредбите на процесната постапка од член 354 
став 2 на овој закон и поради погрешна примена на 
материјалното право. 

"Во постапката по повод жалба во споровите од 
мат! вредност не се применуваат одредбите на член 
370 од овој закон. 

Против првостепената пресуда, односно решени-
ето од стгв 1 на овој член странките можат да изја-
ват жал За во рок од осум дена. 

Рокот за жалба се смета од денот на објавува-
њето на пресудата, односно решението, а ако пре-
судата, односно решението е доставено до странка-
та, рокот се смета од денот на доставувањето. 

Во постапката во споровите од мала вредност ро-
кот ед член 328 став 2 и член 339 став 1 од овој за -
кон изнесува осум дена. 

Жалбата во која се изнесени противите поради 
коп жалба не може да се изјави ќе се отфрли како 
недозволена. 

Ј 

Против одлуката на второстепениот суд не е 
дозволена ревизија. 

Член 468 
Кога судот во спор од мала-вредност (член 458) 

ќе нат де дека е надлежен и дека нема причина за 
отфрлање на тужбата, односно за отстапување на 

предметот на надлежниот редовен суд или на само-
управен суд (чл. 16 и 21), ќе му ја отстапи тужбата 
на мировниот совет заради обид за порамнување. 

Судот ќе му ја отстапи тужбата на мировниот 
совет само ако обете странки имаат живеалиште од-
носно престојувалиште на подрачје на иста општина, 
или ако се.вработени во иста организација на здру-
жен труд или друга самоуправна организација или 
заедница во која постои мировен совет. 

Ако во рок од два месеца од денот на доставу-
вањето на тужбата судот прими од мировниот совет 
извештај дека странките се порамниле или дека 
тужителот ја повлекол тужбата, судот ќе ја отфрли 
тужбата. Ако мировниот совет извести дека стран-
ките не се одзвале на поканата за порамнување или 
дека обидот за порамнување не успеал, или ако во 
наведениот рок мировниот совет воопшто не доста-
ви извештај за обид за порамнување, судот ќе за-
каже рочиште за главната расправа. 

Г л а в а т р и е с е т и п р в а 

ПОСТАПКА ПРЕД ИЗБРАНИТЕ СУДОВИ 

Член 469 
За споровите за правата со кои слободно распо-

лагаат, освен за споровите за кои е надлежен југо-' 
словенски суд врз основа на одредбите на законот 
за исклучива надлежност во споровите со меѓуна-
роден елемент странките можат да договорат над-
лежност на избран суд ако една од нив е странско 
физичко или правно лице. 

Организациите на здружен труд, самоуправните 
интересни заедници и други самоуправни организа-
ции и заедници можат споровите од меѓусебните од-
носи што самостојно ги уредуваат или што произле-
гуваат од правата со кои слободно располагаат, ако 
со законот или со самоуправен општ акт во соглас-
ност со законот не е утврдено определени видови на 
спорови да ги решаваат исклучиво редовните судо-
ви, судовите на здружениот труд или други само-
управни судови, да ги изнесуваат пред постојаните 
Избрани судови основани при стопанските комори и 
други организации предвидени со законот. 

Општествените организации и здруженијата на 
граѓани можат, споровите од меѓусебните односи што 
произлегуваат од нивната стопанска дејност, како и 
од такви односи со општествените правни лица од 
став 2 на овој член и со граѓаните од став 4 на овој 
член за правата со кои слобдно располагаат, да ги 
изнесуваат пред постојаните избрани судови осно-
вани при стопанските комори и други организации" 
предвидени со законот. 

Граѓаните кои се иматели на дуќан можат, спо-
ровите од меѓусебните односи што произлегуваат од 
нивната стопанска дејност, како и од такви односи 
со општествените правни лица од ст. 2 и 3 на овој 
член за правата со кои слободно располагаат да ги 
изнесуваат пред постојаните избрани судови при 
стопанските комори и други организации предвиде-
ни со законот. 

Надлежноста на избраните судови во други слу-
чаи може да се предвиди само со закон. 

Член 470 
Договор за избран суд може да се склучи како 

во поглед на определен спор така и во поглед на 
идните спорови што можат да произлезат од опреде-
лен правен однос. Договорот за избран суд е полно-
важен само ако е склучен во писмена форма. 
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Договорот за избран суд е склучен во писмена 
форма и кога е склучен преку размена на писма, 
телеграми или телепринтерски соопштенија. 

Договорот за избран суд може да се докажува 
само со исправи. 

Член 471 
Договорот за избран суд е полноважно склучен 

и кога одредбата за надлежност на избраниот суд 'е 
содржана во општите услови за склучување па 
правна работа. 

Член 472 
Бројот на судиите на избраниот суд мора да би-

де непарен. 
Ако со договорот на странките не е определен 

бројот на судиите, секоја странка назначува по еден 
судија, а тие избираат председател. 

Судиите на редовните судови и судиите на рабо-
та во судовите на здружениот труд можат да бидат 
избирани само за претседател на избраниот суд. 

Член 473 
Ако странките - за решавање на определен спор 

договориле надлежност на избран суд, судот до кој 
е поднесена тужба во истиот спор и помеѓу истите 
странки на приговор од тужениот ќе се огласи за 
ненадлежен, ќе ги укине спроведените дејствија во 
постапката и ќе ја отфрли тужбата. 

Приговорот од став 1 на овој член тужениот мо-
же да го стави најдоцна на подготвително рочиште 
а ако подготвително рочиште не се одржува, тогаш 
на главната расправа пред да се впушти во распра-
вање за главната работа. 

Член 474 
, Странката што според договорот за избраниот 

суд треба да назначи судија на избраниот суд може 
да ја повика противната странка во рок од петнаесет 
дена да го изврши ова назначување и да ја извести 
за тоа. 

Поканата во смисла на став 1 од овој член е 
полноважна само ако Странката што ја упатува наз-
начила свој избран судија и ја известила за тоа 
противната странка. 

Кога според договорот за избраниот суд назна-
чувањето на судија треба да го изврши трето лице, 
секоја странка може да му ја упати поканата од 
став 2 на овој член на тоа лице. 

Лицето што е повикано да назначи судија на из-
браниот суд е врзано за назначувањето што е извр-
шено штом тоа назначување му е соопштено на 
противникот односно на една од странките. 

Член 475 
Ако судијата на избраниот суд не биде на време 

назначен, а од договорот не произлегува нешто дру-
го, судијата на предлог од странката ќе го назначи 
судот. 

Ако избраните судии не можат да се согласат за 
изборот на претседателот, а од договорот не произ-
легува нешто друго, претседателот на предлог од се-
кој судија или странка ќе го назначи Судот. 

За назначување на судија односно на претседа-
тел на избраниот суд е надлежен судот кој за спо-
рот би бил надлежен "во прв степен да не е склучен 
договор за избраниот суд. 

Против решението на судот не е дозволена жал-
ба. 

Странката што не сака да го користи овластува^ 
њето од став 1 или став 2 на овој член може со туж-
ба да бара судот надлежен за назначувањето да го 
прогласи престанувањето на важноста на договорот 
за избраниот суд. 

Член 476 
Освен во случајот од член 475 на овој закон, се-

која странка може со тулѕба да бара судот да го 
прогласи престанувањето на важноста на договорот 
за избраниот суд: 

1) ако странките не можат да се согласат за из-
борот на судиите што тие заеднички треба да ги на-
значат; 

2) ако лицето што во самиот договор за избра-
ниот суд е назначено за судија на избраниот суд не 
сака или не може да Ја врши оваа должност. 

За барањето одлучува судот предвиден во член 
475 став 3 на овој закон. 

На рочиштето за расправање за барањето судот 
ќе ги повика странките, но судот може одлуката да 
ја донесе и во случај кога странките што се уредно 
повикани не дошле. 

Член 477 
Судија на избран суд е долл^ен да се изземе ко-

га постојат причините за изземање од член 71 на 
овој закон. Од истите причини можат странките да 
бараат изземање на судија на избран суд. 

Странката што сама или заедно со противната 
странка назначила избран судија може да бара не-
гово изземање само ако причината за изземање на-
станала или странката за неа дознала откако из-
браниот судија е назначен. 

Ако странките не се спогодиле поинаку, за из-
земањето одлучува судот предвиден во член 475 став 
3 на овој закон. 

Член 478 
Ако странките не се спогодиле поинаку, избра-

ните судии ќа ја определат постапката пред избра-
ниот суд. 

Член 479 
Сослушување на сведоци пред избраниот суд се 

врши без полагање на заклетва. 
Спрема сведоците, странките и другите лица 

што учествуваат во постапката избраниот суд не мо-
же да употреби присилни средства ниту да изрекува 
казни. 

Избраниот суд може да побара од редовниот суд 
месно надлежен за укажување правна помош (член 
179). да изведе одделни докази што сам не е во мож-
ност да ги изведе. Врз постапката за изведување на 
докази ќе се применат одредбите на овој закон за 
изведување на докази пред замолен судија. 

Член 480 
Кога избраниот суд се состои од повеќе од еден 

Судија, пресудата се донесува со мнозинство на гла-
сови, ако во договорот за избраниот суд не е опреде-
лено поинаку. 

Ако не може да се постигне потребното мнозин-
ђтво на гласови, избраниот суд е должен за тоа да 
ги извести странките. 

Ако за случајот од став 2 на овој член странки-
ве не се спогодиле поинаку, секоја од нив може со 
"ѓужба да бара судот предвиден во 'член 475 став 3 
ка овој закон да изрече престанување на важноста 
на договорот за избраниот суд. 

Член 481 
Пре-судата на избраниот суд мора да биде образ-

ложена, ако странките не договориле нешто друго. 
Оригиналот на пресудата и сите преписи ги пот-

пишуваат сите избрани судии. Пресудата важи и 
бога некој судија ќе одбие да ја Потпише ако пресу-
дата ја потпишале мнозинството судии и на пресуда-
та го утврдиле ова одбивање на потпишувањето. 
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До странките се доставуваат преписи од пресу-
дата преку судот предвиден во член 475 став 3 на 
овој закон. Постојаните избрани судови сами вршат 
доставување на своите пресуди. 

Член 482 
Оригиналот на пресудата, како и потврдите за 

извршеното доставување се чуваат кај судот предви-
ден во член 475 став 3 на овој закон, а ако пресуда-
та ј е донел постојаниот избран суд, тогаш кај тој 
суд. 

Член 483 
Пресудата за избраниот суд има спрема странки-

те сила на правосилна пресуда ,ако со договорот не 
ф предвидена можност за побивање на пресудата 
пред избраниот суд од повисок степен. 

На барање од странката, судот предвиден во ' 
член 475 став 3 на овој закон на преписот од пресу-
дата ќе стави потврда за правосилноста и изврш-
носта. Постојаните избрани судови сами ставаат пот-
врда за правосилноста и извршноста на своите пресу-
ди. 

Член 484 
Пресудата на избраниот суд може да се пониш-

ти по тужба од странката. 
За решавање по тужбата е надлежен судот 

предвиден во член 475 став 3 на овој закон. 

Член 485 
Поништување на пресудата на избраниот суд 

може да се бара: 
1) ако воопшто не е склучен договор за избра-

ниот суд или ако тој договор не бил полноважен 
(чл. 469 до 471); 

2) ако во поглед на составот на избраниот суд 
или во поглед на одлучувањето е повредена некоја 
одредба на овој закон или на договорот за избра-
ниот суд; 

3) ако пресудата не е образложена во смисла 
на член 481 став 1 и од овој закон, или ако ориги-
налот и преписите'' на пресудата не се потпишани 
на начинот определен во член 481 став 2 на овој 
закон; 

4) ако избраниот суд ја пречекорил границата 
на својата задача; 

5) ако изреката на пресудата е неразбирлива 
или е противречна сама на себеси; 

6) ако избраниот суд ја осудил странката на 
такво чинеле кое според законот не е дозволено, 
или воопшто е забрането; 

7) ако постои некоја од причините за повтору-
вање на постапката од член 421 на овој закон. 

Член 486 
Тужбата за поништување на пресудата на из-

браниот суд може да се поднесе до надлежниот суд 
во рок од триесет дена. Ако поништувањето се ба-
ра од причините наведени во член 485 точ, 1 до 6 
на овој закон, овој рок се смета од денот кога пре-
судата е доставена до странката, а ако странката „ 
за причината узнала подоцна, тогаш од денот на 
узнавањето. Во поглед на сметањето на рокот кога 
се бара поништување на барањето од причината на-
ведена во член 485 точка 7 на овој закон, ќе се при-
менуваат согласно одредбите од член 423 ст. 1 и 2 
на овој закон. 

По истекот на пет години од правосилноста на 
пресудата на избраниот суд не може да се бара по-
ништување на оваа пресуда. 

Член 487 
Странките не можат спогодбено да се откажат 

од примената на одредбите од член 477 ст. 1 и 2, 
член 431 ст. 2 и 3 и чл, 484 до 486 на овој закон. 

Г л а в а т р и е с е т и в т о р а 

ПОСТАПКА ВО СТОПАНСКИТЕ СПОРОВИ 

Подрачје на примена 

Член 488 
Во постапката во стопанските спорови ќе се 

применуваат одредбите на свој закон, ако во одред-
бите на оваа глава не е определено нешто друго. 

Член' 489 
Правилата за постапката во стопанските споро-

ви се применуваат: 
1). во споровите во кои обете странки се опште-

ствеко-политичии заедници, организации на здру-
жен труд, самоуправни интересни заедници или 
други самоуправни организации и заедници; 

2) во споровите што се однесуваат на бродовите 
и на пловидбата на море и на внатрешните води, 
како и во споровите врз кои се применува пловид-
беното право (пловидбени спорови), освен спорови-
те во превозот на патници. 

Член 490 
Правилата за постапката во стопанските споро-

ви се применуваат и во споровите помеѓу лицата од 
член 489 точка 1 на овој закон и странски физички 
и правни лица, што произлегуваат од нивните ме-
ѓусебни стопански односи, како и во такви меѓусеб-
ни спорови на странски физички или правни лица. 

Член 491 
Правилата за постапката во стопанските спо-

рови ќе се применуваат и кога во спорот, покрај 
лицата од член 489 точка 1 и член 490 на овој за-
кон, како сопарничари од член 196 став 1 точка 1 
на овој закон учествуваат и други физички или 
правни лица. 

Надлежност и состав на судот 

Член 492 
Во споровите заради утврдување на постоење 

или непостоење на договор, заради извршување 
или раскинување на договор, како и во споровите 
заради надомест на штета поради неизвршување 
на договор, покрај судот од општа месна надлеж-
ност, месно е надлежен и судот на местото каде што 
според спогодбата на странките тужениот е должен 
да го изврши договорот. 

Член 493 
Кога суди во постопка во стопанските спорови 

во прв степен, советот е составен од еден судија 
како претседател на советот и двајца судии-порот-
ници. 

Кога суди во втор степен во седница на советот, 
советот е составен од двајца судии, од кои едниот е 
претседател на советот, и од еден судија-поротиик. 

Член 494 
Во постапката во стопанските спорови судијата 

поединец суди ако вредноста на предметот на спо-
рот не преминува 30.000 динари. 

Судијата поединец ја спроведува постапката и 
донесува одлуки во предметите на правна помош и 
обезбедување на докази. 
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Подготвување на главната расправа 

Член 495 
Во постапката во стопанските спорови секогаш 

тулѕбата ќе се достави до тужениот" на одговор. 
По приемот на одговорот на тужбата или по ис-

текот на рокот за одговор на тужбата, претседате-
лот на советот ќе одлучи дали ќе закаже подготви-
телно рочиште или рочиште за главна расправа. 
Подготвително рочиште ќе се закаже само ако тоа, 
со оглед на сложеноста на предметот и на други 
околности, би придонело за побрзо или поевтино ре-
шавање на спорот. 

Во итни случаи претседателот на советот може 
веднаш по претходно испитување на тужбата да 
закаже подготвително рочиште или рочиште за 
главна расправа. Против оваа одлука на претседа-
телот на советот не е дозволена жалба. 

Претседателот на советот е овластен во итни 
случаи рочиштето да го закалѕе по телефон или со 
телеграма. 

Член 496 
Кога по приемот на одговор на тужбата претсе-

дателот на советот утврди дека помеѓу странките 
не е спорна фактичната состојба и дека не постојат 
други пречки за донесување на одлука, може без 
закажување на рочиште да донесе одлука за спо-
рот. 

Правни лекови 

Член 497 
Ревизија во стопанските спорови не е дозволе-

на ако вредноста на предметот на спорот на поби-
ваниот дел на правосилната пресуда не преминува 
30.000 динари. 

Ревизија во стопанските спорови секогаш е до-
зволена во споровите од член 382 став 4 точ. 3, 4 и 
б на овој закон. 

Други одредби 

Член 498 
Ако обете странки спогодбено предложат рочи-

штето да се одложи за да се обиде порамнување, 
судот ќе го уважи овој предлог и веднаш ќе ги из-
вести странките за денот и часот кога ќе се одржи 
ново рочиште. 

Член 499 
По исклучок од одредбата на член 216 став 1 од 

Овој закон, нема да настапи мирување на постапка-
та ако од подготвителното рочиште или од првото 
рочиште за главната расправа изостанат обете 
странки. 

Во случајот од став 1 на овој член судот ќе го 
одложи рочиштето, а ако и на новото рочиште не 
дојдат обете странки, ќе се смета дека тужителот ја 
повлекол тужбата. 

Член 500 
Во постапката во стопанските спорови важат 

следните рокови: 
1) рок од триесет дена за поднесување на пред-

лог за враќање во поранешна состојба од член 118 
став 3 на овој закон; 

2) рок од осум дена за жалба против пресуда 
Односно решение, а рок од три дена за поднесување 
на одговор на жалбата. 

Член 501 
, Во постапката во стопанските спорови стран-

ките не можат надвор од рочиштето да даваат из-
јави усно на записник ка ј судот. 

Исправата врз основа на која се издава платен 
налог според член 446 на овој закон не мора да би-
де приложена во оригинал или во заверен препис. 
Доволно е ако преписот на таквата исправа го за-
верил овластениот орган на правното лице. 

Во постапката во стопанските спорови нема да 
се применуваат одредбите на член 447 од овој закон. 

Член 502 
Во постапката во стопанските спорови, спорови 

од мала вредност се спорови во кои тужбеното ба-
рање се однесува на побарување во пари што не го 
преминува износот од 5.000 динари. 

Како спорови од мала вредност се сметаат и 
споровите во кои тужбеното барање не се однесува 
на побарување во пари, а тужителот во тужбата 
навел дека се согласува наместо исполнување н^ 
определеното барање да прими определен паричен 
износ што не го преминува износот од став 1 на 
овој член (член 40 став 1). 

Како спорови од мала вредност се сметаат и 
споровите во кои предметот на тужбеното барање 
не е паричен износ туку предавање на подвижен 
предмет чија вредност, што тужителот во тужбата 
ја навел, не го преминува износот од став 1 на овој 
член (член 40 став 2). ^ 

Во постапката во споровите од мала вредност 
во стопанските спорови тугкбата не се доставува до 
тужениот на одговор. 

Д е л ч е т в р т и 

Г л а в а т р и е с е т и т р е т а 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСТАПКА ПРЕД СО-
ЈУЗНИОТ СУД ВО ИМОТНИТЕ СПОРОВИ ПОМЕ-
ЃУ РЕПУБЛИКИТЕ ОДНОСНО АВТОНОМНИТЕ 
ПОКРАИНИ И ПОМЕЃУ ФЕДЕРАЦИЈАТА И РЕ-
ПУБЛИКАТА ОДНОСНО АВТОНОМНАТА ПО-

КРАИНА 

Член 503 
Во постапката пред Сојузниот суд во имотните 

спорови помеѓу републиките односно автономните 
покраини и помеѓу федерацијата и републиката од-
носно автономната покраина ќе се применуваат од-
редбите на глава прва до глава дваесет и четврта и 
на глава дваесет и шеста, оддел петти на овој за-
кон, ако во следните членови не е определено не-
што друго. 

Член 504 
Во постапкава пред Сојузниот суд мирување на 

постапката ќе настапи само ако странките за тоа се 
спогодат пред заклучувањето на главната расправа. 

Сојузниот суд секогаш ќе ја достави тужбата до 
тужениот на одговор. Рокот за поднесување на од-
говор на тужбата ќе го определи претседателот на 
советот, зависно од природата и сложеноста на спо-
рот. 

Во постапката пред Сојузниот суд не се приме-
нуваат одредбите на член 332 од овој закон. 

Член 505 
Одлуката на Сојузниот суд донесена во прв сте-

пен е правосилна. 

Член 506 
Против одлуката на Сојузниот суд од член 505 

на овој закон странките можат да поднесат барање 
за вонредно преиспитување на одлуката во рок од 
шест месеци од денот на доставувањето на одлуката. 
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Барањето од став 1 на овој член може да се 
поднесе само поради погрешна примена на матери-
јалното право. 

За барањето на странките одлучува Сојузниот 
суд во составот определен во член 45 на овој закон. 

Примерок од барањето Сојузниот суд ќе доста-
ви до противната странка која, во рок од три месе-
ци од денот на доставувањето на барањето, може 
да се изјасни за поднесеното барање. 

Член 507 
Во постапката по повод барањето од член ЛОЗ 

на овој закоЦ согласно ќе се применуваат одредби-
те на чл. 386, 392, 393. 395 и 414 ст. 1 и 2 на овој за-
кон. 

Д е л п е т т и 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 503 
Ако пред влегувањето во сила на овој закон е 

Донесена првостепена пресуда или решение со кое 
постапката пред првостепениот суд се завршува, 
натамошната постапка ќе се спроведе според досе-
гашните прописи. 

Ако по влегувањето во сила на овој закон биде 
укината првостепената одлука од став 1 на овој 
Плен, натамошната постапка ќе се спроведе според 
Овој зако^. 

За барањето за заштита на законитоста што до 
ђенот на влегувањето во сила на овој закон е поди-
гнато пред надлежниот суд според досегашните 
прописи ќе се решава според тие прописи. 

Член 509 
Со денот на влегувањето во сила на ОЕОЈ закон 

Престануваат да важат: 
1) Законот за процесната постапка (,,Службен 

Лист на ФНРЈ" бр. 4/57 и 52/61 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/65, 1/71, 23/72 и 6/74); 

2) Законот за решавање на спорови од меѓусеб-
ните деловни односи на организациите на здруже-
ниот труд пред постојаните избрани судови („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 22/73); 

3) одредбите од чл. 40 до 45 на Законот за Со-
јузниот суд („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74). 

Одредбите од Законот за процесната постапка 
за стварната надлежност и за постапката во брач-
ни спорови и спорови за утврдување и оспорување 
на татковство важат, во смисла на чл. 14 и 15 став 2 
на Уставниот закон за спроведување на Уставот на 
СФРЈ, до денот определен со републички односно 
со покраински закон. % 

Член 510 
До донесувањето на законот за извршната по-

стапка, вр поглед на надлежноста на судот за одлу-
чување за барањето за заштита на законитоста на 
надлежниот јавен обвинител против правосилните 
одлуки на судовите донесени во извршната постап-
ка, условите за поднесување барања и постапката, 
согласно ќе се применуваат одредбите од овој за-
кон (чл. 401 до 415). 

Член 511 
Одредбите од член 468 на овој закон ќе се при-

менуваат од денот определен со републички однос-
но со покраински закон. 

Член 512 
Оџој закон влегува во сила на 1 јули 1977 го-

дина. 

38. 

- Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА 

УПРАВНА ПОСТАПКА 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за општата управна постапка, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 24 декември 1978 година. 

ПР бр. 554 
24 декември 1076 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р, 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА 

Член 1 
Во Законот за општата управна постапка 

(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 18/65) во член 1 став 1 
зборовите: ,,органите на државната управа" се за-
менуваат со зборовите: „органите на управата на 
општествено-политичките заедници". 

Став 2 се менува и гласи: 
„(2) Според овој закон се должни да постапу-

ваат и организациите на здружен труд, други само-
управни организации и заедници, општествените 
организации, здруженијата на граѓани и други ор-
ганизации (во натамошниот текст: самоуправните 
организации и заедници), кога во вршењето на јав-
ни овластувања, што им се доверени со закон и врз 
закон заснована одлука на општинското собрание, 
решаваат во работите од став 1 на овој член." 

Член 2 
Во член 4 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Органите, самоуправните организации и 

заедници што постапуваат во управни работи, 
решаваат врз основа на закон, други про-
писи на државните органи и врз основа на самоуп-
равните општи акти на самоуправните организации 
и заедници што ги донесуваат тие врз основа на 
јавни овластувања." 

Член 3 
По член 5 се додаваат називот на новиот оддел 

и нов член 5а, кои гласат: 

„Начело на ефикасност 

Член 5а 
Кога органите, самоуправните организации И 

заедници решаваат во управни работи, должни се 
да обезбедат ефикасно остварување на правата П 
интересите на работните луѓе и граѓаните, на орга-
низациите на здружен труд и на други самоуправа 
ни организации и заедници." 
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Член 4 
Во член 9 став 1 зборовите: „законското овлас-

тување" се заменуваат со зборовите: „овластувања-
та дадени со закон, со други прописи и со самоуп-
равни општи акти". 

Во став 2 по зборот: „прописите" се додаваат 
зборовите: ,,односно самоуправните општи акти", а 
по зборот: „случај" запирката и текстот до крајот 
се бришат. 

Член 5 
Во член 10 став 2 зборот: „повисок" се за-

менува со зборот: „втор". 

Член 6 
Во член 11 зборовите: „некое лице стекнало" 

се заменува со зборовите: „странката стекнала" а 
по зборот: ,,права," се додаваат зборовите: „однос-
но со кое на странката и се определени некои об-
врски,". 

Член 7 
Во член 13 на крајот, зборовите: „во постапка-

та" се бришат. 
Член 8 

Називот на одделот над член 14 и член 14 се ме-
нуваат и гласат: 

„Употреба на јазиците и писмата 

Член 14 
(1) Управната постапка се води на јази-

кот на народот и народноста на Југославија, 
согласно со Уставот на СФРЈ, со уставите на ре-
публиките и уставите на автономните покраини, 
со законите, со статутите на општините и со само-
управните општи акти на самоуправните организа-
ции и заедници во согласност со статутот. 

(2) Граѓаните на Југославија, припадници на на-
родите и народностите на Југославија, во соглас-
ност со законот, со статутот на општината и со са-
моуправниот општ акт во согласност со статутот, 
имаат право како странки и други учесници во по-
стапката да се служат со својот јазик. Ако постап-
ката не се води на јазикот на странката, органот е 
должен да -к овозможи да го следи текот на постап-
ката на својот јазик. Органот ќе ја поучи странката 
односно другиот учесник за употребата на јазикот 
во постапката, а во записникот ќе се забележи дека 
странката односно другиот учесник е поучен за тоа 
право и ќе се внесе неговата изјава во врска со 
дадената поука. 

(3) Странките и. другите учесници во постапката 
кои не се државјани на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, а не го знаат јазикот 
на кој се води постапката, имаат право да го сле-
дат текот на постапката преку толкувач. 

(4) Во управната постапка во рамноправна упо-
треба се писмата на народите и народностите на 
Југославија." 

Член 9 
Член 15 се менува и гласи: 
„Под органот што ја води постапката односно 

решава во управните работи се подразбираат др-
жавните органи и самоуправните организации и за-
едници, ако со овој закон не е определено поинаку." 

Член 10 
Член 17 се менува и гласи: 
„(1) За решавање во управните работи во прв 

степен стварно се надлежни општинските органи на 
управата, ако решавањето на тие работи не е пре-
несено врз органите на градската односно регионал-
ната заедница односно ако со закон не е определена 
надлежност на други органи. 

(2) Врз основа на овластувањата дадени со за-
кон може со подзаконски пропис да се определи 
надлежноста на највисокргге органи за решавање во 
управната постапка во прв степен." 

Член 11 
Во член 18 став 2 се брише. 

Член 12 
Во член 19 зборовите: „општински, околиски, 

покраински, републички или' сојузен" се бришат. 

Член 13 
Во член 20 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Ниеден орган не може да преземе опреде-

лена управна работа од надлежност на друг орган 
и сам да ја реши, освен ако тоа е предвидено со 
закон и под условите пропишани со тој закон." 

Став 3 се менува и гласи: 
„(3) Стварната и месната надлежност не можат 

да се менуваат со договор на странките, со договор 
на органите и странките, ниту со договор на орга-
ните, освен ако со закон е определено поинаку." 

Член 14 
Во член 21 став 1 точка 2 се менува и гласи: 
„2) во работите кои се однесуваат на дејноста 

"ка некој државен орган, самоуправна организација 
или заедница — според местото на нивното седиш-
те. Во работите кои се однесуваат на дејноста на 
деловните единици на самоуправните организации и 
заедници, надлежноста се определува според седиш-
тето на деловната единица." 

Член 15 
Во член 25 ст. 2 и 3 зборовите: „Државниот се-

кретаријат за надворешни ра^ти" се заме^1;. в^ат со 
зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен 
за надворешни работи". 

Член 16 
Во член 26 став 4 зборовите: „Држениот секре-

таријат за надворешни работи се заменуваат со 
зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен 
за надворешни работи". 

Член 17 
Член 27 се менува .и гласи: 
„Судирите на надлежностите помеѓу подрачни-

те органи и организационите единици кои се осно-
вани со задача да вршат определени управни ра-
боти од надлежност на сојузниот орган на управата, 
ги решава сојузниот орган на управата од чија 
надлежност вршат работи подрачните органи од-
носно организационите единици во судир." 

Член 18 
Член 28 се менува и гласи: 
„(1) Судирите на надлежностите помеѓу сојуз-

ните органи на управата, помеѓу сојузните органи 
на управата и сојузните организации, како и помеѓу 
сојузните организации, ги решава Сојузниот извр-
шен совет. 

(2) Судирите на надлежностите помеѓу органите 
од територии на разни републики, односно од тери-
тории на автономна покраина и друга република ги 
решава Сојузниот суд. 

(3) Судирите на надлежностите помеѓу самоуп-
равните организации и заедници од територии на 
разни републики односно од територии на автоном-
на покраина и друга република кои вршат јавни 
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овластувања, како и судирите на надлежностите по-
меѓу тие организации и заедници и сојузните орга-
ни ги решава Сојузниот суд." 

Член 19 
Член 29 се брише. 

Член 20 
Член 30 се менува П гласи: 
„Судирите на надлежностите помеѓу извршните 

совети на собранијата на републиките односно из-
вршниот совет на собранието на автономната по-
краина и извршниот совет на собранието на друга 
република ги решава Сојузниот суд." 

Член 21 
Член 31 се менува и гласи: 
(1) Судирите на надлежностите помеѓу сојузните 

органи кои не се предвидени ЕО ЧЛ, 27 до 29 на овој 
закон и за кои не е определена надлежност на друг 
орган или на суд ги решава Сојузниот суд. 

(2) Кога ги решава судирите на надлежностите, 
Сојузниот суд одлучува во совет составен од трој-
ца судии." 

Член 22 
Во член 33 став 3 се менува и гласи: 
„(3) Против решението со кое се одлучува за 

судирот на надлежностите, странката не може да се 
изјави посебна жалба ниту да води посебен упа-
вен спор." 

Член 23 
Во член 34 став 1 се менува и гласи:. 
„(1) Ако органот во судир смета дека со реше-

нието со кое се одлучува за судирот на надлежно-
стите му е повредено некакво право, може да из-
јави жалба. Ако за судирот решил судот, жалба 
не е допуштена". 

Член 24 
Во член 35 став 3 се брише. 
Досегашниот став 4 станува став 3. 

Член 25 
Член 36 се менува и гласи: 
„Во колегијалните органи решение во управни 

работи донесува колегијалниот орган, ако со закон 
односно со одлука на општинското собрание не е 
определено претседателот на колегијалниот орган да 
донесува решение во управна постапка. 

Врз основа на закон, пропис заснован врз закон 
или одлука на општинското собрание колегијалниот 
орган може да овласти службено лице на тој орган 
да решава во управни работи." 

Член 26 
Во член 37 став 1 се менува и гласи? 
„(1) Ако за решавање во управна работа е над-

лежно собранието на општествено-политичката за-
едница, негов собор или негов колегијален извршен 
орган, постапката ја води органот на таа општестЕе-
но-политичка заедница во чиј делокруг спаѓа одно-
сната работа, ако со прописите не е определено по-
стапката да ја води друг орган. Одредбата на член 
39 став 2 од овој закон се однесува и на тој орган." 
; Член 27 

Член 38 се менува и гласи: 
„Во управните работи во кои решава самоуп-

равна организација или заедница решението го до-
несува индивидуалниот работоводен орган односно 
претседателот на колегијалниот работоводен орган 
односно лицетр кое врши соодветна функција, ако со 
закон или со друг пропис заснован врз закон однос-

но со самоуправниот општ акт на таа организација 
односно заедница не е определен друг орган или лице 
Кое ќе решава во такви работи во организацијата 
или заедницата." 

Член 28 
Во член 40 став 1 зборот: „државен" се брише. 

Член 29 
Во член 41 став 1 зборовите: „работните и 

други организации" се заменуваат со зборовите: 
„самоуправните организации и заедници". 

Во став 2, на крајот, се додаваат запирка и 
зборовите: „без одлагање, а најдоцна во рок од 30 
дена од денот на приемот на молбата." 

Во ст. 4 и 6 зборовите: „Државниот секретари-
јат за надворешни работи" се заменуваат со збо-
ровите: „сојузниот орган надлежен за надворешни 
работи." 

Член 30 
Член 45 се менува и гласи: 
.,(1) За изземање на службено лице на сојузен 

орган одлучува функционерот кој раководи со ТОЈ 
орган. 

(2) За изземање на фукционер кој раководи со 
сојузен орган на управата одлучува Сојузниот из-
вршен совет. 

(3) За изземање на службено лице односно на 
функционер кој раководи со републички, покраин-
ски орган, односно со општински орган или орган 
на градска или на регионална заедница одлучува 
органот определен со пропис на соодветната опште-
ствено-политичка заедница. 

(4) За изземање се одлучува со заклучок." 

Член 31 
Во член 46 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Во заклучокот за изземање ќе се определи 

службеното лице кое ќе решава, односно ќе врши 
одделни дејствија во постапката во врска со пред-
метот во кој е определено изземање." 

Член 32 
Член 47 се менува и гласи: 
„(1) Одредбите на овој закон за изземање со-

гласно се применуваат и врз членовите на сојуз-
ните колегијални органи. 

(2) Заклучокот за изземање на член на сојузен 
колегијален орган го донесува тој орган." 

Член 33 
Во член 50 став 2 се менува и гласи: 
(2) Државни органи, деловна единица на само-

управна организација и заедница, населба, група 
лица и др. кои немаат својство на правно лице, 
можат да бидат странки ако можат да бидат носи-
тели на' правата и обврските за кои се решава во 
управна постапка." 

Став 3 се менува и гласи: 
„(3) Странка може да биде и синдикална орга-

низација ако управната постапка се однесува на 
некакво право или правен интерес на работниците 
во организациите на здружен труд и на работните 
луѓе во други самоуправни организации и заед-
ници." 

Член 34 
Член 51 се менува и гласи: 
„(1) Самоуправна организација и заедница, оп-

штествена организација и здружение на граѓаните, 
друга што според самоуправниот општ акт имаат 
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задача да штитат определени права и интереси на 
своите членови, можат по согласност на својот 
член, од негово име да поднесат барање што се од-
несува на такви права и интереси, како и да ста-
пат во веќе поведената постапка со сите права на 
странка. 

(2) Ако со самоуправниот општ акт на самоуп-
равната организација и заедница е предвидено, са-
моуправната организација, односно заедница може 
да го застапува работникот на негово барање." 

Член 35 
Член 52 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Ако јавниот обвинител, јавниот праврбрани-

тел, други државни органи и општествениот пра-
вобранител на самоуправувањето со закон сб овла-
стени во управната постапка да ги застапуваат оп-
штествените интереси, имаат во границите на овла-
стувањата, права и должности на странка." 

Член 36 
Во член 53 став 3 зборовите: „врз основа на 

правилата на тоа правно лице" се заменуваат со 
зборовите: „со самоуправниот општ акт". 

Став 4 се менува и гласи: 
„(4) Дрлсавниот орган ги врши дејствијата во 

постапката преку претставникот определен со за-
кон, деловна единица на самоуправната организа-
ција или заедница — преку лицето кое раководи 
со работата на деловната единица, а населба одно-
сно група лица која нема својство на правно ли-
це — преку лицето што ќе го определи, ако со по-
себни прописи не е определено поинаку." 

Член 37 
Во член 54, на почетокот на став 1, се додава 

бројот: „(I)". 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
(2) Ако во тек на постапката настапи смрт на 

странката, постапката може да се запре или про-
должи, зависно од природата на управната работа 
која е предмет на постапката. Ако според приро-
дата на работата постапката не може да се про-
должи, органот ќе ја запре постапката со заклучок 
против кој е допуштена посебна жалба." 

Член 38 
Во член 55 став 2 се менува и гласи: 
„(2) Ако самоуправната организација или заед-

ница нема законски застапник, претставник ниту 
полномошник, органот што ја води постапката, ќе 
Ќ постави на таквата странка, под условите од став 
1 на овој член, привремен застапник, по правило, 
од редот на службените лица на самоуправната ор-
ганизација, односно заедница, и за тоа без одлага-
ње ќе ја извести организацијата односно заедни-
цата." 

Член 39 
Во член 64 став 1 по зборот: „барањата," се до-

даваат зборовите: „обрасците што се користат за 
автоматска обработка на податоци,". 

Член 40 
Во член бб став .4 по зборот: „орган" се дода-

ваат запирка и зборовите: ,,односно на судот", а 
зборовите: „или ако утврди дека за работата по под-
несокот е надлежен суд" се бришат. 

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„(6) Ако органот добие по пошта тужба за по-

ведување на управен спор, тужбата без одлагање 
ќе ја достави до надлежниот суд, за што ќе го из-
вести подносителот на тужбата." 

Член 41 
Член 69 се менува и гласи: 

„ А К О поднесокот содржи повеќе барања кои 
мораат да се решаваат одвоено, органот што ќе го 
прими поднесокот ќе ги земе во решавање барања-
та за чие решавање е надлежен, а со другите ба-
рања ќе постапи во смисла на член бб став 4 од 
овој закон." 

Член 42 
Во член 73 став 3 бројот: „5.000" се заменува со 

бројот: „500". 

Член 43 
Во член 79 став 3 зборовите: „претставничкото 

тело или негов политичко-извршен орган" се заме-
нуваат со зборовите: „собранието на општестЕено-
политичката заедница или негов колегијален извр-
шен орган". 

Член 44 
Називот на пододделот над член 91 се менува Л 

гласи: 

„е) Доставување до државните органи, самоуправ-
ните организации и заедници" 

Член 45 
Во член 91 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Доставувањето до државните органи, са-

моуправните организации и заедници, се врши со 
предавање на писменото на службеното лице, од-
носно на лицето определено за примање на писме-
на, ако за одделни случаи не е пропишано пои-
наку." 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Ако во постапката учествуваат деловна 

единица, населба, група лица и др. (член 50 став 2), 
доставувањето се врши со предавање на писменото 
на лицето што го определиле тие (член 53 став 4)." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 46 
Во член 92 став 1 зборовите: „Државниот се-

кретаријат за надворешни работи" се заменуваат 
со зборовите: „сојузниот орган на управата надле-
жен за надворешни работи". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) На државјаните на Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија во странство доста-
вувањето на изводи од матичните книги, уверенија, 
потврди и други писмена издадени на барање на 
странката, може да се врши непосредно. Доста-
вувањето на други писмена се врши преку дипло-
матските и конзуларните претставништва на Соци-
јалистичка Федеративна Република -Југославија во 
странство." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 47 
Во член 94 бројот: „30" се заменува со бројот: 

„15", а по зборот: „весници" се додаваат запирка и 
зборовите: „односно во други средства за јавно ин-
формирање". 

Член 48 
Во член 95 став 1 се м е н у в а н гласи: 
„(1) Ако лицето до кое е упатено писменото од-

носно возрасен член на неговото домаќинство без за-
конска причина одбие да го прими писменото, или 
ако тоа го стори лице вработено во државен орган, 
во самоуправна организација или заедница или во 
адвокатска канцеларија, односно ако тоа го стори 
лице што за приемот на писменото го определиле 
населбата, група лица и др. (член 50 став 2), до-
ставувачот ќе го остави писменото во станот или 
во просторијата во која односното лице живее одно-
сно каде што е вработено, или писменото ќе го за-
качи на вратата од станот или просторијата." 
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Член 49 
Во член 97 став 1 по зборот: „самиот" се дода-

ваат зборовите: ,,со букви". 

Член 50 
Во член 101 став 2 зборовите: „врз основа на 

прописи" се бришат: 
Член 51 

Во член 102 став 3 се менува и гласи: 
„(3) За лицата што се наоѓаат во вооружецгже 

Сили на СФРЈ, денот на предавањето на поднесо-
кот на воената единица односно на воената устано-
ва или штабот се смета како ден на предавањето 
на органот до кого е упатен." 

Член 52 
Во член 108 став 2 зборот: „укинуваат" се за-

менува со зборот: „поништуваат". 

Член 53 
Во член НО став 2 зборовите: ,,застапник одно-

сно" се бришат. 

Член 54 
Во член 111 став 1 бројот: „5.000" се заменува 

со бројот: „500". 

Член 55 
Во член 114 по став 5 се додава нов став 6, кој 

гласи: 
„(6) Трошоците на странката и на друго лице 

во постапката, предизвикани со постапката поведе-
на по службена должност или во општ интерес, а 
што странката односно друго лице во постапката 
не ги предзвикала со свое однесување, ги подне-
сува органот што ја повел постапката." 

Член 56 
Член 116 се менува и гласи: 
„Ако постапката се поведува по барање од 

странката, а со сигурност може да се предвиди де-
ка ќе предизвика посебни издатоци во готови пари 
(во врска со увидот, вештачењето, доаѓањето на 
сведоци и сл.), органот што ја води постапката мо-
же с^ заклучок да определи странката однапред 
да положи потребен износ за покритие на тие тро-
шоци. Ако странката не го положи тој износ во 
определениот рок, органот може да се откаже од 
изведувањето на тие докази или да ја запре пос-
тапката, освен ако продолжувањето на постапката 
го бара јавниот интерес." 

Член 57 
Во член 119 став 1 се менува и гласи: 
„(1) ^Надоместите на трошоците, издатоците Л 

загубената заработка на сведоците, вештаците и то-
лкувачите односно посебните награди на вештаците и 
толкувачите начинот на наплата и исплата на тие 
надомести и награди, како и ослободувањето од 
плаќање ца трошоците, ќе се регулира со прописи 
на републиката односно на автономната покраина." 

Член 58 
Во член 120 став 3 зборовите: „Државниот се-

кретаријат за надворешни работи" се заменуваат 
со зборовите: „сојузниот орган на управата надле-
жен за надворешни работи." 

Член 59 
Во член 127 став 1 зборовите: „правни причи-

ни" се заменуваат со зборовите: „врз иста правна 
основа". 

Во став 3, на крајот, се додаваат запирка и 
зборовите:"„против кој може да се изјави жалба, 
освен ако заклучокот го донел второстепениот ор-
ган". 

Член 60 
Во член 132 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„(3) Ако странката се откажала од своето ба-

рање по донесувањето на првостепеното решение, 
а пред истекот на рокот за жалба, со заклучок за 
запирање на постапката се поништува првостепе-
ното решение доколку со него било позитивно или 
делумно позитивно решено барањето на странка-
та. Ако странката се откажала од своето барање по 
изјавената жалба, а пред да и е доставено реше-
нието донесено по повод жалбата, со заклучок за 
запирање на постапката се поништува првостепе-
ното решение со кое барањето на Странката било 
усвоено било во целост било делумно, ако странка-
та се откажала од своето барање во целост." 

Член 61 
Во член 134 став 2 по зборовите: „на јавниот 

интерес" се додаваат запирка и зборовите: „на ја-
вниот морал", а на крајот се додава нова речени-
ца, која гласи: „Ако се утврди дека порамнување-
то било на штета на јавниот интерес, на јавниот 
морал или на правниот интерес на трети лица, ор-
ганот што ја води постапката нема да прифати да 
се склучи порамнување, и за тоа ќе донесе посебен 
заклучок.". 

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„(6) Ако заклучокот за запирање односно за 

продолжување на постапката не е во согласност 
со склученото порамнување, против заклучокот е 
допуштена посебна жалба." 

Член 62 
Во член 136 став 3 зборовите: „управата од иста 

општествено-политичка заедница" се бришат. 
Член 63 

Во член 137 по став 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„(3) Ако странката во дополнително определе-
ниот рок не поднела докази, органот не може по-
ради тоа да го отфрли барањето како да не е подне-
сено (член 68 став 2) туку е должен да ја продол-
жи постапката и, во соглаонос со правилата на по-
стапката и според материјалниот пропис, да го ре-
ши управниот предмет." 

Член 64 
Во член 141 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Решенијата од точ. 1 и 2 став 1 на овој 

член можат да се изработуваат со електронски сме-
тачи." 

Член 65 
Во член 144 став 1, на крајот, се додава нова 

ченица, која гласи: „За прекинување на постапка-
та се донесува заклучок, против кој е допуштена 
посебна жалба, освен ако заклучокот го донел 
второстепен орган." 

Член бб 
Во член 147 став 2 зборот: „правосилноста" 

Се заменува со зборот: „конечноста." 

Член 67 
Во член 163 став 1 зборовите: „Сојузниот се-

кретаријат за правосудство" се заменуваат со збо-
ровите: „сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на правосудството". 

Член 68 
Во член 164 став 1 по зборот: „надлежност", се 

додаваат зборовите: „а која може да биде приспо-
собен кон електронска обработка на податоци,", 
а зборот: „организација", се заменува со зборовите! 
„самоуправна организација или заедница". 
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Член 69 
Во член 168 зборовите: ,работна или друга ор-

ганизација" се заменуваат со зборовите: ,,самоуп-
равна организација или заедница". 

Член 70 
Во член 170 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Во согласност со Уставот на СФРЈ, со ус-

тавите на републиките, со уставите на автономните 
покраини, со законите, со ст,атутите на општините, 
градските или регионалните заедници и со самоуп-
равните општи акти, странката има право да под-
несува исправи на, јазикот на народот, односно на-
родноста на која П припаѓа (член 14)." 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„ И с п р а в и т е што се издадени на странски ја-

зик се поднесуваат во заверен превод ако е тоа 
потребно." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 71 
Во член 171 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Државните органи издаваат уверенија за 

фактите за кои водат службена евиденција." 
Во став 2 зборот: „организациите" се замену-

ва со зборовите: ,,самоуправните организации и 
заедници". 

По став 3 се додаваат четири нова става, кои 
гласат: 

„(4) Под службена евиденција се подразбира 
евиденција што е установена со пропис, односно 
со самоуправен општ акт на организацијата или 
заедницата на која и е доверено јавно овластување. 

(5) Уверение за фактите за кои се води служ-
бена евиденција и се издава на странката на усно 
барање, по правило, истиот ден кога странката по-
барала издавање на уверение, а најдоцна во рок од 
петнаесет дена, ако со прописот со кој е установена 
службената евиденција не е определено поинаку. 

(6) Ако органите од ст. 1 и 2 на овој член го 
одбијат' барањето за издавање уверение, должни 
се за тоа да донесам посебно решение. Ако во 
рок од петнаесет дена од денот на поднесувањето на 
барањето не издадат уверение ниту донесат и до-
стават до странката решение за одбивање на ба-
рањето, се смета дека барањето е одбиено. 

(7) Ако странката, врз основа на доказите со 
кои располага смета дека уверението не ќ е изда-
дено согласно со податоците од службената евиден-
ција, може да бара измена на уверението. Органот 
е должен да донесе посебно решение ако го одбие 
барањето на странката да и издаде ново уверение. 
И во тој случај важи рокот од петнаесет дена од 
денот на поднесувањето на барањето за издавање 
ново уверение, а ако тоа не биде сторено во тој 
рок, се смета дека барањето е одбиено." 

Член 72 
Во член 172 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Државните органи односно самоуправните 

организации и заедници издаваат уверенија и за 
фактите за кои не водат службена евиденција ако 
е тоа определено со закон. Во тој случај фактите 
се утврдуваат во постапката пропишана со одред-
бите на оваа глава." 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) Уверение и се издава на странката однос-

но решение за одбивање на барањето се донесува 
и се доставува до странката во рок од триесет де-
на од денот на поднесувањето на. барањето, а ако 
така не се постапи, се смета дека барањето на 
странката е одбиено." 

Член 73 
Во член 181 став 1 бројот: „5.000" се заменува со 

бројот: „500". 

Во став 2 бројот: „5.000" се заменува со бројот^ 
„500", а зборовите: „може да се казни парично до 
10.000 динари" се заменуваат со зборовите: „може 
повторно да се казни до 500 динари", 

Член 74 
Во член 192 став 1 бројот: „5.000" се заменува 

со бројот: „500". 

Член 75 
Во член 206 став 1 зборовите: „со прописи за 

правилата на службата,, се заменуваат со зборови-
те: „со посебни прописи", 

Во став 3 по зборот: „диспозитив" се додава 
зборот: „(изрека)", а на крајот се додава нова ре-
ченица, која гласи: „Ако решението се обработува 
механографски, наместо потпис и лечат може да 
содржи факсимил." 

Член 76 
Во член 209 став 3 по зборот: „образложението" 

с? додаваат запирка и зборовите: „покрај подато-
ците од став 2 на овој член,". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„(4) Ако со закон е изречно предвидено дека 

во решението донесено по слободна оцена не мо-
раат да се наведат причините од кои се раководел 
органот при донесувањето на решението, во 
образложението на решението се наведуваат пода-
тоците од став 2 на овој член, прописот со кој е 
овластен органот да го реши предметот по слобод-
ана оцена и прописот со кој е овластен дека не мо-
ра да ги наведе причините од кои се раководел 
при донесувањето на решението." 

Член 77 
Во член 210 по став 7 се додава нов став 8, кој 

гласи: 
„(8) Упаството за правното средство, како посе-

бен составен дел на решението (член 206 став 3), 
се става по образложението." 

Член 78 
Во член 211 став 2 се менува и гласи: 
„(2) Решението што го донел колегијалниот ор-

ган го потпишува претседавачот, ако со овој закон 
или со посебен пропис не е определено поинаку." 

Член 79 
Во член 214 став 3 се менува и гласи: 
„(3) По барање од странката ,органот што 'до-

нел усно решение е должен да и го издаде на 
странката во писмена форма, најдоцна во рок од 
осум дена од денот на поднесувањето на барањето. 
Тоа барање може да се поднесе во рок од два ме-
сеца од денот на донесувањето на усното решение." 

Член 80 
Во член 216 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„(3) Дополнителното решение во поглед на пра-

вните средства и извршувањето се смета како са-
мостојно решение." 

Член 81 
Во член 217 по став 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
„(4) Привременото решение во поглед на прав-

ните средства и извршувањето се смета како само-
стојно решение." 

Член 82 
Во член 218 став 2 по зборот: „решението" се 

додаваат зборовите: „и не го достави до стран-
ката", а зборовите: „непосредно до органот од по-
висок стапен," се бришат, 
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Член 83 
Во член 219 став 1, на крајот, се додава нова 

реченица, која гласи: „Исправка на грешка произ-
ведува правно дејство од денот од кој произведува 
правно дејство решението што се исправа." 

Член 84 ' 
Во член 223 став 2, на крајот, се додава нова 

реченица, која гласи: „Општествениот правобрани-
тел на самоуправувањето може да изјави жалба, 
ако е во прашање заштита на самоуправните права 
или на општествена сопственост.". 

Член 85 
Во член 224 став 1 зборовите: „државен секре-

таријат," се бришат, зборовите: „републички секре-
таријат" се заменуваат со зборовите: „републички, 
односно покраински секретаријат", а зборовите: 
„републички орган" - со зборовите: ,,републички 
односно покраински органи". 

Член 86 
Член 225 се менува и гласи: 
„Ако за решавање во прв степен е определен 

општински орган (член 17), со закон ќе се определи 
органот што ќе решава во втор степен." 

Член 87 
Во член 226 став 1 се брише. 
Став 2 се менува и гласи: 

^ „Против решението на собранието на опште-
ствено-политичката заедница или некој негов со-
бор, донесено во прв степен, не може да се изјави 
жалба." 

Член 88 
. Член 227 се менува и гласи: -

„По жалбата против првостепените решенија 
на подрачните органи и организациони единици 
што се основани со задача да вршат определени 
управни работи од надлежноста на сојузниот орган 
на управата решава тој сојузен орган." 

Член 89 
Во член 229 став Г се менува и гласи: 
„(1) По жалбата против првостепеното решение 

на самоуправната организација или заедница ре-
шава органот на самоуправувањето определен со 
самоуправен општ акт на таа организација однос-
но заедница, ако со закон не е пропишано по жал-
бата да решава друг орган." 

Член 90 
Во член 233 став 1 зборовите: „или на второ-

степениот орган" се бришат. 
По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„(3) Жалбата предадена непосредно на второ-

степениот орган во поглед на рокот, се смета како 
да му е предадела на првостепениот орган." 

Член 91 
Во член 234 став 4 зборовите: „од повисок сте-

пен" се заменуваат со збороивте: „кој решава по 
жалбата". 

Член 92 
Во член 238 став 1 по зборовите: „без одлагање" 

се додаваат запирка и зборовите' ,.а на јдоцна во 
рок од петнаесет дена од денот на приемот на жал-
бата,". 

Член 93 
Во член 242 став 2, втората реченица се менува 

и гласи: ,.Во тој случај второстепениот орган е до-
лжен со свое решение да му укаже на првостепе-

ниот орган во кој поглед треба да ја надополни по-
стапката, а првостепениот орган е дол/кен во се да 
постапи по второстепеното решение и без одлагање 
а најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот 
на предметот да донесе ново решение." 

Член 94 
Во член 247, на почетокот на став 1 се додава 

бројот: „(1)". 
Се додава нов став 2 кој гласи: 
„(2) Ако странката се откаже од жалбата, пос-

тапката по жалбата се запира со заклучок." 

Члељ 95 
Во член 248 зборовите: „им го доставува реше-

нието на странките" се заменуваат со зборовите: ,е 
должен да го достави решението до странките во 
рок од осум дена од денот на приемот на списите." 

Член 96 
Во член 249 точка 10, на крајот, точката се за-

менува со точка и запирка џ потоа се додава кова 
точка 11, која гласи: 

,,И) ако на лицето што учествувало во постап-
ката не му била дадена можност под условите од 
член 14 на овој закон да се служи со својот јазик.". 

Член 97 
Во член 250 став 2 зборовите: „7 и 8" се заме-

нуваат со зборовите: „7, 8 и 11". 
„Во став 3 бројот: „10" се заменува со бројот 

,,П". 
Член 98 

Во член 252 став 1 точка 5 зборовите: „9 и 10" 
се заменуваат со зборовите: „9, 10 и 11". 

Член 99 
Во член 256 став 1, по првата реченица се до-

дава нова реченица, која гласи: „Во обновата на 
постапката по службена должност, надлежниот ор-
ган ќе донесе заклучок со кој се дозволува обнова, 
ако претходно утврди дека за обновата се испол-
нети законските услови.". 

Ч л е н 100 

Во член 261 став 1 по зборовите: „управен 
спор" се додава запирка и зборовите: ,,а судска за-
штита не е обезбедена надвор од управниот спор,". 

Член 101 
Во член 262 став 3 се менува и гласи: 
.,(3) Ако за донесување на решението е надле-

жен органот на управата, а решението го донело 
собранието на општествено-политичката заедница 
или неговиот колегијален извршен орган, такво ре-
шение не може да се поништи врз основа на од-
редбата од точка 1 став 1 на овој член, поради тоа 
што не го донел надлежниот орган." 

Член 102 
Во член 263 став 1 и 2 се менуваат и гласат: 

-,,П) Решението може да се поништи или да се 
укине по правото на надзор на второстепениот ор-
ган. Ако нема второстепен орган, решението може 
да го поништи или да го укине органот што е ов-
ластен со закон да врши надзор над работата на 
органот што го донел решението. 

(2) Надлежниот орган донесува за поништува-
њето решение по службена должност, по барање 
од странката, од јавниот обвинител или од опште-
ствениот правобранител на самоуправувањето, а 
решение за укинување по4 службена должност или 
по барање од јавниот обвинител или од општестве-
ниот правобранител на самоуправувањето." 
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Член 103 
Во член 264 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Ако со правосилно решение странката сте-

кнала некое право, а органот што го донел тоа ре-
шение смета дека во тоа решение е неправилно 
применет материјалниот закон, може да го укине 
или да го измени решението заради негово усогла-
сување со законот само ако странката која врз 
основа на тоа решение стекнала - право се согласи 
со тоа и ако со тоа не се повредува правото на тре-
то лице. Согласност на странката е задолжителна 
и за измена на штета на странката на правосилно-
то решение со кое на странката и е определена 
обврската. 

Во став 2, втората реченица се менува и гласи: 
„Ако органот најде дека нема потреба да се укине 
или да се измени решението, е должен за тоа да 
ја извести странката.". 

Во став 4, првата реченица се менува и гласи: 
„Решението врз основа на ст. 1 и 2 од овој член 
го донесува првостепениот орган што го донел ре-
шението, а второстепениот орган само кога со свое 
решение одлучил за работата.". 

Став 5 се менува и гласи: 
„(5) Жалба против новото решение донесено 

врз основа на овој член е дозволена само ако тоа 
решение го донел првостепениот орган. Ако реше-
нието го донел второстепениот орган односно ако 
решението на првостепениот орган е конечно, про-
тив тоа решение може да се поведе управен 
спор." 

Член 104 
Во член 265 став 1 зборот: „народното" се 

брише. 
Став 2 се менува и гласи: 
„(2) Ако решението го донел првостепениот ор-

ган, тоа решение, во смисла на став 1 од овој член, 
може да го укине второстепениот орган, а ако нема 
второстепен орган органот што со закон е овла-
стен да врши надзор над работата на органот што 
го донел решението." 

Став 3 се менува и гласи: 
„(3) Против решението со кое се укинува по-

ранешното решение е дозволена жалб^ само кога тоа 
решение го донел првостепениот орган. Во спротив-
но, против такво решение може непосредно да се 
поведе управен спор". 

Член 105 
Во член 267 став 3 се менува и гласи: 
„(3) Решението го огласува за ништовно орга-

нот што го донел или второстепениот орган, а ако 
нема/ второстепен орган — органот што со закон е 
овластен да врши надзор над работата на органот 
што го донел решението". 

Член 106 
Во член 268 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„(3) Органот кој ќе узнае за решение со кое е 

повреден законот, а повредата може да биде при-
чина за обнова на постапката, односно за поништу-
вање, укинување или менување на решението, е дол-
жен без одлагање за тоа да го извести органот над-
лежен за поведување постапка и за донесување на 
решение. 

Член 107 
Во член 269 став 4 се менува и гласи: 
„(4) Ако во решението е определено дека деј-

ствието кое е предмет на извршување може да се 
изврши во оставениот рок, решението станува из-
вршно со истекот на тој рок. Ако со решението не 
е определен рок за извршување на дејствието, ре-
шението станува извршно во рок од петнаесет дена 
од денот на донесувањето на решението. Рокот ос-
тавен со решението за извршување на решението, 

односно пропишаниот рок од петнаесет дена за из-
вршување почнува да тече од денот кога решение-
то, во смисла на ст. 2 и 3 од овој член, ќе стане 
извршно,". 

Член 108 
Во член 270 став 3 зборовите: „со доставување-

то на странката на заклучокот" се заменуваат со 
зборовите: „со доставувањето на решението до 
странката". 

Член 109 
Во член 274 став 2 зборот: „општински" се 

брише. 

Член НО 
Во член 276 став 2, на крајот, се додаваат за-

пирка и зборовите: ,,ако со републички односно со 
покраински закон не е определена надлежност на 
друг орган". 

Во став 3 зборовите: „работни и други органи-
зации" се заменуваат со зборовите: „самоуправни 
организации и заедници", а на крајот се додаваат 
запирка и зборовите: „ако со републички односно 
со покраински закон не е определена надлежност 
на друг орган". 

Став 4 се менува и гласи: 
„(4) Органите за внатрешни работи се должни 

да му дадат на органот надлежен за спроведување 
на извршувањето, на негово барање, ПОЛЈОШ во 
спроведувањето на извршувањето." 

Член 111 
Во член 277 став 1, на крајот, се додава нова 

реченица, која гласи: „Против овој заклучок е до-
пуштена жалба до надлежниот второстепен орган.". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Заклучокот за дозвола на извршувањето 

што е донесен во управна работа^по службена дол-
жност, органот надлежен за спроведување на ад-
министративното извршување е должен да го - до-
несе без одлагање кога таквото решение станало 
извршно, а најдоцна во рок од триесет дена, смета-
јќи од денот кога решението станало извршно, ако 
со посебни прописи не е определено поинаку." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3. збо-
ровите: ^,работна и друга организација" на двете 
места се заменуваат со зборовите: „самоуправна 
организација и заедница". 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, збо-
ровите: „работна и друга организација" се замену-
ваат со зборовите: ,,самоуправна организација и 
заедница". 

