
СЛУЖБ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕАЕ! 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" i M t r y i l 
м и д а т ва српсаохраатежи 1 д т -
i t на хрватскосрпски, словенечки а 
fca маведевевв Јазив. - Огласи сведел 
м у и фата - Жиро а н т а кај С л у т ва-
га ва општественото книговодство м 
Потихата, иоеебии изданија в огласи 

I N t t t M 

S l u s b i m v s i - t S o e U . r s p u b 

М а к о Л о к W e 

134 J i ' ! 

f . f a h M 

Среда, 13 декември 1967 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 50 ГОД. XXIII 

Цена на овој број е 2,70 (270) дин. -1 
Претплатата за 1961 година изнесува f t 
(6.000) дин. - Редакција: Улица Јоми 
на Ристика бр. L Пошт. фах Z2C 
Телефони: централа 50-131, 50-912, 50-931 
в 50-934; Служба за претплата 11-ТН, 

Пролавна служба 51-С71 

637. 

Врз основа на членот 128 од Законот за измени 
и дополненија на Законикот за кривичната постап-
ка („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/67), Законо-
давно-правната комисија на Сојузната скупштина 
на својата седница од 9 ноември 1967 година го 
утврди долу изложениот текст на Законикот за 
кривичната постапка. 

Пречи-стениот текст на Законикот за кривич-
ната постапка го опфаќа Законикот за кривичната 
постапка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/60) и 
неговите измени и дополненија објавени во „Служ-
бен лист на ФНРЈ"^ бр. 30/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65 и 23/67, во кои е означено вре-
мето на влегувањето во сила на тој законик и на 
неговите измени и дополненија. 

Според членот 129 од Законот за измени и до-
полненија на Законикот за кривичната постапка 
Измените и дополненијата содржани во „Службен 
,лист на СФРЈ", бр. 23/67, што се опфатени во овоЈ 
пречистен теист влегуваат во сила на 1 јануари 
1968 родина. 

А. С. бр. 807 
9 ноември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Сојузната скупштина, 

др Леон Гершковиќ, с. р. 

З А К О Н И К 
ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 

(Пречистен текст) 
Д Е Л П Р В 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Г л а в а I 
ОСНОВНИ НАЧЕЛА 

Член 1 
Овој законик ги утврдува правилата со кои "се 

осигурува никој невин да не биде осуден а на ви-
новникот да му се изрече заслужена казна под 
условите што ги п,редвидува кривичниот закон и 
врз основа на законито спроведена постапка. 

Пред да се донесе правосилна пресуда обвине-
тиот може да биде ограничен во својата слобода и 
во другите права само под условите што ги опре-
делува овој законик. 

Член 2 
Казни, мерки за безбедност, воспитни мерки и 

судска опомена може да му изрече на сторителот 
на кривичното делв само надлежниот суд во по-
стапка што е поведена и спроведена според овој 
законик, 

Член 3 
Никој не може да биде сметан за сторител наѓ 

кривично дело додека не биде тоа утврдено со пра-
восилна пресуда. 

9 Член 4 
Обвинетиот веќе на првото испитување мора да 

биде известен за делото за кое се товари и за осно-
вите на обвинението. 

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 
корист. 

Члан 5 
На обвинетиот обвинението и доказите морааг 

да му се соопштат на јазикот што го разбира. ' 
На обвинетиот што не го разбира јазикот на 

кој се води постапката ќе му се осигури да го сле-
ди текот на постапката преку преведувач, 

Член 6 
Забрането е и казниво да се изнудува од обви-

нетиот признание или некаква друга изјава во те-
кот на кривичната постапка. 

Член 7 
Обвинетиот има право да се брани сам или при 

стручна помош од бранител што ќе го избере са-
миот од редот на адвокати. 

Ако обвинетиот не ќе земе бранител сам, су-
дот за да ја осигури одбраната ќе му постави на 
обвинетиот бранител кога е тоа определено со овој 
законик. 

На обвинетиот мора да му се осигури доволна 
време за подготвување на одбраната. 