Член 112 
Во член 279 став 2 зборовите: „на органот од 

непосредно повисок степен од органот што го спро-
ведува извршувањето" се заменуваат со зборовите: 
„на надлежниот второстепен орган." 

Член 113 ' 
Во член 280 став 1, на крајот, се додаваат за-

пирка и зборовите: ,,односно ако извршниот наслов 
е поништен или укинат". 

Член-114 
Во член 282 став 1 зборовите: „на општинскиот" 

се бришат. 
Во став 2 втората реченица се менува и гла-

си: „Тоа извршување се спроведува според пропи-
сите што важат за судското извршување.". 

Член 115 
Во чл^н 285 став 3 бројот: „10.000" се заменува 

со бројот: .,500" а зборовите: „изречена во двоен 
износ од претходната, но не може да го надмине 
износот од 50.000 динари" се заменува со зборови-
те: „повторно изречена во ист износ". 
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Член 116 
Во член 288 став 3 се менува и гласи: 
„(3) Против заклучокот донесен по предлог од 

странката за извршување заради обезбедување, 
како и против заклучокот донесен по службена 
должност, е допуштена посебна жалба. Жалбата 
против заклучокот со кој е определено извршува-
њето заради обезбедување не го одлага спроведу-
вањето на извршувањето." 'Ј 

Член 117 
Во член 292 став 3 бројот: ,,50.000" се заменува 

со бројот: „500". 

Член 118 
Во член 293 став 1 зборовите: „Работните и дру-

ги организации" се заменуваат со зборовите: „Са-
моуправните организации и заедници". 

Став 2 се менува и гласи: 
„(2) Ако во текот на постапката што ја води са-

моуправната организација односно заедница се утвр-
ди дека постапката не може да се спроведе воопшто 
или не може правилно да се спроведе без примена 
на некоја од присилните мерки или казни предви-
дени со одредбите на овој закон, самоуправната ор-
ганизација односно заедница ќе се обрне до општин-
скиот орган на управата надлежен за грижење за 
спроведувањето на овој закон заради примена на 
ваквата присилна мерка односно изрекување на 
казна, ако со републичкиот односно со покраински-
от закон не е определен друг орган. 

По барање на самоуправната организација одно-
сно заедница, тој орган е овластен да примени не-
која од предвидените мерки и да изрече казна, ако 
е тоа потребно заради спроведување на постапката." 

Во став 3 зборот: „организацијата" се заменува 
со зборовите: „самоуправната организација односно 
заедница", а зборовите: „на околискиот орган на уп-
равата" се заменуваат со зборовите: „на органот на 
управата во републиката односно во автономната 
покраина". 

Член 119 
Во член 294 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Во државните органи, како и во самоуправ-

ните организации и заедници кои вршат јавни ов-
ластувања, ако со закон не е определено поинаку, 
овластување за преземањето на дејствија во управ-
на постапка (член 39) може да му се даде на работ-
ник кој има пропишана стручна подготовка." 

Во став 2 зборовите: „работните и други орга-
низации" се заменуваат со зборовите: „самоуправни-
те организации и заедници". 

Во став 3 зборовите: /,Старешината на републич-
киот орган на управата надлежен за грижите за 
спроведување на овој закон ќе пропише" се заме-
нуваат со зборовите: „Со републичкиот односно по-
краинскиот закон ќе се пропише". 

Член 120 
Во член 295 став 1 се заменува со три нови ста-

ва, КОИ гласат: 
„(1) Функционер што раководи со органот на 

управата, односно индивидуалниот работоводен ор-
ган на самоуправната организација односно заедни-
ца, надлежен за водење на постапката е должен да 
се грижи во органот односно во самоуправната ,ор-
ганизација односно заедница правилно да се при-
менува овој закон, а особено управните работи да 
се решаваат во пропишаните рокови, како и да се 
грижи за стручното усовршување на работниците 
кои работат врз решавање на управните работи. 

(2) Функционер што раководи со. органот на уп-
равата, односно индивидуалниот работоводен орган 
на самоуправната организација односно заедница е 
должен најмалку еднаш годишно да го известува 
собранието на општествено-политичката заедница за 

својата работа врз решавањето во управната пос-
тапка. 

(3) Службеното лице односно работникот на ор-
ганот што ја води управната постапка е одговорен 
ако по негова вина дојде до неизвршување на опре-
делени процесни дејствија." 

Досегашниот став 2 станува став 4. 

Член 121 
Во член 296 став 2 се заменува со три нови ста-

ва, кои гласат: 
„(2) За спроведувањето на овој закон во сојуз-

ните органи на управата и во сојузните организа-
ции, како и во самоуправните организации и заед-
ници на кои со сојузен закон им е доверено јавно 
овластување да решаваат во управните работи, се 
грижи сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на организација на управата. 

(3) За спроведувањето на овој закон во репуб-
личките, покраинските и општинските органи однос-
но во органите на градските и регионалните заед-
ници, како и во самоуправните организации и за-
едници на кои им е доверено јавно овластување да 
решаваат во управните работи, се грижат органите 
на управата определени со републички односно со 
покраински закон или со одлука на општинското 
собрание. 

(4) Органите на управата определени со закон 
односно со одлука на општинското собрание да се 
грижат за спроведувањето на овој закон се должни 
да остваруваат увид во решавањето во управните 
работи, особено во поглед на решавање на управ-
ните работи во пропишаните рокови кај органите, 
ка ј самоуправните организации и заедници и да да-
ваат објасненија и стручна помош во работите што 
се однесуваат на применување на одредбите на овој 
Закон. Органите, самоуправните организации и за-
едници се должни да му овозможат остварување 
увид на органот на управата надлежен за спрове-
дувањето на- овој закон, а особено да му даваат од-
носно да му доставуваат определени податоци, од-
носно известувања." 

Во досегашниот став 3, кој станува став 5, збо-
ровите: „работните и други организации" се заме-
нуваат со зборовите: „самоуправните организации и 
заедници", а зборовите: „Сојузниот секретаријат за 
Правосудство" — со зборовите: „сојузниот орган на 
управата надлежен за работите на организација на 
управата". 

Член 122 
Во член 297 став 1 зборовите: „работните и други 

организации" се заменуваат со зборовите: „самоуп-
равните организации и заедници." 

Став 2 се менува и гласи: 
„(2) Заради обезбедување на спроведувањето на 

овој закон, сојузниот орган на управата надлежен 
да се грижи за спроведувањето на овој закон, ор-
ганизира и врши статистички истражувања од ин-
терес за целата земја во областа на евиденцијата за 
податоците потребни за следење на извршувањето 
на овој закон и за следење на одржувањето на ро-
ковите пропишани за решавање во првостепена и 
второстепена постапка." 

Во став 3 зборовите: „сојузниот секретар за пра-. 
восудство може да пропише" се заменуваат со збо-
ровите: ,.републичкиот односно покраинскиот орган 
на управата надлежен да се грижи за спроведува-
њето на овој закон ќе пропише". 

Член 123 
Во член 298, на почетокот на став 1 се. додава 

бројот: „(1)". 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Со денот определен со републички односно 

со покраински закон престануваат да важат одред-
бите на член 18 став 2, чл. 27, 28, 29 и 35 став 3, 
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член 41 став 2, член 45 став 2. член 277 став 2 и на 
член 297 ст. 2 и 3 од Ззкочот за општата управна 
постапка". 

Член 124 
Додека со статутот односно со друг самоуправен 

општ акт во согласност со статутот самоуправните 
организации и заедници не ќе ја уредат постапката 
за донесување извршување на поединечни самоуп-
равни акти во остварувањето на правата, обврски-
те и одговорностите на работниците, во поглед на 
постапката за донесување и извршување на такви 
поединечни акти, а најдоцна до истекот на рокот 
утврден во член 660 став 1 на Законот за здруже-
ниот труд, согласно се применуваат одредбите од 
овој закон. 

Член 125 
Одредбите од овој закон ќе се применуваат и 

брз предметите по кои постапката е во тек. 

Член 126 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

4 Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го ут-
врди пречистениот текст на Законот за општата 
управна постапка. 

Член 127 
Овој закон влегува во сила на 1 јули 1977 го-

дина'. 

39. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВ-

НИТЕ СПОРОВИ 

Се прогласува Законот за управните спорови, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 24 декември 1976 година. 

ПР бр. 537 
24 декември 1976 година ^ 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради обезбедување на судска заштита на пра-

вата на граѓаните, на организациите на здружен 
труд и на други самоуправни организации и заед-
ници и на општествено-политичките заедници, -како 
и заради обезбедување на законитоста, судовите во 
управните спорови одлучуваат за законитоста на 
актите со кои државните органи, организациите на 
Здружен труд или други самоуправни организации 
или заедници, во вршењето на јавни овластувања, 
решаваат за правата и обврските во поединечни 
управни работи. 

Член 2 
Право да поведува управен спор има поединец 

или правно лице ако смета дека со управниот акт 
му е повредено некакво право или непосреден ли-
чен интерес заснован врз закон. 

Државен орган, организација, деловна единица 
на организација на. здружен труд, населба и сл. или 
група лица, иако немаат својство на правно лице, 
можат да поведат управен спор ако можат да бидат 
носители на правата и обврските за кои се реша-
вало во управната постапка. 

Кога орган на општествено-политичка заедница 
или на организација решавал во прв степен во 
определена управна работа, а по жалбата против 
таквиот акт решавал орган на друга општествено-
-политичка заедница односно организација, уп-
равен спор против второстепениот акт може да по-
веде и заедницата односно организацијата чијшто 
орган решавал во прв степен, ако смета дека со 
второстепениот акт е повредено нејзиното самоуп-
равно право. 

Ако со управен акт е повреден закон во корист 
на поединец или на организација "на здружен труд 
или на друга самоуправна организација или заед-
ница, управен 1 спор може да поведе надлежниот 
јавен обвинител или друг орган овластен со закон. 
Заради тоа сите државни, органи, организации на 
здружен труд и други самоуправни организации и 
заедници се должни за такви акти, кога ќе дознаат 
за нив, да го известат надлежниот јавен обвинител, 
или друг орган овластен со закон. 

Управен спор може да поведе и јавниот право-
бранител кога со управен акт е повреден законот 
на штета на општествено-пол.итичката заедница, од-
носно установата што тој ја застапува според зако-
нот. 

Надлежниот општествен правобранител на са-
моуправувањето може да поведе управен спор 
ако со управниот акт се повредени самоуправните 
права на работните луѓе или општествената соп-
ственост. 

Член 3 
Управните спорови ги решаваат судовите во ре-

публиките, односно во автономните покраини, Вр-
ховниот воен суд и Сојузниот суд. 

Во управните спорови судовите одлучуваат во 
совети составени од тројца судии, ако со закон не 
е определено за ,некое правно средство против од-
луките донесени во управен спор да одлучува су-
дот во поширок состав. 

Член 4 
Пресудите на судовите донесени во управните 

спорови се задолжителни. 

Член 5 
Под орган, во смисла на овој закон, се подраз-

бираат државни органи, како и организации на 
здружен труд и други самоуправни организации и 
заедници кога во вршењето на јавни овластувања 
решаваат во управните работи. 

II. УПРАВЕН СПОР 

Член 6 
Управен спор може да се води само против уп-

равен акт. 
Управен акт во смисла на овој законче акт со 

кој државен орган, организација на здружен труд 
или друга самоуправна организација или заедница, 
во вршење на јавни овластувања, решава за из-
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весно право или обврска на определен поединец 
или организација во некаква управна работа. 

Член 7 
Управен спор може да се поведе против упра-

вен акт кој е донесен во втор степен. 
Управен спор може да се поведе и против прво-

ѕ степен управен акт против кој нема место за жалба 
во управната постапка. 

Член 8 
Управен спор може да се поведе и кога над-

лежниот орган по барањето, односно по жалбата на 
Игранката не донел соодветен управен акт, под усло-
вите предвидени со овој закон. 

Член 9 
Управен спор не може да се води: 
1) против акти донесени во работите во кои 

Судска заштита е обезбедена вон од управниот спор; 
2) против акти донесени во работите за кои спо-

ред изречна одредба на закон не може да се води 
управен спор; 

3) во работи за кои, непосредно врз основа на 
уставните овластувања одлучува Собранието на 
СФРЈ или Претседателот на Републиката односно 
Претседателството на СФРЈ или соодветниот орган 
на републиките и автономните покраини. 

Во работите од точка 2 став 1 на овој член може 
да се води управен спор кога органот при донесу-
вање на управниот акт ги пречекорил границите 
на надлежноста. 

Член 10 
Управниот акт може да се побива: 

о 1) што во актот не е никако применет или не е 
правилно применет законот, пропис заснован врз 
закон или друг законито донесен пропис или само-
управен општ акт; г 

2) што актот е донесен од страна на ненадлежен 
орган; 

3) што во постапката која му претходела на 
актот не се постапило, според правилата на постапе-
ната, а особено што фактичната состојба не е утвр-
дена правилно, или што од утврдените факти е из-
веден неправилен заклучок во поглед на фактич-
ната состојба. 
^ Нема неправилна примена на прописите кога 

надлежниот орган решавал по слободна оцена врз 
основа и во границите на овластувањето што му р 
ладено со правните прописи, во согласност со целта 

'за која е дадено овластувањето. 
I 

Член 11 
/ Во управниот спор може да се бара и враќање 

на одземените предмети, како и надомест на 1птета-
- та што му е нанесена на тужителот со извршува-

њето на актот кој се оспорува. 

Член 12 
Тужител во управен спор може да биде поеди-

нец, правно лице, организација, група лица, населба 
и сл., што смета дека со управниот акт му е повре-
дено некакво право или непосреден личен интерес 
заснован врз закон. 

Член 13 
Тужител во управен спор може да биде и син-

дикална организација ако смета дека со управниот 
акт е повредено право или непосреден врз закон 
заснован интерес на работната заедница како це-
лина или на нејзин дел. 

Член 14 
Кога на поединец кој е зачленет во некоја оп-

штествена организација која според своите правила 
има задача да штити определени права и интереси 
на своите членови, со управниот акт му е повредено 
некое такво право или интерес, таа општествена 
организација може, во согласност со својот член, 
од негово име, да поднесе тужба и да води управен 
спор против таков управен акт. 

Организацијата од став 1 на овој член мол^е во 
секој стадиум на постапката, со права на спореден 
замешувач, да стапи во веќе поведениот спор на 
страната на таков поединец, и во негова корист да 
ги презема сите дејствија и да ги употребува сите 
правни средства, доколку тоа не е во спротивност 
со изјавите и постапките на самата странка. 

Член 15 
Тужена страна во управен спор е органот чиј 

акт се оспорува. 

Член 16 
Трето лице на кое поништувањето на оспоре-

ниот управен акт непосредно би му било од штета 
(заинтересирано лице) во спорот има положба на 
странка. 

Член 17 
Тужбата, по правило, не го спречува извршува-

њето на управниот акт против кој е поднесена. 
По барање на тужителот, органот чијшто акт се 

извршува односно органот надлежен за извршување, 
ако е во прашање акт на организација која не е 
овластена за извршување, ќе го одложи извршува-
њето до конечната судска одлука, ако извршува-
њето би му нанело на тужителот штета која би мо-
жела тешко да се поправи, а одлагањето не му е 
противно на јавниот интерес, нити со одлагањето би 
П се нанела поголема ненадоместлива штета на про-
тивната странка. Кон барањето за одлагање мора да 
се приложи доказ за поднесената тужба. По секое 
барање надлежниот орган мора да донесе решение 
најдоцна во рок од три дена од приемот на бара-
њето. 

Органот од став 2 на овој член може и од други 
причини да го одложи извршувањето на оспорениот 
акт до конечната судска одлука, ако тоа го дозволу-
ва јавниот интерес. 

III. НАДЛЕЖНОСТ И ПРАВНИ СРЕДСТВА 

Член 18 
Сојузниот суд одлучува за тужбите против уп-

равните акти на сојузните органи и самоуправните 
организации кои вршат јавни овластувања на цела-
та територија на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Врховниот воен суд одлучува по тужбите против 
управни акти на воените органи и против управни 
акти на другите сојузни органи и сојузни организа-
ции и заедници на здравственото, пензиското, и ин-
валидското осигурување на воените осигуреници, ако 
е тоа определено со сојузен закон. 

За тужбите против управни акти на сите други 
Органи и организации одлучува судот определен со 

^ републички односно со покрагшски закон. 

Член 19 
Против одлуката донесена во управен спор жал-

ба може да се изјави само ако е тоа предвидено со 
законот во определени предмети. 

Против правосилната одлука на судот чија над-
лежност во управниот спор не е определена за це-
лата територија на републиката односно на автоно^ 
ната покраина странката може да поднесе до над-) 
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ледениот суд во републиката, односно во автономна-
та покраина барање за вонредно преиспитување на 
судската одлука. Тоа барање може да се поднесе 
поради повреда на материјалното право или поради 
повреда на правилата на постапката која можела да 
биде од влијание врз решавањето на предметот, 

Барањето за вонредно преиспитување од став 2 
на овој член не може да се поднесе во предмети во 
кој со закон е дозволена жалба. 

Член 20 
Против правосилните одлуки на судовите во ре-

публиките, во автономните покраини и на Врховни-
от воен суд донесени во управен спор странката 
може да поднесе до Сојузниот суд барање за вон-
редно преиспитување на судската одлука. Тоа ба-
рање може да се поднесе поради повреда на сојузен 
закон, на друг сојузен пропис или на општ акт или 
поради повреда на сојузен пропис за постапката која 
можела да биде од влијание врз решавањето на 
предметот а во прашање е примена на сојузни про-
писи. 

Против правосилните одлуки на судовите доне-
сени во управен спор за законитоста на управен акт, 
кога се смета дека со таков акт организациите на 
здружен труд или работните луѓе од територијата на 
други републики и автономни покраини се ставаат 
во нерамноправна положба на единствениот југо-
словенски пазар, незадоволната странка може да 
поднесе до Сојузниот суд барање за вонредно пре-
испитување. Тоа барање може да се поднесе поради 
повреда на материјалното право или поради повреда 
на правилата на постапката која можела да биде од 
влијание врз решавањето на предметот. 

Барањето од ст. 1 и 2 на овој член може да се 
поднесе само ако е веќе употребено барањето за пре-
испитување или жалбата од член 19 на овој закон, 
односно акт не е дозволена жалба до Сојузниот суд. 

За барањата од ст. 1 и 2 на овој член Сојузниот 
суд одлучува во совет составен од петмина судии. 

Член 21 
Против правосилната одлука на судот кој во 

управниот спор не врши функција на највисок суд 
во републиката односно во автономната покраина, 
надлежниот јавен обвинител во републиката однос-
но во автономната покраина може да поднесе до 
надлежниот суд во републиката односно во автоном-
ната покраина барање за зангтта на законитоста, 
ако со таква одлука е повреден закон, друг пропис 
или општ акт. 

Барање за заштита на законитоста надлежниот 
јавен обвинител може да поднесе против одлуката 
на советот на судот кој во управниот спор врши 
функција на највисок суд во републиката односно 
во автономната покраина, ако со таа одлука е пов-
реден републички односно покраински закон, друг 
пропис или општ акт. 

Барање за заштита на законитоста против пра-
восилна одлука на судот во републиката односно во 
автономната покраина и против одлука на советот, 
на Сојузниот суд поднесува до Сојузниот суд сојуз-
ниот јавен обвинител, а против одлука на Врховни-
от воен суд — воениот обвинител на Југословенската 
народна армија, ако со таа одлука е повреден соју-
зен закон, друг сојузен пропис или општ акт или по-
ради повреда на сојузните прописи за постапката 
која можела да биде од влијание врз решавањето 
на предметот а во прашање е примена на сојузни 
прописи. Ако е поднесено барање за заштита на 
законитоста од став 1 на овој член, сојузниот јавен 
обвинител може да поднесе барање за заштита на 
законитоста само против одлука на надлежниот суд 
во републиката односно во автономната покраина 
донесена по тоа барање за заштита на законитоста. 

За барањето за заштита на законитоста против 
одлука на советот на Сојузниот суд одлучува Со-
јузниот суд во општа седница. 

Член 22 
Судирот на надлежноста на судовите од тери-

тории на две или повеќе републики или на судовите 
од територии на автономните покраини и на судови-
те од територии на другите републики, како и поме-
ѓу тие судови и Врховниот воен суд — го решава 
Сојузниот суд. 

IV. ПОСТАПКА 

1. Постапка по тулева 

Член 23 
Управен спор се поведува со тужба. 

Член 24 
Ту?кбата се поднесува во рок од 30 дена од де-

нот на доставувањето на управниот акт до странката 
што ја поднесува. 

Рокот од став 1 на овој член важи и за органот 
овластен за поднесување тужба ако му е доставен 
управниот акт. Ако актот не му е доставен, може да 
поднесе тз^жба во рок од 60 дена од денот на доста-
вувањето на управниот акт до странката во чија 
корист е донесен актот. 

Член 25 
Тужбата му се предава на судот непосредно, или 

му се испраќа по пошта. Тужбата може да се из-
јави и на записник при надлелшиот суд или при 
кој и да е друг редовен суд. Денот на предавањето 
на тужбата препорачано на пошта, односно денот на 
изјавуваното на тужбата на записник, се смета како 
ден на предавањето на судот. 

Ако тужбата не му е предадена на судот туку на 
друг орган, а стигне до надлежниот суд по истекот 
на рокот за поднесување на тужба, ќе се смета дека 
е поднесена на време ако нејзиното поднесување до 
тој орган може да му се припише на незнаење или 
на очигледна грешка на подносителот. 

За лицата што се наоѓаат во в о о р у ж е ш е сили 
на СФРЈ на задолжителна воена служба, денот на 
предавањето на тужбата на воената единица однос-
но на воената установа или на штабот се смета како 
ден на предавањето на судот. 

Одредбата на став 3 од овој член се однесува и 
на други лица во вооружените сили на СФРЈ на 
служба во воените единици односно во воените ус-
танови или во штабовите во места ЕО КОРХ не постои 
редовна пошта. 

Член 26 
Ако второстепениот орган во рок од 60 дена или 

во пократок рок определен со посебен пропис не 
донел решение по жалбата на странката против пр-
востепениот орган, а не го донесе ниту во натамо-
шен рок од седум дена по повтореното барање, 
странката може да поведе управен спор како да и 
е жалбата одбиена. 

На начинот пропишан во став 1 на овој член 
може да постапи странката и кога по нејзиното ба-
рање не донел решение првостепениот орган против 
чиј акт нема место за жалба. 

Ако првостепениот орган против чиј акт има 
место за жалба во рок од 60 дена или во пократок 
рок определен со посебен пропис не донел никакво 
решение по барањето, странката има право со своето 
барање да се обрне до второстепениот орган. Против 
решение на второстепениот орган странката може 
до поведе управен спор, а под условите од став 1 
на овој член може да го поведе и ако овој орган не 
донесе решение. 
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Член 27 
Во тужбата мора да се наведе името и презиме-

то, занимањето и местото на домувањето, односно 
називот и седшитето на тужителот, управниот акт 
Против кој е насочена тужбата, кратко излагање 
поради што се тужи, како и во кој правац и обем 

предлага поништување на управниот акт. Кон 
Тужбата мора да се поднесе актот во оригинал или 
во препис. 

Ако со тужбата се бара враќање на предмет или 
надомест на штета, мора да се стави и определено 
барање во поглед на предметот или височината на 
претрпената штета. 

Кон тужбата се поднесува и по еден препис па 
тужбата и на прилозите за тужениот орган и за 
(Јекое заинтересирано лице, ако има такви лица. 

Член 28 
Тужителот може да се откаже од тужбата се до 

донесувањето на одлуката, во кој случај судот со 
решение ја запира постапката. 

Член 29 
Ако тужбата е нецелосна или неразбирлива, 

ГфетседатеЛот на советот ќе го повика тужителот, по 
потреба, и преку друг редовен суд, во оставениот 
рок да ги отстрани недостатоците на тужбата. При 
тоа ќе го поучи што и како треба да направи и ќе 
му укаже на последиците што ќе настанат ако не 
постапи по барањето на судот. 

Ако тужителот во оставениот рок не ги отстра-
ни недостатоците на тужбата, а тие се такви што 
јјјк ја спречуваат работата на судот, судот со реше-
ние ќе ја отфрли тужбата како неуредна, ако не 
најде дека оспорениот управен акт е ништовен. 

Член 30 
Судот со решение ќе ја отфрли тужбата ако 

утврди: 
1) дека тужбата е поднесена ненавремено (член 

24) или пред време (член 26); 
2У дека актот кој се оспорува со тужбата не е 

управен акт (член 6); 
3) дека е очигледно оти со управниот акт кој се 

успорува со тужбата не се гиба во правото на ту-
„ жителот или во негов непосреден личен интерес зас-

" нован врз закон, (член 12); 
4) дека против управниот акт кој се оспорува 

со тужбата можела да се изјави жалба, па воопшто 
не е изјавена или не е навремено изјавена (член 7); 

5) дека се работи за работа за која според из-
речна одредба на закон не може да се води управен 
спор; 

6) дека веќе постои правосилна одлука донесена 
во управен спор за истата работа. 

Од причините од став 1 на овој член судот ќе 
ја отфрли тужбата во секој стадиум на постапката. 

Член 31 
Ако судот не ја отфрли тужбата врз основа на 

член 29 став 2 или на член ВО од овој закон, а најде 
дека оспорениот управен акт содржи такви суштес-
твени недостатоци кои ја спречуваат оцената "на за-
конитоста на актот, од таа причина со пресуда може 
да го поништи актот и без доставување на тужбата 
н а ОДГОЕОР. 

Член 32 
Ако органот за време на судската постапка до-

несе друг акт со кој се менува или се става вон од 
сила управниот акт против кого е поведен управен 
спор, како и кога во случајот од член 26 на овој 
закон дополнително ќе донесе управен акт, тој ор-
ган, покрај тужителот, едновремено ќе го извести и 
судот пред кој е поведен спорот. Судот во тој слу-

чај ќе го повика тужителот во рок од 15 дена да 
изјави дали со дополнително донесениот акт е задо-
волен или останува при тужбата и во кој обем, од-
носно дали тужбата је проширува и врз новиот акт. 

Ако тужителот изјави дека со дополнително до-
несениот акт е задоволен или ако не даде изјава во 
рокот од став 1 на овој член, судот ќе донесе ре-
шение за запирање на постапката. 

Ако тужителот изјави дека не е задоволен со 
новиот акт, судот ќе ја продолжи постапката. 

Член 33 
Ако тужбата не ја отфрли веднаш со решение 

според член 29 став 2 или според член 30 од овој 
закон нити го поништи актот според член 31 од 
овој закон, судот по еден препис од тужбата со при-
лозите, ќе достави на одговор до тужената страна 
и до заинтересираните лица ако ги има. 

Одговор се дава во рокот што ќе го определи 
судот во секој одделен случај. Овој рок не може да 
биде пократок од осум ниту подолг од 30 дена. 

Во оставениот рок тужената страна е должна да 
ги испрати до судот сите списи што се однесуваат 
на предметот. Ако тужената страна и по второто 
барање не ги испрати списите на предметот, или 
ако изјави дека не може да ги испрати, судот може 
да ја реши работата и без списите. 

Член 34 
За управните спорови судот решава во нејавна 

седница. 
Поради сложеноста на спорната работа, или ако 

инаку најде дека е тоа потребно заради подобро раз-
јаснување на состојбата на работата, судот може да 
реши да се одржи усна расправа. 

Од истите причини и странката може да пред-
ложи да се одржи усна расправа. 

Член 35 
Ако надлежниот совет реши да се одржи усна 

расправа, претседателот на советот ќе го определи 
денот на расправата и на расправата ќе ги повика 
странките и заинтересираните лица ако ги има. 

Расправата може да се одложи само од важни 
причини, за што решава советот. 

Член 36 
Со расправата раководи претседателот на сове-

тот 
За расправата се води записник во кој се вне-

суваат само суштествените факти и околности, како 
и диспозитивот на одлуката. Записникот го потпи-
шува претседателот и записничарот. 

Член 37 
Изостанокот на странката од усната распра-

ва не ја здружува работата на судот. Поради изос-
танокот на странките не може да се земе дека тие 
се откажале од своите барања, туку нивните подне-
соци ќе се прочитаат. 

АКО на расправата не дојде ниту тужителот ниту 
тужената страна, а расправата не се одложи, судот 
ќе го расправи спорот и без присуство на странките. 

Член 38 
На расправата прво добива збор членот на сове-

тот кој е известител. Известителот ја излага состој-
бата и суштината на спорот, не давајќи свое мисле-
ње. По тоа му се дава збор на тужителот да ја об-
разложи тужбата, па на застапникот на тужената 
страна и на заинтересираните лица да ги образло-
жат своите гледишта. 

ч 
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Член 39 
Судот го решава спорот, по правило, врз подлога 

на фактите што се утврдени во управната постапка. 
Ако судот најде дека спорот не може да се 

расправи врз основа на фактите утврдени во управ-
ната постапка поради тоа што во поглед на утвр-
дените факти постои противречност во списите, што 
тие во суштествени точки се нецелосно утврдени, 
што од утврдените факти е изведен неправилен 
заклучок во поглед на фактичната состојба, или 
ако најде дека во управната постапка не се водело 
сметка за правилата да постапката што би биле од 
влијание врз решавањето на работа, судот ќе го по-
ништи оспорениот управен акт со пресуда. Во таков 
случај надлежниот орган е должен да постапи онака 
како што е определено во пресудата и да донесе нов 
управен акт. 

Ако поништувањето на оспорениот управен акт 
според став 2 на овој член и повторното водење 
на постапката при надлежниот орган би предизви-
кало за тужителот штета која тешко ( би можела 
да се поправи, или ако врз основа на јавни исправи 
или други докази во списите на предметот е очи-
гледно дека фактичната состојба е поинаква од онаа 
што е утврдена во управната постапка, или ако во 
истиот спор веќе еднаш е поништен управниот акт, 
а надлежниот орган не постапил во целост по пре-
судата, судот може и самиот да ја утврди фактич-
ната состојба и врз подлога на така утврдената фак-
тична состојба да донесе пресуда односно решение. 

Во случајот од став 3 на овој член, судот ја 
утврдува фактичната состојба на расправа, или 
преку еден член на советот, или преку друг редовен 
суд или преку друг орган. На расправата се пови-
кува и странката. 

Член 40 
Законитоста на оспорениот управен акт судот 

ја испитува во границите на барањето од тужбата, 
но при тоа не е врзан со причините на тужбата. 

На ништовноста на управниот акт судот вни-
мава по службена должност. 

Член 41 
Судот донесува пресуда односно решение со 

мнозинство на гласови. 
За советувањето и за гласањето се води посебен 

записник што го потпишуваат сите членови на со-
ветот и записничарот. 

Советувањето и гласањето се врши без при-
суство на странките. 

Член 42 
Судот го решава спорот со пресуда. 
Со пресудата тужбата се уважува или се од-

бива како неоснована. Ако тужбата се уважува су-
дот го поништува оспорениот управен акт. 

Кога судот ќе најде дека оспорениот управен 
акт треба да се поништи, може, ако природата на 
работата тоа го дозволува и ако податоците на пос-
тапката даваат сигурен основ за тоа, со пресуда да 
ја реши управната работа. Таква пресуда во се го 
заменува поништениот акт. 

Со пресудата со која се поништува оспорениот 
управен акт судот ќе одлучи и за барањето на ту-
жителот за враќање на предметот односно за надо-
мест на штета, ако податоците на постапката даваат 
за тоа сигурен основ. Во спротивно, судот ќе го упа-
ти тужителот своето барање да го остварува во 
процес. 

Кога тужбата е поднесена врз основа на член 
26 од овој закон, а судот најде дека е таа оправдана, 
со пресуда ќе ја уважи тужбата и ќе определи во 
која смисла надлежниот орган ќе донесе решение. 

Член 43 
АКО е одржана усна расправа, судот веднаш по 

завршената расправа усно ќе ја објави пресудата 
односно решението, заедно со најважните причини. 

Во сложени случаи судот можела се откаже од 
усно објавување на пресудата односно на решението, 
а најдоцна во рок од осум дена да донесе пресуда 
односно решение. 

Ако по завршената усна расправа не може да 
се изрече пресуда односно решение поради тоа што, 
претходно треба да се утврди таков факт за чие 
расправање не е потребна нова усна расправа, су-
дот ќе донесе пресуда односно решение без расправа, 
и тоа најдоцна во рок од осум дена откако ќе 1о 
утврди тој факт. 

Член 44 
Пресудата односно решението содржи означува-

ње на судот, име и презиме на претседателот на со-
ветот и на членовите на советот и записничарот, 
означување на странките и нивните застапници^ 
кратко излагање на предметот на спорот и ден коѓа 
пресудата односно решението е изречено и објавено, 
диспозитив, образложение и поука за жалба, ако е 
дозволена жалба. Диспозитивот мора да биде одвоен 
од образложението. 

Оригиналната пресуда односно решение го пот-̂  
пишуваат претседателот на советот и записничарот. 

Пресудата, односно решението им се издава на 
странките во заверен препис. 

2. Постапка по правните средства 

Член 45 
Барањето за вонредно преиспитување на судска 

одлука (чл. 19 и 20), како и барањето за заштита на 
законитоста (член 21) му се предава, на начинот оп-
ределен во член 25 на овој закон, на судот надлежен 
за одлучување за барањето. 

Член 46 
Барањето од чл. 19 и 20 на овој закон за вон-

редно преиспитување на судска одлука се поднесу-
ва до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот 
на доставувањето на одлуката против која странката 
поднесува барање. 

Барањето за заштита на законитоста се подне-
сува во рок од три месеци од денот кога на стран-
ките им е доставена одлуката против која се под-
несува барањето. 

Член 47 
Барањето од чл. 19, 20 и 21 на овој закон содржи 

означување на судската одлука чие преиспитување 
се предлага односно против која се поднесува бара-
њето за заштита на законитоста, како и причините 
и обемот во кој се предлага преиспитувањето. 

Ако барањето од став 1 на овој член е нецелосно 
или неразбирливо, надлежниот суд постапува со-
гласно со одредбите од член 29 на овој закон. 

Член 48 
Недозволеното или ненавременото барање или 

барањето од чл. 19, 20 и 21 на овој закон што Јо 
поднело неовластено лице, надлежниот суд ќе го 
отфрли со решение. 

АКО надлежниот суд не го отфрли барањето од 
став 1 на овој член, ќе го достави до противната 
странка која може, во рокот што ќе го определи 
надлежниот суд, да поднесе одговор на барањето. 

Судот против чија одлука е поднесено барањето 
од став 1 на овој член и тужениот орган се должни 
без одлагање да ги достават до надлежниот суд, на 
негово барање, сите списи. 
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Член 49 
Надлежниот суд решава за барањето од чл.' 19, 

20 и 21 на овој закон по правило, на нејавна седница, 
а побиваната одлука ја испитува само во границите 
на барањето. 

Член 50 
Надлежниот суд со пресуда го одбива или ува-

жува барањето од чл. 19, 20 и 21 на овој закон. 
Со пресудата со која барањето од став 1 на овој 

член го уважува, надлежниот суд може да ја уки-
не или преиначи судската одлука против која е под-
несено барање. 

Ако надлежниот суд ја укине1 судската одлука, 
предметот му го враќа на судот чија одлука е укина-
та. Тој суд е должен да ги изведе сите процесни 
дејствија и да ги расправи, прашањата на кои му 
укажал судот што решавал за барањето. 

Член 51 
Жалбата се поднесува во рок од 15 дена од де-

нот на доставувањето на одлуката до странката која 
поднесува жалба, а му се предава на судот чија од-
лука се побива со жалбата. ' 

-Недозволената или ненавремената жалба или 
жалбата што ја изјавило неовластено лице ќе ја от-
фрли со решение судот против чија одлука е изја-
вена жалба. Против тоа решение е дозволена по-
себна жалба. 

Ако судот што ја примил жалбата пропушти да 
постапи според став 2 на овој член, жалбата ќе ја 
отфрли со решение судот кој одлучува за жал-
бата. 

Во се друго, во постапката по жалбата согласно 
се применуваат одредбите од чл. 45 до 50 на овој 
закон. 

3. Повторување на постапката 

Член 52 , 
Постапката окончена со пресуда или со решение 

ќе се повтори на барање4 од странката: 
1) ако странката дознае за нови факти, или нај-

де или стекне можност да употреби нови докази врз 
основа на кои спорот би бил поповолно решен за 
неа да биле тие факти односно докази изнесени или 
употребени во поранешната судска постапка; 

2) ако до одлука на судот дошло поради кри-
вично дело на судија или работник во судот, или 
одлуката е издејствЈвана со измамно дејствие на 
застапникот или полномошникот на странката, на 
неговиот противник или на противниковиот застап-
ник или полномошник а таквото дејствие претста-
вува кривично дело; 

3) ако одлуката е заснована воз пресуда донесе-
на во кривична или граѓанска работа, а таћ пресуда 
подоцна е укината со друга правосилна судска од-
лука; 

4) ако исправата врз која се заснова Одлуката е 
лажна или лажно преиначена, или ако сведокот, 
вештакот ,или странката при сослушувањето пред 
судот дал лажен исказ а одлуката на СУДОТ се зас-
нова врз тој исказ; 

5) ако странката најде или стекне можност да 
ја употреби поранешната одлука донесена во истиот 
управен спор; 

6) ако на заинтересираното лице не му била 
дадена можност да учествува во управниот спор 

Поради околностите од точ. 1 и 5 став 1 на овој 
член повторување ќе се дозволи само ако странката 
без своја вина не била во состојба да ги изнесе тие 
околности во поранешната постапка. 

Член 53 
Повторување на постапка може да се бара нај-

доцна во рок од 30 дена од денот кога странката 

дознала за причината за повторување. Ако стран-
ката дознала за причината за повторување пред да 
биде окончена постапката кај судот, но таа причина 
не можела да-ја употреби во текот на постапката, 
повторување може да се бара во рок од 30 дена од 
денот на доставувањето на одлуката; 

По истекот на пет години од правосилноста ма 
одлуката повторување не може да се бара. 

Член 54 
За тужбата за повторување на постапката ре-

шава судот што ја донел одлуката на која се одне-
сува причината за повторување. 

Член 55 
Тужба за повторување на постапката се подне-

сува до судот што е надлежен за решавање (член 54). 
Во тужбата мора особено да се наведе: 
1) пресудата или решението донесено во постап-

ката чие повторување се бара; 
2) законскиот основ за повторување (член 52) и 

доказите, односно околностите што го прават веро-
јатно постоењето на тој основ; 

3) околностите од кои произлегува дека тужба-
та е поднесена во законскиот рок, и со што се дока-
жува тоа; 

4) во кој правец и во кој обем се предлага из-
мена на пресудата односно-на решението донесено 
во постапката чие повторување се бара. 

Член 56 
За тужба за повторување надлежниот суд реша-

ва на не јавна седница. 
,Судот ќе ја отфрли тужбата со решение ако ут-

врди дека тужбата ја поднело неовластено лице, или 
дека тужбата не е навремена или дека странката не 
го направила барем ,како веројатно постоењето аа 
Законскиот основ за повторување. 

Ако судот не ја отфрли тужбата полетав 2 од 
овој член, ќе ја достави до противната странка и до 
заинтересираните лица, и ќе ги повика во рок од 
15 дена да одговорат на тужбата. 

Член 57 
По истекот на рокот за одговор на тужбата (член 

56 став 3), судот со пресуда решава за тужбата за 
повторување на постапката. 

' Ако се дозволи повторување, ќе се стави вон од 
сила поранешната одлука во целост или делумно. 

Поранешните процесни'дејствија врз кои не вли-
јаат причините за повторување нема да се повто-
руваат. 

Со пресудата со која се дозволува повторување 
ќе се реши и за главната работа. 

Член 58 
Против одлуката на судот донесена за тужбата 

за повторување на постапката можат да се поднесат 
правните средства што се дозволени во главната 
работа. 

Член 59 
Во постапката за повторување согласно ќе се 

применуваат одредбите од овој закон за постапката 
тужба и за правните средства, доколку во чл. 52 
58 на овој закон не е определено поинаку. 

4 Други одредби на постапката 

Член 60 
Дотолку овој Закон не содржи одредби за пос-

тапката во управните спорови, согласно ќе се приме-
нуваат одредбите на Законот за процесната пос-
тапка. 
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Член 61 
Во управните спорови секоја странка ги подне-

сува своите трошоци. 

V. ЗАДОЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕСУДИТЕ 

Член 62 
Кога судот ќе поништи акт против кој бил по-

веден управен спор, предметот се враќа во состој-
бата во која се наоѓал пред да е донесен пониште-
ниот акт. Ако според природата на работата што 
била предмет на спорот, место поништениот управен 
акт треба да се донесе друг, надлежниот орган е 
должен да го донесе без одлагање, а најдоцна 
во рок од 30 дена од денот на доставувањето на 
пресудата. Надлежниот орган при тоа е врзан со 
правното сфаќање на судот, како и со забелешките 
на судот ЕО поглед на постапката. 

Член 63 
Ако надлежниот орган по поништувањето на уп-

равниот акт донесе.управен акт противно на прав-
ното сфаќање на судот, или противно на забелеш-
ките од судот во поглед на постапката, па тужителот 
ќе поднесе нова тужба, судот ќе го поништи оспоре-
ниот акт и, по правило, сам ќе ја реши работата со 

' пресуда. Таквата пресуда во се го заменува актот 
на надлежниот орган. 

За ваков случај судот го известува органот што 
врши надзор. 

Член 64 
Ако надлежниот орган по поништувањето на уп-

равниот акт не донесе веднаш, а најдоцна во рок од 
30 дена, нов управен акт или акт во извршување на 
пресудата ќе донесе врз основа на член 42 став 5 од 
овој закон, странката може со посебен поднесок да 
б^ра донесување на таков акт. Ако надлежниот ор-
ган не донесе акт ни за седум дена од ова барање, 
странката може да бара донесување на таков акт 
од судот што ја донел пресудата во прв степен. 

По таквото барање судот ќе побара од надлеж-
ниот орган известување за причините поради кои не 
го донел управниот акт. Надлежниот орган е дрл-
жен да го даде ова известување веднаш, а најдоцна 
во рок од седум дена. Ако тој не го стори тоа, или 
ако даденото известување, според мислењето на су-
дот, не го оправдува неизвршувањето на судската 
пресуда, судот ќе донесе решение што во се го заме-
нува актот на надлежниот орган. Судот ова решение 
ќе го достави до органот надлежен за извршување 
и за тоа истовремено ќе го извести органот што 
врши надзор. Органот надлежен за извршување е 
должан без одлагање да го изврши ваквото решение. 

Член 65 
Кога во управен спор е донесена пресуда, а на-

длежниот орган донел управен акт за извршување на 
таа пресуда, па ка ј надлежниот орган се бара обнова 
на управната постапка по тој управен акт, обнова 
може да се дозволи ако причината за обнова наста-
нала кај органот што го донел актот. 

VI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член бб 
За барањето за заштита на слободите и права,та 

загарантирани со уставот, ако таква слобода или 
право е повредено со конечен поединечен акт, а не 
е обезбедена друга судска заштита, одлучува судот 
надлежен за управните спорови, со согласна приме-
на на одредбите на овој закон. 

Член 67 
З а и п а т а на слободите и правата загарантира-

ни со уставот ако тие слободи или права се повре-
дени со дејствие на службено лице во орган па 
управата односно на одговорно лице во организаци-
ја на здружен труд или во друга самоуправна ор-
ганизација или заедница, со кое спротивно на зако-
нот непосредно му се спречува или ограничува на 
определен поединец, организација или заедница, вр-
шењето на таквата слобода или право, се обезбеду-
ва во постапката предвидена со одредбите на чл. 68 
до 76 на овој закон, ако не е обезбедена друга суд-
ска заштита. 

Член 68 
Во предлогот за заштита поради незаконито 

дејствие ќе се наведе дејствието, местото и времето 
кога е сторено, органот, организацијата односно за-
едницата, или службеното лице што го сторило тоа, 
докази за тоа, како и барање да се отстрани преч-
ката или ограничувањето за вршењето на правата 
или обврските. 

Член 69 
Предлогот може да се поднесе се додека трае 

дејствието. 
Ако лицето спрема кое е преземено дејствието 

не е во можност самото да поднесе предлог за заш-
тита поради незаконито дејствие, предлог може да 
поднесе и неговиот брачен другар, детето, родителот 
или друг поблизок роднина. 

Член 70 
По предлог за заштита поради незаконито деј-

ствие одлучува надлежниот суд на чие подрачје е 
извршено дејствието. Надлежниот суд одлучува во 
совет составен од тројца судии. 

' 'Член 71 
Надлежниот суд постапува по предлогот итно и 

на начин со кој, чувајќи ги основните начела на 
постапката, се обезбедува ефикасна заштита на пра-
вата и интересите на граѓаните и организациите, 
односно на заедниците. 

, Член 72 
Судот без одлагање предлогот ќе го достави на 

одговор до органот односно до одговорното лице за-
висно од тоа кој го извршил дејствието. Одговорот 
на предлогот се доставува во рокот што ќе го оп-
редели судот. 

Судот може, според околностите на случајот, по 
предлогот да донесе одлука веднаш и без претход-
но доставување на предлогот на одговор, ако пода-
тоците во предлогот даваат за тоа сигурен основ. 

Член 73 
Кога судот ќе најде дека предлогот е основан, ќе 

донесе решение со кое ќе го забрани понатамошното 
вршење на дејствието. Во спротивно, ќе го одбие 
предлогот. 

Судот со решение истовремено ќе определи што 
е потребно за"да се воспостави законитата состојба, 
оставајќи рок за извршување, и ќе определи за-
конски санкции за случај на неизвршување па ре-
шението. 

Член 74 
Ако решението од член 73 на овој закон не го 

донел суд што врши функција на највисок суд во 
републиката односно во автономната покраина, жал-
ба може да се изјави до надлежниот суд ЕО рок од 
три дена од денот на доставувањето на решението. 

Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието, но судот може, на предлог, да го одложи из-
вршувањето ако според околностите на случајот нај-
де дека е тоа потребно. 
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Член 75 
Заради обезбедување и извршување на решени-

ето судот, според околностите на конкретниот слу-
чај, веднаш ќе преземе што е потребно, а може за 
решението да го извести старешината на органот 
што врши надзор, јавниот обвинител и други орга-
ни, за да можат и тие да преземат мерки потребни 
за воспоставување на законитата состојба 

Член 76 
Ако решението не биде извршено во оставениот 

рок, судот ќе го изврши решението непосредна-или 
преку друг суд или орган. 

Извршувањето, според околностите на случајот, 
се спроведува на трошок на органот, организација-
та или заедницата, односно на трошок на одговор-
ното лице што го извршило дејствието. 

Заради извршување на решението, судот може 
да стави до надлежниот орган предлог за отстрану-
вање од должност на одговорното лице, а, по пот-
реба, може против одговорното лице, ако тоа во 
определен рок не го изврши решението, да изрече 
парична казна до 5.000 динари, како и да определи 
и други погодни мерки согласно со правилата на 
извршната постапка. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 77 
Постапката по тужбите поднесени до денот на 

влегувањето во сила на овој закон ќе се спроведе 
според прописите што важеле до влегувањето во 
сила на овој закон, ако со закон не е определено 
поинаку. 

Член 78 
Против одлука во управен спор донесена до де-

нот на влегувањето во сила на овој закон може да 
се изјави жалба според досегашните прописи, ако 
според тие прописи жалба била предвидена. 

Против правосилна од пука во управен спор до-
несена до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон можат да се изјават вонредни правни средства 
според прописите што важеле до влегувањето ѕо 
сила на овој закон. 

Член 79 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престан.ува да важи Законот за управните спорови 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 21/65). 

Член 80 
Овој закон влегува во сила на 1 јули 1977 

година. 

40. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАН-

СКИТЕ ПРЕСТАПИ 

Се прогласува Законот за стопанските престапи, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од 24 декември 1976 го дика. 

ПР бр. 532 
24 декември "1976 година 

Белград х 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАНИ 

Д е л п р в и 
ОДГОВОРНОСТ И САНКЦИИ ЗА СТОП ДИСК ТЕ 

ПРЕСТАПИ 

Г л а в а I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради заштита на законитоста во областа на 

стопанското и финансиското работење, со овој закон 
се уредуваат општите услови и начелата за изое-
кување санкции за стопанските престапи, системот 
на санкции, како и постапката во која се утврдува 
одговорноста и им се изрекуваат на санкции на сто-
рителите на стопански престапи. 

Член 2 
(1) Стопански престап е повреда на правилата 

за стопаршкото и финансиското работење што ја 
сторило правно лице и одговорното лице во правно 
лице, која предизвикала или можела да предизвика 
потешки последици и која со пропис од надлежниот 
орган-е определена како стопански престап. 

(2) Повредата на правилата за стопанското и 
финансиското работење што содржи обележје на 
стопански престап определен со прописот не е сто-
пански престап ако таа повреда е од мало значење 
и не предизвикала штетни последици или преди-
звикала незначителни штетни последици. 

Член 3 
(1) Стопанските престапи се определуваат, во 

границите на овластувањата утврдени со уставот, 
со закони на федерацијата и со закони на републи-
ките односно на автономните покраини и со уредби 
на нивните извршни совети донесени врз основа 
на закон (во натамошниот текст: уредби). 

(2) Прописот со кој се определува стопанскиот 
престап ги содржи обележјата на стопанскиот пре-
стап и казната што се изрекува за стопанскиот 
престап. 

Член 4 
Одредбите од овој закон за одговорноста и сан-

кциите за стопанските престапи важат за сите сто-
пански престапи определени со сојузн,и и репуб-
лички односно со покраински закони и уредби. 

Член 5 
На никого не може да му се изрече казна или 

друга санкција за дело кое, пред да е сторено, не 
било определено како стопански престап со закон 
или со уредба донесена врз основа на закон и за 
кое со тој пропис не било определено како ќе се 
казни сторителот на тој стопански престап. 

Г л а в а II 

ОДГОВОРНОСТ ,ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ 

Член 6 
(1) За стопански престап може да биде одговорно 

правното лице и одговорното лице во правното 
лице. 

(2) Општествено-политичките заедници и нив-
ните органи^ други државни органи и месни заедин^ 
ци не можат да бидат одговорни за стопански пре-
стап. 
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(3) Со прописот со кс^ се определува стопанскиот 
престап може да се предвиди за определен стопан-
ски престап да одговара одговорното лице во орган 
на општествено-политичката заедница, во друг 
државен орган или во месна заедница. 

(4) Ако со прописот со к!ој се определува сто-
панскиот престап е предвидено за стопански пре-
стап да одговара одговорното лице во државен 

орган, лицата на служба во вооружените сили на 
СФРЈ што ќе сторат таков стопански престап во 
својство на одговорно лице во воена единица одно-
сно воена установа, о т в а р а а т за дисциплински 
престапи според законот со кој е уредена службата 
во вооружените сили на СФРЈ. 

Член 7 
Со прописот со кој се определува стопанскиот 

престап може да се предвиди дека сите или само 
некои правни лица можат да бидат одговорни за тој 
стопански престап. 

Член 8 
(1) Како одговорно лице, во смисла на овој за-

кон, се смета лицето на кое му е доверен определен 
круг на работи во областа на странското или фи-
нансиското работење во правно лице, односно во 
орган на општествено-политичката заедница, во 
друг државен орган или во месна заедница. 

(2) Со прописот со кој се определува стопан-
скиот престап може да се определи тше одговорно 
лице одговара за тој стопански престап. 

Член 9 
Правно лице е одговорно за стопански престап 

ако до извртување на стопанскиот престап дошло 
со дејствите или со пропуштање на должниот над-
зор од страна на органот на управување или на од-
говорново лице, или со дејствие на друго лице, кое 
било овластено да постапува од името на правното 
лице. 

Член 10 
Правно лице што се наоѓа под стечај е одго-

ворно за стопански престап, без оглед дали сто-
панскиот престап е сторен пред отвореното или во 
тек!от на стечајната постапка, но не може да му се 
изрече казна туку само заштитна мерка одземање 
на предмет и одземање на имотна корист. 

Член 11 
Одговорното лице е одговорно за стопански 

престап ако стопанскиот престап е извршен со не-
гово дејствие или со негово пропуштање на дол-
жниот надзор иако тоа притоа постапило со умисла 
или од небрежност, освен ако со прописот со кој е 
определен стопанскиот престап не е предвидено 
дека стопански престап може да се стори само со 
умисла. 

Член 12 
Одговорноста на одговорното лице за стопански 

престап не престанува затоа што му престанал ра-
ботниот однос во правното лице или во органот на 
општествено-политичката заедница, во друг држа-
вен орган или во месна заедница, ниту затоа што 
е отворен стечај над правното лице или што на-
станала неможност за казнување на правното лице 
паради негово престанување. 

Член 13 
Одговорноста на одговорното лице за стопански 

престап не постои ако постапувало по наредба од 
друго одговорно лице или од орган на управување и 
ако ги презело сите дејствија што врз основа на 
законот, на друг пропис или општ акт било должно 
да ги преземе за да го спречи извршувањето на 
стопанскиот престап. 

Член 14 
Одговорното лице што правосилно е огласено за 

виновно за кривично дело што има обележја на 
стопански престап, нема да се казни за стопански 
престап. 

Члеш 15 
Одговорност за обид на стопански престап по-

стои ако со прописот со кој се определува стопан-
скиот престап изречно е определено дека ќе се 
казни за обид. 

Член 16 
Одредбите на Кривичниот закон на Социјали-

стичка Федеративна Република Југославија за крај -
ната нужда (член 10), за пресметливоста (член 12), 
за умислата и небрежноста (чл. 13 и 14), за одговор-
носта за потешка последица (член 15), за вистин-
ската и правната заблуда (чл. 16 и 17), за обидот 
(чл. 19 до 21) и за соучесништвото (чл. 22 до 25), за 
начинот, времето и местото на извршување на кри-
вичното дело (чл. 30 до 32), согласно важат и за 
стопанските престапи. 

Г л а в а III 

КАЗНИ, УСЛОВНА ОСУДА И ЗАШТИТНИ МЕРКИ 

1. Казни 

Член 17 
За стопански престап може да се пропише само 

парична казна. 

Член 18 
(1) Најмалата мера на паричната казна што 

може да се пропише за правно лице е 5.000 динари, 
а најголема 1,000.000 динари. 

(2) Височината на паричната казна за правно 
лице може да"" се пропише и во сразмер со височи-
ната на сторената штета, неизвршената обврска или 
на вредноста на стоките или на друга работа што е 
предмет на стопанскиот престап, во кој случај на ј -
големата мера на паричната казна може да биде 
до дваесеткратен износ на сторената штета, на 
^извршената обврска или на вредноста на стоките 
или на друга раб!ота што е предмет на стопанскиот 
престап. 

(3) Најмалата мера на паричната казна 'што 
може да се пропише за одговорно лице изнесува 
1.000 динари, а најголемата 50.000 динари. 

(4) По смртта на осудено одговорно лице па-
ричната казна нема да се изврши. 

Член 19 
Ако во прописот со кој е определен стопанскиот 

престап не е пропишана најмалата или најголемата 
мера на паричната казна, таа мера се определува 
според член 18 ст. 1 и 3 на овој закон. 

Член 20 
Судот ќе ја одмери казнат^ во границите про-

пишани за стопански престап, земајќи ги предвид 
сите околности што влијаат казната да биде поголе-
ма или помала (отежнувачки или олеснувачки окол-
ности), а особено тежината на сторениот стопански 
престап, последиците што настапиле или можеле 
да настапат, околностите под кои стопанскиот пре-
стап е сторен и економската сила на правното лице 
односно имотната состојба на одговорното лице. 

Член 21 
При одмерување на казната судот посебно ќб 

земе предвид дали правното лице или одговорното 
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лице е осудувано за стопански престап или за кри-
вично дело што е сродно со стопанскиот престап, 
дали поранешниот стопански престап односно кри-
вично дело е истовидно со новиот стопански престап 
и колку врелте поминало од поранешната осуда. 

Член 22 
(1) Судот може на правното лице или на одго-

ворното лице да му ја поостри казната предвидена 
за сторениот стопански престап до двократен износ 
на најголемата мера на предвидената казна ако сто-
рителот се наоѓа во повеќекратен поврат. 

(2) П,овеќекратен поврат за правното лице постои 
ако правното лице веќе најмалку двапати било осу-
дувано за сродни стопански престапи на казни над 
30.000. динари и ако од последната правосилно изре-
чена казна не поминало повеќе од пет години. 

(3) Повеќекратен поврат за одговорното лице 
постои ако за сродни кривични дела или стопански 
престапи најмалку двапати било осудувано на казна 
затвор или парична казна над 2.000 динари, ако од 
последната издржана казна затвор односно право-
силно изречената парична казна не поминало повеќе 
од пет години и ако сторителот покажува склоност 
за вршење на такви кривични дела односно стопан-
ски престапи. 

(4) При одлучувањето дали ќе ја поостри каз-
ната, судот посебно ќе ги има предвид околностите 
под коп стопанскиот престап е сторен и тежината 
на последиците што настапиле, 

(5) Казната пропишана во член 18 став 2 на овој 
закон не може да се поостри. 

Член 23 
(1) Судот може да одмери казна и под најмалата 

мера пропишана за одделен стопански престап (убла-
жување па казната), кога тоа го предвидува овој 
закон или прописот со кој е определен стопанскиот 
престап, или ако најде дека постојат особено олес-
нувачки околности. 

(2) Казната може да се "ублажи до најмалата 
мера пропишана во член 18 ст. 1 и 3 на овој закон. 

(3) Ако органот на самоуправната работничка 
контрола или друг орган во правното лице го открил 
и пријавил стопанскиот престап, или стопанскиот 
престап го откриле и пријавиле работниците во тоа 
правно лице, судот може на правното лице да му ја 
ублажи казната, а може и да го ослободи од каз-
ната. 

Член 24 
За плаќањето на паричната казна или на заш-

титната мерка одземање на имотна корист изре-
чена на правното лице што по правосилноста на 
пресудата односно на решението за стопанскиот 
престап донесено во скратена постапка престанало 
да посвои, е одговорно правното лице што го презе-
ло имотот со кои располагало правното лице што 
престанало ла постои — до височината на тој имот. 

определено со сојузен закон, се внесуваат во буџетот 
на федерацијата. 

Член 26 
(1) За повеќе стопански престапи во стек судот 

претходно ќе ја утврди казната за секој стопански 
престап, па ќе изрече единствена казна која прет-
ставува збир на поединечно утврдените казни, а ко-
ја не може да го премине двојниот износ на најго-
лемата мера на казната. 

(2) На начинот предвиден во став 1 на овој член 
судот ќе ја одмери казната и кога дополнително су-
ди за стопански престап извршен пред поранешната 
осуда. 

(3) Ако за едни стопагеки престапи во рок 
дот одмерил казна според став 1 на овој член, а за 
други според член 18 став 2 па овен закон, единстве-
на казна за сите тие стопански престапи претста-
вува збирот на така одмерените казни. 

(4!) Заштитни мерки судот ќе изрече ако ги утвр-
ди макар и за еден стопански престап во стек. 

2. Условна осуда 

Член 27 
(1) На правното лице и на одговорното лице за 

сторен стопански престап судот може да им изрече 
условна осуда. 

(2) Со условна осуда судот може на правното 
лице да му утврди казна до 20.000 динари, а на од-
говорното лице до 2.000 динари, со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот за времето што ќе го 
определи судот, а кое не може да биде покусо од 
една ниту подолго од две години (време за проверу-
вање) не стори нов стопански престап односно ако 
одговорното лице не стори кривично дело кое има и 
обележја на стопански престап. 

(3) Во поглед на изрекувањето на условната 
осуда, нејзиното дејство и отповикување важат со-
гласно одредбите од чл. 52 до 57 на Кривичниот за-
кон на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

3. Заштитни мерки 

Член 28 
За стопански престапи можат да се изречаат 

следните заштитни мерки: 
1) јавно објавување на пресуда; 
2) одземање на предмет: 
3) одземање на имотна корист; 
4) забрана на правното лице да се занимава со 

определена стопанска дејност; 
5) забрана на одговорното лице да врши опре-

делени должности. 

Член 29 
(1) Судот може на сторител на стопански пре-

стап да му изрече една или повеќе заштитни мерки 
кога постојат со овој закон предвидените услови за 
нивно изрекување. 

(2) Заштитни мерки можат да се изречат само 
ако на сторителот му ,е изречена казна, ако со овој 
закон не е определено поинаку. 

(3) Заштитните мерки јавно објавување на пре-
суда, одземање на предмет и одземање на ,имотна 
корист можат да се изречат и со условна осуда. 

Член 30 
(1) Заштитна мерка јавно објавување на пресуда 

судот ќе изрече ако смета дека би било корисно јав-
носта да се запознае со пресудата, а особено ако об-
јавувањето на пресудата би придонело да се отстра-
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ни опасност за животот или здравјето на луѓето или 
да се заштити сигурноста на прометот или друг 
интерес на стопанството. 

(2) Судот одлучува, според значењето на стопан-
скиот престап и потребата за известување на јав-
носта, да ли пресудата ќе се објави преку печатот, 
радиото или телевизијата или преку повеќе од наве-
дените средства за информирање, како и дали об-
разложението на пресудата ќе се објави во целост 
или во извод, водејќи при тоа сметка начинот на 
објавување да овозможи информираност на сите 
во чиј интерес пресудата треба да се објави. 

(3) Со прописот со кој се определува стопанскиот 
престап може да се предвиди задолжително изре-
кување на заштитната мерка јавно објавување на 
пресудата. 

Член 31 
(1) Предметите што се употребени или биле на-

менети за извршување на стопански престап, или 
настанале со извршување на стопански престап, мо-
жат да се одземат од правното или од одговорното 
лице. 

(2) Предметите од став 1 на овој член можат да 
се одземат и кога со нив не располага правното ли-
це — сторител на стопанскиот престап односно кога 
не се сопственост на одговорното лице, ако тоа го 
бараат интересите за чување на животот и здрав-
јето на ,луѓето, сигурноста на прометот или други 
интереси на стопанството или причини на моралот, 
но со тоа не се гиба во правото на трети лица на 
надомест на штета. 

(3) Со прописот со кој се'определува стопанскиот 
престап може да се предвиди задолжително'изреку-
вање на заштитната мерка одземање на предмет. 

Член 32 
(1) Пари, предмети од вредност и секоја имотна 

корист остварена со извршување на стопански пре-
стап ќе се одземат од правното лице. Ако одзема-
њето не е можно, сторителот ќе се задолжи да го 
плати паричниот износ што Љ одговара на остваре-
ната Имотна корист. 

(2) Во поглед на изрекувањето на заштитната 
мерка одземање на имотна корист согласно ќе се 
применуваат одредбите на чл. 84 до 87 на Кривич-
ниот закон на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Член 33 
(1) Парите добиени со продажбата на одземените 

предмети, како и одземената имотна корист, и при-
паѓаат на општественЈо-политичката заедница, сог-
ласно со прописот на републиката, односно автоном-
ната покраина на чија територија се наоѓа седиш-
тето на осуденото правно лице. 

(2) Износите од став 1 на овој член наплатени 
за девизни, царински и надворешнотрговски сто-
пански престапи се внесуваат во буџетот на федера-
цијата. 

Член 34 
(1) Заштитна мерка забрана на правното лице да 

се занимава со определена стопанска дејност се со-
стои во забрана на производство на определени про-
изводи или во забрана на вршење на определени 
работи на промет на стоки и услуги или други сто-
пански работи. Во пресудата со која се изрекува 
таа мерка се наведува стопанската дејност чие вр-
шење му се забранува на правното лице. 

(2) Ако со прописот со кој се определува 
стопанскиот престап не се посебно пропишани 
условите за изрекување на мерката од став 
1 на овој член, таа мерка може да му се 
изрече на правното лице ако натамошното 
занимавање со определена стопанска дејност би 
било опасно за животот или здравјето на луѓето 
или штетно за стопанското или финансиското ра-
ботење на други организации на здружен труд или 

на други правни лица или за стопанството, или би 
му штетело на угледот или на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија или на организа-
ција на здружен труд во странство при вршење нЏ 
работи на надворешнотрговскиот промет, или ако 
правното лице за последните две години е казнето 
поради ист или ^сличен стопански престап. 

(3) Оваа мерка може да се изрече за време о^ 
шест месеци до десет години, сметајќи од денот на 
правосилноста на пресудата. 

Член 35 
(1) Забрана на одговорното лице да врши опре-

делени должности се состои во забрана на одговор-
ното лице да ја врши должноста што ја вршело во 
време на извршување на стопанскиот престап, опре-
делена раководна должност во поглед на стопанско-
то или финансиското работење, определен вид -Цћ 
работи или на сите или на некои должности врзани 
за располагање, кари стење, управување или раку-
вање со општествени средства или за чување на тие 
средства. 

(2) Ако со прописот со кој се определува сто-
панскиот престап не е определено поинаку, мерката 
од став 1 на овој член судот ќе ја изрече ако одго-
ворното лице го злоупотребило вршењето на долж-
носта заради извршување на стопанскиот престап 
или ако оправдано може да се смета дека неговото 
натамошно вршење на таквата должност би било 
опасно. 

(3) Заштитната мерка од став 1 на овој член су-
дот може да ја изрече и кјога одговорното лице по-
рано повеќе пати било осудувано за стопански пре-
стапи или за сродни кривични дела. 

(4) Оваа мерка молѕе да се изрече за време од 
шест месеци до десет години, сметајќи од денот на 
правосилноста на пресудата. 

4. Правни последици од осудата 

Член 36 
(1) Со закон може да се пропише дека осудата 

на одговорното лице за определен стопански пре-
стап повлекува како правна последица забрана на 
Одговорното лице да врши определени должности 
Во организациите на здружен труд, во други само-
управни организации или заедници, или во други 
ћравни лица, или во органте на општествено-поли-
тичките заедници или во други државни органи. 

(2) Со законот со кој се предвидува правната 
последица од осудата од став 1 на овјој член се опре-
делува и нејзиното траење, кое не може да биде по-
долго од три години, сметајќи од денот на правосил-
носта на пресуата. 

(3)Условната осуда не повлекува правни после-
дици од осудата. 

Г л а в а IV 

ЗАСТАРЕНОСТ 

Член 37 
Застареност на гонењето за стопански престапи 

настанува кога ќе изминат три години од денот на 
извршувањето на стопанскиот престап. 

Член 38 
Застареност на извршувањето на казната за сто-

пански престап настанува кога ќе изминат три го-
дини од денот на правосилноста на пресудата. 

Член 39 
(1) Застареност на извршувањето на заштитната 

мерка јавно објавување на пресудата настанува ко-
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га ќе изминат шест месеци, на заштитната мерка 
одземање на предмет — кога ќе изминат три години, 
а на заштитната мерка одземање на имотна корист 
- кога ќе изминат пет години од денот на правосил-
носта на одлуката со која е изречена таа заштитна 
мерка. 

(2) Застареност на извршувањето на заштитните 
мерки забрана на правно лице да се занимава со 
определена стопанска дејност и забрана на одговор-
но лице да врши определени должности настанува 
кога ќе измине времето -за кое се изречени тие 
мерки. 

Член 40 
За текот и прекинувањето на гонењето, застару-

вањето на извршувањето на казна или на заштитни 
мерки за стопански престапи, како и за апсолутната 
застареност, согласно се применуваат одредбите на 
чл. 96 и 99 од Кривичниот закон на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија за застарување 
на кривичното гонење и за застарување на извршу-
вањето на казните и мерките на обезбедност. 

Г л а в а V 

БРИШЕЊЕ НА ОСУДАТА И ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 
ЗАШТИТНАТА МЕРКА И НА ПРАВНАТА ПОСЛЕ-

ДИЦА ОД ОСУДАТА 

Член 41 
(1) Првостепените судови водат евиденција за 

казните и за заштитните мерки што со правосилни 
пресуди им се изречени на правни лица и на одговор-
ни лица (во натамошниот текст: евиденција). 

(2) Евиденција води првостепениот суд на чие 
подрачје е седиштето на осуденото правно лице, се-
диштето на деловната единица на осуденото стран-
ска правно лице или седиштето на органот на оп-
штествено-политичката заедница, на друг државен 
орган или на месната заедница во која е вработено 
осуденото одговорно лице. 

Член 42 
(1) Осудата на одговорното лице на парична каз-

на се брише од евиденцијата ако осуденото одго-
ворно лице во рок од три години од денот на право-
силноста на пресудата со која е изречена казната не 
стори нов стопански престап. 

(2) На одговорно лице кое повеќе пати било 
осудувано за стопанск,и престап ќе му се бришат по-
ранешните осуди ако во рок од три години од денот 
на правосилноста на пресудата со која е изречена 
последната казна не стори нов стопански престап. 

(3) Ако на одговорното лице, покрај казната, му 
е изречена и заштитна мерка, осудата не може да се 
брише пред извршувањето на таа мерка. 

(41) Условната осуда на одговорното лице или на 
правното лице се брише од евиденцијата по една 
година од денот кога изминало времето за проверу-
вање. ако во тој рок не е отповикана. 

Член 43 
(1) По истекот на една година од денот на извр-

шената или застарената казна, судот може, на молба 
од осуденото одговорно лице, да определи престану-
вање на заштитната мерка забрана на вршење опре-
делена должност, ако најде дека осуденото одговорно 
лице со своето однесување тоа го заслужило. 

(2) Ако заштитната мерка од став 1 на овој член 
е изречена во траење подолго од пет години, преста-
нување на мерката може да се определи по истекот 
рѓа две години од денот на извршувањето или на за-
стареноста на казната. 

3̂) Под условите од став 1 на овој член може да 
се определи и престанување на правната последица 
од осудата. 

Член 44 
(1) Податоци од евиденцијата за осудените прав-

ни лица мкжат да се дадат само ако за тоа постојат 
оправдани 'причини. 

(2) Податоци од евиденцијата за осудените одго-
ворни лица можат да му се дадат^само на судот, на 
јавното обвинителство, на органите за внатрешни 
работи и на органите на инспекцијата во врска со 
кривична постапка или со постапка за стопански 
престап што се води против лице мое порано било 
осудувано за стопански престап, на органите над-
лежни за извршување на санкции за стопански пре-
стапи или на надлежните органи што учествуваат во 
постапката за бришење на осудата. 

(3) На образложено барање од државен орган, 
од организација на здружен труд или од друга са-
моуправна организација и заедница можат да се 
дадат податоци од евиденцијата за осудено одговор-
но лице ако уште траат определени правни после-
дици од осудата или заштитни мерки или ако за тоа 
тостон оправдан интерес заснован врз закон. 

(4) Ако осудата за стопански престап е бришана, 
податоци за таа осуда не му се даваат никому, освен 
на судот, на јавното обвинителство, на органите за 
внатрешни работи и на органите на инспекцијата 
во врска со постапката за стопански престап што 
се води против лицето чија осуда е бришана. 

(5) Никој нема право да бара од граѓани да 
поднесуваат докази за својата осудуваност или нео-
судуваност за стопански престапи. 

(6) На граѓаните, по нивно барање, можат да им 
се даваат податоци за нивната осудуваност или ке-
осудуваност за стопански престапи са^-о по-
датоци им се потребни заради остварување на нив-
ни права во странство. 

Г л а в а VI 

ВАЖЕЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКИТЕ 
ПРЕСТАПИ 

Член 45 
(1) Врз сторителот на стопански престап се при-

менуваат прописите што важеле во времето на извр-
шувањето на стопанскиот престап. 

(2) Ако по извршувањето на стопанскиот пре-
стап прописот е изменет, ќе се примени прописот 
што е поблаг за сторителот. 

Член 46 
Прописот за стопанските престапи ќе се примени 

врз домашни правни лица и врз одговорните лица 
во тие правни лица без оглед дали стопанскиот пре-
стап е сторен на територијата на Социјалистичка 
федеративна Република Југославија или надвор од 
неа. 

Член 47 
(1) Ако во прописот за стопанскиот престап но 

е определено поинаку, странско дравно лице и одго-
ворното лице во т̂ оа правно лице се одговорни за 
стопански престап ако е сторен на територијата на 
боци ја листичка Федеративна Република Југослави-
ја, а странското правно лице има претставништво 
или друга организациона единица во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија или во вр-
иењето на својата дејност со превозно средство 
сторило стопански престап на таа територија. 

(2) Поимот територија на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија се определува во 
смисла на член 113 став 1 од Кривичниот закон на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 
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Член 48 
Прописот' за стопанскиот престап на републи-

ката односно на автономната покраина на чија те-
риторија е сторен стопанскиот престап се применува 
врз сторителот на стопанскиот престап без оглед 
каде му се суди за тој стопански престап. 

Д е л в т о р и 

ПОСТАПКА 

Г л а в а VII 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 49 
Парична казна, условна осуда и заштитни мерки 

за сторен стопански престап може да изрече само 
надлежниот суд во постапка што е поведена и спро-
ведена според овој закон. 

Член 50 
(1) Постапката за стопански престапи пред судот 

ја поведува јавниот обвинител. 
(2) Ако јавниот обвинител не поведе постапка 

односно во текот на постапката се откаже од гонење, 
оштетениот може да ја поведе односно да ја продол-
жи постапката за стопански престап ако поднел 
предлог за остварување на имотноправно барање. 

Член 51 
Ако за стопанскиот престап се одговорни и прав-

ното лице и одговорното лице, јавниот обвинител не 
може да поведе постапка само против едно од нив, 
освен ако најде дека има основ за ронење на одго-
ворното лице поради кривично дело кое има обе-
лежја на тој стопански престап. 

Член 52 
За стопански престап против правното лице и 

одговорното лице се спроведува единствена постап-
ка, ако не постојат законски причини постапката да 
се води само против една од нив. 

Член 53 
(1) За правното лице во постапка учествува не-

говиот претставник. 
(2) Правното лице и одговорноно лице во постап-

ката можат да имаат секое свој бранител или заед-
нички бранител. 

Член 54 
Постапката против одговорното лице ќе се запре 

ако во текот на постапката умре или се разболи од 
некакво трајно душевно заболување. 

Член 55 
(1) Судијата што ги спроведувал истражните 

дејствија не е изземен во истиот предмет на глав-
ниот претрес односно во скратена постапка (чл. 135 
до 139) да ја врши судиската должност. 

(2) Судијата-поротник не може да ја врши суд-
иската Должност кога постојат причините што се 
предвидени за изземање на судии-поротници во кри-
вичната постапка. 

(3) Судијата-поротник не може да ја врши суд-
иската должност ниту ако постојано или привремено 
е вработен ка ј правното лице против кое се води 
постапката или кое е оштетено со стопанскиот пре-
стап односно ка ј правното лице против чие одговор-
но лице се води постапката. 

(4) Штом ќе узнае дека постои причината за из-
земање од став 3- на овој член, судијата-поротник 
е должен да ја прекине секоја работа врз тој пред-
мет и за тоа да го измести претседателот на судот, 
кој му определува замена. 

(5) Странките можат да поднесат барање за из-
земање од причината предвидена во став 3 на овој 
член до почетокот на главниот претрес, а ако за 
причината за изземање узнале подоцна, барањето 
го поднесуваат веднаш по узнавањето. . 

Член 56 
Ако со одредбите од овој закон не е определено 

поинаку, во постапката за стопански престапи со-
гласно ќе се применуваат следните одредби од За-
конот за кривичната постапка: за основните начела 
(чл. 4 до 16 и член 21), за спојување и раздвојување 
на постапката (чл. 32 и 33), за последиците од ненад-
лежност (чл. 36 и 37), за изземањето (чл. 39 до 41), 
за јасниот обвинител (чл. 47 до 51), за оштетениот 
(чл. 59 до 66), за бранителот (чл. 67 до 69, 73 и 75), за 
поднесоците и записниците (чл. 76 до 89), за роковите 
(чл. 90 до 94), за трошоците на кривичната постапка 
(чл. 95 до 101), за имотноправните барања (чл. 103 
до 114), за донесувањето и соопштувањето на одлу-
ките (чл. 115 до 119), за доставувањето на писмената 
и разведувањето на списите (чл. 120 до 131), за зна-
чењето на законските изрази и другите одредби 
(чл. 143 и 146), за повикувањето и доведување-
то на обвинетиот (чл, 183 и 184), за претресува-
њето (чл. 206 до 210), за привременото одземање на 
предмети (чл. 211 до 215), за испитувањето на обвине-
тиот (чл. 218 до 224). за сослушувањето на сведоци 
(чл. 225 до 237), за увидот (чл. 238 до 240), за вештаче-
њето (чл. 241 до 251, 258 и 260), за подготовките за 
главниот претрес (чл. 279 до 286), за главниот претрес 
(чл. 287 до 296, 298, 302 до 304, 306, 308, до 337 и 339 
до 344), за пресудата (чл. 345 до 350, 352 и 354 до 385), 
за редовните правни лекови (чл. 361 до 371, 376 до 
390 и 394 до 399), за повторувањето на постапка 
(чл. 400 до 409 и 411), за барањето за заштита на за-
конитоста (чл. 419 до 424), за постапката за примена 
на мерките на безбедност (чл. 500, 501, 503 и 504), и 
за постапката за надомест на штета на неоправдано 
осудени лица (чл. 541 и 542). 

. Член 57 
Во смисла на овој закон: 
— оштетниот е лице чие некакво лично или 

имотно право е повредено со стопанскиот престап; 
— тужител е јавниот обвинител и оштетениот 

како тужител; 
— странка е тужителот, обвинетото правно лице 

и обвинетото одговорно лице; 
— изразот обвинет се употребува како општ на-

зив за обвинетото правно лице и за обвинетото од-
говорно лице; 

— одредбите од овој закон што се однесуваат 
на органите на инспекцијата важат и за Службата 
на општественото книговодство. 

Г л а в а VIII 

НАДЛЕЖНОСТ НА СУДОВИТЕ 

1. Стварна надлежност и состав на судот 

Член 58 
Судовите во републиките и во автономните по-

краини во предметите на стопанските престапи су-
дат во границите на својата стварна надлежност оп-
ределена со републички односно со покраински за-
кон. 
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Член 59 
(1) Судовите судат во прв степен во совет соста-

вен од еден судија, како претседател на советот и 
двајца судии-поротници. 

(2) За стопанските престапи за кои пропишана-
та парична казна за правното лице не го преминува 
износот од 100.000 динари во првостепен суд суди 
суди ј а-поединец. 

(3) Истражните дејствија ги врши судијата на 
првостепениот суд определен за преземање на ис-
тражни дејствија (определен судија). 

(4) Во совет составен од тројца судии, првосте-
пените судови одлучуваат за жалбите против реше-
нијата на определен судија и против други решенија 
кога тоа е определено со овој закон, донесуваат од-
луки вон од главниот претрес и ставаат предлози во 
случаите предвидени во законот. 

Член 60 
(1) Судовите во втор степен судат во совет соста-

вен од двајца судии, од кои еден е претседател на 
советот и од еден судија-поротник. 

(2) Вон од случаите од став 1 на овој член вто-
ростепените судови одлучуваат во совет составен 
од тројца судии. 

Член 61 
Сојузниот суд е надлежен: 
1) да одлучува за барање за заштита на зако-

нитоста во случаите определени со овој закон; 
2) да решава за судир на надлежностите помеѓу 

судовите од територии на разни републики; 
3) да одлучува за пренесување на месната над-

лежност во случаите определени во овој закон; 
4) да врши други работи определени со сојузен 

закон. 

Член 62 
За барањето за заштита на законитоста судови-

те одлучуваат во советот составен од пет чле-
на, од кои претседателот и два члена се судии на 
тој суд, а два члена се судии-поротници. 

Член 63 
Во совет составен од тројца судии Сојузниот 

суд одлучува за пренесување на месната надлеж-
ност (член 73) и решава за судирот на надлежноста 
(член 74). 

. Член 64! 
Претседателот на судот, претседателот на сове-

тот и судиите поединци одлучуваат во случаите 
предвидени во овој закон. 

2. Месна надлежност 

Член 65 
(1) Месно надлежен е судот на чие подрачје се 

наоѓа седиштето на обвинетото правно лице. Во слу-
чај на сомневање како седиште се смета местото во 
кое се наоѓаат органите на управување со правното 
лице. 

(2) Ако обвинетото правно лице надвор од своето 
седиште во својот состав има организација односно 
единица која нема својство еа правно лице, а сто-
панскиот престап, пропишан со сојузен пропис, го 
извршило одговорното лице во таа организација од-
носно единица покрај судот од став 1 на овој члеет, 
месно надлежен е и судот на чие подрачје се наога 
таа организација односно единица. 

Член бб 
Ако обвинетото одговорно лице во правното 

лице односно во организацијата односно единицата 
од член 65 став 2 на овој закон, на територијата на 
републиката односно на автономната покраина на 
која не е седиштето на тоа правно лице односно на 
организацијата, или единицата изврши стопански 
престап што е предвиден со прописот на таа репуб-
лика односно автономна покраина, а не е предвиден 
со прописот на републиката односно на автономната 
покраина во која е седиштето на правното лице од-
носно на организацијата или единицата месно над-
лежен е судот на чие подрачје е извршен стопан-
скиот престап. 

Член 67 
Според одредбите од чл. 65 и бб од овој закон 

се утврдува месната надлежност и кога за стопан-
ски престап му се суди само на обвинетото одго-
ворно лице во правното лице. 

Член 68 
Ако постапка се води против одговорното лице 

во органот на општесрвено-политичката заедница 
или во друг државен орган, или во месна заедница, 
месно надлежен е судот на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на тој државен орган односно месна 
заедница (член 65) односно судот на чие подрачје 
е извршен стопанскиот престап (член бб). 

Член 69 
Ако за стопански престап му се суди на стран-

ско правно лице односно на одговорното лице во тоа 
правно лице, месно надлежен е судот на чие под-
рачје во Југославија се наоѓа претставништвото или 
друга организациона единица на тоа правно лице 
односно судот на чие подрачје со превозно средство 
е сторен стопанскиот престап. 

Член 70 
Ако одговорното лице во странско правно лице 

на подрачјето на кое не се наоѓа претставништвото 
или друга организациона единица на тоа правно 
лице изврши стопански престап што е предвиден 
со пропис на републиката односно на автономната 
покраина на чија територија се наоѓа тоа подрачје, 
а не е предвиден со пропис на републиката односно 
на автономната покраина на чија територија се 
наоѓа претставништвото односно единицата, месно 
е надлежен судот на чие подрачје е извршен сто-
панскиот престап. 

Член 71 
(1) По закажувањето на главниот претрес, судот 

^е може по службена должност да се огласи за 
месно ненадлежен. 

(2) Приговор за месната надлежност може да се 
стави најдоцна до почетокот на главниот претрес. 

Член 72 
Ако според одредбите од овој закон не може да 

се утврди кој суд е месно надлежен, Сојузниот суд 
ќе определи еден од стварно надлежните судови 
пред кои ќе се спроведе постапката. 

Член 73 
(1) Сојузниот суд за водење на постапката може 

да определи друг стварно надлежен суд на подрач-
јето на друга република, ако е очигледно дека така 
полесно ќе се спроведе постапката. 

(2) Решението за определување на друг стварно 
надлежен суд Сојузниот суд може да го донесе на 
предлог од определен судија, судија поединец, од 
претседателот на советот, како и од сојузниот јавен 
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обвинител ако постапката се води по барање од 
јавниот обвинител. 

Член 74 
(1) За судирот на надлежноста помеѓу судовите 

решава заеднички непосредно повисокиот суд. 
(2) Сојузниот суд решава за судирот на надлеж-

носта помеѓу судовите од териториите на разни 
републики. 

(3) Пред да донесе решение за судирот на 
надлежноста Сојузниот суд ќе побара мислење 
од сојузниот јавен обвинител ако постапката се 
води по барање од јавниот обвинител. 

(4) Против решението донесено за судирот на 
надлежноста не е дозволена жалба. 

(5) Додека не се реши судирот на надлежнос-
та помеѓу судовите, секој од нив е должен да ги 
презема дејствијата во постапката за кои постои 
опасност од одлагање. 

Г л а в а IX 

ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 

Член 75 
(1) Јавните обвинители во републиките и во 

автономните покраини постапуваат пред соодвет-
ните судови во согласност со републичкиот односно 
покраинскиот закон. 

(2) Сојузниот јавен обвинител е надлежен да 
постапува пред Сојузниот суд. 

Член 76 
(1) Ако за судење месно надлежен е судот на 

чие подрачје се наоѓа седиштето на обвинетото 
правно лице (член 65), а на тоа подрачје има повеќе 
јавни обвинителства, за преземање на сите дејстви-
ја во подготвителната постапка е надлежен јавниот 
обвинител на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
обвинетото правно лице односно организацијата или 
единицата од член , 65 став 2 на овој закон. Овој 
јавен обвинител може да подигне и обвинителен 
предлог и да го застапува обвинението, ако јавниот 
обвинител, чие седиште е во местото во кое е се-
диштето на судот надлежен за судење, не презел 
гонење. 

(2) Ако за Судење месно надлежен е судот па 
чие подрачје е извршен стопанскиот престап (член 
бб), а на тоа подрачје има повеќе јавни обвинител-
ства, за преземање на сите дејствија во подготви-
телната постапка е надлежен јавниот обвинител на 
чие подрачје е извршен стопанскиот престап. Овој 
јавен обвинител може да подигне и обвинителен 
предлог и да го застапува обвинението, ако јавниот 
обвинител, чие седиште е во местото во кое е се-
диштето на судот надлежен за судење, не презел 
гонење. 

(3) Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член важат и 
кога постапката се води 'Само против обвинетото 
одговорно лице (чл. 67 и 68). 

(4) Одредбите на ст. 1 до 3 од овој член согласно 
важат и кога постапката се води против странско 
правно лице односно против одговорното лице во 
?гоа правно лице (чл. 69 и 70). 

Г л а в а X 

ПРЕТСТАВНИК НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ 

Член 77 
Во постапката за стопански престапи претстав-

рижот на обвинетото правно лице е овластен да ги 

презема сите дејствија што може да ги презема 
обвинетиот во кривичната постапка. 

Член 78 
(1) Претставник на обвинето правно лице е лица 

што е овластено да го претставува тоа правно лице 
врз основа на закон, акт од надлежниот државен 
орган или статут односно врз основа на друг само-
управен акт на правното лице. 

(2) Работничкиот совет односно соодветниот орган 
на управување со правното лице може за претстава 
ник да определи друго лице од редот на своите чле-
нови или друг работник во тоа правно лице или во 
работната заедница која врши заеднички работи^ 

(3) Претставникот на обвинетото правно лице Од 
став 2 на овој член мора да има писмено овласту^ 
вање од органот што го определил за претставник, 

(4) Претставник на обвинетото правнб лице 
може да биде само едно лице. 

Член 79 
Претставник на обвинетото странско правно 

лице е лице кое управува со претставништво или 
со друга организациона единица на тоа правно ли-
це во Југославија, ако за претставник на странско-
то правно лице не биде определено друго лице. 

Член 80 
(1) Претставник на обвинетото правно лице не 

може да биде лице што во иста работа е повикано 
како сведок. 

(2) Претставник на обвинетото правно лице не 
може да биде ниту одговорното лице против кое се 
води постапка за ист стопански престап и кое истак-
нува дека постапило по наредба од друго одговорно 
лице или од органот на управување со правното 
лице (член 13). 

(3) Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член, судот 
пред кој се води постапка е должен да го извести 
обвинетото правно лице односно претставништвото 
или друга организациона единица на обвинетото 
странско правно лице во Југославија заради опре-
делување на друг претставник. 

(4) Судот пред кој се води постапката е должен 
секогаш да го предупреди обвинетото правно лице 
односно претставништвото или друга организациона 
единица на обвинетото странско правно лице во 
Југославија, ако неговиот претставник во исто вре-
ме и одговорно лице против кое во истата работа 
се води постапка за стопански престап. 

Член 81 
(1) Сите покани, соопштенија и други писмена, 

па и кога се упатуваат до претставникот на обви-
нетото правно лице, се доставуваат до правното 
лице, односно до претставништвото или до орга-
низационата единица на обвинетото странско прав-
но лице. 

(2) Ако е потребно да се повика претставник на 
обвинетото правно лице, а на судот што ја води 
постапката не му е познато кој е претставник, ќе 
побара од обвинетото правно лице односно од прет-
ставништвото или од друга организациона единица 
на обвинетото странско правно лице во Југославија 
да упати претставник. 

Член 82 
Ако обвинетото правно лице односно претстав-

ништвото или друга организациона единица на об-
винетото странско правно лице на покана од судот 
што ја води постапката (член 80 став 3 и член 81 
став 2) не определи претставник, со решение на 
тој суд ќе се казни правното лице со парична казна 
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до 5.000 динари. Ако и по таа казна не биде опре-
делен претставник, за секое натамошна ^постапува-
ње по налогот на судот правното лице ќе се казни 
со парична казна до 10.000 динари. 

Член 83 
Ако уредно повиканиот претставник на обвине-

тото правно лице неоправдано изостане, судот што 
ја води постапката може да нареди тој да се до-
веде присилно. 

Член 84 
(1) Трошоците на претставникот на обвинетото 

правно лице спаѓаат во трошоците на постапката. 
Овие трошоци не можат однапред да се исплатуваат1 

од средствата на судот. 
(2) Претставникот на обвинетото правно лице 

сам ги поднесува трошоците на постапката што ги 
предизвикал по своја вина. 

Г л а в а XI 

ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА 

1. Пријава 

Член 85 
(1) Сите државни органи, организации на здру-

жен труд, други самоуправни организации и заед-
ници се должни да ги пријават стопанските престан 
пи за кои се известени или за кои ќе узнаат на 
некој друг начин. 

(2) Државните органи, организациите на здру-
жен труд и другите самоуправни организации и за-
едници ќе ги наведат во пријавата сите податоци за 
стопанскиот престап и за сторителот и доказите што 
им се познати и ќе преземат мерки за да се обезбе-
дат исправите, деловните книги, другите списи и 
трагите на стопанскиот престап, предметите врз кои 
или со помош на кои е сторен стопански престап и 
други докази. 

(3) Надлежните органи се должни да ги разгле-
дуваат и пријавите што ги поднесуваат граѓаните. 

Член 86 
(1) Пријавата за стопански престап се поднесува 

до надлежниот јавен обвинител писмено или усно. 
(2) Кога пријавата се поднесува усно, ќе се пре-

дупреди пријавителот на последиците од лажно при-
јавување. За усната пријава ќе се состави записник, 
а ако пријавата е соопштена по телефон ќе се сос-
тави службена белешка. 

(3) Ако пријавата за стопански престап е под-
несена до судот, до органот на инспекцијата или до 
ненадлежен јавен обвинител, тие пријавата ќе ја 
примат и веднаш ќе ја достават до надлежниот ја-
вен обвинител. 

Член 87 
(1) АКО органите на инспекцијата, по повод при-

јавата или при вршењето на својата должност, уз-
наат дека е извршен стопански престап, должни се 
да ги преземат мерките потребни да се открие сто-̂  
рителот на стопанскиот престап, да се обезбедат тра-
гите на стопанскиот престап и предметите што мо-
жат да послужат како доказ, како и да ги соберат 
сите известувања кои би можеле да бидат корисни 
за успешно водење на постапката за стопански прес-
тап. 

(2) За таа цел органите на инспекцијата можат 
да бараат потребни известувања и од државен ор-
ган, организација на здружен труд или од друга са-
моуправна организација или заедница во која е от-
криен стопански престап или од поединци, но не мо-

жат никого да сослушуваат во својство на обвинет, 
сведок или вештак. 

(3) При собирањето на известувања органите ма 
инспекцијата можат да преземаат соодветни управ-
ни мерки и да вршат други инспекциски овласту-
вања кои ги имаат според важечките прописи. 

(4) Врз основа на собраните известувања, орга-
ните на инспекцијата составуваат пријава за сто-
пански престап, а ако пријавата порано ја доставиле 
до надлежниот јавен обвинител — посебен , из-
вештај како дополнение на пријавата. 

Член 88 
(1) Ако треба да се преземе истражно дејствие 

кое подоцна не би можело да се изврши со успех, 
органите на инспекцијата можат и сами да извршат 
привремено одземање на предмет, претресување на 
деловни простории и увид. 

(2) Кога органот на инспекцијата презема од-
делни истражни дејствија, тие дејствија можат да 
ги вршат само неговите инспектори односно овлас-
тените работници во Службата на општественото 
книговодство. Истражните дејствија се вршат спо-
ред прописите кои важат за истражните дејствија 
што ги презема судот. Записниците за изврш,ените 
истражни дејствија се доставуваат до јавниот обви-
нител, со образложение за потребата од нивно пре-
земање. 

Член 89 
(1) Јавниот обвинител ќе ја отфрли пријавата 

ако од самата пријава произлегува дека пријавеното 
дело не е стопански престап, дека настапила заста-
реност на гонењето или дека постојат други закон-
ски причини кои го исклучуваат гонењето. 

(2) Јавниот обвинител може да ја отфрли при-
јавата и ако најде дека - поради посебните окол-
ности под кои е сторен стопанскиот престап или кои 
настапиле по неговото извршување — е во прашање 
стопански престап од особено лесна природа. 

(3) За отфрлање на пријавата и за причините за 
тоа јавниот обвинител ќе го извести подносителот 
на пријавата од член 85 став 2 на овој закон и ош-
тетениот — во рок од осум дена од денот на доне-
сувањето на решението. 

(4) Ако повисокиот јавен обвинител смета дека 
немало основ за отфрлање на пријавата, може сам 
да поведе постапка за стопански престап, во рок од 
три месеци "од денот на отфрлањето на пријавата. 

(5) Ако повисокиот јавен обвинител во рокот од 
став 4 на овој член не поведе постапка за стопански 
престап за чие извршување е одговорен сојузен ор-
ган, по истекот на тој рок постапка може да поведе 
сојузниот јавен обвинител во натамошен рок од еден 
месец. 

Член 90 
(1) Ако јавниот обвинител смета дека пријавата 

не дава доволно основ да може да одлучи дали ќе 
поведе постапка за стопански престап, или ако јав-
ниот обвинител узнал само тоа дека е извршен сто-
пански престап, молѕе од надлежниот орган на ин-
спекцијата да бара да ги собере потребните извес-
тувања и да преземе други мерки заради откривање 
на сторителот на стопанскиот престап и обезбедува-
ње на докази. Јавниот обвинител може секогаш да 
бара од органот на инспекцијата да го извести за 
мерките што" ги презел. 

(2) Јавниот обвинител може да бара потребни 
податоци и известувања од државните органи и од 
организациите на здружен труд и од други органи-
зации и заедници, а може за таа цел да го повика 
и подносителот на пријавата за стопански престап. 

(3) Јавниот обвинител и другите државни орга-
ни, организации и заедници се должни при собира-
њето на известувањата, односно при давањето на 
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податоци да постапуваат претпазливо водејќи смет-
ка. да не му се наштети на угледот на обвинетото 
правно лице односно на честа и угледот на обвине-
тото правно лице. 

2. Истражни дејствија 

Член 9Г 
(1) Ако јавниот обвинител смета дека самата 

пријава или собраните известувања и податоци 
(член 90) не даваат доволно основ за поднесување на 
обвинителен предлог, ќе му предложи на надлеж-
ниот суд да преземе Определени истражни дејстви-
ја. АКО определениот судија (член 59 став 3) се сло-
жи со тој предлог, ќе ги преземе истражните деј-
ствија, а потева сите списи ќе ги достави до јавниот 
обвинител. 

-(2) Истражните дејствија се 'преземаат без од-
лагање и се спроведуваат во што пократко време. 

(3) Определениот судија може да побара оддел-
ни истражни дејствија да ги преземе судија на друг 
првостепен суд, ако е тоа во интерес за полесно 
спроведување. ца постапката. 

(4) Ако определениот судија не се сложи. со 
предлогот на јавниот обвинител за преземање на 
истражните дејствија, ќе побара за тоа да одлучи 
советот на истиот суд во состав од тројца судии. 

(5) Кога јавниот обвинител ќе ги Прими списи-
те односно известувањето од првостепениот суд ќе 
поднесе обвинителен предлог или ќе донесе реше-
ние за отфрлање на пријавата за стопански престап. 

Член 92 , 
(1) Странките можат, по правило, да присуству-

ваат на сите истражни дејствија што ги презема 
определениот судија, односно органот на инспекци-
јата (член 88). 

(2) Тужителот и бранителот можат да присус-
твуваат на сослушувањето на претставникот на об-
винетото правно лице и на испитувањето на обви-
нетото одговорно лице. 

(3) Тужителот, оштетениот, претставникот на об-
винетото правно лице, обвинетото одговорно лице и 
бранителот можат да присуствуваат на увид и сос-
лушување-на вештак. 

(4) При сослушувањето на сведок можат да при-
суствуваат тужителот, претставникот на обвинетото 
правно лице, обвинетото одговорно лице и браните-
лот, ако е веројатно дека сведокот нема да дојде на 
главниот претрес или ако судијата најде дека е тоа 
целесообразно или ако една од странките бара да 
присуствува на сослушувањето. Оштетениот може 
да присуствува на сослушувањето на сведокот само 
ако е веројатно дека сведокот нема да дојде на 
главниот претрес. 

(5) Определениот судија односно органот на ин-
спекцијата што го презема истражното дејствие е 
должен на погоден начшг да ги -извести тужителот, 
оштетениот, обвинетиот и бранителот за времето и 
местото на извршувањето на истражното дејствие 
на кое тие можат да присуствуваат, освен ако пос-
тои опасност од одлагање. Ако обвинетото правно 
лице или обвинетото ^одговорно лице има бранител, 
судијата наместо обвинетиот, по правило, ќе го из-
вестува само. бранителот. 

(6) АКО лицето до кое е упатено известувањето 
за истражното дејствие не е присутно, дејствието 
може да се изврши и во негово отсуство. 

(7) Заради разјаснување на одделни технички 
или на други стручни прашања што се поставуваат 
во врска со прибавените докази или при испитува-
њето на о,бвинетото одговорно лице ЈИЛИ на прет-
ставникот на обвинетото правно лице или при пре-
земањето на други истражни дејствија, определе-
ниот судија може да повика стручно лице кое за 
тие прашања ќе му дава потребни известувања. Ако 

се странките присутни можат да бараат стручно ли-
це да дава поблиски објасненија. Во случај на 
потреба определениот судија може да бара објасне-
нија и од соодветна стручна у.станова. 

. Член 93 
Лицата што присуствуваат на истражните деј-

ствија можат да му предложат на определениот су-
дија, заради разјаснување на работите, да му пос-
тави определени прашања на претставникот на об-
винетото правно лице и на обвинетото -одговорно 
лице, на сведокот или на вештакот, а по дозвола на 
судијата можат и непосредно да поставуваат пра-
шања. Тие лица можат да бараат во записникот да 
се внесат и нивните забелешки во поглед на извр-
шувањето на одделни дејствија, а можат да предла-
гаат и изведување на одделни докази. 

Член 94 
(1) Ако се сослушува претставник на обвинетото 

правно лице претходно ќе се утврди неговиот иден-
титет и овластувањето да го претставува правното 
лице. 

(2) Обвинетото одговорно лице ќе се праша за 
- името и презимето, за местото на раѓањето, за годи-

ните на возраста, за училишната подготовка, за 
занимањето, за живеалиштето, дали, кога и зошто е 

,осудувано, дали против него ^е води постапка за 
кривично дело или за некој друг стопански престап 
и какви му се имотните и семејните прилики. 

Член 95 
Ако' заради успешно извршување на оддел-

ни ^истражни дејствија на судијата му е поточна 
помош од органите за внатрешни работи или од 
друг државен орган, тие се должни на негово бара-
ње да му ја дадат таа помош. 

Член 96 
Ако тоа го бараат интересите на постапката или 

интересите за чување на тајна, определениот суди-
ја при преземањето на истражното дејствие ќе им 
нареди на лицата цгго ги сослушува или што при-
суствуваат на друго истражно дејствие да ги чуваат 
нако тајна определев факти или податоци, што 
притоа ѓи дознале, и ќе ги предупреди дека одава-
њето на тајна повлекува кривична одговорност. Таа 
наредба ќе се внесе во записникот за истражното 
дејствие со потпис на лицето кое е предупредено, 

Член 97 
(1) Со парична казна до 1.000 динари определе-

ниот судија или органот на' инспекцијата што го 
презема истражното дејствие може да го казни се-
кое лице кое за време на вршењето на истражното 
дејствие и по опомената го нарушува редот. Ако 
учеството на такво лице не е неопходно, тоа може 
да \биде отстрането од местото каде што се презема 
дејствието. 

(2) Обвинетото одговорно лице не може да биде 
казнето со паричка казна. 

(3) Ако јавниот обвинител или неговиот заме-
ник го нарушува редот, судијата за тоа ќе го из-
вести надлежниот јавен ,обвинител. 

(4) За жалбата против решението за парична 
казна одлучува надлежниот суд во совет. 

Член 98 
(1) Предметите што според овој закон или спо-

ред прописот за стопански престап треба да се од-
земат или што можат да ислужат како доказ во 
постапката за стопански престапи, привремено ќе 
се одземат или ќе му се предадат на чување на су-
дот или на друг начић ќе се определи нивното чу-
вање. 

(2) Тој што ги држи 'предметите од став 1 на 
овој член е должен, на барање од определениот су-



Страна 288 - Број 4 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 14 јануари 197'/ 

дија или овластениот орган на инспекцијата да ги 
предаде. При одземањето на предметите ќе се наз-
начи каде се пронајдени и Ќе се опишат, а но пот-
реба и на друг начин ќе се обезбеди утврдување на 
нивната идентичност. За одземањето на предметите 
ќе се издаде потврда, 

(3) Определениот судија Или органот на инспек-
цијата што го презема истражното дејствие може да 
го казни со парична казна до 500 динари секое лице 
кое ќе одбие да го предаде предметот. Ако изрече-
ната казна остане без успех, на односното лице мо-
же за секое натамошно одбивање да го предаде 
предметот да му се изрече парична казна до 1.000 
динари. 

(4) Овластениот орган на инспекцијата може да 
ги одземе предметите наведени во став 1 на овоЈ 
член кога постапува според 87 и 88 од овој закон 
или кога извршува налог на судот. 

Член 99 
(1) Тужителот, претставникот на обвинетото 

правно лице и обвинетото одговорно лице можат со 
поплака да се обрнат до претседателот на судот во 
случај на одолжување или други неправилности во 
врска со "спроведувањето на истражните дејствија . 

(2) Претседателот на судот ќе ги испита наво-
дите од поплаката, а ако подносителот на поплаката 
тоа го барал, ќе го извесни што е преземено. 

3. Обвинителен предлог и претходно испитување на 
обвинителниот предлог 

Член 100 
(1) По извршените истражни дејствија, ната-

мошната постапка може да се продолжи само врз 
основа на обвинителниот предлог на тужителот. 

(2) Јавниот обвинител може да поднесе обвини-
телен предлог и врз основа на самата пријава. 

(3) Обвинителниот предлог се поднесува во по-
требен број примероци за судот, за обвинетото прав-
но лице и за обвинетото одговорно лице. 

Член 101 
(1) Обвинителниот предлог содржи: фирма од-

носно назив на обвинетото правно лице, негово се-
диште и име и презиме на неговиот претставник ако 
е познат. За обвинетото одговорно лице во обвини-
телниот предлог ќе се наведе неговото име и пре-
зиме и неговите лични податоци (член 94 став 2). 

(2) Во обвинителниот предлог се наведува и кра-
ток опис на стопанскиот престап, означување на 
судот пред кој ќе се одржи главниот претрес, кои 
докази треба да се изведат на главниот претрес и 
предлог обвинетото правно лице односно обвинетото 
одговорно лице да се осуди според законот. Ако е 
тоа потребно, во обвинителниот предлог се внесу-
ваат и причините со кои се утврдува основаноста на 
обвинението. 

Член 102 
Кога судот ќе го прими обвинителниот предлог, 

претседателот на советот односно судијата поединец 
претходно ќе испита дали судот е надлежен, дали 
треба да се спроведат одделни истражни дејствија 
или да се дополнат спроведените истражни дејствија 
и дали постојат услови за отфрлање на обвинител-
ниот предлог. 

Член 103 
Ако претседателот на советот односно судијата-

-поединец најде дека за судење е надлежен друг 
првостепен суд, предметот, по правосилноста на ре-
шението за ненадлежност, ќе му го отстапи на тој 
СУД. ^ / 

Член 104 
(1) Ако при' испитувањето на обвинителниот 

предлог претседателот на советот односно судијата 
поединец најде дека заради разјаснување на рабо- „ 
тите е потребно да се спроведат одделни истражни 
дејствија или да се дополнат веќе спроведените ис-
тражни дејствија, сам ќе ги спроведе тие дејствија, 

(2) Одредбите од чл. 92, 93, 97 и 98 на овој за-
кон согласно важат и кога'одделни истражни деј-
ствија ги презема претседателот на советот односно 
судијата поединец. 

(3) За преземеното истражно дејствие претседа-
телот на советот односно судијата поединец ќе го 
извести тужителот ако тој не. присуствувал на тоа 
дејствие. 

Член 105 
(1) Претседателот на советот односно судијата 

поединец ќе го отфрли обвинителниот предлог со 
решение, ако најде дека делото кое е предмет на 
обвинението не е стопански престап, дека настапила 

/ застареност на гонењето или дека постојат други 
законски причини кои го исклучуваат гонењето. Ако 
се спроведени истражни дејствија, претседателот на 
советот односно судијата-поединец ќе го отфрли об-
винителниот предлог и ако најде дека нема доволно 
докази за постоење на основано сомневање де^а об-
винетиот сторил стопански престап кој е предмет 
на обвинението. 

(2) Решението за отфрлање на обвинителниот 
предлог со кратко образложение се доставува до 
тужителот^ до обвинетото правно лице и до обви-
нетото одговорно лице, 

Член 106 
(1) Ако претседателот на советот по претходното 

испитување на обвинителниот предлог не најде дека 
треба да се постапи според чл. 103, 104 или 105 од 
овој закон, веднаш ќе закаже главен претрес. 

(2) Во случаите од став 1 на овој член судијата 
поединец ќе одлучи дали веднаш ќе закаже главен 
претрес или решение за стопанскиот престап ќе до-
несе во скратена постапка, 

Член 107 
(1) Претседателот на советот односно судијата 

поединец со решение ќе ја прекине постапката про-
тив обвинетото одговорно лице: 

1) ако обвинетото одговорно лице не е достиж-
но за државните органи; 

2) ако кај обвинетото одговорно лице настапило 
привремено душевно заболување или привремена 
душевна растроеност. 

(2) Пред да се прекине постапката, ќе се собе-
рат сите докази за стопанскиот престап до кои мо-
же да се дојде. 
, (3) Кога ќе престанат пречките што го предиз-

викале прекинувањето, ќе продолжи постапката 
против обвинетото одговорно лице. , 

Г л а в а XII 

ГЛАВЕН ПРЕТРЕС И ПРЕСУДА 

Член 108 
(1) Претседател на советот односно судијата по-

единец ги повикува на главниот претрес претстав-
никот на обвинетото правно лице, обвинетото одго-
ворно. лице, нивните бранители, тужителот, оштете-
ниот и неговиот законски застапник или полномош-
ник, сведоците, вештаците и толкувачот, а по по-
треба ги прибавува и предметите што треба да слу-
жат како доказ на главниот претрес. 

(2) На претставникот на обвинетото правно лице 
и на обвинетото одговорно лице во поканата им 
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се назначува дека на главниот претрес можат да 
дојдат со докази за одбрана или доказите навреме 
да му ги соопштат на судот, за да можат тие да се 
прибават за главниот претрес. Во поканата прет-
ставникот на обвинетото правно лице и обвинетото 
одговорно лице се предупредуваат дека главниот 
претрес ќе се одржи во нивно отсуство, ако за тоа 
постојат законски услови (член 111 став 2), и ќе се 
поучат дека имаат право да земат бранител, но.дека 
поради недоаѓање на бранителот на главниот прет-
рес или поради земање на бранител дури на главни-
от претрес, претресот не мора да се одложи. 

(3) До обвинетото правно лице и до обвинетото 
одговорно лице, кон поканата, се доставува и пре-
пис од обвинителниот предлог. 

(4) Поканата за главниот претрес мора да се 
достави така што помеѓу доставувањето на поканата 
и денот на главниот претрес да остане доволно вре-
ме за подготвување на одбраната, а најмалку три 
дена. 

Член 109 
(1) Главниот претрес се. држи во седиштето на 

судот, во судската зграда. 
(2) Ако во одделни случаи просториите во суд-

ската зграда не се погодни за одржување на прет? 
ресот, претседателот на судот може да определи 
главниот претрес да се држи во друга зграда. 

(3) По одобрение од претседателот на судот, 
главниот претрес може да се одржи во место над-
вор од седиштето на судот, ако е тоа во интерес на 
полесното спроведување на доказната постапка и 
ако тоа место е на подрачјето на судот надлежен 
за судење. 

Член НО 
(1) Главниот претрес пред судијата поединец 

може да се одржи во отсуство на јавниот обвинител. 
Во тој случај оштетениот има право на главниот 
претрес да го застапува обвинението во границите 
на обвинителниот предлог. 

^ (2) Ако на главниот претрес не дојде оштетениот 
како тужител и ако е уредно повикан, ниту него-
виот полномошник, судот со решение ќе ја запре 
постапката. 

Член 111 
(1) Ако претставникот на обвинетото правно 

лице ик обвинетото одговорно лице се уредно пови-. 
Кани, а не дојдат на главниот претрес ниту го оп-
равдаат своето изостанување, судот може да нареди 
да се доведат присилно. Ако доведувањето не бц мо-
жело веднаш да се изврши, судот ќе го одложи 
претресот и ќе нареди на идниот претрес да се до-
ведат присилно. 

(2) Судот може да одлучи главниот претрес да 
се одржи во отсуство на обвинетото одговорно лице 
што уредно е повикано, ако тоа порано'било ис-
питано, а судот најде дека неговото присуство не е 
Вузќно. Под исти услови главниот претрес може да 
се одржи и во отсуство на уредно повиканиот прет-ч. 
ставник на обвинетото правно лице. 

(3) Кога според одредбите на с т Л и 2 од овој 
член постојат услови за одлагање на главниот прет-
рес, судот може да одлучи главниот претрес да се 
одржи ако, според доказите што се наоѓаат во спи-
сите, би требало да се донесе пресуда со која се 
одбива обвинението или обвинетиот се ослободува 
од обвинението. 

(4) Ако главниот претрес се држи во отсуство на 
обвиненетото одговорно лице или на претставникот 
на обвинетото правно лице, ќе се прочита поранет-
и о т записник за неговото сослушување. 

Член 112 
Главниот претрес може да се одржи и ако не 

дојде уредно повиканиот бранител на обвинетото 
правно лице односно на обвинетото одговорно лице. 

Член 113 
(1) Главниот претрес почнува со објавување на 

главната содржина на обвинителниот, предлог. Потоа 
се сослушува претставникот на обвинетото правно 
лице, а 1 потоа се испитува обвинетото одговорно 
лице. На сослушувањето на претставникот на обви-
нетото правно лице не може да присуствува обви-
нетото одговорно лице кое уште не е испитано. 

(2) Судот може да нареди претставникот на об-
винетото правно лице и обвинетото одговорно лице 
да се соочат, ако нивните искази не се сложуваат 
во важните факти. 

(3) Судот може да одлучи, иако странките не се 
согласни, наместо непосредно сослушување на све-
док или на вештак кој не е присутен да се прочи,та 
записникот за неговото поранешно сослушување. 
Така судот ќе постапи и кога сведокот или вешта-
кот не бил повикан на главниот претрес. 

(4) Одредбите "на член 98 од овој закон согласно 
важат и за постапката на главниот претрес. 

-^5) По завршената доказна постапка, а по речта 
на тужителот и оштетениот, им се дава збор на бра-
нителот на обвинетото правно лице и на претстав-
никот на тоа лице, а потоа на бранителот на обви-
нетото одговорно лице и на обвинетото одговорно 
лице. ^ 

(6) По заклучувањето 'на главниот претрес, су-
дот веднаш ќе ја изрече пресудата и ќе ја објави со 
суштествените причини. 

Член 114 ^ 
(1) Ако судијата поединец во текот на главниот 

претрес најде дека фактите врз хеби се заснова об-
винението укажуваат на стопански престап за чиеш-
то судење е надлежен совет, ќе формира совет и 
претресот ќе почне одново. 

(2) Ако главниот претрес 'бил одложен, а одла-
гањето траело подолго од еден месец, или ако од-
ложениот главен претрес се држи пред изменет со-
вет или пред друг судија поединец, советот однос-
но судијата поединец, може да одлучи претресот да 
не почнува одново. Во таков случај претресот про-
должува, а претседателот на советот односно суди-
јата поединец накратко го изнесува текот на пора-
нешниот претрес. 

Член 115 
Кога судот ќе најде дека треба да се оздеме 

имотна корист од обвинетото правно лице (член 32), 
а постапката позначително би се одолжувала пора-
ди утврдување на нејзиниот износ, во пресудата ќе 
се изрече заштитна мерка одземање на имотната 
корист, без назначување на износот, со тоа што за 
тој износ дополнително ќе одлучи со посебно ре-
шение. 4 

Член 116 
(1) Во осудувачката пресуда судот ќе изрече: 
1) за кое дело обвинетото правно лице и обвине-

тото одговорно лице се огласуваат за одговорни, со 
наведување на фактите и на околностите што ги 
прават обележјата на стопанскиот престап; 

2) кои прописи за стопанскиот престап се при-
менети: 

3) на која казна се осудува обвинетото правно 
лице и обвинетото одговорно лице; 

4) одлука за условна осуда; г 
5), одлука за заштитните мерки; 
6) одлука за трошоците на постапката и за имот-

ноправното барање. 
(2) Во пресудата се назначува рокот во кој тре-

ба да се плати паричната казна. 
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Член 117 
(1) Обвинетото одговорно лице може да се осуди 

да ги надомести само оние трошоци на постапката 
што ги предизвикало по своја вина. 

(2) Ако некој, доказ е изведен исклучиво во ко-
рист на обвинетото одговорно лице, трошоците за из-
ведувањето на доказите паѓаат врз товар на буџет-
ските средства на судот. 

Г л а в а XIII 

ПОСТАПКА ПО ПРАВЦИТЕ ЛЕКОВИ 

1. Жалба пратив пресуда и решение 

Член 118 
(1) Против пресуда донесена во прв степен ов-

ластените лица можат да изјават жалба во рок од 
Осум дена од денот на доставувањето на преписот 
на пресудата. 

(2) Навремено изјавената жалба на овластеното 
лице го одлага извршувањето на пресудата. 

(3) Ако со законот не е определено поинаку, 
жалба против решение се изјавува во рок од три 
дена од денот на доставувањето на решението. 

Член 119 
' (1) Жалба против пресуда или решение може да 

се изјави само писмено. 
(2) Жалба можат да изјават странките, брани-

телот, оштетениот и носителот на правото на распо-
лагање односно сопственикот на одземениот пред-
мет односно корисникот на одземеното општествено 
средство. 

Член 120 
Јавниот обвинител може да изјави жалба не 

само на штета туку и во. корист на ббвинетото 
правно лице односно на обвинетото одговорно лице. 

Член 121 
(1) Оштетениот може да изјави жалба само во 

поглед на одлуката на судот за трошоците на пос-
тапката. 

(2) Ако јавниот обвинител го презел гонењето 
од оштетениот како тужител, оштетениот може да 
изјави жалба поради сите основи поради кои пре-
судата може да се побива. 

(3) Ако јавниот обвинител не присуствувал на 
главниот претрес (член 110), оштетениот има правр 
во својство на тужител да изјави жалба против 
пресудата, без оглед на тоа дали и јавниот обви-
нител изјавил жалба. 

Член 122 
Ако е изречена заштитна мерка одземање на 

предмети со кои не располага обвинетото правно 
лице односно што не се сопственост на обвинетото 
одговорно лице (член 31 став 2), жалба може да из-
јави и лицето чијшто предмет е одземен. 

Член 123 
Бранителот може да изјави жалба и без посебно 

овластување од обвинетото правно лице односно од 
обвинетото одговорно лице, но не и против нивната 
волја, 

Член 124 
(1) Второстепениот суд одлучува за жалбата 

само на седница на советот. 
(2) Кога второстепениот суд решава за жалба 

против пресудата на првостепениот суд, странките 

ќе се известат за седницата на советот ако прет-
седателот на советот или советот најде дека при-
суството на странките или на една од нив би било 
корисно за разјаснување на работата. 

Член 125 
Освен случајот предвиден во член 387 став 1 од 

Законот за кривичната постапка, второстепениот 
суд може да ја преиначи одлуката на првостепениот 
суд и ако наЈде дека првостепениот суд погрешно, 
ги оценил исправите или доказите што сам не ги 
извел, а одлуката на првостепениот суд е засно-
вана врз тие докази. 

Член 126 
Тужителот може на седницата на советот во 

целост или делумно да се откаже од обвинението 
или да го измени обвинителниот предлог во корист 
на обвинетиот. Ако јавниот обвинител се откажал 
од обвинението во целост, претседателот на советот 
за тоа ќе го извести оштетениот и ќе го повика во 
рок од осум дена да се изјасни дали сака да го про-
должи гонењето. 

Член 127 
Против одлуката на второстепениот суд не е 

дозволена жалба. 

2. Повторување на постапката 

Член 128 
Постапката довршена со правосилна пресуда 

односно со правосилно решение за стопанскиот пре-
стап донесено во скратена постапка, може да се 
повтори. 

Член 129 
Покрај случаите предвидени во член 404 од За-

конот за кривичната постапка, постапката може да 
се повтори и ако се утврди дека одговорното лице 
кое е осудено за стопански престап за истото дејс-
твие правосилно е осудено во кривична постапка 
(член 14). 

3. Барање за заштита на законитоста 

Член 130 
Против правосилна судска одлука со која е по-

вреден овој закон или прописот за стопанскиот пре-
стап, како и против судската постапка што и прет-
ходела на правосилната судска одлука, може да се 
подигне барање за заштита на законитоста. 

Член 131 
(1) За барањето за заштита на законитоста ре-

шава судот определен со републички односно со по-
краински пропис. 

(2) Сојузниот суд решава за барањето за заш-
тита на законитоста поради повреда на овој закон 
или на сојузниот пропис за стопанскиот престап, 
ако одлуката ја донел судот во републиката односно 
во автономната покраина надлежен за решавање 
во втор степен. -

(3) Судот од став 1 на овој член решава за ба-
рањето за заштита на законитоста и кога со одлу-
ката на тој суд е повреден и сојузен и републички 
односно покраински закон. Против пресудата на 
ТОЈ суд може поради повреда на сојузен закон или 
на сојузниот пропис за -стопанскиот престап, да се 
подигне барање за заштита на законитоста за кое 
решава Сојузниот суд. 

Член 132 
Ако надлежниот Јавен обвинител во републи-

ката. односно во автономната покраина не подигнал 
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барање за заштита на законитоста поради повреда 
на сојузен закон или на сојузниот пропис за сто-
панскиот престап за тоа што нашол дека нема основ 
за тоа, тоа барање може да го подигне сојузниот 
јавен обвинител пред Сојузниот суд/ 

Член 133 
Барање за заштита на законитоста може да по-

дигне јавниот обвинител во рок од три месеци од 
денот кога на странките им е доставена одлуката 
протега која е дозволено подигање на барањето, од-
носно во рок од три месеци од денот кога на стран-
ката и е соопштена одлуката на републичкиот од-
носно на покраинскиот јавен обвинител дека не на-
шол основ за подигање на барање за заштита на 
законитоста (член -132). 

Член 134 
Сојузниот суд може да бара од-судот надлежен за 

извршување да го одложи извршувањето на Одлу-
ката односно да го прекине веќе започнатото извр-
шување до донесување на одлука за подигнатото ба-
рање. 

Г л а в а XIV 

СКРАТЕНА ПОСТАПКА 

Член 135 
(1) Во постапката за стопански престапи за кои 

е надлежен судија-поединец може, на предлог од 
тужителот, да се донесе решение за стопанскиот 
престап без определување главен претрес (скратена 
постапка). 

(2) Скратена постапка може да се спроведе само 
ако претставникот на обвинетото правно лице веќе 
е сослушан, а обвинетото одговорно лице веќе е 
испитано. 

(2) Во скратената постапка може да се изрече 
парична казна, и тоа на обвинетото правно лице 
најмногу до 30.000 динари, а на обвинетото одговор-
но лице најмногу до 3.000 динари. ' 

. (4) Во скратената постапка не можат да се из-
речат заштитни мерки, освен заштитната мерка 
одземање на предмет и заштитната мерка одземање 
на имотна корист, ако вредноста на предметот, од-
носно постигнатата имотна Корист не го преминува 
износот од 5.000 динари. 

Член 130 
Во скратената постапка може да се одлучи и за 

имотноправното барање, ако барањето не преминува 
1.000 динари. 

Член 137 
(1) Решението за стопански престап донесено во 

скратена постапка мора да се изработи писмено бб 
рок од три дена од денот на донесуваното. Ова ре-
шение може да се напаѓа само со приговор од об-
винетиот, во рок од осум дена од денот кога реше-
нието е Доставено до обвинетиот. 

(2) Ненавремеииот или недозволениот приговор ќе 
го отфрли судијата-поединец што го донел реше-
нието за стопанскиот престап. Против решението за 
отфрлање на приговорот обвинетиот има право на 
жалба до советот на тој суд. 

Член 138 ' 
(1) Ако обвинетиот во определениот рок поднесе 

приговор, судијата-поединец што го донел реше-
нието за стопанскиот престап ќе го стави вон од 
сила тоа решение и ќе се спроведе редовна по-
стапка. 

(2) Решението за стопанскиот престан Донесено 
во редовната постапка не може за обвинетиот да 

биде понеповолно од решението што по повод не-
говиот приговор е ставено вон од сила. 

Член 139 
Врз решението за стопанскиот престап донесено 

во скратена постапка согласно се применуваат од-
редбите на овој закон и на Законот за кривичната 
постапка што се однесуваат на пресудата. 

Г л а в а XV 

ПОСЕБНИ ПОСТАПКИ 

1. Постапка за одземање на имотна корист 

Член 140 
(1) Ако пред или по поведувањето на постап-

ката за стопанскиот престап обвинетото правно лице 
престанало да постои, постапката, на барање од 
јавниот обвинител, ќе се спроведе против она прав-
но лице врз кое преминале обврските од правното, 
лице што престанало да постои, и тоа само во поглед 

на одземањето на имотната корист што е постигна-
та со извршувањето на стопанскиот престап. 