Член 8 
На лице што е неоправдано осудено или што 6 

без основа лишено од слобода со задржување во 
притвор му припаѓа право на надоместок на имот-
ната штета. 

Член 9 
Судот и државните органи што учествуваат во 

кривичната постапка должни се да ги утврдат ви-
стинито и наполно фактите што се важни за доне-
сување законита одлука. 

Тие се должни со еднакво в-нимание да ги 
испитуваат и утврдат како фактите што го това-
рат обвинетиот така и оние што му одат во корист, 

Член 10 
Правото на судот и на државните органи што 

учествуваат во кривичната постапка да оценуваат 
постоење или непостоење на факти не е врзано 
ниту органчено со посебни формални доказни 
правила. 

Член 11 
Кривична постапка се поведува по барање од 

овластениот тужител. 
За делата за кои се гони по службена дол-

жност овластен тужител е јавниот обвинител, а за 
делата за кои се гони по приватна тужба овластен 
тужител е приватниот тужител, 
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Ако јавниот обвинител најде дека нема основ 
за поведување или продолжување на кривичната 
постапка, на неговото место може да стапи оште-
тениот како тужител под условите определени со 
овој законик. 

Член 12 
Јавниот обвинител е должен да преземе кри-

вично гонење ако постојат докази дека е сторено 
кривично дело за кое се гони по службена дол-
жност. ф 

Член 13 
Во кривичната постапка судовите судат во со-

вет, а врховните суддаи одлучуваат и во општи 
седници. 

Во општински суд за полесни кривични дела 
суди судија поединец. 

Член 14 
Коте е пропишано поведувањето на кривичната 

постапка да има за последица ограничување на о-
пределени права, овие последици настапуваат со 
влегувањето на обвинителниот акт во правна сила. 

За кривичните дела за кои е како главна казна 
Пропишана парична казна или затвор, последиците 
од ставот 1 на овој член настапуваат од денот кога 
е донесена осудителната пресуда, без оглед дали 
таа добила правна сила. 

Член 15 
Ако примената на кривичниот закон зависи од 

претходното решение на некакво правно прашање 
за чие решение е надлежен судот во некоја друга 
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 до-
кажување во кривичната постапка. Решението на 
ова правно прашање од страна на кривичниот суд 
има дејство само за кривичниот предмет што го 
расправа овој суд. 

Ако за такво претходно прашање веќе донесел 
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 
фгаределеи^ ^ивично дело. 

Г л а в а П 
СУДОВИ И НИВНАТА НАДЛЕЖНОСТ 

1. Стварна надлежност 

Член 16 
Во кривичните предмети судат општинските су-

дови, окружните судови, републичките врховни су-
дови и Врховниот суд не Југославија. 

Овие судови судат во границите на својата 
стварна и месна надлежност за сите кривични дела 
и на сите лица ако со закон не е определено по-
инаку. 

Член 17 
Општинските судови се надлежни: 
1) да судат во прв степен: 
а) за кривични дела за кои со закон е предви-

дена како главна казна паричната казна, казната 
затвор или казната строг затвор до пет години, ако 
за одделни кривични дела не е надлежен окружен 
суд; 

б) за кривични дела за кои со посебен закон е 
определена надлежност на општински суд; 

2) да спроведуваат истрага според одредбите од 
овој зако-ник; 

3) да вршат и други работи што се определени 
со овој законик. 

Член 18 
Општинските судови судат во совети кои се 

составени од еден судија и двајца судии-поротници. 
За кривични дела предвидени во членот 142 став 

1, чл. 144, 153, 169 ст. 1 и 2, чл. 170, 171 СТ.Д и 2, чл. 
172, 189, 231 став 1, членот 246 став 1, членот 246а 
став 1, чл. 259, 274, 282 ст. 3 и 4, чл. 292, 293, 297, 
303 став 1, чл. 304, 305 ст. 1 и 2, чл. 310 и 313а од 
Кривичниот законик суди судија на општински суд 
како поединец. 