(2) Одземање на имотна корист може да се из-
рече само во височина на имотот што е преземен од 
обвинетото правно лице што престанало да постои. 

(3) За водење на постапката во смисла на ст. 1 
и 2 од овој член е надлежен судот кој би бил ствар-
но и место надлежен за водење на постапката по-
ради стопанскиот престап против правното лице 
што престанало да постои. 

2. Постапка за надомест на штета парада неоправ-
дана осуда 

Член 141 
Правното лице или одговорното лице кое во 

постапката по стопанскиот престап неоправдано о 
Осудено има право на надомест на штета. 

Член 142 
(1) Тужба за надомест на штета поради неоправ-

дана осуда поднесува осудениот до првостепениот 
Суд што ја донел поранешната пресуда односно ре-
шение во скратената постапка. 

(2) Против одлуката на првостепениот суд е доз-
волена жалба до второстепениот суд во рок од осум 
дена од денот на доставувањето на првостепената 
одлука. 

3. Постапка за бришење па осудата, за престанува-
ње на заштитната мерка или на правната последица 

од осудата 

Член 143 
(1) Решение за бришење на осудата или реше-

ние за бришење на условната осуда (член 42) до-
несува, на барање од осуденото лице, првостепениот 
суд што ја води евиденцијата (член 41). 

(2) Пред донесувањето на решението за брише-
ње на осудата ќе се извршат потребните проверу-
вања, а особено ќе се соберат податоци за тоа дали 
против осуденото одговорно лице е во тек постапка 
за нов стопански престап сторен пред истекот на 

рокот предвиден за бришење на осудата. 

Ч,лен 144 
Во уверението што се издава врз основа на еви-

денцијата не смее да се внесува бришана осуда. 
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Член 145 
(1) Молба за престанување на заштитната мерка 

забрана на вршење на определена должност или на 
правната последица од осудата, осуденото одговор-
но лице поднесува до првостепениот суд што ја из-
рекол заштитната мерка односно што ја изрекол 
осутада поради која настапила правната последица 
од осудата. , 

(2) По спроведувањето на потребните извиди 
за околностите важни за одлучување, судот од 
став 1 на овој член донесува одлука во совет соста-
вен од тројца судии. 

(3) Против одлуката на првостепениот суд мо-
лителот и јавниот обвинител што постапува пред 
тој суд можат да изјават жалба до второстепениот 
суд. 

Член 146 
Ако молбата биде одбиена, /нова молба не може 

да се поднесе пред истекот на две години од денот 
на правосилноста на решението за одбивање на по-
ранешната молба. 

4. Должност за известувале за осудувачката одлука 

Член 147 
(1) За правосилна одлука со која на правно лице 

му е изречена парична казна за стопански престап, 
,индивидуалниот работоводен орган односно претсе-
дателот на колегијалниот работоводен орган или 
нему соодветно одговорно лице на осуденото правно 
лице е должен да го извести на погоден начин ра-
ботничкиот совет или друг орган на управување .на 
тоа правно лице, во рок од осум дена од денот кога 
е доставена одлуката до правното лице. 

(2) Ако работничкиот совет односно друг орган 
на управување во рокот од став 1 на овој член не 
биде известен, ќе се казни за прекршок одговорното 
лице во правното лице со парична казна до 2.000 
динари. 

Г л а в а XVI 

УСЛОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ 

Член 148 
(1) Одлуките донесени во постапката за стопан-

ските престапи се извршуваат кога ќе станат пра-
восилни и кога за извршувањето не постојат закон-
ски пречки. 

(2) Одлуките стануваат правосилни кога пове-
ќе не можат да се побиваат со жалба или ако жал-
ба не е дозволена. 

Член 149 
Ако против првостепена одлука со која е из-

речена парична казна или заштитна мерка е изја-
вена жалба, не може да се пристапи кон извршува-
ње на одлуката пред да му биде на обвинетиот 
доставена второстепената одлука. 

Член 150 
Одлуката со која правосилно е изречена парич-

на копча или е одлучено за надомест на трошоците 
на постапката се извршува кога ќе истече во од-
луката предвидениот рок за плаќање на казната 
односно на трошоците на постапката, ,рвој рок се 
смета од денот кога на осудениот му е доставена 
одлуката по жалбата односно од денот кога станала 
пророси на одлуката на првостепениот суд за која 
второстепениот суд не одлучувал по повод жалбата. 

Член 151 
Ако судот што ја донел одлуката во прв сте-

пен не е надлежен за нејзино извршување, ќе до-

стави, заверен препис на одлуката со потврда за 
извршноста до органот надлежен за извршување, 
кој без одлагање ќе пристапи кон извршување. 

Д е л т р е т и 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 152 
Паричните казни и заштитните мерки предвиде-

ни во прописите донесени до влегувањето во сила на 
овој закон не можат да се изрекуваат над најго-
лемата мера определена во овој закон. 

Член 153 
(1) Ако обвинителен предлог е поднесен пред 

влегувањето во сила на овој закон, натамошната 
постапка ќе се спроведе според -досегашните про-
писи. 

(2) Ако ПОВИСОКИОТ суд по влегувањето во сила 
на овој закон ја укине одлуката на првостепениот 
суд и предметот го врати на повторно судење но-
виот претрес и целата натамошна постапка ќе се 
спроведат според овој закон. 

Член 154 
Одредбите на чл. 121 и 122 од овој закон ќе се 

применуваат кога обвинителен предлог е поднесен 
пред влегувањето во сила' на овој закон, ако прво-
степената судска одлука е донесена по влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 155 
Во постапката за стопанските престапи согласно 

ќе се применуваат прописите за надомест на тро-
шоците во кривичната постапка. 

Член 156 
Со денот на влегувањето во сила на оврј закон 

престанува да важи Законот за стопанските преста-
пи („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/65, 42/69 и 6/73). 

Член 157 
Овој закон влегува во сила на 1 јули 1977 го-

дина. 

41. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКР-
ШОЦИТЕ СО КОИ СЕ ПОВРЕДУВААТ СОЈУЗНИ-

ТЕ ПРОПИСИ 

Се прогласува Законот за прекршоците со кои 
се повредуваат сојузните прописи, што го усвои 

Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 24 декември 1976 година. 

ПР бр. 553 
24 декември 1976' година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ СО КОИ СЕ ПОВРЕДУВААТ 

СОЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ 

Д е л п р в и 

ОДГОВОРНОСТ И КАЗНУВАЊЕ ЗА ПРЕКР-
ШОЦИ 

Г л а в а I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат општите услови на 

одговорност и санкциите што се пропишуваат за 
прекршоците определени во сојузните прописи -и 
се уредува прекршочната постапка што ја водат 
сојузните органи. 

Одредбите на овој закон за одговорноста и каз-
нувањето за прекршоците (чл. 2 до 51) ги примену-
ваат и органите во републиките и автономните по-
краини кога одлучуваат за прекршоци со кои се 
повредуваат сојузните прописи. 

Член 2 
Прекршоците определени во сојузните прописи 

(во натамошниот текст: прекршоци) се повреди на 
јавниот поредок утврден со сојузен закон и со друг 
сојузен пропис за кои се предвидуваат прекршочни 
казни и заштитни мерки. 

Член 3 
За прекршок не се одговара ако пред да е сто-

рен не бил предвиден со сојузен пропис како пре-
кршок, ниту може да се изрече казна или друга 
санкција што не била однапред пропишана. 

Ако по сторениот прекршок е изменет сојузниот 
пропие за прекршокот, ќе се примени прописот што 
е, поблаг за сторителот. 

Член 4 
Прекршоците можат да се пропишуваат со со-

јузен закон, со уредба или со одлука на Сојузниот 
извршен совет, како и со правилник или со наред-
ба на колегијален сојузен орган на управата и на 
функционер кој раководи со сојузен орган на 
управата односно со сојузна организација, ако со 
сојузен закон се овластени да пропишуваат прекр-
шоци и во границите на овластувањата определени 
со тој закон. 

Член 5 
За прекршок предвиден со сојузен пропис ќе 

се казни ако е сторен на територијата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија или 
ако е сторен на домашен брод или воздухоплов до-
дека се наоѓа надвор од територијата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

За прекршок сторен во странство ќе се казни 
само ако е тоа определено со сојузен закон или со 
пропис на Сојузниот извршен совет. 

Во случајов од став 1 на овој член, по,д услов 
на заемност, гонење за прекршок може да и се от-
стапи на странска држава во која сторителот на 
прекршокот КОЈ е странски државјанин има живеа-
лиште,. 4 

Член 6 
Прекршокот ноже да биде извршен со стору-

вање или несторување. 
Прекршокот е извршен со несторување кога 

сторителот го пропуштил дејствието што бил дол-
жен да го изврши. 

Член 7 
Прекршокот е извршен во време кога сторите-

лот работел или бил должен да работи, без оглед 
кога настапила последицата. 

Член 8 
Прекршокот е извршен во местото каде што 

работел сторителот или бил должен да работи, ако 
со прописот за прекршокот не е определено пои-
наку. 

Г л а в а 11 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Член 9 
Не е одговорен за прекршок сторител кој во 

време на извршувањето на прекршокот не можел 
да го сфати значењето на своето дејствие или про-
пуштање, или не можел да управува со своите пос-
тапки, поради трајна или привремена душевна бо-
лест, привремена душевна растроеност или заоста-
нат душевен развој. 

Околноста дека прекршокот е сторен под вли-
јание на алкохол или опојни дроги .не ја исклучу-
ва одговорноста на сторителот. 

Член 10 
За одговорноста е доволна небрежноста на сто-

рителот, ако со прописот за прекршокот не е опре-
делено дека сторителот ќе се казни само ако прекр-
шокот е сторен со умисла. 

- Одредбите на Кривичниот закон на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија за 
умисла и небрежност сообразно се применуваат и 
за прекршоците. 

Член 11 
Не е одговорен тој што ќе стори прекршок под 

влијание на сила, закана или принуда, или кој во 
време на извршувањето на прекршокот погрешно 
сфатил дека постојат околности, според кои, да 
постоеле, неговото дејствие би било дозволено. 

Член 12 
Непознавањето на прописот со кој се предвиду-

ва прекршок не извинува. 

Член 13 
Не е одговорен тој што ќе стори прекршок во 

нужна одбрана. 
Нужна е онаа одбрана што е неопходно потре-

бна сторителот да одбие од себе си или од друг 
истовремен противправен напад. 

Член 14 
Не е одговорен тој што ќе стори прекршок во 

крајна нужда. 
Прекршок е сторен во крајна нужда ако е сто-

рен така што сторителот да отстрани од себе си 
или од друг истовремена нескривена опасност 
што на друг начин не можела да се отстрани и 
ако при тоа стореното зло не е поголемо од она 
што се заканувало. 

Член 15 
Ако сторителот ги пречекорил границите на 

нужната одбрана односно крајната нужда "може 
поблаго, да се казни, а акс тоа пречекорување е 
сторено под особено олеснувачки околности нема 
да одговара за прекршок, 

V 
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Член-16 
Тој што со умисла ќе поттикне друг или ќе му 

помогне да стори прекршок, ќе се казни како самиот 
да го сторил. 

Со оглед на природата на прекршокот, како и 
на начинот и околностите под кои е извршено пот-
тикнувањето или помагањето и степенот на одго-
ворноста на поттикнувачот и помагачот, поттикну-
вачот и помагачот можат да се казнат поблаго. 

Ако поттикнувањето или помагањето е изврше-
но под особено олеснувачки околности или ако до 
извршување на прекршок не дошло, поттикнувачот 
и помагачот нема да одговараат за прекршокот. 

Член 17 
За обид на прекршок сторителот е одговорен 

само ако тоа е предвидено со сојузен, закон. 

Член 18 
Правното лице, и одговорното лице во правното 

лице можат да бидат одговорни за прекршок само 
ако тоа е предвидено со пропис за прекршокот. 

Општествено-политичките заедници и нивните 
органи, другите државни органи, органите на 
општествената заедница и месните заедници не мо-
жат да бидат одговорни за прекршок. 

Со сојузен закон може да се пропише дека за 
прекршок одговара одговорното лице во органот 
на општествемо-политичката заедница, во друг др-
жавен орган или во месната заедница. 

Член 19 
Правното лице е одговорно за прекршок ако до 

извршување на прекршокот дошло со дејствие или 
со пропуштање на должен надзор од страна на ор-
ганот на управување или на одговорното лице или 
со дејствие на друго лице што било овластено да 
постапува од името на правното лице. 

Член 20 
Одговорност на одговорното лице постои ако до 

извршување на прекршок дошло со негово дејствие 
или со негово пропуштање. 

- За одговорно лице, во смисла на овој закон, се 
смета лицето на кое во основната организација на 
здружен труд, во друга организација или заедница, 
или во друго правно лице му се доверени определе-
ни работи што се однесуваат на управувањето, ра-
ботењето или процесот на работата, како и лицето 
кое во органот на општествено-политичката заед-
ница или во друг државен орган врши определени 
должности. 

Член 21 
Одговорноста на одговорното лице за прекршок 

не престанува затоа што му престанал работниот 
однос во правното лице или во државниот орган 

ниту затоа што настанала неможност за казнување 
на правното лице поради неговото престанување. 

Член 22 
Одговорност на одговорното лице за прекр-

шокот не постои ако тоа постапувало врз основа 
на наредба од друго одговорно лице или од орган 
на управување и ако ги презело сите дејствија што 
врз основа на закон, друг пропис или општ акт 
било должно да ги преземе за да го спречи извр-
шувањето на прекршокот. 

Член 23 
Ако во сојузниот пропис СО кој е предвиден' 

прекршок не е определено поинаку, странско прав-
но лице и странско одговорно лице ќе се казни за 

прекршок ако прекршокот е сторен на територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и ако странското правно лице има деловна 
единица во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија. 

Член 24 
Лицето што во кривичната постапка или во по-

стапката за стопански престапи правосилно е огла-
^сено за виновно за дело кое има и обележја на 
прекршок, нема да се казни за прекршок. 

Г л а в а I I I 

КАЗНИ И ЗАШТИТНИ МЕРКИ 

1. Казни 

Член 25 
За прекршок може да се пропишува парична 

казна или казна затвор. 
За прекршок може алтернативно да се пропи-

ше и парична казна и казна затвор. За прекршок 
сторен о,д материјална заинтересираност можат да 
се пропишат обете казни кои се изрекуваат заед-
но или се изрекува само една од тие казни. 

За прекршоци на правни лица и на одговорни 
лица, како и за прекршоци за кои постапка водат 
сојузните органи, може да се пропише само парична 
казна. 

Под условите предвидени со овој закон, на 
сторителот на прекршок наместо казна затвор или 
парична казна може да му се изрече укор. 

Член 26 
Казната затвор може да се пропише само со 

закон. 
Казната затвор не може да се пропише во тра-

ење покусо од еден ден ниту подолго од. триесет 
дена. ' 

За потешки прекршоци со кои се загрозува жи-
вотот или здравјето на луѓето или поради кои мо-
жат да настанат други потешки последици, може 
да се пропише казна затвор до шеесет дена. 

Казната затвор се изрекува на полни денови. 

Член 27 
Парична казна може да се пропише во износ 

од 50 до 5.000 динари. 
За прекршоци на правни лица, како и за пре-

кршоци на поединци што самостојно вршат дејност 
со личен труд со средства во сопственост на гра-
ѓани (во натамошниот текст: поединец во вршење 
на самостојна дејност), со сојузен закон или со 
пропис на Сојузниот извршен совет може да се 
пропише парична казна и над 5.000 динари но нај-
многу до 50.000 динари, а со правилник и наредба 
од колегијален сојузен орган на управата и од 
функционер кој раководи со сојузен орган на уп-
равата односно со сојузна организација — најмно-
гу до 10.000 динари. 

Со сојузен закон или со пропис на Сојузниот 
извршен совет може за прекршоците што претста-
вуваат потешка повреда на сојузните прописи да 
се пропише за правни лица, како и за поединци во 
вршење на -самостојна дејност, парична казна и до 
100.000 динари, а за одговорното лице и за други 
поединци - до 20.000 динари. 

За прекршоците од став 3 на овој' ч л е н к о 
сразмер со височината на причинетата штета или 
^извршената обврска може да ее пропише парич-

- на казна, најмногу до дваесеткратен износ на при-
чинетата штета, на неизвршената обврска или вред-
носта на стоките или друга работа што е предмет на^ 
прекршокот. 
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Паричната казна што се наплатува ич самото 
место може со сојузен пропис да се утврди во фик-
сен износ, и тоа: за- правно лице и за поединец во 
вршење на самостојна дејност до 1.000 динари, а за 
одговорно лице и друг поединец - до 500 динари. 

Член 28 
Во решението за прекршокот се определува ро-

кот за плаќање на парична казна, кој не може да 
биде покус од петнаесет дена ниту подолг од три 
месеци од денот на правосилноста на решението. 

Во оправдани случаи органот што го донел ре-
шението за прекршок во прв степен може да до-
зволи паричната казна да се исплати во отплати. 
Во тој случај тој орган ќе го определи начинот на 
исплатување и рокот на исплатата, кој не може да 
биде подолг од шест месеци, ако со сојузен закон 
не е определено поинаку. 

Член 29 
Ако казнетиот во определен рок не ја плати 

паричната казна што ја изрекол сојузниот орган, 
казната ќе се наплати по присилен пат. 

АКО паричната казна не може присилно да се 
наплати ќе се замени со казна затвор. За замена 
на паричната казна во казна затвор ќе се донесе 
посебно решение. 

Паричната казна не може да се замени во казна 
затвор на одговорно лице, како ни на помлад офи-
цер, офицер или воен службеник во активна слу-
жба на Југословенската народна армија (активно 
воено лице). 

Член 30 
При заменување на паричната казна во казна 

затвор се сметаат секои започнати 100 динари во 
еден ден затвор, но така што казната затвор да не 
може да биде подолга од 30 дена. 

Ако, покрај паричната казна, е изречена и каз-
на затвор, затворот со кој се заменува паричната 
казна и изречената казна затвор не можат вкупно 
да траат подолго од шеесет дена. 

Ако е изречена парична казна за прекршок за 
кој покрај таа казна алтернативно е пропишана и 
казна затвор, во случај на замена на паричната каз-
на во казна затвор, казната затвор не смее да ја 
прејде најголемата мера на казната затвор пропи-
шана за тој прекршок. 

Ако е наплатен еден дел од паричната казна, 
остатокот сразмерно ќе се замени со казна затвор 
со ограничувањата предвидени во ст. 1 до 3 на 
овој член. 

Извршувањето на казната затвор со која е за-
менета паричната казна ќе се прекине ако казне-
тиот го плати остатокот на паричната казна. 

Член 31 
Ако паричната казна за прекршок ја изрекол 

орган во републиката односно во автономната по-
краина, а казнетиот не ја плати паричната казна 
во определениот рок, се применуваат одредбите на 
републичките односно покраинските прописи за при-
силна наплата или за замена на паричната казна 
во казна затвор. 

Член 32 
Износите на наплатените парични казни за пре-

кршоци според кои постапката ја водат сојузните 
органи се внесуваат во буџетот на федерацијата, 

Член 33 
Казната за прекршок се одмерува во границите 

определени со пропис во кој е предвиден прекршокот 
земајќи ги предвид сите оклности што влијаат ка-
зната да биде поголема или помала (отежнувачки 
и олеснувачки околности), а особено тежината на 

сторениот прекршок, околностите под кои е сто-
рен прекршокот, степенот на одговорноста, личните 
прилики на сторителот и неговото однесување по 
сторениот прекршок 

При одмерување на паричната казна ќе се зе-
ме предвид и имотната состојба на сторителот од-
носно економската состојба на правното лице. 

Ако со сојузен закон не е предвидено поинаку, 
како отежнувачка околност за прекршокот не може 
да се земе казната ниту заштитната мерка и порано 
изречена за прекршок, ако од денот на правосилно-
ста на решението за прекршокот поминало повеќе 
од две години. 

Член 34 
Ако паричната казна и казната затвор се ал-

тернативно пропишани, казната затвор ќе се изре-
че за прекршок со кој се предизвикани потешки 
последици или за прекршок кој укажува на пого-
лем степен на одговорноста на сторителот. 

Член 35 
Ако при одмерувањето на казната се утврди 

дека прекршокот не е од потешка природа, а пос-
тојат олеснувачки околности што укажуваат дека 
и со поблага казна ќе се постигне целта на казну-
вањето, пропишаната казна може да се ублажи на 
еден од следните начини: 

1) ќе се изрече казна под најмалата мера на 
казна што е пропишана за тој прекршок, но не под 
најмалата законска мера на тој вид казна; 

2) наместо пропишаната казна затвор ќе се из-
рече парична казна; 

3) наместо пропишаната казна затвор и парич-
на казна ќе се изрече само една од тие казни. 

Член 36 
Ако постојат околности што во значителна 

мера ја намалуваат одговорноста на сторителот, та-
ка што може да се очекува дека во иднина ќе из-
бегнува вршење на прекршок и без изрекување на 
пропишаната казна, наместо казна може да се из-
рече укор. 

Укор може да се изрече и ако прекршокот се 
состои од неисполнување на пропишана обврска или 
со прекршокот е нанесена штета, а сторителот пред 
донесувањето на решението за прекршокот ја ис-
полнил пропишаната обврска, односно ја отстранил 
или надоместил нанесената штета. 

Член 37 
Нема да се казни сторител на прекршок ако 

прекршокот според околности под кои е сторен е 
од мало значење и ако не предизвикал последици 
или последиците се незначителни. 

Нема да се казни за прекршок правно лице ако 
прекршокот го открил и го пријавил органот г а 
самоуправната работничка контрола или друг ор-
ган на тоа правно лице, или работниците во тоа 
правно лице. 

Член 38 
Ако сторителот со едно дејствие или со повеќе 

дејствија сторил повеќе прекршоци по кои не е до-
несено решение за прекршокот, а постапката се 
води пред истиот орган, ќе се утврди претходно 
казна за секој прекршок и ќе се изречат сите утвр-
дени казни, а ако казните се од ист вид ќе се из-
рече една вкупна казна што е еднаква на збирот 
на одделни утврдени казни, со тоа што вкупната 
казна затвор да не може да прејде шеесет дена, а 
вкупната парична казна не може да биде поголема 
од БОЈНИОТ износ на најголемата мера на парич-
на казна. 
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Ако за еден од повеќе прекршоци е утврдена 
парична казна врз основа на член 27 став 4 од овој 
закон, за тој износ ќе се зголеми вкупната парич-
на казна која за другите прекршоци е утврдена 
според став 1 од овој член. 

Ако во случај од став 1 на овој член за повеќе 
прекршоци е изречена казна затвор над триесет 
дена и парична казна, казната затвор со која се 
заменува паричната казна не може, заедно со изре-
чената казна затвор, да прејде деведесет дена. 

Член 39 
Казната затвор не може да се изрече на бре-

мена жена по наполнети три месеци бременост ни-
ту на мајка додека детето не ќе наполни една го-
дина, а ако детето е родено мртво - додека не ќе 
поминат шест месеци од денот на пораѓањето. 

2. Заштитни мерки 

Член 40 
Со сојузен закон можат кон казната за прекр-

шок да се пропишат следните заштитни мерки: 
1) одземање на предмети; 
2) одземање на имотна корист; 
3) забрана на вршење самостојна дејност; 
4) забрана на управување со моторно возило; 
5) оддалечување на странец од територијата на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Заштитните мерки од точ. 1, 2 и 5 став 1 на 
овој член мажат, под условите предвидени со овој 
закон, да се изречат и кога не се пропишани за 
прекршок. 

Заштитни мерки можат да се изречат и ако каз-
на за прекршок не е изречена, само ако таква мож-
ност е предвидена во сојузен закон. 

Со сојузен закон можат да се предвидат и дру-
ги заштитни мерки ако тоа го бара посебната при-
рода на прекршокот, но тие можат да се изреку-
ваат само кон казната за прекршоци. 

Член 41 
Предметите што се употребени или биле наме-

нети за извршување на прекршок или што наста-
нале со извршување на прекршокот можат да се 
одземат од сторителот на прекршокот. 

Предметите од став 1 на овој член можат да се 
одземат и кога не се сопственост на сторителот на 
прекршокот или со нив не располага правното ли-
це — сторител на прекршокот ако тоа го бараат 
интересите на општата безбедност, чувањето на жи-
вотот и здравјето на луѓето, сигурноста на стоков-
ниот промет или причините на Јавниот морал, грко 
и во други случаи предвидени со закон. Со одзема-
ње на предметите не се гиба во правото на трети 
лица на надомест на штета од сторителот. 

Органот што го донел решението за прекршо-
кот определува дали одземените предмети ќе се 
уништат, продадат или ќе му се предадат на заин-
тересираниот орган односно организација. 

Парите добиени со продажба на предмет што е 
сопственост на сторителот на прекршокот, односно 
со продажба на предмет со кој располага правното 
лице — сторител на прекршокот, а е одземен спо-
ред решението на сојузен орган, се внесуваат во 
буџетот на федерацијата. 

Ако се продадени предмети што не се сопстве-
ност на сторителот на прекршокот или со нив не 
располага правното лице — сторител на прекршо-
кот, парите му се предаваат на лицето чија соп-
ственост се тие предмети односно на правното лице 
кое располага со тие предмети. Ако тоа лице е не-
познато и не се јави ниту за една година од денот 

на продажбата, парите добиени од продажбата на 
такви предмети се внесуваат во буџетот на феде-
рацијата.. 

Член 42 
Одземањето на имотна корист се состои во од-

земање на пари, предмети од вредност и секоја 
друга имотна корист постигната со извршување на 
прекршокот. Ако такво одземање не е можно, сто-
рителот ќе се обврзе да го плати паричниот износ 
кој и одговара на вредноста на прибавената имотна 
корист. 

Во поглед на изрекување на заштитната мерка 
одземање на имотната корист, сообразно ќе се при-
менуваат и одредбите за обезбедување на правото 
на оштетениот и другите соодветни одредби на 
Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Имотната корист одземена со решението на со-
јузен орган се внесува во буџетот на федерацијата. 

Член 43 
Забраната на вршење самостојна дејност се со-

стои во привремена забрана на сторителот на 
прекршокот да врши занаетчиска или друга деј-
ност за која се издава дозвола од надлежниот 
орган. 

Ако со сојузниот закон со кој се определува пре-
кршокот посебно не се пропишани условите за 
изрекување на мерката од став 1 на овој член, таа 
мерка може да му се изрече на сторителот на пре-
прекршокот чие натамошно занимавање со само-
стојна дејност би Фило опасно за животот или здра-
вјето на луѓето или кој ја злоупотребил самостојната 
дејност за извршување на прекршокот. 

Заштитната мерка од став 1 на овој член може 
да се изрече во траење од три месеци до една го-
дина. Времето на траењето на изречената мерка те-
че од денот на правосилноста на решението за 
прекршокот. Времето поминато на издржување на 
казна затвор не се засметува во времето на трае-
њето на изречената мерка. 

Член 44 
Забраната на управување со моторно возило се 

састои од забрана на управување со моторно возило 
од определен вид или категорија. 

Ако со сојузниот закон со кој се пропишува 
прекршокот не се пропишани услови за изрекување 
на мерката од став 1 на овој член, таа мерка може 
да му се изрече на сторителот на прекршокот што 
сторил потешка повреда на прописите за безбедно-
ста на сообраќајот или чие поранешно кршење на 
тие прописи покажува дека е опасно сторителот на 
прекршокот да управува со моторно возило од опре-
делен вид или категорија. При одлучувањето дали 
ќе му се изрече оваа мерка, ќе се земе предвид и 
тоа дали сторителот е возач' на моторно возило по 
занимање. 

Член 45 
Оддалечувањето на странец од територијата на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
може да му се изрече на странец што е казнет за 
прекршок поради кој е непожелен неговиот ната-
мошен престој во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Заштитната мерка од став 1 на овој член може 
да се пропише во траење од шест месеци до три 
години. Времето на траењето на изречената мерка 
тече од денот на правосилноста на решението за 
прекршок. Времето поминало на издржување на 
казната затвор не се засметува во времето на тра-
ењето на изречената мерка. 
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Г л а в а IV 

ЗАСТАРЕНОСТ 

Член 46 
! Прекршочна постапка не може да се преземе 

ако помине една година од денот кога е сторен пре-
кршокот. ' ^ V 

Член 47 
Изречената казна и заштитната мерка не можат 

да се извршат ако од денот на правосилноста на 
решението за прекршокот поминала една година. 

Член 48 
Застарувањето на гонењето и застарувањето на 

извршувањето на казнава односни на заштитната 
мерка за прекршок не тече за времето за кое гоне-
ње односно извршување не може да се преземе спо-
ред сојузен закон. 

Застарувањето се прекинува со секое дејствие 
на надлежниот орган што се презема заради гонење 
на сторителот на прекршокот или заради извршу-
вање на казната односно на. заштитната мерка. 

Со секој прекин застарувањето почнува одново 
да тече, но застареноста во секој случај настанува 
кога ќе измине двапати онолку време колку што 
според законот се бара за застареноста на гонењето 
или извршувањето на казната односно на заштитна-
та мерка. 

Член 49 
Одредбите од чл. 46 и 47 од овој закон за роко-

вите на застареноста се применуваат само ако со 
сојузен закон за' одделни прекршоци не е опреде-
лен друг рок на застареност. -

Г л а в а V 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ОДГОВОРНОСТА И ЗА 
КАЗНУВАЊЕТО НА МАЛОЛЕТНИЦИ 

Член 50 
За прекршок не е одговорен малолетник што во 

времето на извршувањето на прекршокот не напол-
нил четир-инаесет години (дете). 

На малолетник што во времето на извршување-
то на прекршокот наполнил четиринаесет години а 
не наполнил шеснаесет години (помлад малолет-
ник) може да му се изрече само мерка од воспитен 
карактер, 

На малолетник што во времето на извршува-
њето на прекршокот наполнил шеснаесет години а не 
наполнил осумнаесет години (постар малолетник) му 
се изрекува, по правило, мерка од воспитен карак-
тер, а само до исклучок може да му се изрече казна. 

Во поглед на видот на мерката од воспитен ка-
рактер, казната и заштитната мерка, како и усло-
вите за нивно изрекување, се применуваат соодвет-
ните прописи за прекршоците што важат на тери-
торијата на републиката односно на автономната 
покраина на која е седиштето на органот надлежен 
за водење на прекршочната постапка. Во случај на 
изрекување на казната затвор на постар малолет-
ник, таа казна не може да биде подолга од 15 дена, 
ниту паричната казна може да се замеша со затвор 
во подолго траење. 

Член 51 
Со сојузен закон или со пропис на Сојузниот 

извршен совет може да се определи дека родителот, 
посвоителот односно старателот на малолетникот што 
сторил прекршок ќе се казни ако сторениот пре-
кршок е последица од нивно пропуштање на дол-
жните грижи за малолетникот а се во можност да 
вршат таков надзор. 

ѓ Д е л в т о р и 

ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА ШТО ЈА ВОДАТ СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Г л а в а VI 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 52 
Одредбите од овој закон за прекршочната по- ' 

Стапка ги применуваат сојузните органи кога водат 
прекршочна постапка. 

Член 53 / 
Органот што води прекршочна постапка е дол-

жен вистинито и наполно да ги утврди фактите што 
се од важност за донесување на решението/ Тој е 

- должен со еднаква грижливост да ги испита како 
Околностите што го товарат обвинетиот така и окол-
ностите што му одат во корист. 

Член 54 
Пред донесувањето на решение за прекршок, на 

обвинетиот му се дава можност да се изјасни за она 
што му се става на товар .(член 107), освен ако се 
донесува решение за прекршок по скратена поста-
пка. 

Ако уредно повиканиот обвинет не дојде на со-
слушување и не го оправда изостанокот, а неговото 
сослушување не е нужно за утврдување на фак-
тичната состојба, на работите, решение за прекршок 
може да се донесе и без сослушување на обвине-
тиот, 

Член 55 
Против правното лице и одговорното лице во 

правното лице се спроведува единствена прекршоч-
на постапка, освен ако постојат законски Причини 
да се води постапка само против едно од нив. 

Член 56 
Во прекршочната постапка органот што ја води 

постапката ги оценува доказите по слободно уве-
рение. 

Член 57 
Органот што ја води прекршочната постапка ќе 

се грижи незнаењето и неукоста на обвинетиот и 
на другите лица што учествуваат во постапката да 
не бидат на штета на правата што според законов 
им припаѓаат во постапката. 

Член 58 
Органот што ја води прекршочната постапка е 

должен да настојува постапката да ја спроведе без 
одолжување и да ја оневозможи секоја злоупотре-
ба на правата што им припаѓаат на лицата кои уче-
ствуваат во постапката. 

Ч^ен 59 
Прекршочната постапка се води на јазикот што 

е во службена употреба "во подрачниот орган однос-
но во подрачната организациона единица на сојуз-
ниот орган. 

Обвинетиот, сведоците и другите лица што уче-
ствуваат во постапката имаат право при изведува-
њето на одделни дејствија во прекршочната постап-
ка или на усниот претрес да го употребуваат својот 
јазик. Ако прекршочната постапка односно усниот 
претрес не се води на јазикот на тоа лице, ќе се 
обезбеди, усно преведување на она што тоа, однос-
но другите го изнесуваат, како и исправите и дру-
гиот писмен доказен материјал. 

За правото на преведување ќе се ПОКРИЈ лицето 
од став 2 на овој член, кое може да се одрече од 
то.а право ако го знае јазикот на кој се води по-
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стапката. Во записникот ќе се забележи дека е да- шокот, а ако сторителот на прекршокот е член на 
дена поука и изјава на учесникот.. екипаж — сојузниот орган на чие подрачје се наоѓа 

Преведувањето го врши толкувач определен од , матичната лука на бродот односно матичното приста-
органот што ја води постапката. ниште на воздухопловот. 

Член 60 
Сите државни органи се должни да му укажу-

ваат правна помош на сојузниот орган што ја води 
прекршочната постапка. 

Член 61 
Прекршочна постапка нема да се води ниту ќе 

се изрекува казна за прекршок против лицата што 
уживаат дипломатски имунитет. 

Член 62 
Ако применувањето на прописите за прекршок 

зависи од претходното решение на некое правно 
прашање за чие решение е надлежан друг орган, 
органот што ја води прекршочната постапка може 
сам да го реши тоа прашање, а може да го одложи 
донесувањето на решението ако по тоа прашање ве-
ќе се води постапка пред друг орган. Решението на 
претходното прашање во прекршочната ,постапка 
има дејство само за предметот за кој се решавало 
во таа постапка. 

По прашањето за постоење на кривично дело и 
кривична одговорност на сторителот, органот' што 
ја, води прекршочната постапка е врзан со право-
силната пресуда на кривичниот суд со која обвине-
тиот е огласен за виновен за кривично дело. 

Г л а в а VII 

ОРГАНИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ПРЕКРШОЧНАТА' ПО-
СТАПКА 

1. Надлежност 

Член 63 
За водење на прекршочната постапка во прв 

степен се надлежни сојузните органи на управата 
определени со сојузен закон (во натамошниот текст: 
сојузни органи). 

Сојузниот орган е надлежен да води прекршоч-
на постапка и за воено лице, освен ако тоа сторило 
прекршок на местото што е под контрола на воени 
органи или во други случаи определени со сојузен 
закон. 

Член 64 
За жалбите на решенијата за прекршок што ги 

донеле сојузните органи во прв степен решава во 
втор степен Сојузниот совет за прекршоци. " ^ 

Сојузниот совет за прекршоци врши и даути ра-
боти определени со сојузен закон. I 

Член 65 
Ако со сојузен закон е определено прекршочна 

постапка да водат подрачните органи односно под-
рачните организациони единици на сојузните органи 
- за водење на прекршочната постапка месно е 
надлежен подрачниот орган односно подрачната ор-
ганизациона единица на сојузниот орган на чие под- ' 
рачје е сторен прекршокот. 

Сојузниот орган или подрачниот орган односно. 
подрачната организациона единица на сојузниот ор-
ган, која е надлежна за правното лице, надлежна е 
и за одговорното лице во правното лице. 

Ако прекршок е сторен на домашен брод или 
воздухоплов, за водење на прекршочната постапка е 
надлежен сојузниот орган на чие подрачје се наоѓа 
домашна лука или воздухопловно пристаниште во 
кое заврзува патувањето на сторителот на прекр-

Член 66 
Ако не може да се определи надлежноста спо-

ред местото на извршувањето на прекршокот, таа 
се определува според живеалиштето односно пре-
стојувалиштето на поединецот - сторител на пре-
кршокот, а ако прекршок сторило правно лице .— 
според седиштето на правното лице. 

Член 67 
Сојузниот орган што е надлежен за сторителот 

на прекршокот е надлежен и за соучесникот. Против 
сторителот на прекршокот и против соучесникот се 
спроведува единствена прекршочна постапка. Ако 
е тоа целесосбразно, надлежниот сојузен орган мо-
же одвоено да води постапка против одделни со-
учесници. 

Ако прекршокот како соучесници го сториле 
граѓански лица и воена лица, а за постапката про-
тив воени лица е надлежен воен орган, постапката 
ќе се вода одвоено за граѓански лица, а одвоено за 
воени лица. , 

Член 68 
Сојузниот орган што ја води прекршочната по-

стапка е должен да внимава по службена должност 
на стварната и месната надлежност. Ако утврди де-
ка за водење на прекршочната постапка е надлежен 
Друг сојузен орган, без одлагање ќе му го отстапи 
предметот на тој орган. 

Член 69 
Подрачниот орган односно подрачната организа-

циона единица на сојузниот орган може, пред да 
донесе решение за прекршок, да му го отстапи пред-
метот на подрачниот орган или на подрачната орга-
низациона единица на истиот сојузен орган на чие 
подрачје сторителот на прекршокот има живеалишта 
или престојувалиште, ако со тоа се олеснува постапи 
ката. 

Подрачниот орган, односно подрачната органи-
зациона единица на сојузниот орган може во рок од 
осум дена од денот на приемот на предметот да бара 
за оправданоста на отстапување во смисла на став 
1 од овој член да одлучи Сојузниот совет за пре-
кршоци. Одлуката на Сојузниот совет за прекршоци 
е конечна. 

Член 70 
За судирот на надлежноста помеѓу сојузните ор-

гани надлежни за водење на прекршочна постапка 
решава Сојузниот совет за прекршоци. ^ 

Против решението со кое е расправен судирот 
на надлежноста не е дозволена жалба. 

Член 71 
Ако на странска држава врз основа на 'меѓуна-

родниот договор и се отстапува гонење и казнување 
за прекршокот од надлежноста на сојузниот орган 
што на територијата на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија извршил странски држав-
јанин чие живеалиште е во странска држава, одлу-
ка за отстапување донесува Сојузниот совет за пре-
кршоци. 

Ако странската држава предложи да се презе-
ме во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија гонење и казнување за прекршокот што 
во странска држава го извршил државјанин на 
СФРЈ со живеалиште во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, одлука за презема-
ње на гонење и казнување донесува Сојузниот совет 
за прекршоци ако е во прашање прекршок од над-
лежноста на сојузниот орган. 
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2. Организација и состав 

Член 72 
Во сојузниот орган прекршочната постапка во 

прв степен ја води и решение за прекршокот до-
несува Комисија за прекршоци (во натамошниот 
текст: Комисија) составена од три члена од кои еден 
член е претседател. Претседателот и членовите на 
Комисијата можат да имаат заменици. 

Комисијата може да овласти одделен свој член 
да презема одделни дејствија во прекршочната по-
стапка. 

Член 73 
Претседателот и членовите на Комисијата како 

и нивните заменици, ги определува ,од редовите на 
работниците во сојузниот орган што ја води прекр-
шочната постапка во прв степен — функционерот 
што раководи со тој орган. 

Еден од членовите на Комисијата мора да биде 
дипломиран правник и да има потребно работно ис-
куство на соодветни правни, работи. 

Член 74 
Со сојузен закон може да се определи за пре-

кршоците за кои е пропишана парична казна за 
правно лице до 10.000 динари, а за одговорното ли-

це и за други поединци до 5.000 динари, прекршоч-
ната постапка да ја води и решение за прекршокот 
да донесува овластено службено лице во сојузниот 
орган. 

Службеното лице од став 1 на овој член мора 
да биде дипломиран правник со потребно работно 
искуство на соодветни правни работи, а го опреде-
лува од редовите на работниците во соју-зниот ор- / 
ган што ја вода- прекршочната постапка во прв 
степен — функционерот што раководи со тој ор-
ган. 

Член 75 
Сојузниот совет за прекршоци е самостоен со-

јузен орган. 
Сојузниот совет за прекршоци донесува делов-

ник за својата работа. 

Член 76 
Сојузниот совет за прекршоци се состои од по-

стојани членови од кои еден е претседател, како и 
од повремени членови. 

Претседателот и постојаните и повремените чле-
нови ,на Сојузниот совет за прекршоци ги именува 
и ги разрешува од должност Сојузниот извршен 
совет. 

Претседателот и постојаните членови на Сојуз-
ниот совет за прекршоци мораат да бидат дипломи-
рани правници и да имаат подолго работно искуство 
на соодветни правни работи. Повремените членови 
на Сојузниот совет за прекршоци се именуваат од 
редовите на стручњаци во областите во кои се про-
пишани прекршоци за кои сојузните органи водат 
прекршочна постапка. 

Претседателот и постојаните и повремените чле-
нови на Сојузниот совет за прекршоци се именуваат 
за период од четири години и можат да бидат по-
вторно именувани. 

Член 77 
Сојузниот совет за прекршоци решава во сове-

тите составени од три члена. 
Претседателот на советот од став 1 на овој член 4 

е претседател на Сојузниот совет за прекршоци или 
друг постојан член на Сојузниот совет за прекршо-
ци. Членовите на советот можат да бидат постојани 
или повремени членови на Сојузниот совет за пре-
кршоци. 

Член 78 
На повремен член на Сојузниот совет за пре-

кршоци му припаѓа надомест на трошоците што ги 
имал во вршењето на таа функција и надомест за за-
губената заработка. Височината на надоместот и на-
чинот на остварување на надоместот се уредуваат 
со пропис на Сојузниот извршен совет. 

Член 79 
Во сојузниот совет за прекршоци, за вршење на 

стручните и на административно-техничките работи, 
постојат потребен број работници што имаат соод-
ветна стручна подготовка. 

Член 80 
Врз работниците во работната заедница на, Со-

јузниот совет за прекршоци се применуваат пропи-
сите што важат за работниците во работната за-
едница на сојузните органи. 

Член 81 
Средствата за работа на Сојузниот совет за пре-

кршоци се обезбедуваат во буџетот на федерацијата. 

Г л а в а VIII 

ИЗЗЕМАЊЕ 

Член 82 
Лицето што врши определена должност во пре-

кршочната постапка ќе се изземе: 
1) ако е оштетено со прекршокот; 
2) ако обвинетиот, претставникот на правното 

лице, бранителот на обвинетиот, оштетениот или не-
говиот застапник му е брачен другар или сродник 
во права линија до четвртиот а по жена до вториот 
степен, 

3) ако во ист предмет било претставник на прав-
ното лице, бранител на обвинетиот, застапник или 
полномошник на оштетениот, сведок или вештак; 

4) ако постојат други околности што предизви-
куваат сомневање во неговата непристрасност. 

Изземени се од донесувањето на решение во 
втор степен лицата што учествувале во донесување-
то на решение за прекршок' во прв степен. 

Член 83 
Службеното лице што врши определена долж-

ност во. прекршочната постапка е должно самото да 
го бара своето изземање штом ќе дознае дека за 
тоа постои причина. 

Барање за изземање може да поднесе и обвине-
тиот односно претставникот на обвинетото правно 
лице, до донесувањето на решение за прекршокот. 
Лицето чие изземање се бара може до решението за 
изземање да ги презема само оние дејствија што не 
трпат одлагање. 

За изземањето решава функционерот што рако-
води со сојузниот орган односно претседателот на Со-
јузниот совет за прекршоци ако се бара изземање 
на член на тој совет. 

Пред донесувањето на решение за изземање, ќе 
се земе изјава од лицето чие изземање е во пра-
шање. 

Против решението со кое се усвојува барањето 
за изземање не е дозволена жалба, а решението со 
кое барањето за изземање се одбива може да се по-
бива само со жалба против решението за прекршок, 

Г л а в а IX 

ОБВИНЕТИОТ И ОШТЕТЕНИОТ 

Член 84 
Обвинетиот има право да се брани сам или со 

стручна'помош на бранител. 
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Член 85 
За обвинетото правно лице во прекршочната по-

стапка учествува неговиот претставник, што е ов-
ластен да ги презема сите дејствија што може да ги 
презема самиот обвинет. 

Член 86 
Претставник на правното лице е лицето што е 

овластено да го претставува правното лице врз ос-
нова на закон или на друг пропис, на самоуправен 

општ акт или на друг акт на правното лице 
4 Претставникот на правното лице мора ' д а има 

писмено овластување од органот на управување. 
' Претставник на правното лице може да биде 

само едно лице. 

Член 87 
Претставник на странско правно лице е лицето 

ИЈТО управува со деловната единица на тоа правно 
лице во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија ако за претставник не е определено 
друго лице. . 

Член 88 
Претставник на правното лице не може да биде 

лице што е сведок во истата работа. 
Претставник на правното лице не може да биде 

ни одговорното лице цротив кое се води постапкава 
ист прекршок, а кое,истакнува дека постапувало врз 

основа на наредба од друго одговорно лице или 
од органот на управување (член 22). 

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член сојузниот 
орган што ја води прекршочната постапка е дол-
жен да го извести правното лице заради определу-

.-вање на друг претставник. 
Сојузниот орган е должен секогаш да го пре-

дупреди правното лице ако претставникот на прав-
ното лице во исто време е и одговорно лице против 
кое се води прекршочна постапка. 

Член 89 
Ако правното лице на покана од сојужниот орган 

што ја води прекршочната постапка не определи 
свој претставник (член 88 став 3 и член 102 став 2) 
ќе се казни со решение на тој орган со парична каз -
на до 2.000 динари. Ако и по изрекувањето на каз-
ната правното лице не определи свој претставник, 
ќе се казни за секое натамошно неодѕадање на по-
каната со парична казна до 4.000 динари. 

Член 90 
Обвинетото правно лице и обвинетото одговорно 

лице можат да имаат секој свој бранител или заед-
нички бранител. 

Член 91 
Оштетениот има право да предлага докази, да 

става други предлози, да истакнува барање за на-
домест на штетата и да остварува други права пред-
видени со овој закон. 

Ако со сторениот прекршок е нанесена штета на 
имот во општествена сопственост, за тоа секогаш ќе 
се извести надлежното јавно правобранителство и 
општествениот правобранител на самоуправувањето. 

Законскиот застапник на оштетениот ги врши 
правата што според овој закон ги има оштетениот. 
Оштетениот може своите права да ги врши и преку 
полномошник. 

Член 92 
Обвинетиот, претставникот на правното лице, 

бранителот на обвинетиот, оштетениот и застапник -
крт на оштетениот имаат право да ги разгледуваат 
списите на предметот. Ако прекршочната поставка 
е во тек, разгледувањето и препишувањето на опи-
сите го дозволува сојузниот орган што ја води по-
стапката. 

Разгледувањето на списите може да се одбие 
ако со тоа би се смеќавало правилното водење на 
постапката. По изведените докази, на лицата од 
став 1 на овој член, како и на секое друго лице што 
има оправдан интерес, не може да им се одбие раз-
гледувањето и препишувањето на списите. 

Г л а в а X 

ДОНЕСУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА ОДЛУКИ 
И ВРАЌАЊЕ ВО ПОРАНЕШНА СОСТОЈБА 

Член 93 
Одлуки во прекршочната постапка се донесу-

ваат во форма на решение, ако во овој закон за од-
делни одлуки не е предвидено да се донесуваат во 
форма на наредба. 

Во поглед на начинот на донесување на одлуки 
согласно се применуваат соодветните одредби од За -
конот за кривичната постапка. 

Член 94 
Одлуките им се соопштуваат на обвинетиот и на 

другите заинтересирани лица усно ако се присутни, 
а со доставување на заверен препис ако се отсутни. 

Ако е одлуката усно соопштена, тоа ќе се на-
значи во записникот или на списот. На заинтереси-
раното лице ќе му се издаде, на негово барање, за -
верен препис од усното соопштение на одлуката 
ф м о ако против таа одлука може да се изјави 
жалба. 

Преписите на одлуките против кои е дозволена 
жалба се доставуваат со упатство за право на жалба. 

Член 95 
Поканите за сослушување и поканите за при-

суствување на усниот претрес се доставуваат до 
обвинетиот лично. . 

Одлуките од чие доставување тече рокот за 
жалба се доставуваат лично до лицето до кое се 
упатени. , ' V 

Во поглед на доставување на писмена согласно 
се применуваат соодветните одредби од Законот за 
кривичната постапка. 

Член 96 
На обвинетиот што од оправдани причини ќе го 

пропушти рокот за изјава на приговор или жалба 
на решение за прекршок ќе му се дозволи враќање 
во поранешна состојба -ако во рок од три дена од 
денот на престанувањето на причините поради кои 
го пропуштил рокот поднесе молба за враќање во 
поранешна состојба и ако истовремено со таа молба 
предаде приговор односно жалба. 

По истекот на триесет дена од денот на^ пропу-
штањето н а рокот не може да се бара враќање во 
поранешна состојба. 

За решавање за враќање во поранешна состојба 
поради пропуштање на рокот за жалба е надлежен 
Сојузниот совет за прекршоци, а поради пропу-
штање на рокот за приговор — сојузниот орган над-
лежен за донесување на решение за прекршок во 
прв степен. 

Ако сојузниот орган дозволи враќање во пора-
нешна состојба, ќе одлучи за тоа со решение за 
жалбата односно за приговорот. 

Член 97 
Молбата за враќање во поранешна состојба му 

се предава на сојузниот орган против чие решение 
требало да се изјави жалба односно приговор. 

Молбата не го задржува извршувањето на ре-
шението, но сојузниот орган може да одлучи да се 
застане со извршувањето'до донесувањето на одлу-
ката по молбата.^ 
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Против решението донесено по молбата за вра-
ќање во поранешна состојба не е дозволена жалба. 

/ 

Г л а в а XI 

ТРОШОЦИ НА ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА ГИ 
ИМОТНО-ПРАВНО БАРАЊЕ 

Член 98 
Трошоците на прекршочната постапка ги опфа-

ќаат фактичните издатоци направени заради водење 
на постапката. , -

Во трошоците на прекршочната постапка спа-
ѓаат и фактички направените издатоци за присилно 
доведување на Одземеното превозно средство со кое 
е сторен прекршок. 

Член 99 
Трошоците на прекршочната постапка паѓаат 

врз товар на лицето казнето за прекршок. 
Трошоците на прекршочната постапка за пре-

кршок по кој е запрена постапката ги поднесува 
органот што ја водел таа постапка. 

Претставникот на обвинетото правно лице и 
обвинетото одговорно лице ги поднесуваат трошо-
ците на постапката што ги предизвикале по своја 
вина. 

^ Лице што своено поднело невистинита пријава 
за прекршок ги поднесува трошоците на постапката. 

Во решението за прекршок ќе се определи кој 
ги поднесува трошоците и во кој износ. Ако за 
утврдување на височината на трошоците нема до-
волно податоци, ќе се донесе дополнително посебно 
решение за трошоците. 

Во поглед на трошоците на постапката согласно 
се применуваат соодветните одредби од Законот'за 
кривичната постапка. 

Член 100 
Барање за надомест на штетата , може оштете-

ниот во прекршочната постапка да постави до доне-
сувањето на решение за прекршок. Барањето не 
може да го прејде износот до кој за расправање на 
имотно-правните, барања е надлежен судија поеди-
нец во процесна постапка на тоа подрачје, а вишо-
кот на износот може оштетениот да го остварува 
во процесната постапка. 

Ако износот на штетата не може да се утврди 
или ако утврдувањето на штетата би ја забавило или 
отежнало прекршочната постапка, или ако барањето 
за надомест на штетата е само делумно усвоено, 
оштетениот ќе се упати своето барање за надомест 
на штетата односно неусвоениот износ да го оства-
рува во процесна постапка. 

Ако постапката биде запрена, оштетениот ќе 
се упати своето барање за надомест на штетата да 
го остварува во процесна постапка. 

Ако е оштетен имот во општествена сопственост, 
за запирање на постапката ќе се извести надлеж-
ното јавно правобранителство. 

Г л а в а XII 

ПОВЕДУВАЊЕ И ТЕК НА ПРЕКРШОЧНАТА 
ПОСТАПКА 

1. Поведувања на постапка 

Член 101 
Сојузниот оЈОган што ја води прекршочната по-

стапка^ поведува постапка по службена должност 
штом ќе дознае за прекршокот. 

Ако сојузниот орган што ја води прекршочната 
постапка оцени дека постојат услови за поведување 
прекршочна постапка, ќе ја спроведе постапката и 
ќе донесе решение за прекршокот. 

За поведување прекршочна постапка се доне-
сува наредба која му се соопштува на обвинетиот 
поп сослушувањето. 

Ако пријава за прекршок поднел јавниот обви-
нител, друг државен орган, организација на здру-
жен Труд или друга самоуправна организација или 
заедница или општествениот правобранител на 
самоуправувањето, а сојузниот орган што ја води 
прекршочната постапка оцени дека нема место за 
водење на постапка, ќе го извести за тоа подносите-
лот на пријавата. 

За поведување постапка протгм воено лице со-
јузниот - орган што ја води прекршочната постапка 
ќе ја извести воената единица односно воената уста- ' 
нова на која ќ припаѓа тоа лице. 

2. Мерки за обезбедување на присуството на обви-
нетиот и на други лица во прекршочната постапка и 

гаранција 

/ Член 102 
Лицето чие лично присуство ЕО прекршочната 

постапка е потребно се повикува, по правило, со 
писмена покана. Во поканата ќе се назначи називот 
на сојузниот орган што повикува, времето на 
доаѓањето, предметот поради кој се повикува и во 
кое својство (како обвинет, претставник на обви-
нето правно дице, сведок, вештак итн.). Ако оште-
тениот сеѕ повикува како сведок, тоа во поканата 
мора да се назначи. ^ 

Во поканата за обвинетиот ќе се назначи зошто 
се обвинува и дали мора лично да пристапи заради 
сослушување или може својата одбрана да ја под-
несе писмено. Кога се повикува да пристапи лично, 
обвинетиот во поканата ќе се предупреди дека 
во случај на неодзивање на поканата може да се 
нареди негово приведување. Ако за утврдување на 
фактичната состојба прифството на обвинетиот не 
е неопходно, во поканата обвинетиот ќе се преду-
преди дека, во случај на неговото неодзивање, ре-
шението за прекршок ќе се донесе и без негово 
сослушување. 

Одредбите од ст. 1 и 2 од ОВОЈ член согласно ќе 
се применуваат и на повикувањето на претставникот 
на обвинетото правно лице. Ако на сојузниот орган 
што ја води прекршочната постапка не му е поз- -
нато кој е определен за претставник на обвинетото 
правно лице, ќе побара од правното лице да опре-
дели и да упати сврј претставник. 

Во поканата до сведоците и вештаците ќе се 
назначи дека, во случај на неоправдан изостанок, 
може да се нареди нивно приведување. 

' Ако повикувањето е извршено по устен пат, тоа 
ќе се забележи во списите. 

. Член 103 
АКО лицето што е уредно повикано не се одзове 

на поканата и не го оправда својот изостанок, а 
неговото присуство е неопходно заради утврдување 
на фактичната состојба, ќе се нареди негово приве-
дување. 

Приведувањето на обвинетиот може да се на^ 
реди и без претходно писмена покана, ако обвинет 
тиот не може да го докаже својот идентитет или 
нема постојано престојувалиште. 

Приведувањето на оштетениот може да се на-
реди само ако е повикан како сведок 

Приведувањето се наредува со писмена наред-
ба чие извртување му се доверува на органот за 
внатрешни работи. Во наредбата мора да биде оз-
начено името и презимето и адресата на лицето што 
треба да се приведе и причината за приведувањето. 
Наредбата мора да биде заверена со службен печат 
и со потпис на службеното лице на сојузниот орган 
што ја води прекршочната постапка. 

Против воени лица нема да се издава наредба 
за доведување туку од нивната команда ќе се по-
бара да ги приведе. 
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Член 104 
Обвинетиот може да биде задржан: 
1) ако не може да се утврди неговиот идентитет 

или ако нема постојано престојувалиште, а постојат 
основи за сомневање дека извртил прекршок и де-

ка ќе побегне; 
2) ако има намера да ја напушти Социталистич-

ка Федеративна Република Југославиија така што 
постои можност да го осуети водењето на прекршо-
чната постапка. 

За задржувањето на обвинетиот, сојузниот ор-
ган што ја води прекршочната постапка донесува 
наредба во која ќе го назначи денот и часот кога 
започнало задржувањето. Обвинетиот со свој пот-
пис потврдува дека му е соопштена наредбата. 

Извршувањето на наредбата за задржување ќе 
му се довери, по потреба, на органот за внатрешни 
работи. 

Задржувањето може да трае најмногу дваесет и 
Четири часа Во тој рок обвинетиот мора да биде 
сослушан и мора да се донесе решение за прекр-
шокот. 

Времето за кое е задржан обвинетиот пред до-
несувањето на решение за прекршокот се засмету-
ва во изречената казна. При засметувањето во па-
рична казна, задржувањето што траело повеќе од 
дванаесет часа се смета како педесет динари па-
рична казна. 

Член 105 
На молба од обвинетиот што не живее постојано 

во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, а сака пред да се заврши прекршочната 
постапка да ја напушти, сојузниот орган што ја 
води прекршочната постапка може да дозволи об-
винетиот да положи гаранција како обезбедување 
за исполнување на обврските што можат да бидат 
определени во решението за прекршокот. Сојузниот 
орган може да бара обвинетиот, покрај полагањето 
на гаранција, да определи полномошник што од не-
гово име ќе ги прима писмената и ќе го застапува 
во постапката ако се во прашање негови имотни 
права. 
' Гаранција не може да се определи пред да се 
сослуша обвинетиот. 

Гаранцијата секогаш гласи на паричниот износ 
што се определува со оглед на тежината на прекр-
шокот, височината на пропишаната парична казна 
и големината на штетата нанесена на оштетеното 
лице. Гаранцијата се состои од полагање на готови 
пари, хартии од вредност или скапоцености. 

Ако се донесе решение за запирање на постап-
ката, положената гаранција се враќа . 

Ако лицето што е казнето за прекршок по 
правосилноста на решението за прекршокот не ја 
плати изречената парична казна или не почне да ја 

,издржува казната затвор со која е заменета парич-
. ната казна, или не го плати износот на утврдениот 
надомест на штетата или утврдената имотна корист, 
од положената гаранција ќе се наплатат тие износи 
и трошоците за постапката, а остатокот ќе се внесе 
во буџетот на федерацијата. 

3. Сослушување на обвинетиот 

Член 105 
Сослушувањето на обвинетиот, по ПОКРИЛО, се 

В Р Ш И УСНО 
АКО сојузниот орган што ја води прекршочната 

постапка најде дека не е потребно непосредно усно 
сослушување со оглед на значењето на пртпршогот 
И. податоците со кои располага, ќе го повпнз обви-
нетиот својата одбрана да ја даде писмено. Во 
таков случај обвинетиот може да бара да биде и ус-
но сослушан. 

Член 107 
Кога обвинетиот првпат се сослушува од него 

ќе се земат личните податоци: име' и презиме, за-

нимање, ден, месец, година и место на раѓањето, 
адреса, семејни прилики, државјанство и народност, 
училишна подготовка имотна состојба, дали и кога 
е осудуван или казнуван за прекршок, а ако е 
малолетен кол му е законски /застапник. 

По земањето на личните податоци на обвине-
тиот ќе му се соопшти зошто се обвинува и ќе се 
повика да Ја изнесе својата одбрана. ' 

Ако се сослушува претставник на обвинето 
правно лице претходно ќе се утврди неговиот 
идентитет и дали е овластен да го претставува об-
винетото правно лице. 

Член 108 
Во поглед на сослушувањето на обвинетиот, 

соочувањето и учествувањето на толкувачот со-
гласно се применуваат соодветните одредби на За-
конот за кривичната постапка. 

4. Сослушување на сведоци 

Член 109 
Сведоците се сослушуваат кога е тоа потребно 

за утврдување на фактите. 
Секое лице што е повикано како сведок е долж-

но да се одзове на поканата п да сведочи., Лицата 
што поради изнемоштеност или болест не можат 
да се одзоват на поканата ќе се сослушаат во својот 
стан. 

Член 110 
Сведок што, и покрај предупредувањето за по-

следиците, без оправдана причина ќе одбие да сведо-
чи ќе се казни со парична казна до 300 динари. 

Ако сведокот и потоа одбие да сведочи, СОЈУЗ-
НИОТ орган што ја води прекршочната постапка мо-
же да го задржи. Задржувањето може да трае нај-
многу дваесет и четири часа. Задржувањето-преста-
нува штом сведокот ќе се согласи да сведочи однос-
но штом неговото сведочење ќе стане непотребно. 
Во тој случај изречената парична казна, ако не е 
платена, нема да се; наплатува 

Ако сведокот не ја плати паричната казна, со-
јузниот орган што ја води прекршочната постапка 
може да нареди казната да се наплати по присилен 
пат. 

Жалбата на решение за парична казна не го 
задржува извршувањето на решението. 

Воените лица и припадниците на милицијата 
нема да се задржуваат туку за нивното одбивање 
на сведочење ќе се извести надлежната воена ко-
манда односно надлежниот орган за внатрешни ра-
боти. 

Член 111 
Во поглед н а ослободувањето од должноста за 

сведочење, начинот на сослушување на сведоците, 
соочувањето и учествувањето на толкувачите со-

, гласно се применуваат соодветните одредби на За-
конот за кривичната постапка. 

5. Увид и вештачење 

Член 112 
Ако за утврдување и разјаснување на некој 

важен факт е потребно лично и непосредно забеле-
жување, ќе се изврши увид. 

Органот што наредил увид ќе определи кои ли-
ца ќе се повикаат да присуствуваат на увидот. 

Член 113 
Ако за утврдување или за оценување на некој 

факт е неопходно стручно знаење со кое не распо-
лага овластеното службено лице во органот што ја 
води прекршочната постапкаг ќе се определи, еден 
или двајца вештаци заради вештачење. Вештаче-
њето може да и се довери и на стручна установа 
(болница, хемиска лабораторија и др.). 



Петох, 14 јануари 1977 -СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број - 4 - Страна 303 

Во случај на одбивање на вештачење согласно 
Ќе се применуваат одредбите од член НО ст. 1, 3 и 
4 на овој закон. 

Член 114 
Во поглед на изземање на вештаци и начинот 

на вештачење согласно се применуваат соодветните 
одредби на Законот за кривична постапка. 

6. Претресување на простории и лица 

Член 115 
Претресувањето на стан и на други простории, 

Како и претресувањето на лица, може да се презе-
ме само во случај на потешки прекршоци ако има 
доволно основа дека во просториите или кај одде-
лни лица ќе се најдат предмети или траги што би 
можеле да бидат од суштествена важност за прекр-
шочната постапка. 

Претресувањето во воени установи и во воени 
единици, во установи и во други простории на во-
ени лица, како и претресувањето на" воени лица мо-
же да го врши, само овластениот воен орган. 

Претресувањето на простории што им припаѓаат 
на лица што уживаат имунитет според меѓународ-
ното право, не е дозволено. 

Член 116 
Претресувањето со писмена наредба го опреде-

лува сојузниот орган што ја води прекршочната 
постапка. Во случај на потреба, извршувањето на 
наредба за претресување ќе му се довери л а органот 
за внатрешни работи. 

Пред почетокот на претресувањето, наредбата 
за „претресување му се предава на лицето на кое 
се однесува. Ова лице ќе се повика доброволно да го 
предаде она што со претресувањето се бара. 

Претресувањето се врши дење, а ноќе само кога 
треба да се продолжи претресувањето започнато 
Дење. 

^ Член 117 
Држателот на станот или на просториите;, а во 

негово отсуство еден од возрасните членови на до-
маќинството, односно сосед, ќе се повика да при-
суствува на претресувањето. Ако претресувањето 
се врши во организација на здружен труд ИЈШ 
друго правно лице ќе се повика овластениот прет-
ставник на таа организација односно тоа правно 
лице да присуствува на претресувањето. у 

На претресувањето присуствуваат двајца пол-
нолетни граѓани. 

За секое - претресување се составува записник 
во кој се наведува наредбата за претресување, како 
и предметите што се одземени при претресувањето. 
Записникот го потпишуваат сите лица што задол-
жително присуствуваат на претресувањето. 

На лицето кај кое е извршено претресување му 
се издава препис од записникот за претресувањето. 

7. Привремено одземање на предмети 

Член 118 / 
Предмети можат да бидат привремено одземени 

и пред донесувањето на решение за прекршок. 
Привременото одземање на предмети го опреде-

лува со наредба сојузниот орган што ја води пре-
кршочната постапка. Преписот од таа наредба мора 
да му се предаде на лицето од кое се одземаат пред-
метите. 

На лицето од кое привремено се одземаат пред-
мети му се издава потврда со-точно назначување и 
опис на одземените предмети. 

Ако предметот е подложен на расипување, или 
ако неговото чување бара несразмерни трошоци, со-
ј у з н и о т орган што ја води прекршочната постапка 
ќе определи таквиот предмет да се продаде. 

Сојузниот оргаџ што ја води прекршочната пос-
тапка може, по повод приговор од заинтересираното 
лице или по службена должност, привремено одзе-
мените предмети да му ги врати на сопственикот. 

Службеното лице на органот на инспекција или 
на друг орган што' врз основа на закон е овластено 
да ги заплени предметите во врска со извршениот 
прекршок е должно тие предмети веднаш да му ги 
предаде на сојузниот орган што ја води прекршоч-
ната постапка. 

8. Прекинување на прекршочната постапка 

Член 119 
Сојузниот орган што ја води прекршочната 

постапка со решение ќе ја прекине постапката: 
1) ако не се знае престојувалиштето на обвине-

тиот, или тој е во бегство, или инаку не им е 
достижен на државните органи, или се наоѓа во 
странство на неопределено време; 

2) ако вај обвинетиот настапило привремено 
душевно заболување или привремена душевна рас-
троеност. 

Пред да се прекине постапката, ќе се соберат 
сите докази за прекршокот и за одговорноста на 
обвинетиот до кои може да се дојде. 

Прекинатата постапка ќе се ,продолжи кога ќе 
престанат пречките што ја предизвикале. 

За прекинувањето и продолжувањето на постап-
ката ќе се извести оштетениот. 

9. Устен претрес 

Член 120 
Сојузниот орган што ја води прекршочната 

постапка ќе определи устен претрес,, ако е тоа по-
требно заради подобро разјаснување на работите. 

На усниот претрес се повикуваат обвинетиот 11 
неговиот бранител, а, по потреба и сведоци и веш-
таци. Ако обвинетиот е правно лице, на усниот пре-
трес се повикува претставник на правното лице.. 

За денот, часот и местото на усниот претрес се 
известува и оштетениот, ако со повикувањето не би 
се одолжувала постапката. 

Член 121 
Сојузниот орган што ја води прекршочната 

постапка може да одлучи усниот претрес да се од-
ржи во отсуство на обвинетиот што е уредно по-
викан, ако е тој порано сослушан, а сојузниот ор-
ган најде дека присуството на обвинетиот не е 
нужно за правилно утврдување на состојбата. Под 
истите услови усниот претрес може да се одржи и ч 
во отсуство на уредно повикан претставник на об-
винетото правно лице. 

Усниот претрес ќе се -одржи и ако не дојде 
уредно повиканиот бранител на обвинетиот. 

Член 122 
Усниот претрес е јавен. 
Сојузниот орган што ја води прекршочната 

постапка може да одлучи претресот или еден негов 
дел да се одржи без присуство на јавноста, ако тоа 
го бара општиот интерес или причините на моралот. 

Ако постапката се води само против малоллтг,тп-., 
усниот претрес секогаш ќе се одржи без 
на јавноста. 
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Член 123 
Усниот претрес почнува со објавување на гла-

вната содржина на предметот по кој се води по-
стапката. Потоа се пристапува кон сослушување 
на обвинетиот. Ако се обвинети правно лице и од-
говорно лице, прво се сослушува претставникот на 
правното лице а по него одговорното лице. По со-
слушувањето на обвинетиот, се спроведува доказна 
постапка со сослушување на сведоци и вештаци и 
со изведување на други докази. 

Член 124 
Обвинетиот и неговиот браните^, претставникот 

и бранителот на правното лице и оштетениот, имаат 
право во текот на претресот да предлагаат докази и 
да ставаат други предлози, а по одобрение од со-
јузниот орган што ја води прекршочната постапка 
можат да им поставуваат и прашања на лицата што 
се сослушуваат. 

На усниот претрес последен збор секогаш му 
припаѓа на обвинетиот односно на претставникот на 
обвинетото правно лице. 

10. Повреда на работата во прекршочната постапка 

Член 125 
Лицето кое пред сојузниот орган Што ја води 

прекршочната постапка и покрај опомената се од-
несува непристојно, или на друг начин ја пречи ра-
ботата на сојузниот орган, ќе се казни со парична 
казна до 300 динари. 

Жалбата на решението од став 1 на овој чЈхен 
не го задржува извршувањето на решението. 

Г л а в а XIII 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРШОК -

I. Донесување на решение за прекршок 

Член 126 
4 Прекршочната постапка завршува со донесува-

ње на решението за прекршок. 

Член 127 
Решението за прекршок се заснова врз изве-

дените докази и врз фактите што се утврдени во 
1 постапката. 

Сојузниот орган надлежен за донесување на 
решение за прекршок е должен совесно да го оцени 
секој доказ поединечно и во врска со другите до-
кази и врз основа на такавата оцена да изведе 
заклучок дали некој факт е докажан. 

Член 128 
Ро решението за прекршок се запира прекршок 

чната постапка или обвинетиот се огласува за од-
говорен и се казнува за прекршок. 

Ако прекршочната постапка се води, поради 
повеќе прекршоци, во решението ќе се наведе за 
КОИ прекршоци постапката се запира, а за кои 
обвинетиот се огласува за одговорен и се казнува. 

Ако сојузниот орган што ја води прекршочната 
постапка најде дека за прекршок што го сторило 
воено лице би требало да се изрече казна затвор, 
предметот по тој прекршок ќе му го отстапи на 
стаоешината на воената единица односно на воена-
та установа на која и припаѓа тоа лице. 

Член 129 
Решението со кое се запира прекршочната по-

стапка ќе се донесе: 
1) ако е во прашање дејствие Што не е предви-

дено хако прекршок; 

2) ако обвинетиот за ист прекршок правосилно 
е казнет или прекршочната постапка била за-
прена; 

3) ако обвинетиот ужива право на имунитет 
според правилата на меѓународното право; 

4) ако настапи застареност на гонењето; 
5) ако нема докази дека прекршокот го сторил 

обвинетиот' 
6) ако во текот на постапката обвинетиот умре 

или обвинетото правно лице престане да̂  постои; 
7) ако постојат околности што според овој за-

кон ја исклучуваат одговорноста за прекршок; 
8) ако постојат други околности што го исклу-

чуваат водењето на прекршочна постапка. 

Член 130 
Во решението за прекршокот со кое обвинетиот 

се огласува за одговорен ќе се изрече: 
1) за кој прекршок обвинетиот се казнува, со 

назначување на фактите и околностите од кои про-
излегуваат обележјата на прекршокот; 

2) кои прописи за прекршокот се применети; 
3) со која казна се казнува обвинетиот; 
4) одлука за заштитните мерки; 
5) одлука за засметување на мерките на задржу-

вање; 
6) одлука за трошоците на постапката; 

. 7) одлука за имотно-правното барање. 
Во решението за прекршокот ќе зе назначи и 

рокот во кој паричната казна треба да се плати и 
ќе се педупреди дека, во случај на неплаќање на 
паричната ќазна во тој рок, наплатата ќе се изврши 
по присилен пат односно дека паричната казна ќе 
се замени со казна затвор 

Ако е изречена заштитна мерка одземање на 
предмети, во решението ќе се определи и како 
ќе се постапи со одземените предмети. Ако со таа 
мерка не се опфатени предметите што се привре^ 
мено одземени (член 118), во решението ќе се опре-
дели таквите предмети да му се вратат на сопстве-
никот. 

2. Објавување, изработка и доставување на решение 
,за -прекршок 

Член 131 
Решението за прекршок се објавува ако е обви-

нетиот присутен. 
Ако обвинетиот ^ не е присутен решението за 

прекршок ћисмено ќе се изработи во рок од осум 
дена од денот на завршувањето на сите дејствија 
во прекршочната постапка и ќе се достави до обви-
нетиот. 

Член 13-2 
Решението за прекршок што е објавено во при-

суство на обвинетиот ќе му се достави во заверен 
препис, ако тој го бара тоа. 

Л а барање од обвинетиот, заверениот препис на 
решението за прекршокот ќе се достави до брани-
телот на обвинетиот. 

До другите лица што според овој закон имаат 
право на жалба против решението за прекршокот, 
препис од решението за прекршокот ќе се постави 
само на нивно барање. 

До јавниот обвинител или до друг државен 
орган, како и до општествениот правобранител на 
самоуправувањето, ако поднел пријава за прекршок, 
ќе се достави решението за прекршок и кога не го 
барал тоа. 

Член 133 
Ако решението за прекршок се објавува, во за-

писникот се внесува изреката на решението. 
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Член 134 
1 Писмено изработеното решение за прекршок се 

состои од увод, изрежа и образложение. 
УВОДОТ на решението содржи: назив на органот, 

име и презиме на лицата што го донеле решението 
и на записничарот, име и презиме на обвинетиот, 
на претставникот на правното лице и на бранителот, 
односно назив и седиште на обвинетото правно лице, 
кој прекршок е предмет на постапката и денот на 
донесувањето на решението. 

Изреката на решението со кое обвинетиот се 
огласува за одговорен содржи: лични податоци за 
обвинетиот, односно назив и седиште на обвинетото 
правно лице, одлука со која обвинетиот се огласува 
за одговорен за прекршокот и податоците наведени 
во член 130 од овој закон. 

Во случај на стек на прекршоци, во изреката 
на решението ќе се внесат казните утврдени за 
одделен прекршок и вкупната казна што се изре-
кува, како и заштитните мерки ако се изречени 
за еден или повеќе прекршоци. 

Изреката на решението за прекршокот со кој 
постапката се запира содржи најпотребни додатоци 
за обвинетиот односно назив и, седиште на обвине-
тото правно лице, одлука со која прекршочната 
постапка се запира со повикување на соодветните 
прописи, одлука за трошоците за постапката и упат-
ство за остварување на имотно-правното барање. 

Во образложението на решението збиено ќе се 
изнесе кои факти и од кои причини се земаат како 
докажани или недокажани, кои причини биле ре-
шителни за применување на правните прописи, осо-
бено при утврдувањето дали постои односно не 
постои прекршок и одговорност на обвинетиот, кои 
околности се земени предвид при одмерувањето на 
казната односно за запирање на прекршочната 
постапка, како и основот за одлуката за трошоците 
за постапката и за имотно-правното барање. 

Писменото решение за прекршокот мора да биде 
потпишано од службеното лице што го донело ре-
шението и на него мора да биде ставен 'службен 
печат. 

Писменото решение за прекршокот што се доста-
вува до обвинетиот и до другите лица што имаат 
право на жалба содржи и упатство за правото на 
жалба. 

3. Донесување на решение за прекршокот во скра-
тена постапка 

Член 135 
Ако сојузниот орган што ја води прекршочната 

постапка најде дека врз основа'на пријава на ин-
спекциски орган, на припадник на милицијата или на 
друго службено -лице, што е составена врз основа 
на4 службени или други податоци или непосредно 
забележување, несомнено се утврдува дека обве-
нетиот го извршил прекршокот за кој би требало 
да му се изрече парична казна до определениот 
износ, може и без доставување на покана до обви-
нетиот и без негово сослушување да се донесе ре-
шение за прекршок (скратена постапка). 

Со решението за прекршок донесено во скратена ' 
постапка може на правното лице Или на поединец . 
што врши самостојна дејност да се изрече па-
рична казна до 5.000 динари, а на одговорното лице 
или на друг поединец - до 1.000 динари. 

Во скратената постапка не може да се изрече 
заштитна мерка, ниту може да се решава за на-
домест на штета, 

Решението за прекршок ќе се достави до обви-
нетиот во рок од три дена ОД денот на донесувањето. 
Против ова решение за прекршокот обвинетиот 
може во рок од осум дена од денот на приемов 
на решението да изјави приговор. НенавремениоТ 
или недозволен приговор ќе го отфрли органот што 

го донел решението за прекршокот. Против реше-

нието за отфрлање на приговорот обвинетиот има 
право на жалба до Сојузниот совет за прекршоци. 

Ако обвинетиот во определен рок поднесе при-
говор, сојузниот орган што го донел решението за 
прекршок ќе го стави надвор од сила тоа решение и 
ќе ја продолжи редовната постапка. 

Решението за прекршок донесено во редовна 
прекршочна постапка за обвинетиот не може да биде 
понеповолно од решението што по повод неговиот 
приговор е ставено надвор од сила. 

Решението за прекршок на малолетник не може 
да се донесе во скратена постапка. 

Г л а в а XIV 

РЕДОВНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

Член 136 
Против решението за прекршок донесено во прв 

степен може да се изјави жалба до Сојузниот совет 
за прекршоци. 

Жалбата се поднесува во рок од осум дена од 
денот на приемот на решението. Жалбата се ,подне-
сува до сојузниот орган што го донел решението 
за прекршок во прв степен. ' 

Ако решението за прекршок донесено во прв 
степен е објавено, за лицата што се присутни рокот 
за жалба почнува да тече со денот на објавувањето. 
Ако овие лица бараат решението да им се врачи 
писмено, рокот за жалба тече од денот кога го при-
миле решението за прекршок. 

Член 137 
Жалба можат да изјават обвинетиот, законскиот 

застапник на обвинетиот, односно бранителот, како 
и брачниот другар, родителот и детето на обви-
нетиот. 

За обвинетото правно лице жалба изјавува не-
говиот претставник или бранител. 

Жалба може да изјави и јавниот обвинител, 
Друг државен орган или општествениот правобрани-
тел на самоуправувањето, ако поднел пријава за 
прекршок. 

Оштетениот може да изјави жалба само' во по-
глед' на одлуката за трошоците за прекршочна по-
стапка. 

Ако е изречена заштитна мерка одземање на 
предмет чиј сопственик не е обвинетиот, сопстве-

никот на предметот може да изјави жалба само во 
поглед на одлуката за таа мерка. 

Бранителот, брачниот другар, родителот или де-
тето на обвинетиот можат да изјават жалба и без 
посебно овластување од обвинетиот, но не и против 
негова волја. 

Член 138 
Обвинетиот може да се одрече од правото на 

жалба ако во негово присуство е објавено решение-
во за прекршок, а од изјавената жалба може да се 
откаже до донесувањето на одлука во втор степен,; 

Одрекувањето и откажувањето од жалба не може 
да се отповика. 

Член 139 
Подносителот на жалба е должен да наведе во 

жалбата во што е незадоволен со решението за пре-
кршок донесено во прв степен, но жалбата не мора 
посебно да ја образложи. 

Член 140 
Ненавремена или недозволена жалба ќе ја отфрли 

Сојузниот орган што решението за прекршок го до-
нел во прв степен. П поти в ова. решение може да се 
изјави жалба до Сојузниот совет за прекршоци 
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Повремената жалба сојузниот орган што реше-
нието за прекршок го донел во прв степен е должен 
без одлагање да ја достави до Сојузниот совет за 
прекршоци. 

Член 141 
Ако сојузниот орган што решението за прекршок 

го дрнел во прв степен по повод жалбата на тоа ре-
шение најде ,дека спроведената доказна постапка 
била нецелосна, а тоа би можело да влијае врз пра-
вилното одлучување, ќе ја дополни постапката пред 
да ја достави жалбата до Сојузниот совет за прекр-
шоци. (

 / 

Ако сојузниот орган што решението за прекршок 
го донел во прв степен во целост ги усвои причини-
те изнесени во жалбата, може да го измени реше-
нието против кое е изјавена жалбата. Тој орган мо-
же решението да го измени по спроведеното допол-
нение на постапката во. смисла на став 1 од овој 
член. 4 

Член 142 
Сојузниот совет за прекршоци со решение ќе от-

фрли ненавремена или недозволена жалба, ако про-
пуштил да го стори тоа сојузниот орган што реше-
нитео за прекршок го донел во прв степен. 

Решавајќи за жалбата, Сојузниот совет за пре-
кршоци може решението за прекршок да го потвр-
ди, да го укине или да го преиначи. 

Сојузниот совет за прекршоци ќе ја одбие жал-
бата како неоснована и ќе го потврди решението на 
сојузниот орган игно решението за прекршок го до-
нел" во прв степен ако утврди дека не постојат при-
чините поради кои се побива решението, ниту такви 
суштествени повреди на прекршочната постапка од-
носно на материјалниот пропис на кои треба да се 
внимава по службена должност. 

Сојузниот совет за прекршоци уважувајќи ја 
жалбата ќе го укине решението донесено во пре 

% ^ п е н и предметот ^е го врати на повторно реша-
вање ако утврди дека е сторена суштествена повре-
да на одредбите на прекршочната постапка или ако 
најде дека поради погрешно или нецелосно утврдена 
фактична Состојба сојузниот орган што решението за 
прекршок го донел во прв степен треба да спров,еде! 
нова постапка и4 повторно да решава по истиот пред-
мет. 

Сојузниот совет за прекршоци уважувајќи ја 
жалбата ќе го преиначи решението донесено во прв 
степен, ако утврди дека решителните факти во ре-
шението се правилно утврдени, но дека со оглед на 
утврдената фактична состојба а врз основа на пра-
вилната примена на прописите треба да се донесе по-
инакво решение. Тој орган ќе го преиначи решение-
то донесено во прв степен и кога ќе најде д)вка по-
стојат повреди на законот што можат да се отстра-
нат и без укинување на таквото решение или дека 
при одмерувањето на казната или изрекувањето на 
заштитна мерка треба поинаку да се оценат околнос-
тите што се земаат предвид. 

Сојузниот совет за прекршоци може да го преи-
начи решението донесено во прв степен и кога ќе 
најде дека сојузниот орган што го донел решението 
погрешно ги оценил исправите или другите докази 
што сам ги извел и врз кои го засновал решението. 

Член 143 
Лицата чии права се повредени со решението 

донесено во прекршочна' постапка, освен со реше-
нието од чл. 129 и 135 на овој закон, можат да изја-
ват жалба секогаш кога во овој закон не е изре-
чно1 определено дека жалба не е дозволела. 

Жалба се поднесува 'во рок од три дена од 
денот на усноно соопштување на решението, а ако 
решението не е соопштено усно, од денот на прие-
мот на решението. 

Врз решението од став 1 на овој член согласно 
ве применуваат одредбите 6д чл. 136 до 142 на овој 
закон. 

Член 144 
Во поглед на постапката по жалба согласна се 

применуваат соодветните одредби на Законот за 
кривичната постапка. 

Г л а в а XV 

ВОНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

1. Повторување на постапка 

Член 145 
На барање од лице казнет,о за прекршок или од 

неговиот бранител, сојузниот орган што одлучувал 
во прв степен ќе ја повтори прекршочната постапка: 

1) ако се докаже дека решениено за прекршокот 
е засновано врз лажна исправа или врз лажен ис-
каз на сведоци или вештаци; 

2) ако се докаже дека до решението за прекршок 
дошло поради кривично дело на службеното лице 
што ја спроведувало постапката или учествувало во 
неа; 

3), ако се утврди дека лицето што е казнето за 
прекршок за исто дејствие е веќе еднаш, казнето во 
прекршочна постапка, кривична постапка или во по-
стапка за стопански престап: 

4) ако се изнесат нови факти или се поднесат 
нови докази што сами за себе си или во врска со 
поранешните докази би довеле до други решенија 
што биле познати во поранешната постапка. 

Барањето за повторување на постапката може 
да се поднесе во рок од една година од денот на пра-
восилноста на решението за прекршок. 

По смртта на лице што е казнето за прекршок, 
барање за повторување на постапката можат да под-
несат неговиот брачен другар, децата, родителот, или 
законскиот застапник. 

Член 146 
Барањето за истоварување на постапката не го од-

лћга извршувањето на решениено за прекршок по 
Чиј повод се бара повторување на постапката, но ако 
сојузниот орган што одлучува за повторување на 
постапката омега дека има основа барањето да се 
уважи, може да го одложи односно прекине извршу-
вањето на решението додека не ќе одлучи за пов-
торување на постапката. 

Ако повторувањето на постапката се дозволи, 
сојузниот орг^н што одлучува за повторувањето на 
постапката ќе го одложи извршувањето на решение-
то за кое дозволил повторување на постапката. 

Ако правното лице што е казнето за прекршок 
престанало да- постои, барање за повторување на 
постапката може да подигне правното лице што го 
презел имотот на правното лице казнето за прекр-
шок. 

Во повторената постапка, решение за прекршок 
не може да биде изменето на штета на казненото 
лице. 

Член 147 
Во поглед на повторувањето на постапката сог-ч 

ласно се применуваат соодветните одредби на За-
конот за кривичната постапка. 

2. Барање за судска заштита 
/ 

Член 148 
Барање за судска заштита е дозволено против 

решение за прекршок што го донел^ Сојузниот совет 
за прекршоци. 

Барање за судска заштита може да поднесе каз-
нетиот, законскиот застапник на казнетиот односно 
неговиот бранител. 
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За барањето за судска заштита решава Сојуз-
ниот суд. 

Барањето за судска заштита не го одлага извр-
шувањето на решението^ но на барање од казнетиот, 
Сојузниот суд може да му нареди на надлежниот со-
јузен орган да го одложи односно да го прекине из-
вршувањето на решението додека не ќе одлучи за 
барањето,, аго постојат основи од кои може да за-
клучи дека ќе го задоволи барањето., 

Член 149 
Барањето за судска заштита може да се изјави 

против решение на Сојузниот совет за прекршоци 
донесено во втор степен со кое на правно лице или 
поединец во вршење на самостојна дејност му е из-
речена парична казна над 10.000 динари, а на одго-
ворно ладе или на друг поединец — над 5.000. ди-
нари, во следните случаи: 

1) ако со решение за прекршок е повреден ^ма-
теријален пропис; 

2) ако во прекршочната постапка е сторена по-
вреда на одредбите на постапката што влијаела или 
можела да влијае врз законитото и правилното до-
несување на решението за прекршок (суштествена 
повреда на постапката); . 

3) ако фактичната состојба е нецелосно утврде-
на или ако од утврдените факти е изведен непра-
вилен заклучок во поглед на фактичната состојба. 

Член 150 
Барање за судска заштита се поднесува во рок 

од осум дена од денот на приемот на решението за 
прекршок донесено во втор степен. 

Барањето за судска заштита му се предава пис-
мено на сојузниот суд. 

Член 151 
Сојузниот суд одлучува за барањено за судска 

заштита во нејавна седница, во совет составен од 
тројца судии. 

За нејавната седница судот ќе го извести сојуз-
ниот јавен обвинител, ако пријавата за прекршок ја 
поднел јавниот обвинител или друг државен орган. 

Член 152 
Сојузниот суд ќе го укине решението за прекр-

шок ако утврди дека барањето за судска заштита 
е основано. 

Ако Сојузниот суд утврди дека е повреден ма-
теријален пропис, а утврдената фактична состојба 
дава сигурен основ за донесувавме на поинакво ре-
шение, може да Донесе одлука со која го преиначу-
ва второстепеното решение. 

Член 153 
По поглед на постапката за решавање за бара-

њето за судска заштита согласно се применуваат 
соодветните одредби на Законот за кривична по-
стапка за барањето за заштита на законитоста. 

3. Барање за заштита на законитоста 

Член 154 
Барање за заштита на законитоста може да се 

подигне против правосилно решение за прекршок 
со кое е повреден сојузниот закон или друг сојузен 
пропис што предвидува прекршоци, 

Барањето за заштита на законитоста го подига 
сојузниот јавен обвинител во рок од три месеци од 
денот кога на казнетото лице му е врачена одлуката 
по жалбата, односно од денот кога станала право-
силна одлуката на сојузниот орган што одлучувал 
во прв степен, а за која Сојузниот совет за прекршо-
ци не решавал по повод на жалбата. 

Член 155 
За барањето за -заштита на законитоста решава 

Сојузниот суд. Сојузниот суд одлучува за барањето 
за заштита на законитоста во нервна седница, во 
совет составен од тројца судии. 

За нејавната седница судот секогаш ќе го извес-
ти Сојузниот јавен обвинител. 

Член 156 
Барањето за заштита на законитоста не го од-

лага извршувањето на решението за прекршок, но 
Сојузниот суд при решавањето за барањето м^же да 
му нареди на надлежниот орган да го одложи од-
носно да го прекине извршувањето на решението 
додека конечно не ќе одлучи за подигнатото барање. 

Член 157 
Во поглед на постапката за решавање за бара-

њето за заштита на законитоста согласно ,се приме-
ру ва ат соодветните одредби од Законот за кривична 
постапка. 

Г л а в а XVI 

ПОСЕБНИ ПОСТАПКИ 

1. Наплата на панична казна на самото место 

Член 158 
За полесни прекршоци за кои со сојузен закон 

или оо пропис на Сојузниот извршен совет е про-
пишана парична казна во утврдениот износ што за 
правно лице и за поединец во вршење на самостојна 
дејност не преоѓа 1.000 динари, а за одговорното 
лице и за друг поединец не преоѓа 500 динари, мо-
жат со тој пропис да се овластат определени слу-
жбени лица на сојузниот ррган на самото место да 
ги наплатуваат паричните казни во утврдениот из-
нос од лицата што ќе се затечат во извршувањето 
на прекршокот. 

За наплатената парична казна се издава пот-
врда. 

Против наплатата на парична казна на самото 
место-не може да се изјави жалба ниту друг правен 
лек. 

Не е дозволено наплатување на парична казна 
на самото место за повеќе прекршоци извршени во 
стек. 

Ако паричната казна не се наплати на самото 
место или ако лицето што сторило прекршок не ја 
плати париадата казна веднаш односно во рок од 
петнаесет дена, ќе се поднесе пријава по собниот 
оргаЈг што ја води прекршочната постапка. За тој 
прекршок не може да се изрече парична казна пого-
лема од казната што може да се наплати на самото 
место. 

2. Постапка за поврат на паричните износи во слу-
ча ј на неоправдано казнување 

Член 159 
' Лицето на кое во прекршочната постапка не-

оправдано му е изречена парична казна, заштитна 
мерка одземање на имотна корист или заштитна 
мерка одземање на предмет, има право на поврат на 
платената парична казна, поврат на одземената 
имотна корист, поврат на предметот или на парич-
ната вредност на одземениот предмет (во натамош-
ниот текст: поврат на паричниот износу 

Се смета дека лицето неоправдано е каз-
нето ако во случај на преиначување на правосил-
ното решение за прекршок или укинување на' пра-
восилното решение за прекршок постапката против 
него правосилно е запрена поради тоа што е утвр-
дено дека делото не е прекршок или што гбостојат 
основи кои ја исклучуваат одговорноста на стори-
телот на прекрши тот или што нема докази" детга таа 
сторило прекршок. 
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Поврат на паричниот износ не може да бара 
казнетото лице што со своето лажно признание 
предизвикало казнување. 

Член 160 
Правото на поврат на паричниот износ преста-

нува ако барањето за поврат е поднесено по истекот 
на шест месеци од денот на приемот на правосил-
ното решение за запирање на постапката. 

Барањето за поврат на паричниот износ се"под-
несува до сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на финансиите. Ако сотузниот орган на 
управата надлежен за работите на финансиите го од-
бие барањето делумно или во целост, или ако во рок 
од шеесет дена од денот на приемот на барањето не 

Донесе решение по барањето, може да се поднесе 
тружба за надомест на штетата. Рокот за поднесу-
вање на тужбата е триесет дена од денот на сооп-
Ветувањето на решението, односно приемот на реше-
даето односно денот на истекот на рокот од шеесет 
дена. 

Во поглед на повратот на паричните износи по-
ради неоправдано казнување согласно се примену-
ваат соодветните одредби на Законот за кривичната 
постапка. 

Д е л т р е т и 

Г л а в а XVII 

УСЛОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 

Член 161 
Решенијата донесени во прекршочна постапка 

се извршуваат кога ќе станат правосилни и кога на 
извршувањето не му стојат на пат законски пречки. 

Решенијата /од став 1 на овој член. стануваат 
правосилни кога веќе не можат да се побиваат со 

жалба или кога жалба не е дозволена. 
Во поглед на извршувањето на казната затвор 

јади на парична казна изречена за прекршок на ак-
тивно воено лице или на лице кое се наоѓа на отслу-

жување на воениот рок или на воена вежба се при-
менуваат прописите за службата во вооружените си-
ли на СФРЈ. 

Член 162 
Решението со к(ое правосилна е изречена парич-

на казна или е одлучено за надомест на трошоците 
. на постапката или за надомест на штета се извршу-

ва кога ќе истече ' во решението предвидениот рок 
за плаќање на казната, на трошоците на постапката, 
односно на надоместот на штетата. 

Рокот од став 1 на овој член тече од денот кога 
на казнетиот му е соопштено или врачено право-
силното решение за прекршок. 

Член 163 
Ако правно лице по правосилноста на решение-

то за прекршок престанало да постои, извршување 
на паричната казна и на заштитната мерка одзема-
ње на имотна корист ќе се спроведе против прав-
ното лице "што го презело неговиот имот — до ви-
сочината на преземениот имот. 

Член 164. 
Сојузниот орган што решението за прекршок го 

донел во прв степен е надлежен и за извршувањето 
на тоа решение. 

Решението за замена на паричната казна со 
затвор, на изречената заштитна мерка, како и друг 
гите решенија што сојузниот орган не е во можност 
сам да ги изврши присилно, ќе ги достави заради 
извршување до надлежниот орган во републиката 
односно во автономната покраина според живеалиш-
тето односно престојувалиштето на казнетото лице. 

Од присилно наплатениот износ на паричната 
казна 5% и припаѓа на општетвено-политичката 
заедница чиј орган го спровел присилното извршу-
вање. 

Г л а в а XVIII 

ПРР1МЕНА НА ПРОПИСИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 
ВО ОДНОСИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМ-
НИТЕ ПОКРАИНИ И РЕШАВАЊЕ НА СУДИРИТЕ 

НА НАДЛЕЖНОСТИ 

Член 165 
Надлежниот првостепен орган за прекршоци во 

републиката односно автономната покраина може 
предметот на прекршокот да му го отстапи на прво-
степениот орган за прекршоци во друга република 
односно во автономна покраина на чија територија 
сторителот на прекршокот има живеалиште односно 
престојува л иште, ако е очигледно дека тој првосте-
пен орган полесно ќе ја спроведува постапката. 

Отстапување не е дозволено ако дејствието за 
кое се води постапката не е предвидено како прекр-
шок во републиката односно во автономната покра-
ина, на чија територија сторителот има живеалиште 
односно престој увал иште. 

Пред отстапувањето на предметот, органот за 
прекршоци ќе ги сослуша сведоците и ќе изведе 
други докази предложени во барањето за поведу-
вање постапка, ако тие сведоци и други докази се 
наоѓаат на подрачјето на тој орган. 

Органот за прекршоци на кого предметот му е 
отстапен го применува прописот со кој е предвиден 
прекршок што важи на подрачјето на тој орган. 

Член 166 
Органот надлежен за прекршоци што за прекр-

шок пропишан со сојузен или со друг пропис из-
рекол казна затвор, мерка од воспитен карактер или 
заштитна мерка, може да бара таа казна односно 
мерка да се изврши на територијата на друга репуве-
лика, односно автономна покраина на која има жи-
веалиште односно престојувалиште лицето спрема 
кое извршувањето треба да се спроведе, Под услов 
Казната затвор, мерката од воспитен карактер или 
заштитната мерка што треба да се изврши да е 
предвидена со пропис на односната република, од-
носно автономна покраина. 

Органот надлежен за прекршоци што го донел 
решението за прекршок може да бара, заради при-
силна наплата на паричната казна или на други из-
носи и заради одземање на предмети, врз основа на 
извршното решение за прекршок, извршувањето 
врз имотот на сторителот на прекршокот да се спро-
веде на територијата на друга република односно 
автономна покраина, на која се наоѓа имотот или 
предметот врз кој треба да се спроведе извршува-
њето. 

Во случаите од ст. I и 2 на. овој член барањето 
за спроведување на извршување се упатува до ор-
ганот во републиката, односно во автономната по-
краина што врз основа на закон или друг пропис е 
надлежен да го спроведува извршувањето на ре-
шението за прекршок. 

Член 167 
Органот што во смисла на член 166 став 2 од 

Овој член го спровел извршувањето врз имотот на 
сторителот на прекршокот, е должен со наплатените 
износи или со одземениот предмет да достапи според 
налогот на органот што го донел решениево за пре-
кршокот. 

Органот што го спровел извршувањето доне-
сува решение за трошоците што настанале при 
спроведувањето на извршувањето. Заради намиру-
вање на тие трошоци, тој орган ќе ја Задржи пот-
ребната сума од наплатениот износ. 
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Член 168 
Сите органи во републиката, односно во авто-

номната покраина, што се надлежни за водење пре-
кршочна постапка, се должни едни на други да 
укажуваат правна помош. 

Член 169 
За судирот на надлежностите помеѓу прекрш,оч-

ните органи од територии на разни републики реша-
ва Сојузниот суд. 

Д е л ч е т в р т и 

Г л а в а XIX 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 170 
Одредбите за казните и за заштитните мерки 

што се предвидени за прекршоци во сојузните про-
писи мораат во'рок од една година од денот на до-
несувањето на овој закон да се усогласат, според 
видот и височината на казната односно заштитната 
мерка, со казните односно со заштитните мерки про-
пишани со овој закон. 

Додека не ќе се изврши усогласување на пропи-
сите во смисла на став 1 од ОВЈОЈ член, казните и за-
штитните мерки предвидени за прекршоци во сојуз-
ните прописи донесени до денот на влегувањето во 
сила на овој закон не можат да се изрекуваат над 
најголемата мера на казната односно видот на за-
штитната мерка определена со овој закон. 

Член 171 
Прекршочната постапка започната пред влегу-

вањето во сила на овој закон која уште не е право-
силно окончана, ќе се заврши според досегашните 
прописи. к 

АКО сојузниот орган по повод жалбата го укине 
решението за прекршок што го донел сојузниот ор-
ган во црв степен и предметот го упати на повторна 
решавање, натамошната постапка ќе се спроведе 
според одредбите на овој закон. 

Член 172 
'АКо пред влегувањето во сила на овој закон 

пред Сојузниот суд е поведен управен спор против 
правосилно решение за прекршок или е во тек ро-
кот за поведување на тој спор, ќе се применуваат 
досегашните прописи до окончувањето на управниот 
спор. АКО Сојузниот суд го укине правосилното ре-
шение за прекршок, натамошната постапка ќе се 
спроведе според одредбите на овој закон. 

Член 173 
Во рок од една година од денот на влегувањево 

во сила на овој закон можат да ги вршат должнос-
тите од чл. 72 и 73 или должностите на овластеното 
службено лице од член 74 на овој закон и лицата 
што во поглед на училишната подготовка и работ-
ново искуство не ги исполнуваат условите предвиде-
ни со тие членови. 

Член 174 
Сојузниот совет за прекршоци почнува со ра-

бота на 1 јануари 1978 година. 

Член 175 
Прекршочната постапка по довод жалбата на 

решението за прекршок што го донел првостепениот 
орган до почетокот на рабјотата на Сојузниот совет 
за прекршоци се спроведува според досегашните 
прописи. 

Член 176 
Се овластува сојузниот орган надлежен за ра-

Ј ботите на правосудството да донесе поблиски про-
писи за трошоците на прекршочната постапка, до 
донесувањето на тие прописи согласно ќе се приме-
нуваат сојузните прописи за надомест на трошоците 
во кривичната постапка. 

Член 177 ' 
Со денот на влегувањето во сила на овој заков 

престануваат да важат одредбите на Основниот 
кон за прекршоците („Службен лист на СФРЈ" (до 
26/65, 57/65 и 15/67), што се однесуваат на прекршо-
ците по кои постапката ја водат сојузните органи. 

Член 178 
Овој закон влегува во сила на 1 јули 1977, 

дина. 

, 42. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослав 

вија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ,,ЗА СОЈУЗ-

НОТО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

Се прогласува Законот за Сојузното јавно пра-
вобранителство, што го усвои Собранието на СФРЈ 
на седницата на Сојузниот собор од 24 декември 
1976 година. 

ПР бр. 549 
24 декември 1976 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
, Јосип Броз Т и т о , с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с.р. 

З А К О Н 
ЗА СОЈУЗНОТО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО! 

I. Основни одредби 

Член 1 
Сојузното јавно правобранителство презема ме-

рки и правни средства определени со закон заради 
заштита на правата и интересите на федерацијата 
во поглед на користењето, располагањето и упра^ 
вувањето со општествени средства. 

Мерките и правните средства определени со за-
кон, заради заштита на правата и интересите на фе-
дерацијата во поглед на општествените средства што; 

ги користат, со кои располагаат и управуваат Со-: 
јузниот секретаријат за народна - одбрана и едини-
ците ^установите на Југословенската народна ар-
мија ги преземаат Военото правобранителство на' 
Југословенската народна армија и воените право-
бранителства при определени единици и установа 
на Југословенската народна армија (во натамошни-
от текст: Военото правобранителство). 

/ Сојузното јавно правобранителство и Военото 
ч правобранителство вршат и други права и должно-

сти што се определени со сојузен закон. 
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Член 2 ) 
Сојузното јавно правобранителство и Военото 

правобранителство се, должни да преземаат потребни 
мерки спорниот однос да се реши вон од судски 
с т з д ако тоа го дозволува итноста на работата. 

Член 3 
Сојузното јавно правобранителство и Военото 

правобранителство ги следат општествените односи 
и појави и ги проучуваат прашањата што се одне-
суваат на правата на федерацијата во поглед на 
располагањето, користењето и управувањето со оп-
штествени средства и им даваат предлози на над-
лежните органи и организации за спречување на 
општествено штетни појави и за зацврстување на 
законитоста во таа област. 

Член 4 
Сојузното јавно правобранителство и Военото 

правобранителство во вршењето 'на своите права и 
должности остваруваат меѓусебна соработка и со-
работка со сојузните органи и организации и со 
републичките и покраинските органи надлежни "за 
работите на правобранителството по прашањата 
што се од значење за остварувањето на нивната 
функција, како и 'по други прашања од заеднички 
интерес. - -

Член 5 
Сојузното јавно правобранителство и Военото 

Правобранителство во вршењето на своите права и 
Должности остваруваат соработка со Сојузниот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето и со 
Општествените правобранители на самоуправување-
то на републиките и автономните покраини по пра-
шањата од заеднички интерес; 

Член 6 
Сојузното" јавно правобранителство и Военото 

Ѕфавобранителство во својата работа ги примену-
ваат одредбите за рамноправна употреба на јазици-
ве и писмата на народите и народностите на Југосла-
вија што важат за сојузните органи на управата. 

II. Сојузно јавно правобранителство 

Член 7 
Сојузното јавно правобранителство ја застапу-

ва федерацијата, ,како и нејзините органи и орга-
низации (во натамошниот текст: сојузните органи) 
и фондовите на федерацијата што имаат својство 
на општествено правно лице, пред судовите и дру-
гите органи во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и во странство. 

Ако според прописите на^странска држава Со-
јузното јавно правобранителство не може непосре-
дно да учествува пред нејзините судови и други 
органи, сојузниот јавен правобранител ќе овласти 
друго лице кое според прописите на односната др-
жава може да го заменува во застапувањето. 

Чрен 8 
Сојузните органи и фондовите на федерација-

та се должни пред склучувањето на договори за 
инвестициона изградба, кредит и гаранција, како и 
за купопродажба на недвижности, да побараат 
празно мислење од Сојузното јавно правобранител-
ство. Сојузното јавно правобранителство им дава на 
сојузните органи и 'сојузните фондови помош и во 
други материјално-правни работи. 

Член 9 
Сојузните органи и фондовите на федерацијата 

се должни да го известат Сојузното јавно право-
бранителство за случаите во кои е тоа овластено да 

ги застапува или да вложува правни средства и да 
презема мерки определени со закон. 

Член 10 
Ако Сојузното јавно правобранителство смета 

дека не треба да се поведе постапка пред суд или 
друг орган, или дека треба да се повлече тужба или да 
се одрече од тужбено барање или од предлог за из-
вршување, да се признае барање на спротивна 
странка или да се склучи порамнување, ќе побара 
сојузниот орган или фондот на федерацијата што 
Сојузното јавно правобранителство го застапува за 
тие прашања, да заземе став за натамошното поста-
пување. 

Ако вредноста на спорот не преминува 100.000 
динари, за прашањето од став 1 на овој член одлу-
чува Сојузното јавно правобранителство. 

Ако помеѓу Сојузното јавно правобранителство 
и сојузниот орган или фондот на федерацијата што 
го застапува тоа не се постигне согласност за пра-
шањата од став 1 на овој член, сојузниот орган од-
носно фондот на федерацијата ќе побара да одлучи 
за тоа Сојузниот извршен совет. 

^Член 11 
Сојузното јавно правобранителство е должно 

пред судовите, арбитражите и пред други органи во 
странство да ги застарува републиките и автоном-
ните покраини, како и други општеств^но-политич-
ки заедници ако тоа од него го побара надлежноиот 
орган во републиката односно во автономната по-
краина. 

Сојузното јавно правобранителство може да 
застапува пред судови, арбитражи и пред други ор-
гани во странство и организации на здружен труд, 
и други самоуправни организации и заедници кои 
ќе го овластат за тоа. 4 

Член 12 
Судовите и другите органи се должна да ги до-

ставуваат до Сојузното јавно , правобранителство 
непосредно сите писмена во работите во кои заста-
пува тоа. 

Доставувањето извршено Противно на одредба-
та од став 1 на овој член не произведува Правно 
дејство. 

, Член 13 
Судовите и другите органи ќе го известат Соју-

зното јавно правобранителство ако во текот на по-
стапката утврдат дека треба да се преземат мерки 
за заштита на правата и интересите на федерација-
та што тоа според законот е должно да ги презема. 

Член 14 
Сите органи и организации се долж,ни да достап 

ват до Сојузното јавно правобранителство, на него-
во, барање, податоци и известувања што се потреб-
ни за преземање на дејствија за чие преземале е 
овластено тоа. 

Д л ен 15 
На Сојузното јавно правобранителство за за-

стапувањето му се определува надомест според та-
рифата за наградите на адвокатите и се уплатува 
во буџетот на федерацијата; 

Надоместот од став 1 на овој член не го плаќаат 
федерацијата и нејзините органи и фондовите на 
федерацијата што имаат својство на правно лице. 

Член 16 
Со Сојузното јавно цраво^ранителствр раково-

ди сојузниот јавен правобранител. 
Сојузниот јавен правобранител го претставува 

Сојузното јавно правобранителство, раководи со 
неговата работа и врши други права и должности 
определени со овој или со друг сојузен закон. 
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Ако сојузниот јавен правобранител е отсутен 
или е спречен да ја врши својата должност, го за-
менува заменик што ќе го определи тој. 

Член 17 
Сојузниот јавен правобранител го именува и го 

разрешува од должноста Собранието на СФРЈ 
пред кое одговара за својата работа и за работата 
на Сојузното јавно правобранителство. 

Член 18 
Сојузниот јавен правобранител има заменици 

кои ги именува и разрешува од должност Собрани-
ето на СФРЈ. 

Заменикот на сојузниот јавен правобранител за 
својата работа одговара пред Сојузниот јавен пра-
вобранител и пред Собранието на СФРЈ. 

Бројот на замениците на сојузниот јавен пра-
вобранител го определува Собранието на СФРЈ. 

Заменикот на сојузниот јавен правобранител 
може да врши. секое дејствие вб постапката пред 
суд и пред други органи за чие вршење според за-
конот е овластен сојузниот јавен правобранител. 

Член 19 
Сојузниот јавен правобранител и неговите за-

меници се именуваат на осум години и по истекот 
на тој рок можат да бидат повторно именувани. 

Член 20 
За заменик на сојузниот јавен правобранител 

може да биде именуван државјанин на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, кој е 
дипломиран правник, кој положил правосуден ис-
пит, кој се истакнал како правен стручњак и кој 
морално-политички е подобен за вршење на таа 
функција. 

Член 21 
Пред стапување на должност, сојузниот јавен 

правобранител и неговите заменици даваат пред 
претседателот на Собранието на СФРЈ свечена из-
јава, чиј текст го утврдува Собранието на СФРЈ. 

^ „ Член' 22 
Сојузниот јавен правобранител и неговите за-

меници не можат да бидат избирани за делегати на 
соборите на Собранието на СФРЈ, ниту да вршат 
служба или работа која е несврзлива со нивната 
функција. 4 

Член 23 
За вршење на правните работи во Сојузното ја-

вно правобранителство постојат потребен број ра-
ботници кои се дипломирани правници и имаат по-
ложен правосуден испит и потребно искуство за 
вршење на тие работи. 

За вршење на административните и техничките 
работи, во Сојузното јавно правобранителство по-
стојат потребен број работници со соодветна подго-
товка. 

Член 24 
Сојузниот јавен правобранител може да овла-

сти стручен работгож на Сојузното јавно правобра-
нителство во определен предмет да го заменува во 
застапувањето. Такво застапување, во согласност со 
надлежниот старешина, може да врши и стручен ра-
ботник од друг орган односно организација. 

Член 25 
Врз работниците на работната заедница на Со-

јузното јавно правобранителство се применуваат 
прописите што важат за работниците во органите 
на сојузната управа, ако со овој закон не е опреде-
лено поинаку. 

Сојузниот јавен правобранител, во согласност 
со актот за систематизација на работните места и 
со самоуправните општи акти за меѓусебните одно-
си на работниците во здружениот труд врши рас-
поред на работниците на работни места во служба-
та ,односно им доделува во работа определени ра-
боти и им дава потребни упатства за работа. 

Член 26 
Сојузниот јавен правобранител го донесува ак-

тот за систематизација на работните места во ра-
ботната заедница. 

Решение за назначување на работници на ра-
ботни места, како и за нивното разрешување донесува 
сојузниот јавен правобранител врз основа на закон, 
актот за систематизација на работните места и са-
моуправните општи акти. 

Општите акти за меѓусебните односи во работа-
та на работниците на работните места од член 25 
став 2 на овој закон, како и општите акти за р А 
определба на нивниот личен доход, ги донесува, ра-
ботната заедница, во согласност со сојузниот јавен 
правобранител. 

Член 27 
Средства за работа на Сојузното јавно право-

бранителство се обезбедуваат во буџетот на феде-
рацијата. 

III. Воено правобранителство 

Член 28 
Во застапувањето на Сојузниот секретаријат за 

народна одбрана и на единиците и установите на 
Југословенската народна армија пред судовите и 
пред други органи, Военото правобранителство ги 
има сите права и доллсности што ги има и Сојузното 
јавно правобранителство според овој закон. 

Одредбите на чл. 12 до 15 од овој закон се од-
несуваат и на Военото правобранителство во пред-
метите во кои тоа врши застапување. 

Член 29 ѕ 

Военото правобранителство на Југословенската 
народна армија им дава на воените правобранител-
ства при определени единици и установи к 5 Југо-
словенската народна армија потребна стручна по-
мош и им дава задолжителни упатства за работа, а 
може да преземе и вршење на одделни работи од 
нивниот делокруг. ^ 

Член 30 
Воениот правобранител на Југословенската на-

родна армија го назначува и го разрешува од дол-
жноста Врховниот командант на вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Член 31 
Воениот правобранител на ^Југословенската на-

родна армија има заменици кои за својата работа 
одговараат пред воениот правобранител на Југо-
словенската народна армија. 

Заменикот на воениот правобранител на Југо-
словенската народна армија може да го врши секое 
дејствие во постапката пред судот и пред други 
државни органи за чие вршење според закон е 
овластен воениот правобранител на Југословенска-
та народна армија. / 

Член 32 
Воените правобранители при определени еди-

ници и установи на Југословенската народна арми-
ја и замениците на воениот правобранител на Југо-
словенската народна армија се назначуваат и се 
разрешуваат од должност според пропсите за наз-
начувањето и разрешувањето од должност на акти-
вните воени лица. 
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Член 33 
Поблиски прописи за организацијата и - работа-

та на военото правобранителство донесува сојуз-
ниот секретар за народна одбрана. 

IV. Преодни и завршни одредби 

Член 34 
Сојузното јавно правобранителство и военото 

правобранителство што се организирани според од-
редбите на Основниот закон за јавното правобра-
бранителство („Службен лист на СФРЈ" бр. 15/65), 
је продолжуваат работата како Сојузно јавно пра-
вобранителство односно Воено правобранителство, 
во рамките на делокругот утврден со оној закон. 

Сојузното јавно правобранителство и Военото 
правобранителство ќе ја усогласат ' внатрешната 
организација со одредбите на овој закон во рок од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 35 
Со денот 'на влегувањето во сила на овој закрн 

им - престануваат функциите на замениците на со-
јузниот јавен правобранител. 

Член 36 
Замениците на сојузниот јавен правобранител 

на кои им престанува функцијата пред истекот на 
времето на кое се назначени им се ставаат на рас-
полагање на републиките односно на автономните 
покраини. 

Додека се на располагање, а најдолго една го-
дина од денот на.престанувањето на, функцијата, 
замениците на сојузниот јавен правобранител ги 
задржуваат сите права од трудот и по основ на 
трудот. За тоа време им припаѓа личен доход во 
височина на личниот доход од месецот во. кој им 
престанала функцијата, како и зголемување и дру-
ги примања предвидени за функционерите. 

Ако во рокот предвиден во став 2 од овој член 
заменикот на сојузниот јавен правобранител на ко-
го му престанала функцијата не биде распореден 
на друга должност, во поглед на неговите права од 
трудот за по основ на трудот согласно ќе се приме-
нуваат прописите што важат и за другите работни-
ци на Сојузното јавно правобранителство (член 37). 

Одлука за личнитеѕ доходи и за другите прима-
ња на замениците на сојузниот јавен правобрани-
тел чија функција престанала, а не ќе бидат пре-
земени од републиката (или од автономната покраи-
на односно не ќе бидат распоредени на друга дол-
жност, донесува собраниското тело надлежно за 
донесување на одлука за личните доходи на заме-
ниците на сојузниот јавен правобранител, а соо-
дветни финансиски средства - се обезбедуваат во 
претсметката на Сојузното јавно правобранител-
ство. 

Собранието на СФРЈ може на заменикот на со-
јузниот јавен правобранител кој се ,наоѓа на распо-
лагање да му довери вршење на определени работи: 
што им одговараат на неговата стручна подготовка 
и на функцијата што ја вршел. 

Член 37 
- Работниците што врз основа на актот зо систе-
матизација на работните места не ќе бидат распо-
редени на работен места во Сојузното јавно право-

бранителство организирано според одредбите на 
овој закон, ги остваруваат своите права од трудот 

и по основ на трудот како работници на сојузните 
огани на управата и на сојузните организации со-

гласно со чл. 52 и 54 од Законот за организацијата 
и делокругот на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76). 
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Член 38 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите на Основниот за-
кон за јавното правобранителство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/65) кои се однесуваат на Сојузно-
то јавно правобранителство и на Военото право-
бранителство-, 

Член 39 
Оовој закон влегува во сила4" осмиот ден од де-

нот на објавувањето во . ,службен лист на СФРЈ". 

43. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам' 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ 

СУДОВИ 

Се прогласува Законот за воените судови, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 24 декември 1976 година. 

ПР бр. 550 
24 декември 1976 година 

Белград 

' Претседател 
на Републиката, 

Јосив Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВОЕНИТЕ СУДОВИ 

Г л а в а I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Воените судови како редовни, судови судат за 

кривични дела на воени лица и за определени кри-
вични дела на други лица што се однесуваа^ на 
народната одбрана и безбедноста на земјата, како и 
за други правни работи што се однесуваат на спо-
рови во врска со службата во Југословенската 
народна армија. 

Член" 2 
Воените судови во вршењето на судската функ-

ција се независни и судат врз основа на уставот, 
законите и самоуправните општи акти. 

Член 3 
Постапката пред воените судови се води на 

еден од јазиците и писмата на народите на .Југо-
славија. 

Член 4 
Воените судови ги следат и проучуваат општес-

твените односи и појави од интерес за остварување 
на своите функции, а особено оние што се однесуваат 
на народната одбрана и безбедноста на земјата, за 
остварување на правата на воените лица и за за-
конитоста на работата на воените органи и, врз 
основа на своите забележувања, им даваат на над-
лежните воени органи, на собранијата на соодветни 
општсетвено-политички заедници и на други 
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државни органи и организации предлози за спречу-
вање на општествено опасни и штетни појави и за 
зацврстување на законитоста, на општествената од-
говорност и на социјалистичкиот морал. 

Во воените судови се проучуваат и прашањата' 
од интерес за уедначувањето на судската практика 
и за правилното применување на законот. 

Воените судови, преку сојузниот секретар за 
народна одбрана, го известуваат Претседателот на 
Републиката како Врховен командант на вооруже-
ните сили на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија за применувањето на законите и 
за својата работа. 

Член 5 
Расправањето пред воениот суд е јавно. 
Со сојузен закон се определува во кои случаи, 

заради чување на воена или друга тајна, заштита 
на моралот, на интерес на малолетници или на 
други посебни интереси на општествената заедница, 
во расправањето може да се исклучи јавноста. 

Јавноста во работата на воените судови се обез-
бедува и со давање на известувања за текот на 
судската поставка под условите утврдени со со-
јузен закон, со давање на надлежните поени органи, 
на собранијата на соодветни оцштествено-политич-
ки заедници и на други државни органи и органи-
зации предлози за спречување на општествено опас-
ни и штетни појави и за зацврстување на закони-
тоста, на општествената одговорност и на соција-
листичкиот морал, со известување на Врховниот 
командант на вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија (во натамош-
ниот, текст: Врховниот командант на вооружените 
сили) за работата на воените судови и со објавува-
ње на судските одлуки. 

Член 6 
Одлука на воен суд од прв степен може да 

преиначи или укине Врховниот воен суд во постап-
ката што е определна со сојузен закон. 

Во кои случаи Врховниот воец суд одлучува во 
посебен совет или во општа седница за правните 
средства против одлуки на својот совет се опреде-
лува со овој 'закон, 

Во кои случаи Сојузниот суд одлучува за прав-
ните средства против одлуки на Врховниот воен суд 
се определува со сојузен закон. 

Член 7 
Воените судови судат во совети. 
Во определени работи од надлежност на воен 

суд од прв степен суди судија поединец на тој суд. 

Член 8 
Советите на. воените судови се составени од 

судии и судии-поротници или од судии. 
На судскиот совет му претседава судија. 

Член 9 
Како воено лице, во смисла на овој закон, се 

смета: 
1) војник на служење на воен рок; 
2) питомец на воена школа; 
3) активен помлад офицер, офицер или воен 

службеник; \ 
4) лице од резервниот состав додека како воен 

обврзник се наоѓа на воена должност; 
5) цивилно лице што врши определена воена 

должност. 
Како цивилно лице, во смисла на Овој Закон, 

се смета лицето кое, според став 1 на Овој член, не 
е воено лице и кое не е воен заробеник. 

Г л а в а II 

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ 

1. Заеднички одредби 

Член 10 
Воени судови се: 
1) воените судови од прв степен, 
2) Врховниот воен суд. 

Член 11 
Воените судови од прв степен се основаат за 

"определена воена територија или при одделни воени 
единици или воени установи односно за определена 
воена територија и одделни воени единици или 
воени установи. 

Основањето, укинувањето, формацијата, седи-
штето и територијата на воените судови од прв сте-
пен и формацијата и седиштето на Врховниот воен 
суд ги определува Врховниот командант на воору-
жените сили. 

" Член 12 
Воените судови: 
1) судат за кривични дела што ќе ги сторат 

воени лица, а во случаите предвидени со овој заков 
— и за кривични дела што ќе ги сторат други лица 
(член 13); \ 

2) судат за спорови за надомест на штета ЈШТО 
ќе ќ ја сторат на федерацијата воени лица' на 
служба во Југословенската народна армија или гра-
ѓански Лица на служба во Југословенската народна 
армија во врска со вршењето на службата, за ба-
рање на федерацијата за надомест на износот што е 
исплатен поради незаконита или неправилна работа 
на тие лица и за други спорови кога е тоа опреде-
лено со сојузен закон; 

3) судат за управни спорови против управни 
акти на воените органи, како и против управни 
акти на други сојузни органи, на сојузни организам 
ции и заедници ако е тоа пропишано со сојузен 
закон; 

4) вршат определени работи на извршување на 
казни што со овој закон им се ставени во надлеж-
ност; 

5) вршат и други работи определени со сојузен 
закон. 

Член 13 
Воените судови им судат на цивилни лица 39 

Следните кривични дела предвидени во Кривичниот 
закон на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, и тоа:. 

1) за дело од член 114, ако е тоа насочено кон 
поткопување на воената и одбранбената моќ на 

Земјата; 
2) за дела од чл. 118, 119 и 121; 
3) за дело од член 122, ако е тоа насочено про-

тив воено лице; 
4) за дело од член 123, ако е тоа насочено про-

тив воено лице или кон уништување на имот- од 
поголема вредност што сочинува средства на воору-
жените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија (во натамошниот текст: воору-
жените сили); 

5) за дело од член 124; 
6) за дело од член 125, ако е тоа насочено про-

тив воен објект или против воени лица; 
7) за дела од чл. 126 и 127, ако се во прашање 

воени објекти; 
8) за дела од чл. 128 и 129, ако податоците' се 

однесуваат на народната одбрана; 
9) за дело од член 135; 
10)̂  за дело од член 136, ако е во прашање 

вршење на' кривични дела од точ. 1) до 4), и 6) и 7) 
на овој став; 
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11) за ,дело од чл. 201 до 239 (кривични делач 
против вооружените сили). 

Воените судови им судат на цивилни лица и за 
кривични дела против имотот и кривични дела 
против службената должност, предвидени во кри-
вичните закони, ако предмет на делото е дел од 
борбено средство, или оружје, или муниција или 
експлозив, што служат за потребите на народната 
одбрана. 

На цивилните лица што имаат својство на 
граѓански лица на служба во вооружените сили (во 
натамошниот текст: граѓански лица на служба во 
вооружените сили) воените судови им судат и за 
кривични дела сторени во вршењето на службата 
или во врска со службата, како и за сите други 
кривични дела што ќе ги сторат како ^извршители 
или како други соучесници со воени лица. 

На воени заробеници воени судови им судат за 
Сите кривични дела што ќе ги сторат како воени 
Заробеници, како и за кривични дела против човеч-
носта и меѓународното право (чл. 141 до 156 на 
Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија). 

Член 14 
Ако цивилно лице сторило кривични дела од 

надлежност на воениот суд и на друг редовен суд, 
судење за тие дела е надлежен воениот суд. 
Ако поради кривично дело навреда помеѓу вое-

но лице и цивилно лице е поднесена приватна туж-
ба и противтужба, за судење по противтужбата е 
надлежен судот до кој е поднесена тужбата. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, за судење по тужба, како и по противтужба, 
Поради кривично дело навреда помеѓу воено лице и 
граѓанско лице на служба во вооружените силиве 
надлежен воениот суд. 

Член 15 
Ако воено лице и цивилно лице, освен лицата 

ОД член 13 став 4 на овој закон, извршиле кривично 
дело како соизвршители или како други соучесници, 

а за судење на цивилно лице е надлежен друг ре-
довен суд, тој суд ќе му суди и ,на военото лице. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, ако воено лице извршило кривично дело про-

- тив службената должност, а цивилно лице се поја-
вува како соизвршител или како друг соучесник, 
и на военото и на цивилното лице ќе им суди во-
ениот суд. 

Ако ВО врска со извршувањето на кривично де-
ло од страна на воено лице или лице од член 13 на овој 

, закон и на цивилно лице, едно од нив е прикривач 
или помагач на сторителот по - извршувањето на 
кривичното дело, или ако не го пријавило подготву-
вањето на кривичното дело, извршувањето на кри-
вично дело или сторителот за судење е надлежен 
судот што е надлежен за сторителот на кривично 
дело. 

Член 16 
Ако до денот кога обвинителниот акт влегол 

во правна сила односно до денот на предавање на 
обвинителниот предлог или на приватната тужба до 
воениот суд, на обвинетиот му престанало свој-
ството на воено лице, или на граѓанско лице на 

' служба во вооружените сили, а не се во прашање 
кривичните дела од член 13 ст. 1, 2 и 4 на овој 
закон, за судење е надлежен друг редовен суд. 

По исклучок од одредбата на став в 1 од овој 
член, возниот суд ќе му суди на обвинетиот на кој 
Му престанало својството на воено лице или на 
граѓанско лице на служба во вооружените сили ако 
кривично дело го сторило како соизвршител или 
како друг соучесник со лицето за чие-судење е 
надлежен воениот суд. 

2. Воени судови од прв степен 

Член 17 
Во работите од надлежност на воените судови, 

воените судови од прв степен: 
1) одлучуваат во прв степен во кривични пред-

мети ; 
2) спроведуваат истрага; 
3) одлучуваат за жалби против решение на 

истражниот судија на воениот суд; 
4) одлучуваат за приговор против обвинител-

ниот акт; 
5) одлучуваат во прв стапен за спорови за 

надомест на штета што ќе и ја-сторат на федераци-
јата воени лица на служба во Југословенската на-
родна армија или граѓански лица на служба во 
Југословенската народна армија во врска со вр-
шењето на службата и за барање, на федерацијата 
за надомест на износот што е исплатен поради 
незаконита или неправилна работа на тие лица (во 
натамошниот текст: имотни спорови); 

6) одлучуваат во прв степен за предлози за 
заштита поради незаконити дејствија на службени 
лица во воените органи ако не е обезбедена друга 
судска заштита; ^ 

7) одлучуваат во прв степен за други правни 
работи кога е тоа определено со сојузен закон; 

8) вршат определени работи на извршувањето 
на казни што со овој закон им се ставени во над-
лежност; 

9) вршат и други работи што со сојузен закон 
им се ставени во надлежност. 

Член 18 
Воените судови од прв степен судат во совети 

составени од еден судија и двајца судии-поротници. 
За кривични дела за кои во законот е предви-

дена казната затвор од 15 години или потешка каз-
на, воените судови од Црв степен судат во совети 
составени од двајца судии и тројца судии-поротници. 

За кривични дела за кои според Законот за 
кривичната постапка е стварно надлежен судија на 
друг редовен првостепен суд како поединец, освен 
за кривични дела против вооружените сили, суди 
судија на воен суд од прв степен како поединец. 
- Судија на воен суд од прв степен како поеди-

нец суди имотни спорови за кои со Законот за 
процесната постапка е определена стварна надлеж-
ност на судија поединец на друг редовен првосте-
пен суд. 

Кога воен суд од прв степен одлучува за пред-
лог за заштита поради незаконито дејствие на слу-
жбено лице во воен орган или кога одлучува вон 
од главниот претрес, советот е составен од тројца 
судии. ' 

Член 19 
Во воените судови од прв степен се одржуваат, 

""по потреба,, седници -на сите судии на кои особено 
се: разгледуваат прашања што се однесуваат на 
општествените односи и појави што судот ги следел 
и проучувал и прашања од интерес за уеднач.ува-
њето на судската практика, и за правилното приме-
нување на законот; утврдуваат предлози што им се 
ставаат на надлежните воени органи,, на собранија-
та на соодветни општествено-политички заедници и 
на други државни органи и организации за спречу-
вање на општествено опасни и штетни појави и за 
зацврстување на законитоста, на општествената од-
говорност и на социјалистичкиот морал. Наѓ тие 
седници се приготвуваат и известувања за приме-
нувањето на законите и за работата на судот и се 
одлучува за поведување на постапка за оценување 
на уставноста или законитоста. 

Седницата на сите судии ја свикува и со нејзи-
ната работа раководи претседателот на воениот 
суд. 
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у Член .20 
Кога воениот суд од прв степен суди во совет: 
1) во кривични работи на воени лица, судиите-

-поротници се активни воени лица, со тоа што во 
кривичните работи на помлади офицери, офицери 
или воени службеници еден судија-поротник мора 
да има ист чин, односно класа на оптужениот; 

2) во кривични работи на цивилни лица, еден 
судија поротник мора да биде граѓанско лице 
на служба во вооружените сили, д другите судии-
-поротници — активни воени лица; 

3) во кривични работи на малолетник, судиите-
,.поротници од точка 1 или точка 2 на овој став 
мораат да бидат лица што имаат искуство во воспи-
тувањето на малолетници; 

4) во кривични работи во кои одговараат повеќе 
воени лица, судиите-поротници се определуваат спре-
ма оптужениот ЈШТО има највисок "чин, односно 
класа, а ако покрај воените лица одговара и ци-
вилно лице, судиите-поротници се определуваат ка-
ко за судење на цивилно лице со тоа што од актив-
ните воени лица еден судија-поротник мора да 
'има ист чин, односно класа на оптужениот што има 
највисок чин, односно класа; 

5) во имотни спорови судиите-поротници се ак-
тивни воена лица, освен во спорови на граѓански 
лица на служба во Југословенската народна армија 
во кои еден судија-поротник мора да биде граѓанско 
лице на служба во Југословенската народна армија. 

Член 21 
Воениот суд од прв степен поведува пред на-

длежниот уставен суд постапка за оценување на 
уставноста на закони и на уставноста и законитоста 
на други прописи, општи акти или самоуправни оп-
шти акти, кога прашањето на уставноста односно на 
законитоста ќе се постави во постапка пред воен 
суд од прв степен. 

Воениот суд од прв степен ќе го извести Врхов-
ниот воен суд за поведување на постапка за оцену-
вање на уставноста или законитоста. 

Воениот суд од прв степен нгѓо повел постапка 
ва оценување на уставноста или законитоста не 
ноже да ја продолжи постапката пред надлежниот 
уставен суд да донесе одлука по поведената постап-
ка за оценување на уставноста или законитоста. 

л Одредбата на став 3 од овој член ќе се приме-
нува и ако Врховниот воен суд, по повод работата 
за која се води постапка пред тој суд, одлучи пред 
надлежниот уставен суд да поведе постапка за оце-
нување на уставноста или законитоста. 

Член 22 
Во воените судови од прв степен се води еви-

денција на податоците за односите и појавите за-
бележани во работата на судот. 

3. Врховен воен суд 

Член 23 
врховниот воен суд: 
1) одлучува за жалби против одлуки на воени 

судови од прв степен во случаите предвидени со 
Овој закон; 

2) одлучува за барање за заштита на законитос-
та против правосилни одлуки на воени судови од 
прв степен во случаите определени со овој закон; 

3) одлучува за барање за вонредно ублажување 
на казна; о 

4) одлучува во управни спорови, во прв и по-
следен степен, против управни акти на воени ор-
гани, како и против управни акти на други сојузни 
органи, сојузни организации и заедници ако е тоа 
определено со сојузен закон; 

5) одлучува за барање за заштита на слободата 
и на правата загарантирани со Уставот на СФРЈ, 
ако таквата слобода или право е повредено со ко-
нечен поединечен акт на воен орган, а (не е обез-
бедена друга судска заштита; 

6) решава судири на надлежноста помеѓу воени 
судови од прв степен; 

7) определува делегати на Врховниов воен суд 
за заедничката седница на врховните судови; 

8) утврдува начелни правни сфаќања за праша-
њата што се од значење за единственото примену-
вање на закони од страна на воените судови; 

9) поведува пред надлежниот уставен суд пос-
тапка за оценување на уставноста на закони и ус-
тавноста и законитоста на други прописи, општи 
акти или самоуправни општи акти, кога прашањето 
на уставноста односно законитоста ќе се постави во 
постапка пред Врховниот воен суд; 

10) врши и дрУги работи што Со сојузен за-
кон му се ставени во надлежност. 

Член 24 
Врховниот воен суд може од воените судови од 

прв степен да бара податоци во врска со применува-
њето на закони, за проблемите што се појавуваат 
во судењето, како и други податоци потребни за 
проучување на одделни прашања што се појаву-
ваат во нивната работа. 

Член 25 / 
Врховниот воен суд може, при доставување на 

одлуки за правното средство, да му укаже на вое-
ниот суд од прв степен на недостатоците во суде-
њето забележани при решавањето за правното 
средство. 

Ако забележаните недостатоци се појавуваат 
ка ј повеќе судови или ако се од поголемо зна-
чење, Врховниот воен суд може на сите или на 
некои судови од прв степен да им укаже на тие 
недостатоци. 

Правните с ф а ќ а ј изразени во забелешките на 
Врховниот воен суд не се задолжителни за воените 
судови од прв степен. 

Член 26 
Кога Врховниот воен суд ,одлучува за жалби 

-против пресуди на воени судови од прв степен до-
несени во кривична постапка или за жалби против 
решение за примена на мерката на безбедност 
упатување во завод за душевно болни лица или 
друг завод за чување или лекување или за барање 
за вонредно ублажување на казна, советот е сос-
тавен од двајца судии и троЈца судии-поротници. 

Кога Врховниот воен суд одлучува, во посебен 
Совет (член 63)', советот е составен од тројца судии 
и четири судии-поротници. 

Судиите-поротници во Врховниот воен суд се 
офицери. ; 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, кога Врховниов воен суд одлучува за жалби 
против пресуди што во кривична постапка ги донел 
судија на воен суд од прв степен како поединец, 
советот е составен од тројца судии. 

Кога Врховниот воен суд одлучува за жалби 
против пресуди на воени судови од прв степен до-
несени во имотни спорови или кога одлучува во 
управни спорови или за барање за заштита на за-
конитоста против правосилни пресуди на воени су-
дови од прв степен, како и во други случаи, советот 
е составен од тројца судии. 

Член 27 
Врховниот воен суд на општа седница: 
1) одлучува за поведување на постапка пред 

надлежниот уставен суд за оценување на уставноста 
или законитоста (член 23 точка 9); 
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2) утврдува, врз основа на проучување на одно-
сите и појавите забележани во својата работа, пре-
длози што ќе им ги стави на надлежните воени 
органи, на собранијата на соодветни општествено-
-политички заедници и на други државни органи и 
организации за спречување на општествено опасни 
и штетни.појави и за зацврстување на законитоста, 
на општествената одговорност- и на социјалистич-
киот морал; 

3) дава мислења за потребата од донесување или 
менување на закони и други прописи што се од 
интерес за народната одбрана или што се однесуваат 
на вооружените сили и на службата во нив; 

4) утврдува начелни правни сфаќања за праша-
њата што се од значење за единственото примену-
вање на законите од страна на воените судови; 

5) донесува правила за своето внатрешно ра-
ботење и работењето на воените судови од прв ста-
пен (судски деловник); 

6) определува делегати на Врховниот воен суд за 
заедничката седница на врховните судови; 

7) одлучува за барање за заштита на закони-
тоста против правосилни одлуки на Врховниот воен 
суд во случаите определени со овој закон; 

8) врши други работи определени со сојузен4 

закон. 
Начелните правни сфаќања усвоени на општата 

седница се задолжителни за сите совети на Врхов-
ниот воен суд и можат да се изменат само на општа 
седница. 

Врховниот воен суд го известува Сојузниот суд 
и воените судови од прв степен за начелните прав-
ни сфаќања усвоени на општа седница. 

Член 28 
Општата седница на Врховниот воен суд ја со-

чинуваат претседателот и сите судии на тој суд. 
Општа седница на Врховниот воен суд свикува 

и со нејзината работа раководи претседателот на 
тој суд. 

За полноважно одлучување на општа седница 
е потребно присуство на најмалку две третини од 
судиите на Врховниот воен суд. Одлуки се донесу-
ваат со мнозинство на гласови на сите судии на 
Врховниот воен суд. 

Член 29 
/ 

Во Врховниот воен суд се води евиденција за 
податоците за односите и појавите забележани во 
работата на судовите, како и евиденција за судска-
та практика. 

Г л а в а III 

СУДИИ И СУДИИ-ПОРОТНИЦИ НА ВОЕНИТЕ! 

СУДОВИ 

1. Назначување ' 

Член 30 
Судии и судии-поротници на' воените судови 

назначува Врховниот командант на вооружените 
сили. 

При назначување на претседателот и на судиите 
на Врховниот воен суд, се применува начелото на 
што посразмерна застапеност на републиките и 
автономните покраини. 

Член 31 -
За судија на воен суд од прв степен може да 

биде назначен офицер на правна служба — дипло-

миран правник што положил испит за чинот мајор 
на правна служба или правосуден испит. 

За судира на Врховниот воен суд може да биде 
назначен офицер на правна служба што најмалку 
три години поминал на должност судија на воен суд 
од прв степен и офицер на'правна служба - ди-
пломиран правник што положил испит за чинот 
мајор на правна служба или правосуден испит и 
поминал во работа на правни работи најмалку пет 
години. 

Член 32 
Судии . на воените судови се назначуваат на 

време од четири години. По истекот на тоа време 
можат повторна да бидат назначени. 

Судии-поротници на воените судови се назна-
чуваат на време од две години од редовите на офи-
цери, помлади офицери, воени службеници и гра-
ѓански лица на служба во вооружените сили. 

Члан 33 
Пред стапувањето на должност, судиите и судии-

те-поротници на воените судови ја даваат следната 
свечена изјава: 

„Изјавувам дека во својата работа ќе се при-
држувам кон уставот и законот, дека должноста 
на судија ќе ја вршам совесно и непристрасно и 
дека ќе го штитам поредокот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија." 

Судиите и судиите-поротници даваат свечена 
изјава пред ,Врховниот командант на вооружените 
сили или пред старешината што ќе го определи тој. 

4 2. Права и должности 

Член'34 
Судија и судија-поротник на воен суд не можат 

да се повикуваат на одговорност за мислење и за 
даден глас во вршењето на судиската должност. 

Член 35 
Судија и судија-поротник на воен суд не мо-

жат без одобрение на Врховниот командант на 
вооружените сили да бидат ставени во притвор По-
ради кривично дело сторено во вршењето на судис-
ката должност. 

Член 36 
Судија на воен суд не може да врши служба 

или работа што е несврзлива со судиската долж-
ност. 

Член 37 
На судија-поротник на воен суд му припаѓа 

надомест на трошоците направени поради вршење 
на судиската должност. Тој надомест може да се 
определи и во паушален износ. 

Прописи за надомест на трошоците поради вр-
иење на должноста судија-поротник донесува со-
јузниот секретар за народна одбрана. 

3. Отстранување од должност 

Член 38 
Судија на воен суд се отстранува од должност 

за време додека се наоѓа во притвор или за време 
на издржување на казната затвор поради кривично 
дело. 

Судија на воен суд може да биде отстранет од 
должност ако против него е поведена кривична 
постапка или ако е ставен предлог за негово разре-
шување од должност поради тоа што е осуден за 
кривично дело или што извршил потешка повреда 
на судиската должност, односно на угледот на су-
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ди јата, или што е недостоен, односно морално-по-
литички неподобен за вршење на должноста су-
дија 

Предлог за отстранување од должност во слу-
чајот од став 2 на овој член за судии и претседа-
тели на воените судови од прв стелен и судии на 
Врховниот воен суд дава прет,седателот на Врхов-
ниот воен суд, а за претседателот на Врховниот 
воен суд — сојузниот секретар за народна одбрана. 

Акт за отстранување од должност во случа,јот 
од став 1 ѕна овој член донесува за судии претсе-
дателот на воениот суд, за претседателите на вое-
ните судови од прв степен — претседателот на 
Врховниот воен суд, а за претседателот на Врхов-
ниот воен суд — Врховниот командант на воору-
жените сили. 
' Акт за отстранување од должност -во случајот 
од став 2 рта свој член донесува Врховниот коман-
дант на вооружените сили. 

4. Разрешување 

Член 
Судија на воен суд се разрешува од должност 

пред истекот на времето за' кое е назначен: 
1) ако со своја согласност биде назначен на 

друга должност; 
2) ако му престане акти,вната воена служба; 
3) ако беде осуден на -безусловна казна затвор 

над шест месеци или на поблага казна за кривично 
,дело што го прави недостоен за вршење на 'саудис-
ката должност; 

4) ако се утврди дека извршил потешка повреда 
на сидската должност, односно на угледот на су-
дија; 

5) ако се утврди дека -со својата работа покажал 
дека не е способен за вршење на с у д с к а должност; 

6) ако се утврди дека нема услови да биде на-
значен за судија; 

7) ако врз основа на мислење од надлежна 
воена лекарска комисија се утврди дека поради 
здравствената состојба е неспособен за вршење на 
судиска должност; 

8) акоз се утврди дека морално-политички е не-
подобен за вршење на -суданска должност; 

ако самиот побара да биде разрешен. 

Член 40 
Судија на воен суд може да биде разрешен од 

должност ако со акт на надлежниот орган е нама-
лен бројот на судиите во воениот суд. 

Судија на воен суд се смета разрешен од дол-
жност ако биде укинат воениот суд во кој е наз-
начен. 

Член 41 
Судија-поротник на воен суд ое разрешува од 

должност пред истекот на времето за кое е назначен: 
1) ако му престане активната "воена служба од-

носно службата на граѓанско лице на служба во 
вооружените сили; 

2) ако биде осуден на безусловна казна затвор 
над шест месеци или на поблага казна за кривично 
дело што го прави недостоен за вршење на дол-
жноста судија-поротник; 

3) ако ое утврди дека извршил потешка повреда 
а а должноста судија поротник -односно на угледот 
-на судија-поротник; 

4) ,ако се утврди дека со својата работа покажал 
дека ве е способен за вршење на должноста суди-
ја-поротник; 

5) ако се утврди дека неуредно ја врши 
дол.жноста судија-поротник. 

6) ако се утврди дека морално-политички е не-
подобен за вршење на должноста 'судија-поротник; 

7) ако самиот побара да биде разрешен. 
Судија-поротник се смета разрешен од долж-

ност ако биде укинат воениот суд во ко ј е наз -
.начен. . 

Член 42 
Акт за разрешување од должност на судија на 

воен суд од причина што е осуден на безусловна 
казна затвор од шест месеци или на поблага казна 
за кривично дело што то прави недостоен за врше-
ње на судиска должност, ,како и од причините на-
ведени во член 39 точ. 4, 5, 6 и 8 на овој закон и 
акт за разрешување од должност на судија-порот-
ник на воен суд од причина што е осуден на безус-
ловна казна затвор од шест месеци или на поблата 
казна за кривично дело што го прави недостоен за 
вршење на должноста на судија-поротник, како и 
од причините наведени во член 41 став 1 точ. 3, 4, 
5 и 6 на овој закон, може да се донесе само ако 

^ претходно е спроведена постапка во која е утврде-
но постоење на причините за разрешување, ако во 
таа постапка судијата односно судијата-поротник е 
сослушан и ако му е овозможено да се изјасни за 
причините за неговото разрешување. 

Постапката за утврдување на причините од 
став 1 на овој член за разрешување од должност 
дудија и судија поротник ја спроведува комисија од 
три члена составена од судии на воени судови и 
други офицери Комисијата ја формира претседа-
телот на Врховниот воен суд, а за претседателот на 
Врховниот воен суд — сојузниот секретар за на-
родна одбрана. 

Член 43 
Судии и судии-поротници на воени судови разре-

шува од должност Врховниот командант на воору-
жените сили. 

Предлози за разрешување од должноста на су-
дии и судии-поротници воени судови дава сојуз-
ниот ' секретар за народна одбрана. 

Предлог за разрешување од должноста на судија 
и судија-поротник од причините наведени во член 

42 став-1 на овој член се дава по прибавено мисле-
ње од комисијата што ја спровела постапката за 
утврдување на причините за разрешување. 

Член 44 
Судија односно судија-поротник на воен суд не . 

"може да врши должност ако против него е поведена 
кривична постапка за кривично дело за кое се гони 
по службена должност, или постапката за негово 
разрешување од должност според одредбата од член 
42 став 1 на ОВОЈ закон — додека таа постапка трае. 

5. Привремено упатување на работа во друг воен суд 

Член 45 
Судија на воен суд од прв степен може да биде 

привремено упатен на работа во друг воен суд од 
прв степен на должност судија но најдолго за вре-
ме од шест месеци во тек на една година. 

Решение за привремено - упатување на работа 
донесува претседателот на Врховниот воен суд. 

Привремено упатување на работа во друг воен 
суд се врши само ако поради спреченост или иззе-
мање на судии или од други важни причини 
дојде во прашање можноста за редовно вршење на 
работите во тој суд. 
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6. Други одредби 

Член 46 
Одредбите на Законот за службата во вооруже-

ните сили со кои се уредени односите во службата, 
правата, должностите и одговорностите на воените 
лица, важат и за претседателите и судиите на вое-
ните судови, ако со овој закон не е определено 
поинаку. 

Член 47 
' Судии на воените судови одговараат според, про-

писите за дисциплинска одговорност на воени лица 
за повреди на воената дисциплина сторени вон од 
вршењето на должноста судија. 

За расправање на дисциплинските Грешки од 
став 1 на овој член на судија на воен суд е надле-
жен претседателот на воениот суд, а за расправање 
на дисциплинските грешки на претседателот на 
воен суд од прв степен - старешината на воената 
единица за чија воена територија судот е основан, 
односно старешината на воената единица или 'на 
воената установа при која судот е основан. 

Член 48 
Оценување на судии на воените судови се врши 

според прописите за оценување на воени- лица, со 
тоа што редовно оценување се врши шест месеци 
пред истекот на рокот за кбј се назначени. 

Член 49 
Одредбите на овој закон за правата и должно-

стите на судиите, за нивното назначување, разрешу-
вање и отстранување од должност, за давање на 
свечена изјава, за одговорноста на судиите за 
повреди на воената дисциплина и за оценување се 
однесуваат и на претседателите на воените судови. 

Г л а в а IV 

СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ И ПРИПРАВНИЦИ ВО 
ВОЕНИТЕ СУДОВИ 

1. Стручни соработници 

Член 50 
За вршење на определени стручни работи во. 

воените судови можат да се назначуваат стручни 
соработници. 

Член 51 
За стручен соработник може да биде назначен 

офицер на правна служба — дипломиран правник 
што положил Испит за чинот мајор на правна 
служба или правосуден испит. 

Стручните соработници учествуваат во проучу-
вање на правни прашања, изработуваат нацрти на/ 
судските одлуки, а може да им се довери подготву-
вање на извештаи на судот и водење на евиденција 
за судската практика. 

Член 52 
Стручните соработници се назначуваат според 

прописите за назначувањето на воени лица. 

2. Приправници 

^Член 53 
Заради стекнување на потребна судска прак-

тика, воените лица —. дипломираните правници се 
упатуваат по завршениот факултет, на приправ-
нички стаж во воени судови од прв степен. 

Прописи за приправничкиот стаж донесува со-
јузен секретар за народна одбрана. 

. Г л а в а V 

СУДСКА УПРАВА 

Член 54 
Во делокругот на судската управа спаѓаат рабо-

тите со кои се обезбедуваат условите За работа и за 
работење на воените судови. 

Работите на судската управа се во надлежност 
на Сојузниот секретаријат за народна одбрана и на 
претседателот на воениот суд. 

Член 55 
Од делокругот на судската управа ,Сојузниот 

секретаријат за народна одбрана ги врши работите 
што се однесуваат на решавањето на организацио-
ните, кадровските, материјалните и финансиските 
прашања од кои зависи^ работата на воените судови 
врз унапредување на работата и работењето на во-
ените судови на судската статистика и на други 
прашања на судската управа. 

Во вршење на работите на судската управа од 
став 1 на овој член, Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана може од воените судови да бара 
податоци и извештаи и да им дава упатства за 
вршење на тие работи. 

Член 56 
Претседателот на воениот суд ги врши работите 

од делокругот на судската управа што се однесуваат 
на организирање и контрола на внатрешното работе-
ње во судот, на извршување на финансискиот план и 
на други работи, со кои се обезбедуваат услови за 
редовна работа на судот. " 

Член 57-
Сојузниот секретаријат за народна одбрана 

врши надзор над вршењето на работите на судската 
управа преку претседателот на Врховниот воен суд 
или непосредно. 

Член 58 
Правилата за внатрешното работење (судскиот 

деловник) на воените судови содржат одредби: за 
распоредот н а работите во судот, за начинот на во-
дење на судските уписници и помошни книги, за 
работењето на судската писарница, за формата на 
судските покани и на другите обрасци, за постапу-
вањето со судските списи, за повикувањето и распо-
редот на судиите-поротници, за назначувањето на 
постојани судски вештаци и судски толкувачи, за 
материјалното и финансиското работење како и 
одредби за другите прашања во врска со внатреш-
ното работење во воените судови. 

Член 59 
На почетокот на годината во секој воен суд,, со 

распоред на работите, се определува кои работи ќе 
ги вршат одделни судии, а кои другите лица на 
работа во судот. 

Распоредот на работите во воениот суд го утвр-
дува претседателот на судот. 

Член 60 
Секој воен суд има свој службен назив. На згра-

дата на која се наоѓа воениот суд мора да биде 
истакнат натпис кој го содржи називот на судот на 
јазиците и на писмата на народите на Југославија. 

Секој " воен суд има свој печат, кој го содржи 
називот и седиштето на судот и грбот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. На-
зивот и седиштето на воениот суд се испишани на 
јазиците и на писмата на народите на Југославија. 
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Г л а в а VI 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАП-
КА ПРЕД ВОЕНИТЕ СУДОВИ 

1. Применување на Законот за кривичната постапка 

Член 61 
Во кривичната постапка пред воените судови се 

применуваат Одредбите на Законот за кривичната 
постапка, ако со овој закон не е определено поинаку. 

Работите и овластувањата определени со Зако-
нот за кривичната" постапка ги вршат, и тоа: 

1) работите и овластувањата на другите редовни 
првостепени судови - воените судови од прв степен; 

2) работите и овластувањата на другите редовни 
второстепени и и на врховните судови — Врховниот 
воен суд; 

3) работите и овластувањата на органите за вна-
трешни работи' - . органите за безбедност на 
вооружените сили и органите на воената полиција, 
во рамките на пропишаниот делокруг; 

4) работите и овластувањата на јавните обвини-
тели—воените обвинители, односно воениот обви-
нител на Југословенската народна армија. 

Член 62 
Врховниот воен суд не одржува претрес кога 

одлучува за жалба. 

Член 63 
За жалба против пресуда со која Врховниот 

воен суд изрекол смртна казна за кривични дела 
утврдени со републички односно покраински закон 
или казна затвор од дваесет години за кривични 
дела утврдени со сојузен, републички односно по-
краински закон, или со која ја потврдил пресудата 
на воен суд од прв степен со која е изречена смртна 
казна или казна затвор од дваесет години за такви 
дела, како и за жалба против пресуда со која ја 
преиначил пресудата на воен суд од прв степен со 
која оптужениот е ослободен од обвинението 
и оптужениот го огласил за виновен, одлучува 
Врховниот воен суд во посебен совет (член 26 став 2) 
согласно со одредбите што важат за постапката во 
втор стелен. Член на тој совет не може да биде 
судија, ^односно судија-поротник што порано одлу-
чувал во тој предмет. 

Член 64 
Ако оштетениот што е воено лице или граѓанско 

лице на служба во вооружените сили, за кривично 
делб сторено од страна на воено лице или граѓанско 
лице на служба во вооружените сили, за кое се гони 
по приватна тужба, се обрати за мирење до воена 
команда, рокот за поднесување на приватната тужба 
почнува да тече од денот кога постапката за мирење 
пред комисијата што ја формира надлежната воена 
команда е окончена, а ако постапката ће-е окончена 
во рок од три месеци — со истекот на овој рок. Ако 
во постапката пред оваа комисија дошло до изми-
рување, оштетениот го губи правото за поднесување 
приватна тужба. - ' 

Ако судија на воен суд од прв степен по прие-
мот на приватна тужба за кривично дело против 
честа и угледот, што не е сторено преку печатот, 
радиото и телевизијата, рли- за кривично дело лесна 
телесна повреда, во која приватниот тужите^ и об-
винетите'воени лица или граѓански лица на служба 
во вооружените сили, најде дека воениот суд е над-
лежен и дека нема причина за отфрлање на туж-
бата, како и дека немало мирење во смисла на став 
1 од овој член, ќе ја достави приватната тужба до 
претпоставената воена команда. на приватниот ту-

жител и на обвинетиот која ќе формира комисија 
заради обид за мирење 

Ако во рок од три месеци од денот на доставу-
вањето на приватната тужба судот прими од воена 
команда извештај дека странките се измириле и 
дека приватниот тужител изјавил дека се откажува 
од тужбата, судијата ќе ја отфрли приватната 
тужба. Ако воената команда во рок од три месеци 
не достави таков извештај, ќе се смета дека мире-
њето било безуспешно И судијата ќе ја продолжи 
постапката. 

2. Бранител 

Член 65 
Во постапката пред воените -судови обвинетиот 

може да има бранител. 
Бранител на обвинетиот мо^ѕе да биде адвокат, 

воен бранител или друго воено лице што е дипломи-
ран правник и е способно на обвинетиот да му 
укаже помош во одбраната. 

Ако не постојат услови за задолжителна од-
брана според Законот за кривичната постапка, а 
постапката се води поради кривично дело за кое 
според законот може да се изрече казна над една 
година затвор, на обвинетиот војник мора, на негово 
барање, да му се обезбеди бранител на главниот 
претрес, а ако обвинетиот војник е во притвор — 
и во претходната постапка. Во другите случаи, вое-
ниот бранител е должен на обвинетиот војник, на 
негово барање, да му даде потребен совет во врска 
со одбраната. 

Ако во текот на постапката би можело да дојде 
до откривање на воена тајна која може да има 
тешки последици за безбедноста на земјата, обвине-
тиот може да избира бранител само од редот на 
воените бранители или други воени лица од став 
2 на овој член. Одлука за тоа во истрагата донесува 
истражниот судија на воениот суд, во подготвува-
њето на главниот претрес — претседателот на сове-
тот, а на главниот претрес — советот. 

Против решението на истражниот судија на вое-
ниот суд,и на претседателот на советот донесев во 
смисла на одредбата на став 4 од овој член може 
да се изјави жалба до советот на воениот суд, а 
против решението на советот на воениот суд мо^е 
да се изјави жалба до Врховниот воен суд. 

Пред Врховниот воен суд бранител може да би-
де адвокат, воен бранител или друго воено лице 
што е дипломиран правник и има положен испит 
за чинот мајор на правна служба или правосуден 
испит. 

Член бб 
Воениот бранител го брани обвинетиот ако, во 

смисла на член 65 став 4 од овој закон, е исклучена 
одбрана од страна-на адвокат, а обвинетиот не зел 
за бранител друго воено лице од член 65 став 2 на 
овој закон. 

Воениот суд може да определи воен бранител да 
го брани обвинетиот што во Случај на задолжителна 
одбрана не ќе земе за себе бранител, како и да го 
брани обвинетиот војник, што, вон од случаите на 
задолжителна одбрана, бара да му се обезбеди бра-
нител во смисла на член 65 став 3 од овој закон. 

Член 67 
За вбен бранител може да биде назначен офи-

цер на правца служба што е дипломиран правник и 
кој положил испит за чинот мајор на правна служ-
ба или правосуден испит. 

Воените бранители се назначуваат и се разре-
шуваат од должност според прописите за н а к а ч у -
вање на активни воени лица. 



Страна 320 - Број 4 / СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 14 јануари 1977 

3. Месна надлежност ^ 

Член 68 
За судење на воено лице е месно надлежен 

воениот суд од прв степен на чија територија се 
наоѓа воената единица, воената установа или држа-
вен орган, организација на здружен труд или друга 
организација на која обвинетиот ќ припаѓа или во 
која е упатен на работа односно воен суд од прв 
степен кој е основан при воената единица илр при 
воената установа на која ќ припаѓа обвинетиот. 

Ако обвинетото воено лице по извршеното кри-
вично дело е преместено или привремено упатено 
Џа работа во друга воена единица, односно воена 
установа, за судење е месно надлежен воениот суд 
6д прв степен кој бил надлежен за судење во вре-
мето на извршувањето на кривичното дело. По ис-
клучок, советот на Врховниот воен суд може, на 

^ јдредлог од воени,от обвинител на Југословенската 
народна армија, да определи на обвинетиот во тој 
Случај "да му суди воен суд од прв степен кој за 
судење бил надлежен во времето на поведувањето 
на постапката. 

Член 69 
За судење на цивилно лице месната надлежност 

на воениот суд се определува според одредбите на 
Законот за кривичната постапка. 

Ако цивилно лице извршило кривично дело од 
ЈЈпен 13 на овој закон заедно со воено лице, за 
годење на цивилното лице месно е надлежен судот 
кој е надлежен да му суди на военото лице. 

Член 70 
Ако во врска со извршувањето на крвичнодело 

Се обвинети повеќе лица (соизвршители или други 
соучесници, прикривачи, лица што му помагале на 
бторителот по извршувањето на кривичното дело, 
како и лица што не го пријавиле подготвувањето 
на кривичното дело, извршувањето на кривичното 
дело, или сторителот), а за судење се надлежни два 
или повеќе воени судови, советот на Врховниот воен 
суд, на предлог од воениот обвинител на Југосло-
венската народна армија, ќе определи воен суд од 
Прв степен кој ќе ја спроведе постапката. 

4. Истрага 

Член 71 
Истрагата је спроведува истражниот судија на 

воениот суд. 

Член 72 
Секој претпоставен воен старешина е должен 

да преземе мерк!и сторителот да кривичното дело за 
кое се' гони по службена должност да не се скрие 
или да не побегне, да се зачуваат трагите на кри-
вичното дело и предметите што можат да послужат 
како доказ, како и да се соберат сите известувања 
што би можеле да бидат од корист за успешното 
водење на постапката. За стореното воениот старе-
шина е должен да го извести воениот обвинител 
непосредно или преку повисокиот старешина., 

Известувањето на воениот старешина од став 1 
на овој член и извештајот на воениот старешина од 
член 76 став 2 на овој закон, можат да се користат 
во постапката според одредбите од нл. 83 до 86 на 
Законот за кривичната постапка. 

Член 73 
Наредба "обвинетиот присилно да се доведе из-

дава воениот суд односно истражниот судија на 
воениот суд.' / 

Наредбата за присилно доведување на военото 
Лице ја извршува неговата претпоставена команда 

односно управа, а за присилно доведување на ци-
вилно лице — органот за Внатрешни работи. 

5. Притвор 

Член 74 
Притвор против воено лице или граѓанско лице 

на служба во вооружените сили може за кривични 
дела од надлежноста на воените судови да опреде-
ли истражниот судија на воениот суд. 

Притвор од став 1 на овој член можат, но ис-
клучок, под условите од Законот за кривичната 
постапка, да определат и овластените старешини на 
органите за безбедност на вооружените сили и на 
воената полиција. За определување на притвор тие 
старешини се должни веднаш да го известат воениот 
обвинител односно истражниот судија на воениот 
суд. 

За кривични. дела од надлежноста на друг ре-
довен суд, притвор против воено лице или граѓанс-
ко лице на служба во вооружените сили може да 
определи, под условите од Законот за кривичната 
постапка; истражниот судија на надлежниот друг 
редовен суд. 

' Органот што определил притвор против воено 
лице, или граѓанско лице на служба во вооруже-
ните сили, е должен за тоа веднаш, а најдоцна во 
рок од 24 часа, да го извести претпоставениот старе-
шина на тоа лице. 

Член 75 
Притвор против цивилно лице за кривични де-

. ла од надлежноста на воените судови може да опре-
дели истражниот судија на воениот суд. 

Член 76 
/ 

Секој воен старешина на положбата командир 
на чета, на неа рамна или повисока положба и ов-
ластено службено лице на орган за внатрешни ра-
боти и на 4)рган за безбедност на вооружените сили 
и на воената полиција можат да лишат од слобода 
воено. лице затечено на извршување на кривично 
дело за кое се гони по службена должност, ако 
постои опасност од бегство или ако тоа би загрозу-
вало животи или други важни добра. 

- Воениот старешина и овластеното службено ли-
це од став 4 на овој член, се должни^ военото лице 
што го лишиле од слобода веднаш, со извештајот 
за -затечување на кривичното дело и причините по-
ради кои го лишиле од слобода, да му го предадат 
на истражниот судија на воениот суд или на нај -
блиската воена единица, односно на воена установа, 
која веднаш ќе го спроведе до надлежниот истра-
жен, судија на воениот суд: Ако воениот старешина 
или овластеното службено лице тоа не може да го 
стори, мора веднаш да го извести истражниот су-
дија на воениот суд или најблиската воена единица, 
односно воена установа, која лицето лишено од сло-
бода веднаш ќе го преземе и без одлагање ќе го 
спроведе до надлежниот истражен судија на во-
ениот суд; 

Член 77 
Решение за продолжување на притворот над 

три месеци донесува советот на Врховниот' воен 
суд. 

Член 78 
Сојузниот секретар за народна одбрана донесува 

прописи за издржување на притворот од чл. 74 др 
77 на овој закон. % % 
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Г л а в а VII 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ПРОЦЕСНАТА ПОС-
ТАПКА ПРЕД ВОЕНИТЕ СУДОВИ 

Член 79 
Во процесната постапка пред воените судови се 

применуваат одредбиве од Законот за процесната 
постапка, ако со овој закон не е определено поинаку. 

Работите и овластувањето што се определени со 
Законот за процесната постапка ги вршат, и тоа: 

1) работите и овластувањето на другите редовни 
првостепени судови - воените судови од прв сте-
пен; 

2) рабатите и овластувањата на другите редовни 
второстепени и на врховните судови — Врховниот 
воен суд. 

Пред воените судови нема да се применуваат 
одредбиве од Законот за процесната постапка што 
се однесуваат на постапката во споровите од мала 
вредност, на расправата пред второстепениот суд и 
на ревизијата. 

Г л а в а VIII 

ПОСТАПКА ВО УПРАВНИТЕ СПОРОВИ 

Член 80 
Управен спор против управните акти на воените 

органи, како и против управните акти на другите 
сојузни органи, на сојузните организации и заедни-
ци, ако е тоа пропишано со сојузен закон, се пове-
дува пред Врховниот воен суд. 

Член 81 
За водење на управен рпор пред Врховниот воен 

суд и за постапката на тој суд во управните споро-
ви, како и за постапката за барање за заштита на 
слободата и на правата загарантирани со Уставот 
на СФРЈ, ако таква слобода или право е повредено 
со конечен поединечен акт на воен орган, и за пре-
длог за заштита поради незаконито дејствие на 
службено лице во воениот орган, важат одредбите 
на Законот за управните спорови, ако со овој закон 
не е пропишано поинаку. 

Член 82 
Ако' со управниот акт од член 80 на овој закон 

е повреден законот во корист на поединец или на 
правно лице, управен спор пред Врховниот воен 
суд поведува воениот ,обвинител на Југословенската 
народна армија., I 

Член 83 А 

За предлогот за заштита поради незаконито деј-
ствие на службено лице во воениот орган одлучува 
воениот суд од прв степен на чија територија е 
сторено дејствието. 

' Г л а в а IX 

УКАЖУВАЊЕ НА ПРАВНА ПОМОШ 

Ф Член 84 
Воените судови се должни едни на други да си 

укажуваат правна помош. . х 
Воените судови се должни да им укажуваат 

правна помош" и на другите судови. 
Другите судови се должни да им укажуваат 

правна помош на воените судови. 
Сите државни органи се должни да им укажу-

ваат правна помош на воените судови. 
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Г л а в а X 

БАРАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЗАКОНИТОСТА 

Член 85 
За барањето за заштита на законитоста против 

правосилните одлуки на воените судови од првосте-
пен, за кои Врховниот воен суд не решавал по „по-
вод правно средство, одлучува Врховниот воен суд. 

За барање заштита на законитоста против 
правосилните одлуки на Врховниот воен суд со кои 
е повреден сојузен закон, одлучува Сојузниот суд. 

За барањето за заштита на законитоста против 
правосилните одлуки на својот совет со кои е по-
вреден републички или покраински закон, Врхов-
ниот воен суд одлучува во општа ,седница. 

Г л а в а XI 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИ-
ВИЧНИТЕ САНКЦИИ 

1. Општи одредби 

Член 86 
Кривичните санкции4 (казните, мерките на без-

бедност и воспитните мерки) што на воените лица ̂  
им ги изрекол судот во кривичната постапка, се" 
извршуваат според прописите на републиката од-
носно на автономната покраина на чија ' тери-
торија се наоѓа судот што ја, изрекол кривичната 
санкција, ако со овој' закон не е пропишано по^-
инаку. 

Член "87 
Судот што донел одлука во прв степен со која 

е осудено воено лице, е должен, ако не е надлежен 
за извршување, извршната одлука и другите списи 
потребни за извршување на казната да ги достап 
ви до судот, односно до друг орган надлежен за 
извршување, најдоцна во рок од осум дена од денот 
кога одлуката станала извршна,односно оц денот 
кога судот ја примил таа одлука од повисокиот суд. 

Судот што донел одлука во прв степ,ен со која 
е осуден војник, активен, помлад офицер, офицер 
или воен службеник, пито^ец на воена џ1кола или 
граѓанско лице на служба во вооружените сили, е 
должен во рок од став 1 на овој член да ја достави 
извршната одлука до воената единица, односно до 
воената установа на која и припаѓа тоа лице. 

Член 88 
За поднесоците, службените дејствија и реше-

нијата во врска со применување на одредбите од 
овој закон што сеГ однесуваат на извршувањето на 
кривичните санкции не се плаќа такса. 

3. Извршување на казната затвор 

' Основни одредби 

Член 89 
Според ОВОЈ закон се извршува казната затвор 

што судот во кривичната постапка му ја изрекол 
на воено лице кое по осудата на казна затвор го 
задржал својството на воено лице (во натамошниот 
текст: осудено лице). / 

За извршувањето на казната од став 1 на овој 
член е надлежен воениот суд од прв степен на чија 
територија се наоѓа воената единица односно воена-
та установа на која П припаѓа осуденото лице (во 
натамошниот текст: надлежниот воен суд). х 
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Член 90 
Целта на извршувањето на казната затвор е 

оспособување на осудените лица по издржаната каз-
да затвор да живеат и работат во согласност со га-
л и о т , 

Член 91 
Осудените лице не ги поднесуваат трошоците за 

Извршување на казната затвор. 
Член 92 

- Кон извршувањето на казната затвор се пристап 
ЈЈрва кога пресудата со кој,а изречената казна ќе 
^тане правосилна и кога за извршување на каз-
ната нема законски пречки. 

Само по исклучок, кога: е тоа пропишано со за-
кон, со извршувањето на казната затвор може да 
^ започне и пред-да стацала правосилна пресудата 
ед која е таа казна изречена. 

Извршувањето на казната затвор може да биде 
одложено само во случаите и под условите, што се 
Предвидени со овој закон. 

Член 93 
Осудените лица ја издржуваат казната затвор 

заедно. ,Само по исклучок, ако тоа ја бара здравстве-
ната состојба на осуденото лице или-ако е тоа пре-
двидено со овој закон, може да се определи осу-
деното лице да ја издржува казната одвоено од 
другите. 

Постапувањето со осудените лица мора да биде 
човечно и со почитување на нивното човечко дос-
тоинство и зачувување на нивното телесно и ду-
шевно здравје. 

Во текот на извршувањето на казната затвор 
на осудените лица им се обезбедувЈа учествување 
вр организирањето на одделни дејности и работи од 
заеднички интерес, како што селастава по морално-

' -политичко воспитување и воено-стручна настава, 
зни форми на културно-просветна работа и фи-
чка култура, одржување на ред и чистота и др., 
овозможува користење на литература, на дневен 

-печат и други средства за информирање. ч 

Член 94 
Осудените лица способни за работа се должни 

да работат и на нив треба да им се овозможи ра-
ботата. ' 
\ Работата на^ осудените лица треба да биде ко-

рисна и што повеќе да му одговара на современиот 
начин на работа од ист вид на слобода. 

Целта на работата е осудените лица да ги од-
ржат и да ги зголемат своите работни способности, 
работните навики и стручното знаење заради што 
Ќолесно вклучување во работата по издржаната 
казна. 

Член 95 
Работите на извршување на казната затвор за 

осудените лица што издржуваат казна во воена 
установа за издржување на казна ги вршат Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана и воените 
Судови. 

Почеток на извршување на казната затвор 

Член 96 
Надлежниот воен суд (член 89 став 2) е должен 

да ги преземе потребните дејствија заради извршу-
вањето на казната затвор веднаш кога пресудата ќе 
стане извршна односно веднаш кога ќе се прими 
Извршната пресуда, а најдоцна во рок од осум дена 
Од денот на нејзиниот прием. 

Член 97 
Осуденото лице кое се наоѓа на слобода надле-

жниот воен суд го повикува на определен ден да 
се јави на издржување на казната затвор. Надлеж-
ниот воен суд го определува денот на јавување 

така што на осуденото лице да му останат најмалку 
осум, а најмногу 15 дена до денот на поаѓањето. На 
осуденото лице му се дава паричен надомест на име 
Трошоци на превозот -до местото во кое се наоѓа 
воената установа за издржување на казнќ. 

Ако уредно повиканото осудено лице не и се 
јави на управата на воената установа за издржува-
ње на казна, управата на таа установа веднаш го 
известува надлежниот воен суд. Надлежниот^ воен 
суд ќе преземе мерки осуденото лице присилно да 
се спроведе на издржување на казна, во кој случај 
осуденото лице ги поднесува трошоците на спрове-
дувањето. 

Осуденото лице што се наоѓа во притвор, а кое 
казната затвор треба да ја издржи во воена установа за 
издржување на казна,го упатува на издржување на 
казната воениот суд од прв степен во чие седиште 
се наоѓа затворот во кој е сместено осуденото лице. 

Надлежниот воен суд доставува до управата на 
воената установа за издржување на казна препис 
од првостепената пресуда, препис од второстепената 
пресуда, ако е донесена, и препис на последна-
та службена оцена на осуденото лице и истовремено 
ја известува управата на воената установа за из-
држување на казна на кој ден осуденото лице 
треба да се јави на издржување на казната. 

Член 98 
Лицето што по осудата не го задржало својство-

то на воено лице, а кое се наоѓа во притвор, или 
осуденото лице на кое за време додека се наоѓа 
во притвор или на издржување казна во воена ус-
танова за издржување на казна ќе му престане 
својството на воено лице, му се предава на органот 
што ги врши работите во врска со извршувањето 
на казната затвор надлежен според -прописите на 
републиката, односно на автономната покраина на 
чија територија се наоѓа воениот затвор односно во-
ената установа за издржување на казна, штом ќе 
биде донесен актот врз основа на кој ца осуденото 
лице му престанува својството на воено лице. . 

Член 99 
Осуденото лице што се наоѓа како притвореник 

во воен затвор, а кое врз основа на одредбите на 
, Законот за кривичната постапка бара да биде упа-

тено на издржување на казната затвор пред право-
,силноста на пресудата, дава за тоа изјава пред су-
дијата на воениот суд од прв степен кого за тоа 
ќе го определи претседателот на судот. При приемот 
на изјавата, судијата го предупредува осуденото 
лице дека во воената установа за 'издржување на 
казна ќе биде изедначено во правата и должно-
стите со другите осудени лица. 

Барањето на осуденото лице што е во притвор и 
еден примерок од првостепената пресуда судијата 
веднаш му го предава на претседателот на судот 
кој 1се одлучи за упатување на осуденото лице во 
воена установа за издржување на казна. 

При одлучување' за барањето од став 1 на. овој 
член, ќе се земе особено предвид времето кое по 
првостепената пресуда осуденото лице треба по зас-
метувањето на притворот да го помине на издржу-
вање казна и оддалеченоста на уставовата^во која 
треба да се упати на издржување казна, со 
оглед на потребата да се обезбеди присуството на 
осуденото лице во второстепената кривична постап-
ка или некоја друга кривична постапка. 

Против решението на претседателот "на воениот 
суд со кое се одбива барањето на осуденото лице за 
упатување на издржување казна пред правосилнос-
та на пресудата не може Да се изјави жалба ниту 
да се поведе управен спор. 

Член 100 
На осуденото лице што се наоѓа на слобода мо^ 

же, по негова молба или "на барање од претпостА-
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вениот стерешина, да му се одложи извршувањето 
на казната затвор: 

1) акѕо е заболено од потешка акутна болест; 
2) ако настанал смртен случај или тешка бо-

лест во неговото потесно семејство; 
3) поради елементарна непогода, ако семејството 

со неговото упатување на издржување казна би би-
ло доведено во тешка положба; 

4) ако е тоа потребно заради предавање на 
должноста или ако е должно да изврши определена 
работа што веќе ја започнало, а поради неизвршу-
вањето на таа работа би настанала позначителна 
штета, или ако е неопходно негово учествување на 
воена вежба; 

5) ако одлагањето е потребно заради завршува-
ње на школа или полагање на испит за кој се под-
готвувало; 

6) ако заедно со него се осудени неговиот брачен 
другар или други членови на заедничкото домаќин-
ство или ако тие веќе се наоѓаат на издржување каз-
на, а со упатување на сите тие лица на издржување 
казна би се загрозило издржувањето на старите, бол-
ните или на малолетните членови на домаќинството; 

7) ако е тоа жена кбја дои дете помладо од една 
година или ако е бремена а до пораѓањето не оста-
нува повеќе од три месеци. 

Издржувањето на казната во случајот од точка 
1 ^став 1 на овој член може да се одложи додека 
болеста трае, во случаите од точ. 2 до 4 — најдолго 
за три месеци, во случаите од точ. 5 и 6 — најдолго 
за шест месеци, а во случајот од точка 7 — до 
наполнувањето на една година живот на детето. 

Член 101 
Молбата за одлагање на извршувањето на каз-

ната затвор се поднесува во рок од три дена од 
денот на приемот на поканата за издржување на 
казната затвор. Барањето на претпоставениот ста-
решина за одлагање на извршувањето на казната 
затвор на осуденото лице и молбата на осуденото 
лице, ако причината за одлагање од член 100 став 
1 точ. 1, 2 и 3 од овој закон настанала по тој рок, 
можат да се поднесат до денот кога осуденото лице 
треба да се јави заради издржување на казната. 

Во молбата односно во барањето мораат да се 
наведат и докази за фактите што го оправдуваат 
одлагањето. -

За -молбата на осуденото лице односно за бара-
њето на претпоставениот старешина за одлагање на 
извршувањето на казната затвор решава претсе-
дателот на воениот суд надлежен за упатување на 
осудениот на издржување казна (член 97 ст. ,1 и 3) 
кој е должен во рок од три дена од денот на прие-
мот на молбата односно на барањето да донесе ре-
шение. Пред донесувањето на решението, можат да 
се извршат потребни проверки заради утврдување 
на фактите наведени во молбата односно во бара-
њето. До донесувањето на решение за молба односно 
за барањето, се одлага почетокот на извршувањето 
на казната. 

Член 102 
Против решението со кое се одбива молбата, 

односно барањето за одлагање на извршуваната на 
казната затвор може да се изјави жалба до претсе-
дателот на Врховниот воен суд. Претседателот на 
Врховниот воен суд е должен да донесе решение 
во рок од три дена од денот на приемот на жалбата. 

Против решението на претседателот на Врхов-
ниот воен суд од став 1 на овој член не може да 
се поведе управен спор. 

" Член 103 
Ако надлежниот обвинител, врз ,основа на за-

конско овластување, побара одлагање на извршу-
вањето на казната затвор, надлежниот воен суд 
нема да го повикува осуденото лице, а ако веќе 
ГО повикал но уште не поминал рокот за јавување 

на воената установа за издржување на казна ќе 
донесе решение за одлагање на извршувањето на 
казната. 

Одлагањето на извршувањето на казната во 
случајот од став 1 на овој член трае додека обви-
нителот не ќе го извести надлежниот воен ,суд 
дека може да започне со извршување на казната 
односно додека не ќе биде донесена нова судска 
одлука. 

Член 104 
На почетокот на издржувањето на казната за-

твор, осуденото лице се запознава со куќниот ред, 
со правата и должностите што ги има во текот на 
издржувањето на казната, со начинот на кој може 
да ги остварува своите права и со дисциплинските 
мерки и казни што можат да се изречат. " 

Одредбите од овој" закон што се однесуваат на 
извршувањето на казната затвор, прописите доне-
сени врз основа на овој закон и куќниот- ред на 
воената - установа за издржување на казна, треба 
да им бидат достапни на осудените лица во текот 
на издржувањето на казната. 

3. Воена установа за издржување на казна 
Член 105 

Осудените лица издржуваат казна затвор во 
воена установа за издржување на казна. 

Машки лица ја издржуваат казната затвор од-
воено од венски лица. 

Организацијата на работата и начинот на живо-
тот во воена установа за издржување на казна се 
утврдуваат со куќниот ред што го донесува управ-
никот на таа установа, во согласност со Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана. 

Член 106 
Надзор над извршувањето на казните затвор во 

воена установа за издржување на казна врши 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана. Надзор 
се врши заради пренесување на позитивни искуства 
од работата на казнено-поправните установи, анали-
зирање и проучување на работата на воената уста-
нова за издржување на казна и укажување стручна 
помош" за унапредување на нејзината работа. 

Надзор во поглед на законитото и правилно 
постапување спрема осудените лица во воената ус-
танова за издржувањето на казна вршат Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана и воениот, суд од 
прв степен на чија територија се наоѓа таа устано-
ва. Во вршењето на тој надзор, овластеното служ-
бено лице на Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, односно претседателот на воениот суд од 
прв степен или судијата што тој ќе го определи е 
должен, по потреба, а најмалку двапати годишно, 
да ги обиколува осудените лица, да се известува 
за постапувањето со осудените лица и за условите 
кои овозможуваат законито и правилно постапува-
ње и да презема мерки потребни да се отстранат 
недостатоците уочени при обиколката. 

4. Положба на осудените лица 

Член 107 . 
Сместувањето на осудените лица треба да им 

одгопара на условите пропишани за сместување на 
единиците и установите на Југословенската народна 
армија. 

На осудените лица им се обезбедува исхрана 
според нормите пропишани за исхраната во Југосло-
венската народна армија. 

За времето на издржувањето на казната затвор 
осудените лица носат с л у ж е н а униформа. 

Член 108 
На осудените лица им се определува видот на 

работата според нивните способности, според воено-
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-евиденционата специјалност, според постојните мо-
жности и според потребите на дисциплината. Во 
жив граници ќе се води сметка за желбата на осу-
дените лица да вршат работа од определен вид. 

Редовното работно време на осудените лица не 
може да трае подолго од осум часови дневно. 

Надвор од редовното работно време осудените 
лица можат^ најмногу до два часа дневно, да се вра-
ботуваат на вршење на дејности што се потребни 
за одржување на чистота и овозможување норма-
лен живот во воената установа за издржувањето на 
казна. / 

Член 109 
На осудените лица што работат во затворени 

простории мора да им се овозможи да поминат на 
чист воздух најмалку два часа дневно. 

Осудените лица што поминале на редовна рабо-
та непрекинато единаесет месеци, вклучувајќи го и 
времето поминато на лекување поради повреда при 
работа, или професионална болест, имаат право на 
непрекинат одмор од осумнаесет работни дена во 
текот на една година. 

Член НО ^ 
Осудените лица имаат право да примаат писме-

н а од органите и установите и да им упатуваат 
поднесоци со цел за заштита на своите права и ин-
тереси заштитени со закон. 

Управата на воената установа за издржување 
на казна е должна со совети да -им укажува помош 
на осудените лица во поглед на преземањето на 
потребни дејствија заради заштита на нивните 
права. 

Член 111 
Осудените лица 1 имаат право да примаат и да 

испраќаат писмени пратки, да примаат пратки со 
долна облека, со предмети за лична употреба, со 
печат и храна, во согласност со прописите донесени 
врз основа на овој закон. 

Осудените лица имаат право еднаш неделно да 
примаат посета на членовите на потесното семејство, 
а по одобрение од управникот на воената установа 
за издржување на казна или од органите што вршат 
право на надзор над таа установа — и други лица. 

За добро однесување и залагање во работата, 
управникот на воената установа за издржување на 
казна може на осудените лица да им дава погодно-
сти, како што се: проширување на правата за при-
мање на посета и пратки, примање на посета без 
надзор во установата или надвор, од установата, 
послободно движење, давање на отсуство до седум 
дена во една календарска година, делумно или це-
лосно користење на непрекинат одмор надвор од 
установата. 

Член 112 
На молба од осуденото лице или на предлог од 

управникот на воената установа за издржување на 
казна може од причините предвидени во член 99 од 
овој закон, да му дозволи на осуденото лице прекин 
на издржувањето на казната затвор,, кој не може 
да трае подолго од три месеци. Прекинот кој се дозљ 

Болува заради лекување, може да траф до завршу-
вање на лекувањето. 

Прекин на издржувањето на казна ќе се доз-
воли и на барање од воениот обвинител на Југосло-
венската народна армија ако поднел барање за 
заштита на законитоста. 

Времето Поминато^ на слобода во случај на одо-
брен прекин не се смета во издржувањето на каз-
ната. 

Решение за прекин нЗ издржувањето на казната 
донесува претседателот на воениот суд од прв сте-
пен на чија територија се наоѓа воената установа 
за издржувањето на казна. 

Против решението со кое се одбива молбата на 
осуденото лице за прекин на издржувањето на каз-
ната може да се изјави жалба до претседателот на 
Врховниот воен буд. Претседателот на Врховниот 
воен суд е должен да'донесе решение во рок од три 
дена од денот на приемот на жалбата. 

Против решението на претседателот на Врхов-
ниот воен суд донесено по повод жалбата не може 
да се поведе управен спор. 

Член 113 
Осуденото лице има право на поплака до управ-

никот на воената установа за издржување на казна 
поради повреда на неговите права или поради други 
неправилности што се сторени спрема него. Управ-
никот е должен внимателно да ја испита секоја 
поплака и за неа да донесе одлука ако е надлежен 
за донесување на одлука. Ако осуденото лице не 
добило одговор на поднесената поплака или не е 
задоволно со донесената одлука, има право преку 
управата на носната установа за издржување на 
казна да поднесе писмена претставка до Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана. 

Осуденото лице има право да се жали од при-
чините наведени во став 1 на овој член, и до служ-
беното лице кое врши надзор во воената установа 
за издржување на казна, и тоа без присуство на 
службените лица на таа установа. 

5. Одржување на ред и дисциплина 

Член 114 
Осудените лица се должни да се придржуваат 

кон прописите за куќниот ред, кон правилата на 
работната дисциплина и наредбите на службените 
лица. 

За одржување на редот и дисциплината можат 
да се употребат само оние мерки на ограничување 
што се нужни за одржување на безбедноста и за 
уредно функционирање на заедничкиот живот во 
воената установа за издржување на казна. 

( 
4 Член 115 

Службата за обезбедување во воената установа 
за издржување на казна ја врши воената поли-
ција. 

Припадник на воената полиција може да упо-
треби средства за принуда само кога е тоа неопхо-
дно да се спречи физички напад врз персоналот, на-
несување повреда на друг, самоповредување или 
предизвикување материјална штета од страна на 
осудените лица. Физичка сила може да се употреби 
и кога е неопходно да се спречи отпор на осуденото 
лице спрема законитата наредба на службеното 
лице. За секоја употреба на средствата за ћринуда 
спрема осуденото лице припадникот на воената по-
лиција веднаш го известува управникот на воената 
установа за издржување на казна. 

Член 116 
За повредите на правилата на куќниот ред, на 

работната дисциплина и на правилниот однос спре-
ма службените лица и спрема другите осудени лица, 
осудените лица одговараат дисциплински според 
прописите за воената дисциплина, ако со овој закон 
не е определено поинаку. 

Покрај дисциплинските мерки и казните пред-
видени со прописите за воената дисциплина, на 
осудените лица можат да им се изречат и следните 
дисциплински казни: 

1) забрана на примање на пратки со храна (член 
111 став 1) - до три месеци; . 

2) упатување во самица до триесет дена. 
На осуденото лице можат истовремено да му се 

изречат двата вида казни од став 2̂ на овој член. 
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' При изрекувањето на дисциплинските казни од 
став 2 на овој член управникот на воената установа 
за издржување на казна, може условно да го од-
ложи извршувањето на изречената дисциплинска 
казна за времето од шест месеци, со тоа што изре-
чената ка,зна нема да се изврши, ако осуденото лице 
во тој рок не биде повторно дисциплински казнето. 
Управникот ќе определи условно одлагање на извр-
шувањето на дисциплинската казна ако најде дека 
може да очекува дека спрема осуденето лице и без 
извршување на казната ќе се постигне целта на 
казнувањето. 

Условното одлагање на извршувањето на-дисци-
плинската казна ќе се отповика, ако условно казне-
тото лице биде повторно дисциплински казнето во 
рокот за кој е одложено извршувањето на казната. 
Ако условното одлагање биде отповикано, управни-
кот на воената установа за издржување на казна 
изрекува една казна, во границите определени во 
ст. 2 и 3 на овој член, и за поранешната и за новата 
дисциплинска кривица, земајќи ја порано изрече-
ната дисциплинска казна како веќе утврдена. 

Член 117 
Дисциплинската казна упатување во самица не 

може да се примени, ако со нејзиното извршување 
се загрозува здравјето на осуденото лице. 

: Дисциплинската казна упатување во самица се 
состои во неприкинат престој на осуденото лице во 
одвоена просторија за време на траењето на изре-
чената дисциплинска казна, со дневна прошетка од 
еден час на свеж воздух. ^ 

Член 118 
Дисциплинските мерки предвидени со прописите 

за воената дисциплина и дисциплинските казни 
пропишани со овој закон ги изрекува управникот 
на воената установа за издржување на казна. 

Дисциплинската мерка или дисциплинската 
казна од став 1 на овој член може да се изрече само 
откако осуденото лице ќе се сослуша и неговата 
одбрана ќе се провери ако е тоа потребно. При из-
рекувањето на дисциплинска мерка, односно дисци-
плинската казна ќе се земе предвид околноста дали 
осуденото лице порано било дисциплински казну-
вано. 

Член 119 
Осуденото лице што за време на издржувањето 

на казната затвор ќе стори кривично дело за кое 
законот пропишаа парична казна или казна затвор 
до една година ќе се ка'зни дисциплински. 

6. Условен отпуст 

Член 120 ^ 
Осуденото лице што издржало половина од каз-

ната затвор може да се отпушти од издржувањето 
на казна под услов до истекот на времето за кое е 
изречена казната да не стори ново кривично дело. 

Осуденото лице може условно да се отпушти, 
ако во текот на издржувањето на казната се попра-
вило така што основано може да се очекува дека 
на ѕ слобода добро ќе се однесува, а особено дека 
нема да врши кривични дела. При оцената дали 
осуденото лице условно ќе се отпушти, ќе се земат 
предвид неговото поведение за време на издржува-
њето на казната, извршувањето на работниве обвр-
ски со оглед на неговата работна способност и други 
околности што покажуваат дека е постигната целта 
на казнувањето. I 

По исклучок, условно може да се отпушти осу-
дено лице што издржало само една третина од 
казната затвор, ако постојат условите од став 2 на 
овој член и ако посебни околности што се однесу-
ват на личноста на осуденото лице очигледно пока-
жуваат дека е постигната целта на казнувањето. 

Член 121 -
Судот ќе го отповика условниот отпуст ако осу-

деното лице, додека е на условен отпуст, стори 
едно или повеќе кривични дела за кои е изречена 
безусловна казна затвор во траење над една го-
дина. 

Судот може да го отповика условниот отпуст 
ако условно отпуштеното лице стори едно или по-
веќе кривични дела за кои е изречена безусловна 
казна затвор до една година. При оцената дали ќе 
го отповика условниот отпуст, судот особено ќе ја 
земе предвид сродноста на сторените^кривични дела, 
нивното значење, побудите од кои се направени и 
други околности што укажуваат да оправданоста 
на отповикувањето на условниот отпуст. 

Ако судот го отповика условниот отпуст, ќе из-
рече казна со примена на одредбите од Кривичниот 
закон на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија за изрекување казна во случај на 
стек на кривични дела и за одмерување на казната 
на осуденото лице, земајќи ја порано изречената 
казна како веќе утврдена. Делот на казната што 
осудениот ја издржал според^поранешната осуда се 
засметува во новата казна, а времето поминато на 
условен отпуст не се засметува. 

Одредбите од ст. 1 до 3 на овој член ќе се при-
менат и кога на условно отпуштеното лице му се 
суди за дело што го сторило пред да е условно 
отпуштено. 

Ако условно отпуштеното лице биде осудено 
безусловно на казна'затвор до една година, а судот 
не-го отповика условниот отпуст, се продолжува 
условниот отпуст за времето што осуденото лице го 
поминало на издржувањето на казната затвор. 

Член 122 
За условниот отпуст на осудените лица одлучува 

Комисијата за условен отпуст на Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана врз основа на молба од 
осуденото лице, од член на неговото потесно семеј-
ство или предлог од управникот на воената установа 
за издржување на казна. 

Членовите на комисијата за условен отпуст ги 
именува сојузниот секретар за народна одбрана. 

Против одлуката на Комисијата за условен от-
пуст на Сојузниот секретаријат за народна одбрана 
од став 1 на овој член не, може да се изјави жалба 
ниту да се поведе управен спор. 

Член 123 
Управникот на воената установа за издржување 

на казна има право осуденото лице што добро се 
однесува,'"се залага на работа и активно учествува 
во други корисни дејности на -установата да го 
пушти на условен отпуст до 30 дена пред истекот 
на казната, ако веќе издржало три четвртини од 
казната. - . 

7. Други одредби 

Член 124 
Се овластува сојузниот секретар за народна од-

брана да донесе прописи за -извршувањето на 
казната затвор во воена установа за издржување 
на казна. 

Г л а в а XII 

ВОЕНА СТОПАНСКА АРБИТРАЖА 

Член 125 
При Сојузниот секретаријат за народна одбрана 

постои Воена стопанска арбитража. 
Член 126 

Воената стопанска арбитража донесува одлуки 
врз основа на закони и самоуправни општи акти и 
е независна во својата, работа. 
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Воената стопанска арбитража донесува одлуки 
и врз основа на узанси, освен ако странките ја ис-
клучиле примената на узанси. 

Член 127 
Претседателот на Воената стопанска арбитража 

. го именува сојузниот секретар за народна одбрана 
за период од четири години. ^ 4 

Арбитрите ги избираат странките во спорот од 
листата што за четири години однапред Ја утврдува 

-сојузниот секретар за народна одбрана. 

Член 12в 
Надлежноста на Воената стопанска арбитража се 

заснова со писмена спогодба (арбитража клаузула) 
помеѓу странките. Спогодба може да се склучи и во 
поглед на определен спор и во поглед на идни спо-
рови што можат да произлезат од определен правен 
однос. 

Член 129 
Надлежноста на Воената стопанска арбитража 

може да се договори само за решавање на следните 
стопански и други имотни спорови: 

.1) од меѓусебните односи на организациите на, 
здружен труд што произведуваат предмети на во-
оружување и воена опрема; 

2) од меѓусебните односи на организациите на 
Здружен труд што произведуваат предмети на во-
оружување и воена опрема и федерацијата во врска 
со работењето на воените единици и на воените 
установи; 

, 3) од односите на федерацијата во врска со рабо-
тењето на воените единици и на воените установи 
и организациите на здружен труд, ако предметот на 
спорот се однесува на работи од интерес за на-
родна одбрана; у 

4) од односите на организациите на здружеа 
труд што произведуваат предмети на вооружувана 
и воена опрема и други организации на здружен 
труд, ако предметот на спорот се однесува на рабо-
ти од интерес за народната одбрана. 

Член 130 
Воената стопанска арбитража одлучува во совет 

составен од ^претседател и двајца арбитри. 

Член 131 
Воената стопанска арбитража решава за глав-

ната работа со одлука, а во други случаи — со за-
клучок. 

Одлуките на Воената стопанска арбитража се 
конечни и против нив не може да се изјави жалба. 
Тие имаат сила на правосилни судски одлуки. 

Тужба за поништување на одлука на Воената 
стопанска арбитража може да се поднесе до Сојуз-
ниот суд, ако писмената спогодба за надлежноста 
на Воената стопанска арбитража е склучена спро-
тивно на одредбите од овој закон, како и од причи-
ните и во роковите под кои може да се бара пони-
штување на пресудата на избраниот суд според За-
конот за процесната постапка. 

% 

Член 132 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана 

ги обезбедува средствата потребни за работа на 
Воената стопанска арбитража и врши општ надзор 
над нејзиното административно и финансиско рабо-
тење. 

Се овластува сојузниот секретар за " народна 
Одбрана да ги пропише износите на наградите и 
надоместите на арбитрите за работата во Воената 
стопанска арбитража и да го регулира администра-
тивното и финансиското работење на Воената сто-
панска арбитража. 

Член 133 
Правилата за внатрешна организација и рабо-

тата на Воената стопанска арбитража ги донесува 
Воената стопанска арбитража во пленум, во соглас-
ност со СОЈУЗНИОТ секретар за народна одбрана 

Пленумот на Воената стопанска арбитража е 
составен од претседателот и од сите арбитри на 
арбитражата. За полноважно одлучување на плену-
мот е потребно присуство на намалку две третини 
од арбитрите на Воената стопанска арбитража. Од-
лука се донесува со мнозинство гласови на сите 
арбитри на Воената стопанска арбитража. 

Член 134 
Во постапкава пред Воената стопанска арби-

тража сообразно се применуваат одредбите на Зако-
нот за процесната постапка што се однесуваат на 
постапката во стопанските спорови, ако со прави-
лата за внатрешната организација и работата на 
Военава стопанска^арбитража не е пропишана друга 
постапка. 

Височината на трошоците што се плаќаат во по-
стапката пред Воената стопанска арбитража, како 
и во извршната постапка, се утврдува со правилата 
од член 133 став 1 на овој закон. ^ 

Воената стопанска арбитража го спроведува из-
вршувањето на своите одлуки и заклучоци во со-
гласност со правните правила и со прописите за 
извршувањето. 

Г л а в а Х Ш 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 135 
Испитот за чинот капетан на правна служба 

или за повисок чин на офицер на правна служба 
положен според досегашните прописи се изедначува 
во поглед на правата од овој закрн со положениот 
испит за чинот мајор на правна служба. 

Член 136 
Со положениот правосуден испит се изедначува 

испитот што офицерите на правна служба и воените 
службеници на Југословенската народна армија, 
како дипломирани правници, го положиле за чинот 
мајор, односно за воен службеник III класа на 
правната служба, а кбј според Основниот закон за 
правосудниот испит („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/67) е изедначен со правосудниот испит. 

,Се изедначуваат во правата со лицата што поло-
жиле правосуден испит офицерите и'воените служ-
беници на правна служба на Југословенската на-
родна армија, што според Уредбата за судскиот 
испит („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/55) стекнале 
права обуслрвени со положениот судиски испит од-
носно што според Основниот закон за правосудниот 
испит Службен лист на СФРЈ", бр. 15/67) се изед-
начени во поглед на правата со лицата што го по-
ложиле правосудниот испит. ч 

Постоењето на правата од овој член го утврдува, 
на барање од заинтересираните лица, органот опре-
делен со републички односно со покраински пропис. 

Член 137 
Лицата што на денот на влегувањето во сила на 

овој закон ќе се затечат на должност судии на во-
ени судови, односно претседатели на воени судови 
и претседател на Воената стопанска арбитража 
остануваат на тие должности најмногу шест месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Судиите поротници и арбитрите на Воената сто-
панска арбитража остануваат на тие должности др 
истекот на времето за кое се назначени, односни 
именувани според досегашните прописи. 
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Член 138 
Лицата осудени како војници што до 1 јули 1977 

година се упатени на издржување казна во воен за-
твор според Законот за извршување на кривичните 
санкции („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/70), ќе ја 
издржат казната во тој затвор. 

Член 139 
За жалбите против пресудите со кои Врховниот 

воен суд изрекол казна строг затвор од дваесет го-
дини или со кои ја потврдил пресудата на воениот 
суд од прв степен со која е изречена таа казна, а 
што се изјавени во времето од 8 мај 1974 година 
како ден на влегувањето во сила на Законот за 
Сојузниот суд до 1 јули 1977 година, одлучува 
Врховниот воен суд во посебен совет (член 26 став 2). 

Член 140 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за воените судови 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/69). 

Член 141 
Одредбите од овој закон се применуваат од 1 

јули 1977 година, освен одредбите од член 137 став 
1 и член 139 кои ќе се применуваат од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Член 142 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

44. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-

. вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНОТО 

ОБВИНИТЕЛСТВО 

Се прогласува Законот за военото ,обвинителство, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 24 декември 1976 година. 

ПР бр. 551 
24 декември 1976 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р, 

З А К О Н 
ЗА ВОЕНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО 

I. Основни одредби 

Член 1 ' 
Военото обвинителство ги гони сторителите на 

кривични дела што се во надлежност на воените 
судови; презема определени мерки за заштита на 
интересите на општествената заедница и вложува 
Правни средства заради заштита на уставноста и за-
конитоста на начинот пропишан со овој закон или 
со друг сојузен закон. 

Член 2 
Военото обвинителство ' ј а врши својата функ-

ција врз основа на уставот и законот, а во соглас-
ност со политиката утврдена со општите акти на Со-
бранието на СФРЈ и со ставовите изразени во насо-
ките или во други акти на Врховниот командант на 
вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија (во натамошниот текст: Вр-
ховниот командант на вооружените сили). 
' Член 3 

Функцијата' на военото обвинителство ја вршат 
воените обвинителства основани при единиците или 
установите на Југословенската народна армија и Вое-
ното обвинителство на Југословенската народна ар-
мија. 

Воени обвинителства при единиците или уста-
новите на Југословенската народна армија се осно-
ваат за одделни единици или установи на Југ,осло-
венската народна армија или за определена воена 
територија односно за одделни единици или устано-
ви на Југословенската народна армија и за опреде-
лена воена територија. 

Основањето, укинувањето, формацијата, седиш-
тето и територијата на воените обвинителства при 
единиците или установите на Југословенската народ-
на армија и формацијата и седиштето на Военото 
обвинителство на Југословенската народна армија, 
ги определува Врховниот командант на вооруже-
ните сили. 

- Член 4 
Во вршењето на своите задачи воените обвини-

телства ги следат и проучуваат општествените од-
носи и појави од интерес за остварување на функ-
цијата на военото обвинителство, а особено оние што 
се однесуваат на народната одбрана и на безбед-
носта на земјата, на остварувањето на правата на 
воените лица и на законитоста на работата на вое-
ните органи, и врз основа на своите забележувања 
им даваат на надлежните воени органи, на собрани-
јата на соодветните општественно-политички заед-
ници и на други државни органи и организации 
предлози за спречување на општествено опасни и 
штетни појави и за зацврстување на законитоста, 
на општествената одговорност и на социјалистич-
киот морал. 

Член 5 
Военото обвинителство при единица или ус-

танова на Југословенската народна армија го из-
вестува старешината на таа единица односно уста-
нова и Военото обвинителство на Југословенската 
народна армија за применувањето на законите и за 
својата работа. 

Военото обвинителство на Југословенската на-
родна армија, преку сојузниот секретар за народна 
одбрана, го известува Врховниот командант на воо-
ружените сили за применување на законите, и за 
својата работа и за работата на воените обвинител-
ства. 

II. Надлежност и овластување 

Член 6 
Право и должност на воениот обвинител е ва-

гони сторители на кривичните дела од надлежноста 
на воените судови за кои се гони п!о службена долж-
ност, и во врска со тоа: 

1) да презема потребни мерки во врска со откри-
вањето на кривичните дела и со пронаоѓањето на 
нивните сторители и заради насочување на претход-
ната кривична постапка; 

2) да бара спроведување на истрага; 
3) да го подига и застапува обвинителниот акт, 

Односно обвинителниот предлог пред надлежниот 
воен суд; 

4) да изјавува жалба против судски одлуки и 
да вложува вонредни правни средства против пра-
восилни судски одлуки. 
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Воениот обвинител врши и други права и долж-
ности што му се ставени во делокруг со сојузен за-
кон. 

. Член 7 
Во вршењето на функцијата кривично гонење 

военото обвинителство соработува со органите што 
според законот се должни да откриваат и пријавуваат 
кривични дела од надлежноста на воените судови 
за кои се дони по службена должност. 

Член 8 
Во процесната постапка, во управната постапка 

и во управниот спор што се водат пред воен суд, 
односно воен орган, и во дисциплинската постапка, 
како и во прекршочната постапка, воениот обвини-
тел презема дејствија што според законот ги врши 
јавниот обвинител во рамките- на својата надлеж-
ност. 

Член 9 
Против управните акти на воените органи, а ко-

га тоа е предвидено со сојузен закон и про-
тив управните акти на други сојузни органи, сојуз-
ни организации и заедници, со кои е повреден за-
конот во корист на поединец или правно лице, упра-
вен спор пред Врховниот воен суд поведува вое-
ниот обвинител ни Југословенската народна армија. 

' , Член 10 
Воениот обвинител на Југословенската. народна 

армија поведува пред надлежниот уставен суд 
постапка за оценување на уставноста на законите 
и на уставноста и законитоста на други прописи од-
носно општи акти или самоуправни општи акти, ако 
прашањето за уставноста односно законитоста се 
постави во работата на воено обвинителство. 

Ако воениот обвинител смета дека законот или 
друг пропис или општ акт не е во согласност со ус-
тавот или со законот, за тоа ќе го извести воениот 
обвинител на Југословенската народна армија. 

Член 11 
Ако воениот обвинител на Југословенската на-

родна армија смета дека поради повреда на закон 
или на меѓународен договор има основ да употреби 
правно средство против извозна одлука на воен 
суд или извршна одлука на поен орган донесена во 
дисциплинска или во друга управна постапка, може 
да бара да се одложи односно прекине извршување-
то на таквата одлука. 

Барањето за одлагње односно прекинување на 
извршувањето на одлуката воениот обвинител на Ју-
гословенската народна армија го поднесува до вое^ 
ниот суд односно до воениот орган надлежен за доз-
волување на извршувањето. 

По барање на воениот обвинител на Југословен-
ската народна армија, воениот суд, односно воениот 
орган ќе го одложи односно ќе го прекине извршу-
вањето на одлуката. 

Одложеното односно прекинатото извршување 
на одлуката ќе се продолжи ако воениот обвини-
тел на Југословенската народна армија, во рок од"30 
дена од денот на приемот на решението за одла^ 
гање односно за прекинување на извршувањето, не 
употреби правно средство. 

Член 12 
Барање за заштита на законитоста против пра-

восилни одлуки на воените судови и правот 
силни одлуки на другите органи на Југословенската 
народна армија подига воениот обвинител на Југо-
словенската народна армија. 

Член 13 
Кога Сојузниот суд одлучува за жалбата про-

тив пресуда на Врховниот воен суд со која е изре-
. / 

чона или потврдена смртна казна; за барањето за 
заштита на законитоста што го подигнал воениот 
обвинител на Југословенската народна армија, или 
за судирот на -надлежноста помеѓу воените судови 
и други редовни судови воениот обвинител на Југо-
словенската народна армија ги презема пред Сојуз-
ниот суд сите дејствија за чие вршење е овластен 
со закон сојузниот јавен обвинител. 

Член 14 
Военото обвинителство е овластено да бара од 

државните органи, од организациите на здружен 
труд и од други самоуправни организации и заед-
ници да му ги достават списите и известувањата 
што му се̂  потребни за преземање на дејствија од 
неговата надлежност. , 

Военото обвинителство може од надлежниот суд 
или од друг државен орган да бара и друга правна 
помош што му е потребна за вршење на неговите 
функции. 

Член 15 
Военото обвинителство е должно од воените ли-

ца, од граѓанските лица на служба во вооружените 
сили на СФРЈ и од сите граѓани, воени единици и 
воени установи и други државни органи, органи-
зации на здружен труд и други самоуправни орга-
низации и заедници да прима кривични пријави 
и други поднесоци и изјави во работите од своја 
надлежност заради преземање на дејствија за кои 
е овластено. 

Военото обвинителство може да го повика под-
носителот на кривичната пријава и од него да бара 
потребни податоци. 

Ш. Организација и работа 

Член 16 -
Овластувањата што ги има военото обвинител-

ство ги вршат воениот обвинител на Југословенската 
народна армија и воените обвинители при едини-
ците или установите на Југословенската народна 
армија. 

Секој воен обвинител постапува во границите 
на својата стварна и месна надлежност. 

Пред Врховниот воен суд и пред Сојузниот суд 
е надлежен да постапува носниот обвинител на Ју-
гословенската народна армија. 

Член 17 
Воениот обвинител на Југословенската народна 

армија врши надзор над работата на воените обви-
нители. 

Воениот обвинител на Југословенската народна 
армија ја насочува работата на воените обвинител-
ства и во врска со тоа на воените обвин,ители може 
да им става забелешки на работата и да им дава за-
должителни упатства за правилно вршење на долж-
носта. Упатството на воениот обвинител на Југо-
словенската народна' армија може да се однесува 
и на постапувањето во одделен предмет и задолжи-
телно е за воениот обвинител. , 

Член 18 
Воениот Обвинител на Југословенската народна 

армија може непосредно да ги врши сите права - и 
^должности што според Законот му припаѓаат на вое-
ниот обвинител. 

Воениот обвинител на Југословенската народна 
армија може да преземе вршење на одделни работи 
за кои е надлежен воениот обвинител односно да му 
довери на воениот обвинител да постапува во одде-
лен предмет или да врши определени дејствија од 
надлежноста на друг воен обвинител. 

Член 19 
Со работата на военото обвинителство раководи 

воениот обвинител. 

\ 
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Воениот обвинител може да- има потребен број 
заменици и помошници што се определуваат со фор-
мацијата. 

Заменикот на воениот обвинител може да врши 
секое дејствие во постапката пред суд или друг др-
жавен орган, за кое според законот е овластен вое-
ниот обвинител, освен дејствија чие вршење според 
овој закон или друг сојузен закон спаѓа во исклучи-
ва надлежност на воениот обвинител на Југословен-
ската народна армија. 

Член 20 
За вршење на административни и други работи 

ЕО военово обвинителство постојат потребен број/ 
лица чии места се определуваат со формацијата. 

Член 21 
За воен обвинител или заменик на воениот об-

винител може да биде назначен офицер на правна 
служба — дипломиран правник што положил испит 
за чинот мајстор на правна служба или правосуден 
испит, а за помошник на воениот обвинител — офи-
цер на правна служба што е дипломиран правник. 

Член 22 / 
Воените обвинители ги назначува и разрешува 

од должност Врхов,ниот командант на вооружените 
силч. 

Замениците и помошниците на воените обвини-
тели се назначуваат и разрешуваат од должност 
според прописите за назначување на активните вое-
ни лица. 

Член 23 
Воениот обвинител и замениците на воениот об-

винител се назначуваат на време од четири години. 
Но истекот на тоа време можат да бидат повторно 
назначени. 

Член 24 
Пред стапувањето на должност воените обвини-

тели и- замениците и помошниците на воениот об-
винител ја даваат следната свечена изјава: 

„Изјавувам дека во својата работа ќе се придр-
жувам кон уставот и законите, дека својата долж-
ност во военото обвинителство ќе ја вршам совесно 
и непристрасно и дека ќе го штитам поредокот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија." 

Воените обвинители даваат изјава пред Врхов-
ниот командант на вооружените сили или пред ста-
решината што ќе го определи тој. 

Замениците и помошниците на воениот обвини-
тел даваат изјава пред сојузниот секретар зЅ на-
родна одбрана или пред старешината што ќе го 
определи тој. . 

Член 25 
Воениот обвинител, заменикот на воениот обви-

нител, односно помошникот на воениот обвинител 
се отстранува од должноста за времето за кое се 
наоѓа во притвор или за време на издржувањето 

. на казна затвор поради кривично дело. 
Лицето од став I на овој член може да биде 

отстрането од должноста ако против него е поведена 
кривична постапка или ако е ставен предлог за 
негово разрешување од должноста поради тоа што. 
е осудено за кривично дело или што извршило по-
тешка повреда на должноста на обвинител од-
носно на угледот на обвинител, или што е недб^ 
стој но или морално-политички неподобно за врше-
ње на должноста на обвинител. ^ 

Предлог за отстранување од должноста во слу- , 
чајот од став 2 на ОВОЈ член, за заменик на воениот 
обвинител на југословенската народна армија и за 
воените обвинители, за замениците или помошници-
те на воениот обвинител дава воениот обвинител на 
Југословенската народна армија, а за воениот обви-
нител на Југословенската народна армија сојузниот 
секретар за народна одбрана. 

Акт за отстранување од должноста во случајов 
од став 1 на овој члеќ, за замениците и помо-
шниците на воениот обвинител донесува воениот 
обвинител, а за воените обвинители — воениот об-

в винител на Југословенската народна армија, а за 
" воениот обвинител на Југословенската народна ар-

мија - Врховниот командант на вооружените сили. 
Акт за отстранување од должноста во случајот 

од став 2 на овој член, за воените обвинители до-
несува Врховниот командант на вооружените сили, 
а за замениците и помошниците на воениот обвинител 
— старешината надлежен за нивното назначување. 

Член 26 
Воениот обвинител односно заменикот на вое-у 

ниот обвинител се разрешува од должноста пред 
истекот на времето за кое е назначен: 

1) ако по своја согласност биде назначен на 
друга должност; 

2) ако му престане активната воена служба; 
3) ако биде осуден на безусловна казна затвор 

над шест месеци или на поблага казна за кривично 
дело што го прави недостоен за вршење на должно-
ста на обвинител; 

4) ако се утврди дека извртил потешка повреда 
на должноста на обвинител односно на угледот на 
обвинител; 

5) ако се утврди дека со својата работа покажал 
дека не е способен да ја врши должноста на обви-
нител,'' 

6) ако се утврди дека немал услови да биде 
назначен за /воен обвинител односно -за заменик на 
воениот обвинител; 

7) ако врз основа на мислењето на надлежната 
воена лекарска комисија, се утврди дека поради 
здравствената состојба е неспособен да ја врши 
должноста на обвинител; 4 

8) ако се утврди дека морално-политички е не-
подобен да ја врши должноста на обвинител; 

9) ако во својата работа не се придржува кон 
уставот и законите, крн политиката утврдена со 
општите анти на Собранието на СФРЈ и кон ставо-
вите изразени во насоките или во други^акти на 
Врховниот командант на вооружените сили; 

10) ако самиот побара да биде разрешен. 
Член 27 

Заменикот на воениот обвинител може да биде 
разрешен од должност ако со акт на надлежниот 
орган е намален бројот на замениците во военото 
обвинителство. 

Воениот обвинител односно заменикот на вое-
ниот обвинител ќе се смета дека е оазрешен од 
должност ако биде укинато военото обвинителство 
во кое е назначен. 

Член 28 
Актот за разрешување од должност на воениот 

обвинител односно на заменикот на воениот обви- , 
нител од причина што е осуден на безусловна казна 
затвор од шест месеци или поблага казна за кри-
вично дело што го прави недостоен за вршење на 
должноста на воен обвинител односно заменик на 
воен обвинител, како и од причините наведени во 
член 26 точ. 4, б, 6, 8 и 9 на овој закон може да се 
Донесе само ако претходно е спроведена постапка 
во која 6 утврдено постоењето на причините за 
разрешување и ако во таа постапка воениот обви-
нител, односно заменикот на воениот обвинител е 
сослушан и ако му е овозможено да се изјасни за 
причините за неговото разрешување. 

Постапката за утврдување на причините од 
Став 1. на овој член за разрешување од должност 
на воениот обвинител односно на заменикот на во-
ениот обвинител ја спроведува комисија од три 
члена, составена од воени обвинители, од заменици 
на воени обвинители и други офицери. Комисијата 
ја формира воениот обвинител на Југословенската 
народна армија, а за воениот обвинител на Југосло-

\ 
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венската^народна армија сојузниот секретар за на-
родна одбрана. 

Предлог' за разрешување од должност поради 
причините наведени Бо став 1 ќа овој член се дава 
пф прибавено мислење од комисијата што ја спро-
вела постапката за утврдување на причините за 
разрешување од должност. 

Член 29 
Воениот обвинител односно заменикот на вое-

ниот обвинител не може да ја врши должноста ако 
против него е поведена кривична постапка за кри-
вично дело за кое се гони по службена'должност 
или постапка за негово разрешување од должност 
во смисла на член 28 од овој закон, додека трае 
таа постапка. 7 

Член 30 
Одредбите на Законот за службата во вооруже-

ните сили со кои се уредени односите во службата, 
правата, должностите и одговорностите на воените^ 
лица важат за воените обвинители, за замениците и 
помошниците на воените обвинители, ако со овој 
закон не е определено поинаку. 

Член 31 
Оценување на воените обвинители, на заменици-

те и помошниците на воените обвинители се врши 
според прописите за оценување на воените лица, 
со тоа што редовно оценување на воените обвини-
тели и на замениците на воените обвинители се 
врши шест месеци пред истекот на рокот за кој се 
назначени. 

Член 32 
Заради стекнување потребна практика, воените 

лица - дипломирани правници по завршениот фа-
култет се упатуваат на приправнички стаж во вое-
ните обвинителства. 

Прописи за практиката на приправниците и за 
траењето на приправничкиот стаж донесува сојузни-
от секретар за -народна одбрана. 

Член 33 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана ги 

врши работите што се однесуваат на решавањето 
на организациските, кадровските, материјалните и 
финансиските прашања од кои зависи работата на 
воените обвинителства, на унапредувањето на ра-
ботата и работењето на воените обвинителства, на 
статистиката, како и други работа со кои се обе-
збедуваат услови за работа на воените обвини-
телства. 

Член 34 
Секое воено обвинителство има печат кој го 

содржи називот и седиштето на военото обвинител-
ство и грбот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. Називот и седиштето на вое-
ното обвинителство се испишани на јазиците и 
писмата на народите на Југославија. 

На зградата во која се наоѓа военото обвини-
телство мора да биде истакнат натпис кој го содржи 
пазивот на военото обвинителство на јазиците И пи-
смата на народите на Југославија, 

Член 35 
Правила за внатрешната организација и за ра-

ботењето на военото обвинителство донесува воениот 
обвинител на Југословенската народна армија. 

IV. Преодни и завршни одредби 

^ Член 36 
Испитот за чинот капетан на правна служба или 

за повисок чин на офицер на правна служба поло-
жен според досегашните прописи се изедначува во 
поглед на правата од овој закон со положениот 
испит за чинот мајор на правна служба, 

^ \ 

Член 37 
Лицата што на денот на влегувањето во сила 

на овој закон ќе се затечат на должноста воен 
обвинител на Југословенската народна армија и 
воени обвинители при единиците или установите 
на Југословенската народна армија и нивните за-
меници. остануваат на тие должности најдолго шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 38 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за военото обвини-
телство („Службен лист на СФРЈ"/бр. 7/65). 

Член 39 
Одредбите од овој закон се применуваат од 1 

јули 1977 година, освен одредбата од член 37 кои 
ќе се применуваат од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

Член 40 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

"на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

45. 

Врз основа, на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОМИ-

ЛУВАЊЕТО 

Се прогласува Законот за помилувањето, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 24 декември 1976 година. 

ПР бр. 552 
24 декември 1976 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕТО 

Член 1 
Помилување за кривични дела предвидени со 

сојузни закони (во натамошниот текст: помилување) 
се дава во согласност со одредбите на овој закон. 

Помилување дава Претседателството на СФРЈ. 
Ако за повеќе кривични дела предвидени во 

сојузен закон и во републички, односно покраински 
вакон судот изрекол една казна, помилувањето ѓб 
дава Претседателството на СФРЈ ако кривичното 
дело што е предвидено во сојузен закон е насочено 
против основите на социјалистичкото самоуправно 
општествено уредување и безбедноста на ,СФРЈ 
или^ против вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Член 2 
Со помилувањето: 
1) се дава ослободување од кривичното гонење 

или целосно или делумна ослободување од извршу-
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вање на казна, се заменува изречената казна со 
поблага казна или со условна осуда или се опре-
делува бришење на осудата; 

2) се укинува или определува пократко траење на 
мерките на безбедност забрана на вршење на про-
фесијата, на дејноста или должноста, забрана на 
јавно истапување, забрана на управување со мо-
торно возило на сторителот кој е возач по занима-
ње или протерување на странец од земјата; 

3) се укинуваат определени правни последици 
од осудата предвидени со сојузен закон или се опре-
делува нивно пократко траење. 

^лен 3 
Во случај на замени на изречена казна со ус-

ловна осуда се применуваат соодветните одредби 
на Кривичниот закон на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија за условите за изре-
кување на условна осуда, за нејзиното детство, за 
отповикувањето, со тоа што времето за проверување 
трае три години и што кон условната осуда не се 
определува заштитен надзор ниту на условно осу-
дениот му се налага исполнување на посебни об-
врски. ^ 

Член 4 
Бришењето на осудата -со помилување не е огра-

ничено од височината на изречената казна ниту од 
видот на кривичното дело за кое е изречена осудата. 

Бришењето на осудата со помилување има исто 
дејство како и бришењето на осудата според кри-
вичниот закон. 

Член 5 
Постапка за помилување се поведува на молба 

од осуденото лице или по службена должност. 
Молба за помилување може да поднесе и брач-

ниот другар на осуденото лице, роднина на осуде-
ното лице во права линија, брат, сестра, посвоител, 
посвоеник, хранител или старател. 

Ако е изречена смртна казна, а, молба за по-
милување не е поднесена, постапката за помилува-
ње се поведува по службена должност. 

Постапката за помилување со која се дава осло-
бодување од кривично гонење се поведува само по 
службена должност. 

. Член в 
Молбата за помилување му се предава на су-

дот што ја изрекол пресудата во прв степен. 
Ако молбата му е предадена на друг орган или 

установа за издржување на казна, тој орган односно 
установа ќе ја достави - молбата без одлагање до 
судот од став 1 на овој член. 

Лицето што се наоѓа на издржување казна упа-
тува молба до судот преку управата на установата 
во која ја издржува казната. Таа установа при 
доставувањето на молбата за помилување до, судот 
ќе приложи извештај за однесувањето на осудено-
то лице и други податоци што се од значење за ре-
шавањето на молбата. . 

АКО осуденото лице се наоѓа на издржување 
казна, а молбата за помилување ја поднело некое 
од лицата наведени во член 5 став 2 на овој закон, 
судот од установата во која осудениот ја издржува 
казната ќе побара извештај за неговото однесување 
и други податоци што се од значење за решавањето 
на молбата. 

Член 7 
Молба за помилување не може да се поднесе 

пред правосилноста на пресудата. 
Молбата за помилување може да се повтори по 

истекот на една година од денот на донесената од-
лука по поранешната молба. 

Ако е дадено помилување по повод постапка 
поведена по службена должност, рокот за подне-
сување на молбата од став 2 на овој член тече од 
денот на донесувањето/на одлуката за давање на 
помилување. 

Член 8 
Молбата за помилува.':,? што ја поднело нео-

властено лице или која е поднесена пред истекот 
на рокот предвиден во член 7 на овој закон судот 
ја отфрла со решение. 

Во поглед на жалбата против решението за 
отфрлање на молбата за помилување сообразно ќе 
се применуваат одредбите за жалбата против ре-
шението донесено во кривична постапка. 

Член 9 
Молбата за помилување судот, по прибавено 

мислење од јавниот обвинител, ја доставува до Со-
јузниот секретаријат за правосудство и организа-
ција на сојузната управа заедно со своето мислење 
за оправданоста на молбата. 

Ако подносителот на молбата се повикува, на 
извесни факти или околности што можат да бидат 
важен за̂  одлучувањето, судот пред доставување на 
молбата ќе изврши потребни проверувања и за тоа 
ќе приложи извештај кон молбата. 

Член 10 
Сојузниот секретаријат за правосудство и орга-

низација на сојузната управа, по повод молбата за 
помилување, може да бара од државните органи, 
од самоуправните и други организации или заедни-
ци податоци потребни за решавање на молбата. 

Кога ќе ги разгледа и оцени наводите во молба-
та за помилување, сојузниот секретар за правосуд-
ство и организација на сојузната управа ја доста-
вува молбата, заедно со својот предлог, до Претсе-
дателството, на СФРЈ. 

- Член 11 ' 
Постапката за помилување по службена дол-

жност ја поведува сојузниот секретар за правосуд-
ство и организација на сојузната управа. 

\ Член 12 
Претседателството на СФРЈ може да даде по-

милување иако не е спроведена постапка за д а в а м 
на помилување предвидена, со овој закон. 

Член 13 
Сојузниот секретар за правосудство и органи-

зација на сојузната управа, во спогодба со сојузниот 
секретар за народна одбрана, донесува упатство за 
постапување на судовите и установите за издржува-
ње на казна по предметите за помилување. 

Член 14 
Надлежниот републички односно покраински 

орган ца чие подрачје е седиштето на судот кој 
судел во прв степен, дава помилување иако тој 
суд изрекол казна со примена на закон на друга 
република односно автономна покраина. 

Органот од став 1 на овој член дава помилува-
ње иако осудениот ја издржува казната на терито-
рија на друга република односно автономна по-
краина, 

Член 15 
' Помилување за кривични дела определени со 

републички односно со покраински закон даваат 
надлежните републички односно покраински органи 
и ако е во прашање кривично дело за кое до денот 
на влегувањето во силџ на овој закон осудата е из-
речена со примена на сојузен закон. ? 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
Претседателството на СФРЈ дава помилување ако 
на денот на в,легувањето во сила на оврЈ закон е во 
тек постапката за помилување за кое Претседател-
ството на СФРЈ е надлежно според досегашните 
прописи. 
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Член 16 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за помилување 
(„Службен"лист на СФРЈ", бр. 7/64). 

Член 17 
Овој закон влегува во сила на 1 јули 1977 го-

дина. 

46. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕ-

ТОТ НА ОТРОВИ 

Се прогласува Законот за прометот на отрови, 
Што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 24 декември 1976 година. 

ПР бр. 559 
14 декември 1976 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

- Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОМЕТОТ НА ОТРОВИ 

I. Основни одредби 
Член 1 

Заради заштита на животот и здравјето на лу-
ѓето и заштита на корисните животни и спречува-

ње на злоупотреба на отрови, прометот на отрови и 
надзорот над прометот на отрови' се врши под усло-
вите определени со овој закон. 

Член 2 
Како отрови, во смисла на овој закон, се сме-

таат супстанциите од синтетичко, биолошко или 
природно потекло и препратите произведени од тие 
супстанции што, внесени во организмот или во до-

пир со организмот можат со своето дејство да го 
загрозат животот и здравјето на луѓето или на ко-
рисните животни. 

Под промет на отрови во смисла на овој закон, 
се подразбираат опремувањето на отрови и склади-
рањето, увозот, извозот, превозот, продажбата и секој 
друг начин на пуштање отрови во промет. 

Член 3 
Отрови можат да се пушт,аат во промет ако со 

токсиколошка оцена на овластена организација на 
здружен труд е уврдено дека нивното користење за 
наменетите цели и на определен начин не е штетно 
за здравјето на луѓето односно на корисните жи-
вотни. 

Член 4 
Се. забранува прометот на отрови за кои во текот 

на нивното користење ќе се утврди дека предизви-
куваат штетни последици за здравјето на луѓето 
односно на корисните животни. 

Член 5 
Со промет на отрови можат да се занимаваат 

организации на здружен труд под условите пропи-
шани со овој закон. 

Со промет на отрови не можат да се занимаваат 
поединци. 

Член 6 
Отровите можат да се пуштаат во промет само 

во оригинално пакување на производителот на от-
рови. 

Член 7 
Отровите што се пуштаат во промет мораат" да 

бидат означени во согласкост со одредбите на овој 
закон. 

Член 8 
Забрането е рекламирањето на отрови на начин 

кој потрошувачите би можел да ги доведе во заблу-
да во поглед на составот, намената или дејството на 
отровот, како и означувањето дека отровите не се 
штетни за здравјето на луѓето односно на корисните 
животни. 

Член 9 
Одредбите на овој закон не се применуваат врз 

лековите што содржат отрови ниту врз отровите што 
се употребуваат за лабораториски и научни цели или 
за примарно производство во индустријата, ако со 
овој закон не е определено поинаку. 

Член 10 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со промет на отрови мораат, покрај општи-
те услови предвидени со прописите за соодветни ор-
ганизации на здружен труд, да ги исполнуваат и 
посебните услови определени со овој закон. 

Член 11 
Отровите што, во смисла на овој закон, можат 

да се пуштаат во промет според степенот на опас-
носта и просечната смртна доза (1ЛЗ-50), се распо-
редуваат во Група I, Група И, Група III и Група IV. 

Во Група I спаѓаат отровите чија 1ЛЗ-50 е до 59 
шѕ/кѕ, во Група II - отровите чија 1ЛЗ-50 е над 50 
до 250 тѕ/кб, во Група III отровите чија 1ЛЗ-50 
е над 250 до 1.000 шѕ/к^, а во Група IV - отровите 
чија 1ЛЗ-50 е над 1.000 до 5.000 т ѕ / к ѕ од ,телесната 
тежина на машки стаорец или на друго животно. 

Поблиски прописи з а методите за определување 
на степенот на опасноста и за просечната смртна 
доза ќе донесе сојузниот орган на управата надле-
жен за работите на здравството. 

Прописи за поблиските критериуми за распоре-
дување на отровите во групи и за методите за оп-
ределување на степенот на отровноста на одделни 
отрови донесува и листата на отровите од став 1 на 
овој член ја утврдува сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на здравството, врз основа на 
мислење на стручната комисија за отрови што ја 
формира з'а таа , цел. 

Решението за утврдување на листата на отрови 
се објавува во „Службен лист на СФРЈ"; 

II. Посебни услова за пуштање на отрови во про-
мет 

Член 12 
Организациите на здружен труд што се занима-

ваат со пролет на отрови мораат да ги исполнуваат 
следните посебни услови: 

1) да имаат работници со соодветна висока стру-
чна подготовка, под чиј надзор се врши сместување, 
чување и издавање на отрови (дипломирани хеми-
ч а р ^ технолози, фармацевти, лекари, ветеринари, 
биолози, агрономи или шумари); 

2) да имаат соодветни простории за сместува-
ње, чување и издавање на отрови, за кои со наод на 
надлежниот орган во републиката односно во авто-
номната покраина е утврдено дека во поглед на ло-
кацијата, начинот на изградба и квалитетот на аи-
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довите и просториите, осветленоста, вентилацијата, 
температурата и влажноста. им одговараат на тех-
ничките и санитарно"хигиенските услови; 

3) другите лица вработени во прометот на отрови 
да ги имаат основните знаења за заштитата од от-
ровите со кои работат. 

По исклучок, организациите на здружен труд 
што се занимаваат со промет на отрови на мало, на-
место работниците од точка 1 став 1 на овој член, 
можат да имаат работници со соодветна средна 
стручна подготовка, под чиј надзор се врши сместу-
вање, чување и издавање на. отрови (здравствени, 
хемиски, технолошки, фармацевтски, ветеринарски, 
шумарски или земјоделски техничари). 

Член 13 
Организациите на здружен труд од член 12 на 

овој закон не можат да пуштаат во промет отрови 
додека од надлежниот орган во републиката одно-
сно во автономната покраина не ќе добијат 
потврда дека се исполнети условите пропишани 
за прометот на отрови. Организациите, при запишу-
вањето во регистарот кај надлежниот суд, се дол-
жни да поднесат доказ за исполнувањето на усло-
вите од член 12 на овој закон. 

Член 14 
/ Амбалажата што се употребува за пакување на 

отрови и садовите во кои се држат отрови мораат 
да бидат такви што при превозот, складирањето и 
ракувањето да не може да дојде до растурање или 
испарување на содржината на отровите, до мешање 
на отровите со други материи, ниту; до допир на 
содржината на отровот со подовите и ѕидовите на 
превозните средства, складовите и други простории во 
кои се сместени отровите, ниту да влијае врз про-
мената на својствата на отровите. 

Член 15 
Организациите на здружен труд што се зан.има-

ваат со промет на опрови мораат отровите да ги 
држат во посебни простории.^ Во тие простории не 
смеат да се наоѓаат други производи. 

Под условите определени со републички однос-
но со покраински прописи, одделни отрови можат 
да се држат во простории што служат за други по-
треби, ако се држат во посебни ормани и одвоено од 
други производи. 

Одредбата на став 2 од овој член не се однесува 
на просториите во кои се врши промет на животни 
намирници и предмети за општа употреба, ниту на 
просториите во кои се врши промет на добиточна 

' храна. 
Член 16 

Просториите односно орманите во кои се држат 
отрови мораат да бидат снабдени со брава и клуч и 
обележени со натпис: „Отров". 

Клучевите'од просториите односно од орманите 
во кои се држат отрови може да ги чува само ра-
ботникот што се грижи за сместувањето, држењето 
и издавањето на отрови. 

Член 17 
Цијановодородната киселина, нејзините соли и 

другите отрови од Групата I што дејствуваат во об-
лик на гас (фумиганти) кои се употребуваат во за-
творен простор мораат да бидат складирани надвор 
од населените места и во соодветни простории од-
далечени најмалку 200 метри од најблискиот објект 
за домување. Во тие простории не смеат да се др-
жат материи што нагризаат. 

Член 18 
Работниците што во организациите на здружен 

труд доаѓаат во непосреден допир со отровите мо-
раат, за време на работата врз сместување, чување 
издавање и користење на отровите, да носат посеб-
на облека, обувки и друга заштитна "опрема. 

Работната облека, обувки и друга заштитна оп-
рема од став 1 на овој член не смеат да се употре-
буваат надвор од работните простории односно над-
вор од местото и објектите во кои се користат от-
рови! е. 

Член 19 
Одредбите на чл. 12 и 15 од овој закон не се од-

несуваат на организациите на здружен труд што се 
занимаваат со промет на оцетна киселина, солна 
киселина, бакар-сулфат, сулфур или производи што 
содржат натриумхипохлорит под 6% активен хлор. 

III. Пуштање на отрови во промет 

Член 20 
Ако супстанциите од член 11 на овој закон од-

носно препаратите изработени од тие супстанции, 
кога во смисла на овој закон се сметаат како отро-
ви, се пуштаат во промет на домашниот пазар, мо-
раат да имаат декларација која ги содржи следните 
податоци: 

. 1) име, генеричен и хемиски назив на отровот; 
2) содржина на сите активни супстанции; 
3) датум на производството; 
4) рок на употребата; 
5) назив и адреса на производителот; 
6) начин и услови за складирање и чување. 
Кон секое пакување на отровот, покрај деклара-

цијата, мора да биде приложено и упаството за 
употреба на отровот, означени симптомите на труе-
њето и средствата за заштита од труење, начинот 
на укажување прва помош во случај на труење, 
начинот на уништување на неупотребениот отров 
и на амбалажата и мерките за заштита на чове-
ковата средина од штетно дејство на отровот. 

Упатството мора да биде отпечатено на сите 
Јазици на народите на Југославија и на јазиците 
на албанската и унгарската народност. 

Член 21 
Во декларацијата за отровите од Групата I и 

Групата II мора, покрај податоците од член 20 став 
1 на овој закон, со крупни букви да биде запишан 
натписот „Отров", со вообичаениот знак кој прет-
ставува мртовечка глава за отровите од Групата 
III — натписот „Отров", а за отровите од Групата 
IV — натписот „Внимание". 

Член 22 
На пакувањето на отровите од Групата I пода-

тоците од декларацијата мораат да бидат означе-
на врз црна подлога со букви односно со знаци во 
бела боја. 

На пакувањето на отровите од Групата II по-
датоците од декларацијата мораат да бидат озна-
чени врз бела подлога ,со букви односно сб знаци 
во црвена боја. 

На пакувањето на отровите од Групата III по-
датоците од декларацијата мораат дгГ бидат означе-
ни врз жолта подлога со букви во црна боја. 

На пакувањето на отровите од Групата IV по-
датоците од декларацијата мораат да бидат озна-
чени врз бела подлога со букви во сина боја. 

Член 23 
Отровите што се пуштаат во промет за лабора-

ториски и научни цели или за примарно производ-
ство во индустријата мораат да имаат декларација 
која ги содржи податоците од член 20 став 1 ^оч. 
1, 2 и 5 и од чл. 21 и 22 на овој закон. 

Амбалажата што се употребува за пакување на 
отрови и садовите во кои се држат отрови што 
се пуштаат во промет за целите од став 1 на овој 
член мораат да им одговараат на условите од член 
14 на овој закон. 
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Член 24 
Забрането е издавањето на отрови на лица по-

млади од 18 години. 
' Член 25 

Цијановодородната киселина, нејзините соли, и 
други отрови што дејствуваат во форма на гас мо-
жат да им се издаваат само на организациите на 
здружен труд што имаат стручни лица за работа 
со тие отрови и кои за тоа посебно се овластени од 
страна на надлежниот орган определен со рупуб-
лички односно ,со покраински пропис. 

Другите отрови од Групата I можат да им се 
издаваат само на организациите на здружен труд што 
имаат содветен стручњак за применување на от-
ровите, со висока стручна подготовка, што се до-
кажува со потврда издадена од надлежниот орган 
определен со пропис на републиката односно на 
автономната покраина. 

Член 26 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со промет на отровите од Групата I и Гру-
пата II мораат да вршат евиденција за прометот на 
те отрови и евиденција за купувачите на отрови. 

Евиденцијата за прометот на отровите од став 
\ на овој член мора да ги содржи следните подато-
ци: вид на отровот, количество на набавениот отров, 
^азив на организацијата на здружен труд од која 
отровот е набавен и датумот на набавката. 

Евиденција за купувачите на отрови мора да 
зд содржи следните податоци: назив на организа-
цијата на здружен труд, односно име и презиме на 
лицето на кое му се издава кровот, адреса и број 
на личната карта на примателот на отровот, вид и 
количество на издаденкот отров, цел за која се на-
бавува отровот и потпис на лицето што го примило 
отровот, а за отровите од Групата I и број на овла-
стувањето односно на потврдата и назив на органот' 
Што го издал овластувањето односно потврдата од 
член 25 на овој закон. 

Член 27 
Организациите на здружен труд и други орга-

низации, заедници и поединци што употребуваат 
отрови мораат остатоците од отровите и амба-

лажата што е употребена за пакување на отрови 
да ги отстранат односно да ги уништат на начин 
.што не го загрозува животот и здравјето на луѓето 
односно на корисните животни, кој е наведен во 
упаството кон отровот. 

Сојузниот орган на управата надлежен ,за ра-
ботете на здравството ќе го пропише начинот на 
уништување на неупотребените отрови и на амба-
лажата што е користена за пакување на отровите 
од став 1 на овој член, како и начинот на повлеку-
вање на отровите од прометот. 

Член 28 
Токсиколошка оцена на отровите, во смисла 

на член 3 од овој закон, можат да вршат само ор-
ганизациите на здружен труд што располагаат со 
соодветна опрема и кои имаат стручни работници 
за 'вршење на соодветни анализи. 

Одредбите од став 1 на овој член не се однесу-
ваат на организациите на здружен труд што произ-
ведуваат или пуштаат во промет отрови или кои се 
непосредно заинтересирани за производството или 
прометот на отровите. 

Сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на здравството со решение утврдува кои ор-
ганизации ги исполнуваат условите од став 1 на 
овој член. 

Член 29 
Организацијата на здружен труд што се зани-

мава со промет на отрови е должна за сите отрови 
Што ги пушта во промет да ги извести сите репуб-
лички и покраински органи на управата надлежни 

за работите на здравството во рок од осум дена од 
денот на пуштањето во промет на отровот. 
Кон известувањето за пуштање на отровите во про 
мет се прилагаат декларацијата и упатството за 
секој отров што организацијата го пушта во промет. 

IV. Надзор над прометот на отрови 

Член 30 
Надзор над прометот на отрови врши надлеж-

ниот орган во републиката односно во автономна-
та покраина. 

Во вршењето на надзор, органите од став 1 на 
овој член можат: 

1) да им забранат промет на отрови на органи-
х зациите на здружен труд што не г^ исполнуваат 
условите од чл. 12, 15 и 16 на овој закон — додека 
не ќе ги исполнат тие услови; 

2) да забранат промет на отрови чија амбала-
жа, пакување РГ обележување не се во согласност 
со одредбите на чл. 14, 20, 21, 22 и 23 на овој за-
кон — додека не ќе се отстранат утврдените недо-
статоци; 

3) да забранат промет на отрови што не се на-
ведени во Групата I, Трупата II, Групата III и Гру-
пата IV; 

4) да наредат отстранување на други недоста-
тоци во врска со прометот на отрови ако таквите 
недостатоци можат да го загрозат животот и здра-
вјето на луѓето или на корисните животни. 

V. Казнени одредби 

Член 31 
,Тој што неовластено произведува заради пуш-

т а њ е в о промет преработува, продава или на друг 
начин пушта во промет отрови, ќе се казни за 
кривично дело со затвор од шест месеци до пет го^ 
дини. 

Отровите, како и средствата за нивното подго-
твување ќе се одземат. 

Член 32 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари ' 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружен труд или друго правно лице: 

1) ако пушти во промет отров без токсиколош-
ка оцена или пушти во промет отров за кој со ток-
сиколошка оцева е утврдено дека е штетен за здра-
вјето на луѓето односно на корисните животни 
(член 3); 

2) ако пушти во промет или користи отров што 
не се наоѓа во листата на отровите од член 11 на 
овој закон; 

3) ако се занимава со промет на отрови проти-
вно на одредбите од чл. 12 и 13 на овој закон; 

4) ако пакува отрови противно на одредбите од 
член 14 на овој закон; 

5) ако држи или складира отрови, заради про-
дажба, противно на одредбите од член 15 став 1, чл. 
16 и 17 на овој Закон; 

6) ако издаде отров противно на одредбите на 
чл. 24 и, 25 од овој закон. 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе 
се казни со парична казна од 5.000 до 30.000 динари 
и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице. 

Член 33 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друго правно лице: 

1) ако пушти во промет отров што не е во ори-
гинално пакување на, производителот (член 6); 

2) ако рекламира отров на начин што би мо-
жел да ги доведе потрошувачите во заблуда или 
ако означува дека отровот не е штетен за здравје-
то на луѓето односно на корисните животни (член 
8); 
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3) ако на работниците што доаѓаат во непосре-
ден допир со отрови не им обезбеди посебна обле-
ка:, обувки и друга заштитна опрема (член 18); 

4) ако пушти во промет отров без декларација 
или со нецелосна или неточна декларација, или ако 
пушти во промет отров без упатство или со неце-
лосно упатство (чл. 20, 21 и 22); 

5) ако не ја води пропишаната евиденција за 
прометот на отрови или евиденција за купувачите 
на отрови (член 26); 

6) ако не ги отстрани или не ги уништи оста-
тоците на употребениот отров или амбалажата на 
начинот предвиден во член 27 на овој закон; 

7) ако не ги извести во пропишаниот рок над-
лежните органи за отровите што ги пушта во про-
мет (член 29). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 2.000 до 20.000 динари и 
одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице. 

Член 34 
Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец ако не ти отстрани 
или не ги уништи остатоците од отровот или амба-
лажата предвиден во член 27 на овој закон. 

Член 35 
Со парична казна од 500 динари ќе се казни 

за прекршок поединец што ја употребува посебна-
та работна облека, обувки или друга заштитна 
опрема надвор од работните простории, односно 
надвор од местото и објектите во кои се користат 
отровите (член 18). 

Паричната казна за прекршокот од став 1 на 
овој член ја наплатува на самото место овласте-
ниот работник на органот надлежен за вршење 
надзор над прометот на отрови од лицата што ќе ги 
затече во вршењето на прекршок при вршењето на 
инспекциски преглед. 

VI. Преодни и завршни одредби 

Член 36 
-Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со промет на отрови се должни своето ра-
ботење да го усогласат со одредбите од член 3 на 
овој закон во рок од две години, а со одредбите од 
чл. 12, 20, 21, 22 и 23 на овој закон во рок од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 

Член 37 
Отровите произведени до денот на влегување-

то во сила на овој закон односно до истекот на ро-
кот од член 36 на овој закон, што не им одговараат 
на условите пропишани со овој закон, можат да се 
наоѓаат во промет до истекот на рокот на употре-
бата, означен во декларацијата, ако се произве-
дени и пуштени во промет во согласност со пропи-
сите за прометот ,на отрови што важеле до денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 38 
Одредбата од член 31 на овој закон се приме-

нува од 1 јули 1977 година. 

Член 39 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престанува да важи Законот за прометот на 
отрови („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/73). 

Член 40 
Овој закон влегува во сила триесеттиот ден 

од'денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 
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ПОМИЛУВАЊА 
Брз основа на член 31 б точка 9 од Уставот на 

^ СФРЈ, а во врска со член 11 од Законот за поми-
v лување и член 85 од Кривичниот законик, Претсе-

дателството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Се ослободуваат од кривично гонење долунаве-

дените оптужени лица: 

Јанковиќ Фрањо Бела, Јушек Јулиус Милан, 
Огрин Албин Јадран. 

II 

Се ослободуваат од натамошно извршување на 
изречената односно порано намалената казна строг 
затвор, затвор или малолетнички затвор; 

Авдиќ Дервиш Хашим, Алексиќ-Живковиќ 
Душан Драгомир, Амушев ^Амуш Трајче, Андриќ 
Иво Јуре, Анѓелковиќ Живоин Душан; 

Бабиќ Иван Сретко. Бабиќ Петар Здравко, Ба-
буни Беќир Џавид, Балан-Удовичиќ Перо Жива, 
Бефтијари Зибер Ведат, Белопоја Рушит Фаик, 
Бјелајац Лазо Милета, Бојаџиев Никола Орданчо, 
Босанац Никола Љиљана, Бошковиќ Србислав 
Среќко, Бошњак Стипан Стипан, Бранковиќ Чедо-
мир Петар; 

Цветковиќ Петар Петар, Цвиетиновиќ Илија 
Љубо, Цоцовиќ Милорад Ненад; 

Ќерими Хусеин Нафија; 
Ќосиќ Никола Винко; 
Честиќ Перо Рајко; 
Дациќ Осман Садик, Даути Фаредина Исмаил, 

Демиров Велија Фемија, Диманов Стоилко Тодор, 
Димитриева Љубивое Боривое, Димовски Наум, 
Васо, Добриловиќ Вукоман Раденко, Драчиќ Му-
харем Хајрудин; 

Ѓорѓевиќ Прибислав Бранислав, Ѓорѓевиќ Дра-
гослав Драган, Ѓорѓевиќ Младен Милан. Ѓорѓевиќ 
Стеван Зорка; / 
* Ери Ференц Шандор; „ 

Филиповиќ Паун Миле; 
Гаиќ Миливое Зоран, Гариќ Воин Петар, Гаши -

Шуќурија Шериф, Георгиевски Драган Бранислав, 
Гргиќ Перо Стипе; 

Христов В$сил Томче, Хуѓик Карло Јосип; 
Игњатовиќ Светозар Велимир, Илиќ Илија Ма-

ринко, Илиќ Момчило Предраг, Иршевиќ Шиме 
Јосип — Јосо; 

Јаневски Тодор Драган, Јанкуловиќ Михајло 
Радомир, Јашара j Салија Азир, Јор дев Пане Петре, 
Јосиќ Илија Јован, Јовановиќ Милан Драган, Јо-^ 
Бановиќ Живадин Василие, Јовановиќ Воин Видо-
сав, Јовановски Петар Благој; 

Капуста Гуро Гуро, Киш Балинт Балинт, Ко-
човски Милан Бранко, Којзек Рајко Владо, Концу-
лиќ Јово Драго, Костиќ Светозар Живоин, Коваче-
виќ Душан Ранко, Крањц Антон Алојз; 

Лазовиќ Милан Даница; 
Љубинковић Драгиќ Зоран; 
Маетиќ Шабан Нурија. Мамути Наип Зија 

Мандиќ Матишиќ Шандор Мија, Мариновиќ Радо-
слав Љубиша, Маринкоеиќ Радомиp Станое, Марко-
виќ Јосипа Јосип, Марковиќ Светислав Милиќ, 
Машановиќ Даре Зоран, Матиќ Милорад Милија-
на, Матиќ Павле Радован. Матовиќ Момир Милу-
тин, _ Матука Марко Марко. Медаревиќ Воислав 
Мирко, Меденица Лука Насталим Мемедовска 
Димче Даринка, Мемиќ Роџе Омер, Миха1ловиќ 
Бо-ривое Радомир, Миха i л овски Вангел Димитар, 
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Миленковиќ Станое Василие, Милетиќ Петар Ја-
ков, Милосављевиќ Сретен Бажидар, Милосавље-
виќ Ранѓел Горѓе, Милошевиќ Милан Бранка, Ми-
лошевиќ Радојко Милош, Милованови^ Драгиша 
Мирослав, Миљковиќ Никола Томислав, Мирковиќ 
Живорад Драгутин, Младеновиќ Ѓурѓе Милош, 
Морачанин Иван Десимир, Мотика Милан Бошко, 
Мучибабиќ Драшко Мирко, Муљај Браум Ука, Му-
рати Расим Пајазит, Мустафа Малик Јусуф. 

Николиќ Неделко Петар, Нурудиновиќ Рамиз' 
Хамдо. 

Паниќ Младен Живадинка, Павичевиќ Бла-
гота Миленко Перчевиќ Александар Радивое, Пе-
т о в и ќ Владимир Божидар, Петковиќ Милош Сла-
вко, Петровиќ Милорад Милан, Петковиќ Радован 
Мирослав, Побриќ Салко^ Дервиш, Поповиќ Алек-
сандар Божидар, Попов,иќ Неѓа Милорад. 

Ракиќ Никола Душан, Ракиќ Богољуб Милан, 
Ранковиќ Лазар Славољуб, Рашиќ Силвестар Лука, 
Романиќ Милан Стево. 

Сафо Иштван Иштван, Садиковиќ Шевфо Незир. 
Салиховиќ Хусо Хасо, Салимовиќ Маљо Бекташ, 
Сигети Јожеф. Ласло, СејдовиЈс Рашим Делија, Се-
лимбашиќ Хусо Рашид, Симеуновиќ ^ Урош Слобо-
дан, Симјановски Петар Симо, Синановиќ Шахин 
Руџија, Слабаковски Стеван Трајко, Смиљковиќ Лу-
ка Михајло, Спасоевиќ Настас Милан, Србиновски 
Митија Боро, Стамчевски Цане Р^се, Станковиќ 
РЈЃадислав Зоран, Стојановиќ Слободан Мирослав, -
Стоиљковиќ Светозар Радоица, Столаш Богумил 
Емил, Суботиќ Живко Драган. 

Шеховиќ Заим Ферид, Шескалоков Илија 
Ристо. 

Таневски Тодор Благоја, Ташков Алекса Душ-
ко, Таталовиќ Душан Владимир, Тодоровиќ Мило-
рад Миленко', Тодоровски Никола Добре. 

Убавиќ Стеван Светозар, Упчев Благое Нико-
ла, Урошевиќ Ж И В К О Драгољуб, 

Величковиќ Миљко Милош, Велковски Санде 
Љупчо, ,Велковски Трајче Стоилко, Вељановски 
Владо Мендо, Вртипрашки Богољуб Радован, Вука-
НОВСЈСИ Блаже Драги, Буковиќ Милан Миодраг, Бу-
ковиќ Миливое Славољуб. 

Зафировски Душко Стефан, Зенуновиќ Суљо 
Адем, Златановски Стојче Томче, Зољ Салко Салко. 

- Живадг^новиќ Витомир Бранислав. 

III 

Им се намалува изречената односио порано 
мале^ата казна строг затвор, затвор или малолет-
нички затвор на: 

Абази Таир Фејзула, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години и 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Абдуљ Гељадин Јакуп, од 7 (седум) години на 
в (шест) години строг затвор; 

Ацовиќ Вехбија Божо, од 7 (седум) години на 
6 (шест) години строг затвор; 

Агуши Таир Рамиз, од 13 (тринаесет) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Ахмаџркај Кеќо Демиш, од 10 (десет) години на 
9 (девет) години строг затвор; 

Ајдар Нухо Ферат, од 14 (четиринаесет) на 13 
(тринаесет) години строг затвор; 

к А лалиќ Миј а Иван, од 6 (шест) годи,ни на 4 
(Четири) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Алексиеѕиќ Гуро Веселинка, од 10 (десет) годи-
ни на 8 (осум) години строг затвор; 

Алиќ Ем,ин Шафан, од 1 (една) година и шест 
(шест) месеци на 1 (една) година и 3 (три) месеци 
строг затвор; 

Алиевиќ Џемаил Шабан, од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години строг затвор; 

Андриј ашевиќ Мато (Јуипе, од 12 (дванаесет) го-
дини на 10 (десет) години и 6 (шест), месеци строг 
затвор; 

Анѓелковиќ Стојана Миливое, од 15 (петнаесет) 
години на 13 (трШЈаесет) години и 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Аничиќ Гаврил Воислав, од 2 (две)'години на 
I (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Арапчиќ Хусеине Енес, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Арифи Рамиз Ајдин, од 11 (единаесет) години 
на 10 (десет) години строг затвор; 

Аризановски Блаже Милош, од 8 (осум) години 
на 7 (седум) години строг затвор; 

Асани Хасан Незир, од 12 (дванаесет) години на 
II (единаесет) години и б (шест) месеци -строг за-
твор; 

Аслани ЗУЃухарем Мустафа, од 5 (пет) години на 
4 (четири) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Азири Захир Исмет, од 2 (две) години и 3 (три) 
месеци на 1 (една) година и 11 (единаесет) месеци 
строг затвор; ^ 

Бабиќ Видо Раде, од 9 (девет) години на 7 (се-
дум) години строг затвор; 

Бабовиќ Мила Веселин, од 2 (две) години и 10 
(десет) месеци на 2 (две) години строг затвор; 

Баница Јосип Никола, од 8 (осум) години на 7 
(седум) години, строг затвор; 

Бајрактари Даут Алија, од 7 (седум) години на 
6 (шест) години строг затвор; 

Балажи Садик Назив, од 11 (единаесет) години 
на 10 (десет) години строг затвор; 

Балуновиќ Јосип Грга, од 3 (три) години и в 
(шест) месеци на 3 (три) години строг затвор; 

Бамбур Расим Мурадиф, од П (единаесет) на 
9 (девет) години строг затвор; \ 

Банда Латинка „ Милан, од 1 (една) година и 
10 (десет) месеци на 1 (една) година и 6 (ше^г) ме-
сеци строг затвор; 

Бандур Јаков Звонко, од 11 (единаесет) години 
и 6 (шест) месеци на 10 (десет) години и 6 (шест) 
месеци строг затвор; 

Бањаш Јоце, Илија, од 7 (седум) години на б ̂  
(шест) години строг затвор; 

Башиќ Ахмет Мехо, од 14 (четиринаесет) го-
дини на 12 (дванаесет) години строг затвор; 

Беговиќ Велимир Драгослав, од 6 (шест) на 5 
(пет) години малолетнички затвор; 

Белиќ Милан Саво, од 1 (една) година и 6 (шест 
месеци на 1(една) година строг затвор; 

Беркеш Шандор Михаљ, од 3 (три) години на 
2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Бешиќ Михаил Василие, од 15 (петнаесет) годи-
ни на 13 (тринаесет) години строг затвор; 

Биљановска Васил Сима, од 8 (осум) години и 
10 (десет) месеци на 7 (седум) години и 10 (десет) 
месеци строг затвор; 

Благоевиќ Станко Лука, од 8 (осум) години на 
7 (седум) години строг затвор; 

Боблевски Благое Ристо,, од 8 (осум) години на 
6 (шест) години строг затвор: 

Боцокиќ Милорад Чедомир, од 9 (девет) години 
на 8 (осум) години строг затвор; 

. Боцокиќ Милорад Јован, од 9 (девет) на 8 
(осум) години строг затвор; 

богатиновски Мице Мирче, од 6 (шест) на 5 
(пет) години строг затвор; 

' Богданиќ Имре Драган, од 4 (четири) години на 
3 (три) години строг затвор; 

Богетиќ Душан Славко, од 4 (четири) на 3 (три) 
години строг затвор; 
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Божиќ Милутин Лепосава, од 4 (четири) година 
на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Брајковиќ Иван Стево, од 7 (седум) на 6 (шест) 
години строг затвор; 

Бригљевиќ Бара Јосип, од 8 (осум) на 7 (седум) 
години строг затвор; 

Брозовиќ Јандро Јосип, од" 12 (дванаесет), на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Брусиќ Илија Марија, од 8 (осум) на 6 (шест) 
години строг затвор; 

Бугарски Недељко Петар, од 5 (пет) години и 
2 (два) месеци на 4 (четири) години и 2 (два) месе-
ци строг затвор; ' 

Булатовиќ Петар Миливбе, од 4 (четири) години 
и 6 (шест) месеци на 4 (четири) Години строг за-
твор; 

Булатовиќ Петар Милутин, од 7 (седум) на 6 
(шест) години^ строг затвор; 

Буљчик Владимир Мирон, од 8 (осум) на 7 (се-
дум) години строг затвор; 

Буљубашиќ Хасан Салих, од 3 (три) на 2 (две) 
години строг затвор; 

Буриќ Мујо Сафет, од 12 (дванаесет) на 11 (еди-
наесет) години строг затвор; ; 

Бурсаќ Петар "Миодраг, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Бурзиќ Ибро Мухо, од 10 (десет) години на 8 
(осум) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Бужоња Стојан Анте, од 11 (единаесет) на 10 
(десет) години строг затвор; 

Цебоци Јосип Божидар, од 8 (осум) на 7 (седум) 
години строг затвор; 

Цебов Спиро Иван, од (две) години и 6 (шест) 
месеци на 2 (две) години строг затвор; 

Џил Исмаил Серафетин, од 1 (една) година и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година и 3 (три) месеци 
строг затвор; 

Цветановиќ Петар Милосав, од 7 (седум) години 
на 6 (шест) години строг затвор; 

Цвијановиќ Василие Саво, од 12 (дванаесет) на 
11 (единаесет) години строг затвор; 

Цвитак Мирко Јанко, од 9 (девет) години и 6 
(шест) месеци на 8 (осум) години и 6 (шест)'месеци 
строг затвор; 

Цвитиќ Мато Марко, од 13 (тринаесет) на 12-
(дванаесет) -години строг затвор; 

Цвитиќ Марко Мато, од 11 (единаесет) години 
и 5 (пет) месеци на 10 (десет) години и 5 (пет) ме-
сеци строг затвор; 

Цвитиќ Марко Мијо, од 12 (дванаесет) години и 
1 (едан) месец на 11 (единаесет) години и 1 (еден) 
месец строг затвор; 

Чалдовиќ Јован Рајко, од 6 (шест) години и б 
(шест) месеци на 6 (шест) години строг затвор; 

Чавлек Павле Јосип, од 7 (седум) години на 6 
(шест) години строг затвор; 

Чебо Рашид Мирвет, од 6 (шест) години на 5 (пет) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Черкези Мемет Алит, од 10 (десет) на 9 (девет) 
години строг затвор; 

Честиќ Раде Боро, од 2 (две) години на 1 (една) 
година и, 8 (осум) месеци затвор; 

- Число Јозо Фрањо, од 12 (дванаесет) на 11 (еди-
наесет) години строг затвор; 

Чивиќ Рамо Нурија, од 8 (осум) на 7 (седум) ЈА-
ГОДИНИ строг затвор; 

Чор.биќ Велелин Благоја, од 3 (три) на 2 (две) 
години строг затвор; 

Чустиќ Мустафа Халил, од 7 (седум) години и, 
15 (шест) месеци на 7 (седум) години строг затвор; 

Чворак Миливое Зоран, од 1 (една) година и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година и 2 (два) месеци 
строг затвор; 

л Ќатиќ Алија Ибрахим, од 9 (девет) години на 
8 (осум) години строг затвор; 

Ќазимовски Абдула Муарем, од 10 (десет) на 9 
(девет) годишни, строг затвор; 

Ќеримовиќ Хусо Хусеин, од 6 (шест) на 5 (пет) 
години строг затвор; 

Киришан Павел Јон, од 15 (петнаесет) на 14 
(четиринаесет) години строг затвор; 

Ћордаш Јожеф Иштван, од 18 (осумнаесет) на 
17 (седумнаесет) години строг затвор; 

Ќулафи Рамадан Адем, од 8 (осум) на 7 (се-
дум) години строг затвор; 

Ќулафовски Нуро Демир, од И (единаесет) на 
10 (десет) години строг затвор; 

Дахалиќ Алија Осман, од 13 (тринаесет) на 12 
(дванаесет) години строг затвор; 

Даевиќ Душћн Момчило, од 1 (една) година и 
1 (еден) месец на 10 (десет) месеци затвор; 

Дамјановиќ Ратко Боривое, од 7 (седум) на в 
(шест) години строг затвор; 

Даничиќ Милан Мато, од 4 (четири) години и 3 
(три) месеци на 3 (три) години и 9 (девет) месеци 
строг затвор; 

Дебељак Јанез Рудолф, од 4 (четири) години и 
6 (шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Дедиќ Мујага Емин, од 12 (дванаесет) на 10 (де-
сет) години строг затвор; 

Демири Исак Салија, од 5 (пет) на 4 (четири) 
/Години строг затвор; 

Деспениќ Јован Среќко, од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет години строг затвор; 

Дејановиќ Елмаз Емин, од 10 (десе?) на 9 (де-
вет) години строг затвор; 

Девиќ Пале Јожеф ,од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Девиќ Тома Милан, -од 13 (тринаесет) на 12 
(дванаесет) години строг затвор; 

Димитриевиќ Мирослав Зоран, од 7 (седум) на 
6 (шест) години строг затвор; 

Димитров Владимир Иван, од 12 (дванаесет) 
на 10 (десет) години строг" затвор; 

Димов ,Димче Благоја, од 3 (три) години и 5 
(пет) месени на 2 (две) години и 8 (осум) месеци 
строг затвор; 

Димовски Доце Милован, од 2 (две) години на 
1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Димовски Вангел Стево, од 3 (три) години на 2 
(две) години строг затвор; 

Добриќ Витомир Живорад, од 2 (две) години на 
1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Добошаревиќ Драгољуб Славица, од 8 (осум) на 
6 (шест) години строг затвор; 

Догар Иван Штефан, од 6 (шест) години на 5 
(пет) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Доагулоеиќ Јован Илија, од 11 (единаесет) го-
дини и 1 (еден) месец на 10 (десет) години строг 
затвор; 
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Драгојловиќ Милан Живко, од 4 (четири) го-
дини на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг за-
твор; 

Дражетиќ Лука Анте, од 10 (десет) на 9 (девет) 
години строг затвор; 

Дрешај Суљо Хазир, од 7 (седум) на 6 (шест) 
години строг затвор; 

Дудиќ Грујица Јоко, од 5 (пет) години и 6 
(шест) месеци на 4 (четири) години и 6 (шест) месе-
ци строг затвор; 

Дураковиќ Зариф Осман, од 2 (две) години на 
1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Џаферовиќ Осман Хусеин, од 11 (единаесет) 
на 9 (девет) години строг затвор; 

Џаферовиќ Омер Мухарем, од 11 (единаесет) 
на 10 (десет) години строг затвор; 

Џеладини Демир Муса од 3 (три) години на 2 
(две) години и 3 (три) месеци строг затвор; 

Ѓемо Ѓемо Махмут, од 20 (дваесет) на 18 (осу-
мнаесет) години строг затвор; 

перковиќ Иван Гојко, од 11 (единаесет) на 10 
(десет) години строг затвор; 

Рипало Грга Анте, од 9 (девет) на 8 (осум) го-
дини строг затвор; 

Гогиќ Шабан Мухамед, од И (единаесет) години 
ма 10 (десет) години строг затвор; 

Рокиќ Милкан Станоја, од 8 (осум) на 7 (седум) 
Години строг затвор; 

Рокиќ Трифун Владимир, од 10 (десет) на 9 (де-
вет) години строг затвор; 

Ѓорѓев Тодор Трајан, од 2 (две) години и в 
(шест) месеци на 1 (една) година и 6 (шест) месеци 
стирог затвор; 

Гориќ Драгутин Младен, од 10 (десет) на 9 (де-
вет) години строг затвор; 

Гориќ Драгољуб Предраг, од 5 (пет) години на 
4 (четири) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Гукиќ Станое Марко, од 11 (единаесет) години 
и 6 (шест) месеци на 10 (десет) години и 6 (шест) 
месеци строг затвор; 

Гуриќ Јован Драгољуб, од 12 (дванаесет) години 
на 10 (десет) години строг затвор; 

Ѓуровиќ Марко Љубивое, од 12 (дванаесет) го-
дини на 11 (единаесет) години строг затвор; 

Емини Рецеп Иљиаз, од 9 (девет) на 8 (осум) 
години строг затвоо; 

Фазлиќ Осман Хасан, од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца 
строг затвор; 

Фелди Јозо Иван, од 3 (три) години на 2 (две) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Филиповиќ Милорад Бранислав, од. 3 (три) го-
дини на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг за-
твор; 

Филиповиќ Ранко Драгољуб., од 11 (единаесет) 
години на 10 (десет) години строг затвор; 

Фирбас Јанез Марјан, од 1 (една) година и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година строг затвор; 

Фотевски Ванча Никола, од 6 (шест) години на 
4 (четири) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Фрецх Петар Герхард-Франц, од 2 (две) годи-
ни на 1 (една) година и 9 (девет) месеци строг за-
твор; 

Фујс Александар Карел, од 3 (три) години и 3 
(три) месеци на 2 (две) години и 9 (девет) месеци 
строг затвор; 

Галиќ Андрија Крижан, од 6 (шест) на 5 (пет) 
години строг затвор; 

Гарибовиќ Латиф Али, од 15 (петнаесет) на 13 
(Тринаесет) години строг затвор; 

Гариќ Мехмед Смајо, од 1 (една) година и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година строг затвор; 

Гаши Хасан Ганија, од 6 (шест) години и 3 
(три) месеци на 5 (пет) години и 9 (девет) месеци 
строг затвор; 

Гавриќ Јован Душан, од 4 (четири) години и 3 
(три) месеци на 3 (три) години и 9 (девет) месеци 
строг затвор; 

Гавриќ Неѓа Радивое, од 2 (две) годиш! на 1 
(една) година и 8 (осум) месеци строг затвор; 

Гавриќ Саво Владимир, од 8 (осум) на 7 (седум) 
години и 6 (шест) месеци строг-затвор; 

Газиљ Стипе Вкдо, од 14 (четиринаест) на 12 
(дванаесет) години строг затвор; 

Гициќ Саит Сулејман, од 15 (петнаесет) на 13 
(тринаесет) години строг затвор; 

Глишиќ Бранислав Миодраг, од 10 (десет) на 9 
(девет) години строг затвор; 

- Гогољак Михаљ Михаљ, од 3 (три) години на % 
(две) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Гојковиќ Петар Јован, од 2 (две) години и б 
(шест) месеци на 2 (две) години строг затвор; 

Голубиќ Тома Иван, од 9 (девет) н а ' 8 (осум) 
години строг затвор; 

Гошев Манојло Љубомир, од 5 (пет) години и 7 
(седум) месеци на 4 (четири) години и 10 (десет) ме-
сеци строг затвор; 

Грачанин Микола Иво, од 8 (осум) години и 4 
(четири) месеци на 7 (седум) години и 4 (четири) 
месеци строг затвор; 

Грбо Шаќир Авдија, од 3 (три) години на % 
(две) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Гргиќ Мартин Августин, од 8 (осум) на 7 (се-
дум) години строг затвор; 

Труј овски Киро Живко, од 2 (две) на 1 (една) 
година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Хабијанец Никола Славко, од 10 (десет) на 9 
(девет) години строг затвор; 

Хаџидема Бафтија Ејуп, од 6 (шест) години 
на 5 (пет) години строг затвор; 

Хаџиосмановиќ Беќир Салко, од 13 (тринаесет) 
години и 8 (осум) месеци на 11 (еданаесет) години и 
б (осум) месеци строг затвор; 

Хајдаревиќ Шахбаз Вахид, од 2 (две)- години на 
1 (една) година и 8 (осум) месеци строг затвор; 

Хајровиќ Аље Хасим, од 17 (седумнаесет) го-
дини на 15 (петнаесет) години и 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Халили Абаз Тахир, од 15 (петнаесет) години 
на 14 (четиринаесет) години строг затвор; 

Халиловиќ Сулејман Џевад, од 3 (три) години и 
в (шест) месеци на 3 (три) години строг затвор; 

Хасаиагиќ Мухарем Хусеин, од 6 (шест) на 5 
(пет) години строг затвор; 

Хашиќ Или јаз Мурис, од 2 (две) години на 1 
(една) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Хлевњак Никола Драга, од 9 (девет) на 8 (осум) 
години строг затвор; 

Ходовиќ Елмаз Сабит, од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години строг затвор; 

Хоџиќ Фејзо Реџа, од 4 (четири) на 3 (три) 
години и б (шест) месеци строг затвор; 

Хохњец Антун Стјепан^ од 12. (дванаесет) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Хорват Драго Даниел, од 4 (четири) години на 
3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Хорват Јакоб Шиме, од 14 (четиринаесет) на 12 
(дванаесет) години строг затвор; 

Хорватиќ Валент Стјепан, од 4 (четири) години ( 
на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 
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Хот Мехмед Алија, од 10 (десет) на 8 (осум) 
години строг затвор; 

Хрг Стјепан Мирко, од 6 (шест) на 5 (пет) 
години строг затвор; 

Хрустиќ Алија Феха, од 11 (единаесет) години 
и (шест) месеци на 10 (десет) години и 6 (шест) ме-
сеци. строг затвор; 

Хршак Антун Мате, од 10 (десет) на 9 (девет) 
години строг затвор; 

Хусиќ Шабан Сеад, од 9 (девет) години на 7 
(седум) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Хускиќ Ахмед Рамиз, од 13 (тринаесет) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Ичмтрајков Ангел Страхил, од 8 (осум) на 7 (се-
дум) години строг затвор; 

Идиќ Нафија Џафер, од 15 (петнаесет) на 1Ѕ 
(тринаесет) години строг затвор; ^ 

Икановиќ Хилма Недим, од 1 (една) година И 
6 (шест) месеци на 1 (една) година строг затвор; 

Илеш Јожеф Јожеф, од 8 (осум) години на 7 
(седум) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Илиќ Богољуб Горѓе, од 15 (петнаесет) на 14 
(четиринаесет) години строг затвор; 

Илиќ Стојан Ратко, од 10 (десет) години и в 
(шест) месеци на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Имери Аслан Бејтуш, од 10 (десет) години на 
9 (девет) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Исламовиќ Шериф Мустафа, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Исламовски Имер Енвер, од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Истрефи Рамадан Ахмет, од 14 (четиринаесет) 
години на 12 (дванаесет) години строг затвор; 

Исуфи Љутвиј Ахмет, од 13 (тринаесет) на 12 
(дванаесет) години строг затвор; 

Иваниќ Јован Симо, од 5 (пет) на 4 (четири) 
години строг затвор; 

Иванковиќ Милутин Бошко, од 7 (седум) на 5 
(пет) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Ивановиќ Александар Градимир, од 2 (две) го-
дини на 1 (една) година и 6 (шест) месеци затвор; 

Ивановиќ Тома Периша, од 8 (осум) години на 
в (шест) години и 8 (шест) месеци малолетнички 
затвор; 

Ивковиќ Никола Таса, од б (шест) години на 5 
(пет) години строг затвор; 

Измирлиќ Мехмед Хамед, од 9 (девет) години 
на 8 (осум) години строг затвор; 

Јагер Јоже Едвард, од 9 (девет) години и 8 
(осум) месеци на д (девет) години строг затвор; 

Јакин Мате ^Јосип, од б (шест) на 5 (пет) 
години строг затвор; 

Јерковиќ Марко Иван, од 12 (дванаесет) години 
на 10 (десет) години строг затвор; 

Јерковиќ Миј а Ивица, од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години строг затвор; 

Јевтиќ Никола Срето, од 10 (десет) години на 9 
(девет) години строг затвор; 

Јокиќ Никола Милутин, од 15 (петнаесет) годи-
ни и 10 (десет) дена на 13 (тринаесет) години строг 
затвор; 

Јоѕсимовиќ Кузман Драгољуб, од 3 (три) годи-
ни и б (шест) месеци на 3 (три) години строг затвор; 

Јолџиќ Алија Месуд, од 8 (осум) на 7 (седум) 
години строг затвор; . 

Јоргиќ Симо Петар, од ГО (десет) на 9 (девет) 
години строг затвор; 

Јосиќ Владимир Душанка, од 10 (десет) на 9 
(девет) години строг затвор; 

Јошева Борис Ѓурѓа, од 2 (две) години на 1 
(една) година и 6 (шест) месеци затвор; 

Јовановиќ — Јовиќ Владимир Драгомир, од в 
(шест) години на 5 (пет) години строг затвор; 

Јовановиќ Милан Војислав, од 13 (тринаесет) 
години и 3 (три) месеци на 12 (дванаесет) години 
строг затвор; 

Јовановски Стојче Јован, од 5 (пет) години и в 
(шест) месеци на 4 (четири) години и б (шест) месе-
ци строг затвор; 

Јовичевиќ Горѓе Миодраг, од 10 (десет) на 9 
(девет) години строг затвор; 

Јовиќ Михајло Александар, од 10 (десет) на 9 
(девет) години строг затвор; 

Јовиќ Воја Никола, од 8 (осум) години и I 
(еден) месец на 7 (седум) години строг затвор; 

Јовиќ Јездимир Живорад, од 10 (десет) на 9 
(девет) години строг затвор; 

Јусуфи Емин Јакуп, од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години строг затвор; 

Кадриќ Асим Исмет, од 3 (три) години и В 
(шест) месеци на 3 (три) години строг затвор; 

Кајиќ Анте Пера, од 11 (единаесет) години и б 
(шест) месеци на 10 (десет) години строг затвор; 

Калај циевски Томо Томислав, од 8 (осум) годи-
ни и 10 (десет) месеци на 7 (седум) години и 10 (де-
сет) месеци строг затвор; 

Камберовиќ Иља с Елмас, од 9 (девет) на 8 
(осум) години строг затвор; 

Канлиќ Алија Неџиб, од 11 (единаесет) години 
и 6 (шест) месеци на (десет) години и 6 (шест) 
месеци строг затвор; 

Каралиќ Сара Богдан, од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години и б (шест) месеци строг затвор; 

Кариќ Горѓе Борислав, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 9 (девет) месеци строг затвор; 

Каровиќ Јездимир Сава, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Карзиќ Салко Реѓиб, од 4 (четири) години и в 
(шест) месеци на 4 (четири) години строг затвор; 

Кастелиќ Антон Антон, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Кастрати Незир Селим, од 14 (четиринаесет) 
години на 12 (дванаесет) години строг затвор; 

Катица Хусеин Касим, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Каткиќ Асим Хрустан, од И (единаесет) години 
на 10 (десет) години строг затвор; 

Келеува Љубан Младен, од 14 (четиринаесет) 
на 13 (тринаесет) години строг затвор; 

Киндле Хан Хансо, од 1 (една) година и 6 (шест) 
месеци на 1 (една) година и 3 (три) месеци строг 
затвор; 

Кировски Никола Климе, од 13 (тринаесет) на 
12 (дванаесет) години строг затвор; 

Киш Гуро Бела, од 1 (една) година и б (шест) 
месеци на 1 (една) година затвор; 

Кишметовиќ Хусеин Мехмед, од 11 (единаесет) 
години на 9 (девет) години и 6 (шест) месеци строг 
затвор; 

Кишур Милан - Стјепан, од б (шест) на 5 (пет) 
години строг затвор; 

Кличиќ Рамо Фазлија, од 7 (седум) на 6 (шест) 
години Строг затвор; 

Кљусев Панче Љупчо, од 8 (осум) години на б 
(шест) години и 8 (осум) месеци строг затвор; 

Кнежевиќ Душан Бранко, од 4 (четири) години 
На 3 (три) години строг затвор; 

Кнежевиќ Домино Иво, од 2 (две) години и в 
(шест) месеци на 2 (две) години строг затвор; 
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Кнежевиќ Симо Јован, од 1 (една) година и 6 
(шест) месеци^ на 1 (една) година и 2 (два) месеца 
строг затвор; 

Кнежевиќ Јакоб Мата, од 9 (дезет) на 8 (осум) 
години строг затвор;, ' 

. Кнежевиќ Павле Милена, од 3 (три) години и 2 
(два) месеца на 2 - (две) години ц 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Кнежевиќ Анто Нико, од 1 (една) година на 9 
(девет) месеци затвор; 

Кочевски Киро Живко, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години и 9 (девет) месеци 
строг затвор; 

Коциќ Владимир Слободан, од 1 (една) година 
и 2 (два^ месеца на 8 (осум) месеци затвор; 

Којиќ Васа Јова, од 14 (четиринаесет) на 12 
(дванаесет) години строг затвор; 

Којсор Душан Драгољуб, од 1 (една) година и 
б (шест) месеци на 1 (една) година затвор; 

Копчаровски Никодин Александар, од 2 (две) 
години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци затвор; 

Костадинов^ Милорад Драгиша, од 2 (две) го-
дина на 1 ^една) година и 6 (шест) месеци строг за-
твор; 

Костиќ Станимир Живко, од 15 (петнаесет) на 
14 (четиринаесет) години строг затвор; 

Кошир Емил Казимир, од 6 (шест) години и б 
(шест) месеци на 6 (шест) години строг затвор; 

Котевски Трајан Методија, од 8 (осум) години 
и б (шест) месеци на 7 (седум) години строг затвор; 

Ковач Ернест Богдан, од 1 (една) година на 8 
(осум) месеци затвор; 

К^вач Душан Павле, од 5 (пет) години на 4 (че-
тири) години строг затвор; 

ковачевиќ Благоја Јова, од 13 (тринаесет) на 
И (единаесет) години строг затвор; 

Ковачевиќ Лука Јозо, од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Ковачевиќ Љубинко Миломир, од 6 (шест) на 5 
(пет) години малолетнички затвор; ^ 

Крај нишиќ Омер Дервиш, од 5 (пет) години на 
4 (четири) години строг затвор; 

Крањчец Алојз- Мирослав, од 3 (три) години и 
2 (два) ^месеца на 2 (две) години и 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Крамариќ Мирко Павао, од 5 (пет) годиш! на 4 
(чегрии) години малолетнички затвор; 

Краенец Ѓуро Илија, од 8 (осум) на 7 (седум) 
години строг затвор; 

Кривоггапиќ Петар, Радослав, од 10 (десет) годи-
ни на 9 (девет) години и 6 (шест) месеци строг за-
твор; 

Круниќ Васо Драгомир, од 6 (шест) години на 
4 (четири) години и 6 ^(шест) -месеци строг затвор; 

Круповчин Стјепан Павле, од 7 Чседум) на 0 
(шест)) години строг затвор; 

Кутловци Кадрија Биљал, од 4 (четири), години 
на 3 (три) години и в (шест) месеци.строг затвор; 

Лакиќ Лака Саѕа, од 4 (четири) години на 3 
(три) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Леринц Иштван Иштван, од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години строг затвор; 

Леверда Нико Душан,, од 10 (десет) на 9 (девет) 
години строг затвор; 

Липовац Фрањо Влада, од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години строг затвор; -

Лишњи Назиф Мустдфа, од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца 
строг затвор; 

Лукиќ Милан Будимир, од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години строг затвор; 

Лукиќ Стефан Радован, од 6 (шест) на 5 (пет) 
години строг ,затвор; 

Љуфај Иљаз Анифа од 14 (четиринаесет) го-
дини на 13 (тринаесет) години строг затвор; 

Љујиќ Милосав Радоица, од 1 (една)^ година 
на 9 (девет) месеци затвор ^ 

Мадевски Харалампие Љубо, од 5 (пет) години 
и 6 (шест) месеци на 5 (пет) години строг затвор; 

Маѓерчиќ Стојан, Петар, од 12 (дванаесет) на 
10. (десет) години строг затвор; 

Махмутовиќ Мухарем Мехмедалија, од 1 (една) 
година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година и 2 
(два) месеца строг затвор; 

Мај диновски Мемиш Бафтијар, од 2 (две) годи-
ни на 1 (едка) година и шест) месеци строг затвор; 

Мајхен Јосип Ѓуро, од 10 (десет) на 9 (девет) 
години строг, затвор; 

Максутај Феко Шабан, од 1 (една) година и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година и 2 (два) месеца 
строг затвор; 

Малигец Стјепан Мартин, од 8 (осум) години на 
7 (седум) години строх затвор; 

Мандровиќ Ѓуро Милан, од 2 (две) години и 9 
(девет) месеци на 2 (две) години и 6 (шест) месеци 
строѓ затвор; 

Марѓетко Миј а Миј а, од 4 (четири) години и 9 
(девет) месеци на 3 (три) години и 9 (девет) месеци' 
строг затвор; 

Маријиќ Иво Лука, од 3 (три) години на 2 (две) 
години и в (шест) месеци затвор; 

Марјановиќ Карло Стјепан, од 12 (дванаесет) 
на 10 (десет) години строг затвор; 

Марјановиќ Жарко Светислав, од 6 (шест) го-
дини на 5 (пет) години малолетнички затвор; 

Мариновиќ Миодраг Драгољуб, од 2 (две) го-
дини на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг за-
твор; 

Мариновиќ Андрија Живорад, од 2 (две) го-
дини на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг за-
твор; 

Мариновиќ Станко Петар, од 12 (дванаесет^ 
години и ^ (три) месеци на И (единаесет) години и 
3 (три) месеци строг затвор; 

Маркишиќ Нико Милутин, од 4 (четири) годи-
ни на 3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Марковиќ Ранко Александар, од 11 (единаесет) 
на 10 (десет) години строг затвор; 

Марковиќ Станимир Боривое, од 11 (единаесет) 
години и 6 (шест) месеци на И (единаесет) години 
строг затвор; 

Марковиќ Станко Цветко, од 12 (дванаесет) го-
дини на 10 (десет) години и 6 (шест) месеци строг 
затвор; 

Матановиќ Мијо Иван, од 9 (девет) на 8 (осум) 
години строг затвор; 

Матеиќ Миливое Живорад, од 18 (осумнаесет) 
на 16 (шеснаесет) години строг затвор; \ 
' Матијатевиќ Велибор Боривое, од 12 (дванае-

сет) години на 10 (десет) години и 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Мавриќи Сулејман Исљам, од '8 (осум) години и 
6 (шест) месеци на 7 (седум) години и 6 (шест) ме-
сеци строг затвор: 

МавреТиќ Мате Мара, од 8 (осум на 7 (седум) 
години строг затвор; 

Медиќ Урош Душан, од 2 (две) години на I 
(една) година и 9 (девет) месеци строг затвор; I 
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Меховиќ Ќамил Азем, од 8 (осум) на 7 (седум) 
години строг затвор; 

Мијушковиќ Пуниша Сава, од 6 (шест) на 5 
" (пет) години строг/ затвор; 

Микуландра Анто, Ненад, од 7 (седум) на 6 
(шест) години строг затвор, 

Микулан Павле Стјепан, од 14 (четиринаесет) 
на 13 (тринаесет) години строг затвор; 

Миленковиќ. Ранко Влајко, од 6 (шест) години 
на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Милановиќ Душан Милорад, од 12 (дванаесет) 
на 10 (десет) години строг затвор; 

Милашин Босињка Жељко, од 20 (дваесет) на 
^ 18 (осумнаесет) години строг затвор; . 

Милчиќ Марко Љубица, од 13 (тринаесет) на 12 
(двачаесет) години строг затвор; 

Миленковиќ Милисав Милан, од 17 (седумнае-
сет на 15 (петнаесет) години строг затвор; 

Милетиќ Драгомир Петру, од 3 (три) години и 
10 (десет) месеци на 3 (три) години строг затвор; 

Милиќ Душан Станимир, од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Милковска Веселин Риза, од а (осум) на 6 
(шест) години строг затвор; 

Милоевиќ Борислава Милош,, од 15 (петнаесет) 
на 13 (тринаесет) години строг затвор; 

Милојковиќ Драгомир Привислав, од 18 (осум-
наесет) по дини на 16 (шеснаесет) години "строг;затвор; 

Милосављевиќ Душан Мирослав, од 12 (двана-
есет) на 11 (единаесет) години строг затвор; 

Милосављевиќ Божидар Смедеревка, од 5 (пет) 
години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци строг 
затвор; 

Милосављевиќ Драгослава Живорад, од 12 (два-
наесет) на 11 (единаесет) години строг затвор; 

Милош Анте Ловре, од 12 (дванаесет) на 10 (де-
сет) години строг затвор? 

Милошевиќ Петар Мирослав, од 8 (осум) на 7 
(седум) години строг затвор; 

Милошевиќ Михајло Видосава, од 14 (четири-
наесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор; 

Милошевски Јордан Слава, од 3 (три) на 2 (две) 
години строг затвор; 

. Миловановиќ Б О Ш К О Милан,- од 1 3 (тринаесет) 
на 11 (единаесет) години строг затвор; 

Миловановиќ Живота Владислав, од 12 (двана-
есет) години и, 2 (два) месеца на 11 (единаесет) го-
дини строг затвор; 

Миловановиќ Милош Вукашин, од 6 (шест) го-
дини на б (пет) години и 6 (шест) месеци строг 
затворг 

Миновски Филип Апостол, од 4 (четири) на 3 
(три) години'"строг затвор; 

Митевски Манча Васил, од 5 Тпет) години и 6 
Тшест) "месеци на 4 (четири) години и 6 (шест) месе-
ци строг, затвор; 

Мишковиќ бава Тодор, од 7 (седум) на Ј6 (шест) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Митровчан Милорад Живко, од 13 (тринаесет) 
на 12 (дванаесет) години строг затвор; 

Митровиќ Новак Мирослав, од 7 (седум) години 
на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Младеновиќ Божидара Мило, од 5 (пет) години 
на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Мочиќ Горѓе Спаса, од 10 (десет) години на 8 
(осум) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Мујчиќ Хамза Ибрахим, од 5 (пет) години на 4 
(четири) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Мујиќ Авдија Абдулах, од (три) години на 2 
(дре) -години и 6 (шест) месеци малолетнички затвор; 

Мурареску Василие Петар, од 1 (една) година и 
6 (шест) месеци на 1 (една) година строг затвор; 

Мурина Реџепа Ајшм. од 9 (девет) на 8 (осум) 
години строг затвор; 

Нај дановски Димитар Перо, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 3 (три) месеци строг затвор; 

Наранџиќ Ѓуро Стеван, од 13 (тринаесет) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Настев Методија Димитар, од 2 - (две) години и 
6 (шест) месеци на 2 (две) години затвор; 

Наумов Трајко Иван, од 2 (две) години и 6 (шест) 
месеци на 2 (две) години строг затвор; 

Неретлијак Авдија Беќир, од 2 (две) години на 
1 \(една) година и 8 (осум) месеци затвор; 

Николиќ Лазар Лазар, од 7 (седум) години на 
6 (шест) години строг затвор; 

Николиќ Александар Ненад, од 6 (шест) години 
на 5 (пет) години строг затвор; 

Николиќ Салиј Тахир, од 6 (шест) години на 5 
(пет) години строг затвор; 

Новак Антон Људевит, од 9 (девет) на 8 (осум) 
години строг затвор; 

Новаковиќ Саво Душан, од (една) година и 41 
(четири) месеци на 1 (една) година строг затвор; 

Новоделиќ Марко Марин, од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години строг затвор; 

Нововиќ Раде Живоин, од 5 (пет) на 4 (четири) 
години строг затвор; 

Обрадовиќ Иван Олга, од 10 (десет) на 9 (девет) 
години строг затвор; 

1 Омеровиќ Ахмет Енес, од 1 (една) година и в 
(шест) месеци на 1 (една) година строг затвор; 

Омеровиќ Хасан Мехмед, од 2 (две) години на 
1 (една) година и 8 (осум) месеци строг затвор; 

Орчик Ѓурк) Евгение, од 9 (девет) години и 6 
(шест) месеци на 9 (девет) години строг затвор; 

Осмиќ Беќир Омер, од 8 (осум) на 7 (седум) го-
дини строг затвор; 

Османовиќ Салкан Рахман, од 6 (шест) години 
на 5 (пет) години строг^ затвор; 

Пајчиќ Петар Милутин, од 5 (пет) на 4 (четири) 
Цодини и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Пантиќ Радиша Обрад, од 14 (четиринаесет) го-
дини на 13 (тринаесет) години строг затвор; 

ТГантиќ Петар Слободан, од 6 (шест) години и 6 
(шест) месеци на 6 (хћест) години строг затвор; 

Пантовиќ Цветко Добривое, од 8 (осум) години и 
20 (дваесет) дена на 6 "(шест) години строг затвор; 

Пауновиќ Ж И В К О Драгутин, од 14 (четиринаесет) 
на 12 (дванаесет) години строг затвор; 

Павиќ Перо Анѓа, од 7 (седум) години и 6 (шест) 
месеци на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци строг 
затвор; 

Павковиќ Лазар Митар, од 13 (тринаесет) на 12 
(дванаесет) години строг затвор; 

Павлиќ Ѓуро Јованка, од 6 (шест) години на 5 
(пет) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Повловиќ Јован Јован, од 13 (тринаесет) години 
на 11 (единаесет)-години и 6 (шест) месеци" строг 
затвор; 

Павдовиќ Марко Сава, од 10 (десет) години на 
9 (девет) години строг затвор; ^ 

Пејчин Иван Лука, од 11 (единаесет) на 10 (десет) 
години строг затвор; 

Пејовиќ Драгољуб Радосав, од 9 (девет) и 6 
(шест) месеци на 8 (осум) години чи 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Пекиќ Јусуф Есад, од 2 (две) години и 6 (шест) 
месеци на 2 (две) години строг затвор; 
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Пелхе Јанош Иштван, од 1 (една) година и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година и 3 (три) месеци 
строг затвор; 

Переглин Иван Рудолф, од 12 (дванаесет) го-
дини и 4 (четири) месеци' на 10 (десет) години и 4 
(четиои) месени строг затвор; 

Перишиќ Јован Драгослав, од 7 (седум) години 
на 6 (шест) години строг затвор; 

Петковиќ Иван Рудолф, од 11 (единаесет) го-
дини на 10 (десет) години строг затвор; 

Петковски Петруш Владимир, од 7 (седум) го-
дини на 6 (шест) години строг затвор; 

Петровиќ Спасое Петар, од 11 (единаесет) години 
- на 10 (десет) години строг затвор; 

Петровиќ Ратко Селимир, од 13 (тринаесет) го-
дини н а Ј 1 (единаесет) ^години строг затвор; 

Петровиќ Радослав Томислав, од 6 (шест) години 
и 6 (шест) месеци на 6 (шест) години строг затвор; 

Петровиќ Крсто Васо, од 10 (десет) години на 
9 (девет) години строг затвор; 

Петровиќ Владислав Живорад, од 10 (десет) го-
дини на .9 (девет) години строг затвор; 

Петровски Димитрие Драгољуб, од 3 (три) годи-
вје на 2 (две) години и 3 (три) месеци строг затвор; 

Пирагиќ Хусеин Шевалиј а од 10 (десет) години 
пп 9 (девет) години строг затвор; 

Плакиќ Драгутин Градимир, од 1 (една) година 
и (Г (шест) месеци на 1 (една) година затвор; 

Платиша Гојко Никола, од 1 (една) година и б 
(шест) месени на 1 (една) година, и 3 (три) месеци 
строг затвор; 

Племиќ Стеван Илија, дд 11 (единаесет) години 
на 10 (десет) години строг затвор; 

Пљакиќ Наил Мурсел, од 12 (дванаесет) години 
на 11 (единаесет) години строг затвор; 

Поповиќ Петар Бошко, од б (шест) години на 5 
Слет) години строг затвор; 

Поповиќ Зако Милан, од 3 (три) години на 2 (две) 
години и (шест) месеци затвор; 

Поседи Тома Иван, од б (шест) години на 5 (пет) 
години строг затвор; 

Ппелиќ Негован Владислав, од 14 (четиринаесет) 
на (тринаесет) години строг затвор; 

Погиќ Илина Винко, од 13 (тринаесет) години и 
6 (шест) месеци на 12 (дванаесет) години и б (шест) 
месени строг затвор; ^ 

Про дански Атанасов Јован од 15 (петнаесет) на 
14 (четиринаесет) години строг затвор; . 

Раденковиќ Крсто Румица, од 3 (три) години на 
2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Радоевиќ Миладин Миодраг, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Радовиќ Божидар Момир, од 3 (три) години на 
2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Радосављевиќ Милашин Братислав, ,од 9 (девет) 
на 8 (осум) години строг затвор; 

Радосавлепиќ Владимир Милосав, од 14? (чети-
ринаесет) на 12 (дванаесет) години строг затвор; 

Радовановиќ Милан Живојин, од 11 (единаесет) 
на 10 (десет) години строг затвор; 

Радовиќ Анте Иван, од 8 (осум) години на 7 
(седум) години и 6 (шест) месеци стт:сг затвор; 

Рахмановиќ Мујан Мустафа, од 10 (десет) години 
на 8 (осуп) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 
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Ралиќ Мане Милка, од 12 (дванаесет) на 1 (еди-
наесет) години строг затвор; 

Ранѓеловиќ Добривое Ненад, од 9 (девет) на 8 
(осум) години строг затвор; 

Рашити Амди Илмија; од 5 (пет) години на 4 
(четири) години и 3 (три)'месеци строг затвор; 

Ратковиќ Шќепан Драгомир, од 12 (дванаесет) 
години и 6 (шест) месеци на 12 (дванаесет) години 
строг затвор; 

Реберски Стева ѓорѓија, од 9 (девет) години на 
7 (седум) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Реџепова Фаик Ресми ја, од б (шест) години и 4 
(четири) месеци на 5 (пет) години и 4 (четири) ме-
сеци строг затвор; 

Реицх Филип Станко, од 10 (десет) години на 
9 (девет) години строг затвор; 

Рекај Ибрахим Јакуб, од 4 (четири) години и б 
(шест) месеци на 4 (четири) години строг затвор; 

Рениќ Иван Анте, од 2 (две) години на 1 (една) 
година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Римац Петар Стипе, од 8 (осум) години на в 
(шест) години и б (шест) месеци строг затвор; 

Ристиќ Здравко Часлав, од 14 (четиринаесет) го-
дини на 12 (дванаесет) години и в (шест) месеци строг 
затвор; 

Ристиќ Горѓе Јован, од 11 (единаесет) години на 
9 (девет) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Рудошиќ Душан Ратко, од 9 (деветана 7 (седум) 
години строг затвор; 

Рушити Шаин Назмија, од 10 (десет) на 9 (девет) 
години строг затвор; 

Сабљаковиќ Рамо Осман, од 12 (дванаесет) на 
10 (десет) години строг затвор; 

Сабо Фрање Фрањо, од 13 (тринаесет) на 12 (два-
наесет) години строг затвор; 

Сакиќ Авдо Рахман, од 2 (две) години'на 1 (ед-
на) година и б (шест) месеци строг затврр; 

Салкиќ Салко Киќа, о^ 8 (осум) години на б 
(шест) години и б (шест) месеци строг затвор; 

Савановиќ Душан Милорад, од 12 (дванаесет) го-
дини и 6 (шест) месеци на 10 (Десет) години и 6 (шест) 
месеци строг затвор; 

Савичиќ Ранко Живоин, од 10 (десет) години на 
9 (девет) години строг затвор; 

Савиќ Александар Драгослав, од 8 (осум) години 
на 7 (седум) години строг затвор; 

' Савиќ Миодраг Милан, од 7 (седум) години на б 
(шест) години строг затвор; 

Савиќ Видосав - Видо Симо, од 12 (дванаесет) 
години на 11 (единаесет) години строг затвор; 

Савиќ Живан Живорад, од 13 (тринаесет) го-
дини на 12 (дванаесет) години строг затвор; 

Селим Џавид Јошко, од 4 (четири) години и 2 
(два) месеца на 3 (три) години и 5 (пет) месеци за-
твор; 

Синановски Петруш Милан, од 4 (четири) годи-
ни и б (шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) ме-
сеци строг затвор; 

-Симеонов Благоја Методија, од 5 (пет) на 4 (че-
тири) години малолетнички затвор; 

Симиќ Љубисав Драгољуб, од в (девет) на 8 
(осум) години строг затвор; 

Симиќ Милорад Радисав, од 4 (чети,ри) години и 
6 (шест) месеци на 4 (четири) години строг затвор; 

ч Симиќ Новак Винко, од 6 (шест) години на 5 
(пет) години строг затвор; 

Симјановска Мице Благица, од 8 (осум) на 6 
(шест) години строг затвор; 

Симоновиќ Миодраг Драгиша, од 10 (десет) на 
9 (девет) години строг затвор; 
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Симоновиќ Петар Томислав, од 2 (две) години на 1 
(една) година и 6 (шест) месеци затвор; 

Сивриќ Анте Драга," од 2 (две) години на 1 (една) 
година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Славков Тодор Никола, од -5 (пет) години на 4 
(четири) години и 3 (три) месеци строг затвор; 

Смајловиќ Хасан Махмут, од 10 (десет) години на 
9 (девет) години строг затвор; 

Соколовиќ Исо Шукрија, од 2 (две) година на 1 
(една) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Спретњак фрањо Иван, од 4 (четири) години и 
6 (шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Стамениќ Миљко Стаменко, од 3 (три) години и 
6- (шест) месеци на 3 Ттри) години строг затвор; 

Станимировиќ Радое Милош, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

\ Станковиќ Алекса Милена, од 13 (тринаесет) го-
дини и 7 (седум) дена на 12 (дванаесет) години строг 
затвор; 

Станоевиќ Миливое Часлав, од 3 (три) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 9- (девет) ме-
сеци строг затвор; 

Стефановски Тодор Коле, од" 6 (шест) години на 
5 (пет) години строг затвор; 

Стевановиќ^Драгољуб Душан, од 4 (четири) го-
дини на 3 (три) години и б (шест) месеци строг 
затвор; 

Стеванови^ Никола Петар, од 4 (четири) години 
и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и б (шест) ме-
сеци строг затвор; 

Стевановиќ Ѓока Сава, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 8 (осум) месеци строг затвор; 

Стевановиќ Јанко Стеван, од 2 (две) години и в 
(шест) месеци на 2 (две) години строг затвор; 

Стевановиќ Живоин Властимир, од 13 (трина-
есет) години на 11 (единаесет) години строг затвор; 

Стјепановиќ Анте Младен, од 7 (седум) години 
на 6 (шест) години малолетнички затвор; 

Стоев Петар Аврам, од 3 (три) години и б (шест) 
месеци на 3 (три) години строг затвор; 

^Стојановиќ Антун Антун, од 10 (десет) години 
на .9 (девет) години строг затвор; 

Со јановиќ Димитрие Јован, од 12 (дванаесет) на 
И (единаесет) години строг затвор; 

Стојковски Славе Божин, од 6 (шест) на 5 (пет) 
години строг затвор; 

Стојковски Јован Петар, од в (шест) години и 
в (шест) месеци на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Стокиќ Драгутин Душан, од 11 (единаесет) на 
10 (десет) години строг затвор; 

Стризе Марко Лука, од 6 (шест) години на 5 (пет) 
години строг затвор; 

Субашиќ Осман Омер, од 11 (единаесет) на 10 
(десет) тодини строг затвор; 

Субиќ Пера Милутин, од 10 (десет) години и 3 
(три) месеци на 8 (осум) години и 3 (три) месеци 
строг затвор; 

Сулејмани Рахим Сулејман, од 6 (шест) на 5 
(пет) години строг затвор; 

Шабани Зејнул Шабан, од 16 (петнаесет) на 13 
(тринаесет) години строг затвор; ' 

Шабановиќ Шабан Траил — Трајче, од (десет) 
на 8 (осум) години строг затвор; 

Шабанреџовиќ Адем Бахтијар, од 8 (осум) на 7 
(седум) години и в (шест) месеци строг затвор; 

Шаботиќ Азиз Шерифко, од 10 (десет) на 9 (де-
вет) години строг затвор; 

Влаховиќ Рагиб Енвер,^ од 3 Дтри) на 2 (две) го-
дини и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Шаховиќ Мустафа Муса, од 4 (четири) години 
и 6 (шест) месеци на 3" (три) години и 6 (шест) ме-
сеци строг затвор; 

Шајн Новаков Стеван Славко, од 7 (седум) го-
дини на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци строг 
затвор; ^ 

Шаковиќ Сретен Мирко, од 20 (дваесет) на 17 
(седумнаесет) години строг затвор; 

Шалковиќ Андрија Степан, од 13 (тринаесет) на 
11 (единаесет) години строг затвор; 

Шамија Илија Ивица, од 13 (тринаесет) на 11 
(единаесет) години строг затвор; 

Шамија Јозо Перо, од 11 (единаесет) години на 
9 (девет) години и б (шест) месеци строг затвор; 

Шарац Милош Милутин, од 11 (единаесет) на 10 
(десет) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Шаре Меџит Рамиз, од 3 (три) години на 2 (две) 
години и 6 (шест) месеци малолетнички -затвор; . , 

Шемковски Јован Никола, од 9 (девет) години 
на 7 (седум) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Шимунац Шиме Винко, од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години строг затвор; 

Шишиќ Ибраима Алија, од 7 (седум) на б (шест) 
години строг затвор; 

- Шкелебек Стјепан Звонимир, од 3 (три) години 
и 2 (два) месеца на 2 (две) години и 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Шкофич Франц Франц, од 4 (четири) години и 
б (шест) месеци на 4 (четири) години" строг затвор; 

Шлзериќ Иван Владо, од 5 (пет) години на 4 
(четири) години строг затвор; ^ 

Шокец Игнаца Лука, од 9 (девет) на 8 (осум) гог 
дини строг затв1ор; 

Шокиќ Грга Ѓуро, од 12 (дванаесет) на ЈП (еди-
наесет) години строг затвор; 

Штефанчиќ Стипе Ѓуро, од 13 (тринаесет) на 12 
(дванаесет) години строг затвор; 

Шперанца Кристијан Маријан, од 3 (три) на 2 
(две) години строг затвор; 

Штакиќ Милан Никола, од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години строг затвор; 

Шушак Цвитан Љуба, од 3 (три) на 2 (две) го-
дини и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Шушњар Сима Раде, од 10 (десет) на 8 Чосум) 
години строг затвор; 

Тахиќ Мехмед Зухдија, од 7 (седум) на 6 (тест) 
години строг затвор; . 

Таири Шукрија Рифат, од 15 (петнаесет) на 13" 
(тринаесет) години строг затвор; х 

Тандара Доминика Пио, од 2 (две) години и в 
(шест) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца 
строг затвор; 

Танев ѓорѓе Васо, од 3 (три) години на 2 (две) 
години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Тасевски Панчо Јордан, од 8 (осум) на 6 (шест) 
години строг затвор; 

Тасевски Богдан Воислав, од 7 (седум) на 6 
(шест) години строг затвор; 

Тасиќ Божидар Драган, од 2 (две) години на 1 
(една) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Татар Џемил Халид, од 2 (две) години на 1 
(една) година и в (осум) месеци строг затвор; 

Татаревиќ Хамо Хилмија, од 8 (осум) на 7 (се-
дум) години строг затвор; 

Тшдоровиќ Петар Димитрија, од 3 (три) години 
и 6 (шест) месеци на 3 (три) години строг затвор; 

Тодоровиќ Богољуб Михајло, од 19 (десет) на 
9 (девет) години строг затвор; 

Тодоровиќ Драгиша Милош, од 8 (осум) на 6 
(шест) години строг затвор; ' 
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Тољ Анте Андрија, од 7 (седум) години и б 
(шест) месеци на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Томиќ Анте Јосип, од 5 (пет) на (четири) години 
строг затвор; 

Топаловиќ Милан Алекса, од 12 (дванаесет) го-
дини и 6 (шест) месеци на 12 (дванаесет) години 
строг затвор; ( 

Топиќ Марко Анте, од 12 (дванаесет) на 10 (де-
сет) години строг затвор; 

Тотиќ Милутин Драгомир, од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години строг затвор; 

Трајковиќ Серафим Љубиша, од 6 (шест) години 
на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Трајковиќ Крсто Властимир, од 14 (четиринаесет) 
години на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месецие 
(строг затвор; 

Трпчевски Славе Предраг, од 4 (четири) години 
и в (шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) ме-
сеци строг затвор; 

Трујкиќ Владимир Тихомир, од б (шест) години 
на 5 (пет) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Туѓан Петар Стјепан, од 10 (десет) на 9 (девет) 
години строг затвор; 

Турковиќ Павле Милан, од 14 (четиринаесет) на 
13 (тринаесет) години строг затвор; 

Угљешиќ Мате Аугустин, од 10 (десет) години 
на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Узелац Стјепан Франа, од 10 (десет) години на 
9 (девет) години строг затвор; 

Ваљиќ Цвија Светозар, од 1 (една) година и б 
(шест). месеци на 1 (една) година и 3 (три) месеци 
строг затвор; 

„ Варгиќ Фрања Јосип, од 10 (десет)^ години на 9 
(девет) години строг затвор; 

Васиќ Момир Јовица,, од 7 (седум) години и 7 
(седум) месеци на 6 (шест) години и 7 (седум) месеци 
строг затвор; 

Василијевиќ Миломир Божо, од 8 (осум) години 
на 7 (седум) години строг затвор; 

Василевиќ Милојко Драган, од 8 (осум) години 
јна 7 (седум) години строг затвор; 

Веј селовски Шукри ја Аљуш, од 10 (десет) на 9 
(девет) години строг затвор; 

Величковиќ Божил Стојан, од 9 (девет) на 8 
(осум) години строг затвор; 

Белкова Тоде Евица, од 8 (осум) години на б 
(шест) години строг затвора; 

Вељковиќ Добросав Милун, од б (шест) на 5 
(пет) години строг затвор; 

Видаковиќ Пера Петар, од 14 (четиринаесет) 
години на 13 (тринаесет) години строг затвор; 

Војновиќ - Качуларевиќ Александар Михајло, 
од 9 (девет) години на 8 (осум) години строг затвор; 

Вујаковиќ Драгоја Вељка, од 2 (две) години и 
б (шест) месеци на 2 (две) години строг затвор; 

Вујковиќ Гојко Дамјан, од 2 (две) години на 1 
(една) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Вукиќ Мирко Фрања, од 18 (осумнаесет) години 
на 16 (шеснаесет) години строг затвор; 

Буковиќ Милисав Милева, од 3 (три) години и 
6 (шест) месеци на 3 (три) години строг затвор; 

Вулин Сулејман Садета, од 5 (пет) години на 3 
(три) години строг затвор; 

Вушиќ Душан Драгутин, од 14 (четиринаесет) 
години на 12 (дванаесет) години строг затвор; 

Захариевски Глигор Светозар, од 13 (тринаесет) 
години на^И (единаесет) години строг затвор; 

Закоски Никуш Боривое, од 2 (две) години на 1 
(една) година и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Зарецки Јосип Матија, од 11 (единаесет) години 
на 9 (девет) години строг затвор; 

Здравковиќ Милорад Радомир, од 11 (единаесет) 
години на 10 (десет) години строг затвор; 

Зечевиќ Александар Десимир, од 5 (пет) години 
на 4 (четири) години строг затвор; 

Зечевиќ Фрањо Мартин, од 12 (дванаесет) годи-
ни на 10 (десет) години строг затвор; 

Зејак Тодор Радомир, од 15 (петнаесет) години 
на 13 (тринаесет) години и б (шест) месеци строг 
затвор; 

Зеничанин Мујо Сеад, од 7 (седум) години и б 
(шест) месеци на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци 
строг затвор; 

Зибери Мемета Елмаз, од 7 (седум) години на 
6 (шест) години строг затвор; 

Златковски Каранфил Сибин, од 3 (три) години 
на 2 (две) години строг затвор; 

Зориќ Стојан Стојан, од 4 (четири) години на 
3 (три) години и 6 (шест) месеци строг затвор; 

Зулфи Маџун Нуман, од 4 (четири) години и 8 
(осум) месеци на 4 (четири) године строг затвор; 

Жганец Виктор Иван, од 12 (дванаесет) гбдини 
на 11 (единаесет) години строг затвор; 

Живковиќ Ранѓел Благоја, од 14 (четиринаесет) 
на 13 (тринаесет) години строг затвор; 

Живковиќ Милан Илија, од 20 (дваесет) години 
на 17 (седумнаесет) години строг затвор; 

Живковиќ Ловро Иван, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци малолетнички затвор; 

Жутиќ Милан Никодија, од 9 (девет) години на 
8 (осум) години строг затвор. 

Бр. 221/3 
22 ноември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р  

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

36. Закон за кривичната постапка — — — 145 
37. Закон за процесната постапка — — — 212 
38. Закон за измени и дополненија на Зако^ 

нот за општата управна постапка — — 262 
39. Закон за управните спорови — — — — 271 
40. Закон за стопанските престапи — — — 278 
41. Закон за прекршоците со кои се повреду-

ваат сојузните прописи — — — — —- 293 
42. Закон за Сојузното јавно правобранител"' 

ство — — — — — — — — — — 309 
43. Закон за воените судови — — — — — 312 
44. Закон за военото обвинителство — — — 327 
45. Закон за помилувањето — — — — — 330 
46. Закон за прометот на отрови — — — 335 

Одлука за помилување на осудени лица — 335 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. - Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 - Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