Во совет составен од тројца судии општинските 
судови донесуваат одлуки вон главниот претрес. 

Дејствијата во истрага ги врши судија на оп-
штински суд (истражен судија). 

Член 19 
Окружните судови се надлежни: 
1) да судат во прв степен: 
а) за кривични дела за кои со закон е предви-

дена казната строг затвор над пет години или смрт-
на казна; 

б) за кривични дела предвидени во членот 105а 
став 4, членот 117 став 4, чл. 174 до 176, членот 217 
ст. 1 до 3, членот 218 ст. 1 и 2, членот 315 став 1 и 
членот 320 ст. 1 и 2 од Кривичниот законик; 

в) за кривични дела за кои со посебен закон 
е определена надлежност на окружен суд; 

2) да спроведуваат истрага според одредбите од 
овој законик; 

3) да решаваат за жалбите против решенијата 
на истражниот судија; 

4) да решаваат за приговорот против обвинител-
ниот акт; 

5) да одлучуваат во втор степен за жалбите 
против олдуките на општинските судови; 

6) да вршат и други работи што се определени 
со 013 ој законик. 

Член 20 
Окружните судови судат во прв степен во со-

вети што се составени од еден судија и двајца су-
дии-поротници, а во совети составени од двајца су-
дии и тројца судии-поротници кога судат за кри-
вични дела за кои во законот е предвидена смртна 
казна или казна строг затвор од дваесет години или 
за кои според законот може да се изрече казна 
строг затвор од петнаесет години. 

Во совет составен од тројца судии окружните 
судови судат во втор степен, донесува,ат одлуки во 
прв степен вон главниот претрес и ставаат предло-
зи во случаите предвидени во овој законик или во 
друг закон. Кога окружен суд суди во втор степен 
на претрес, советот на окружниот суд е составен од 
двајца судии и тројца судии-поротници. 

Дејствијата во истрага ги врши судија на о-
кружен суд (истражен судија). 

Член 21 
Републичките врховни судови се надлежни: 
1) да одлучуваат во втор степен за жалбите 

против одлуките на окружните судови; 
2) да одлучуваат во трет степен за жалбите 

против пресудите на окружните судови донесени во 
втор степен во случаите определени во овој зако-
ник (член 361 став 1 точ. 2 и 3); 

3) да одлучуваат за барањето за заштита на за-
конитоста во случаите определени во овој законик; 

4) да одлучуваат за барањето за вонредно убла-
жување казна во случаите определени во овој за-
коник; 

Д)' да вршат и други работи што се определени 
во овој законик. 
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,Член 22 
Републичките врховни судови одлучуваат во 

совети составени од тројца судии, а во совети сос-
тавени од пет судии кога судат за кривични дела 
за кои во законот е предвидена смртна казна или 
казна строг затвор од два-есет години или за кои 
според з-аконот може да се изрече казна строг 
затвор од петнаесет години. Кога републички врхо-
вен суд суди во втор степен на претрес, советот на 
републичкиот врховен суд е составен од двајца су-
дии и тројца судии-поротници. 

- Републичките врховни судови одлучуваат во 
општи седници кога решаваат за барање за заштита 
на законитоста против одлуките на своите совети. 

Член 23 
Врховниот суд на Југославија е надлежен: 
1) да одлучува во трет степен за жалбите про-

тив пресудите на републичките врховни судови и на 
Врховниот воен суд донесени во втор степен во слу-
чаите определени во овој законик (член 361); 

2) да одлучува за барањето за заштита на зако-
нитоста во случаите определени во овој законик; 

3) да одлучува за барањето за вонредно ублажу-
вање казна во случаите определени во овој зако-
ник; 

4) да ги решава судирањата за Надлежноста ме-
ѓу судовите од општа надлежност и воените су-
дови; 

5) да врши и други работи што се определени 
со овој законик. 

Член 24 
Врховниот суд на Југославија одлучува во со-

вет составен од пет судии. 
Врховниот суд на Југославија одлучува во оп-

шта седница за барање за заштита на законитост 
против одлука на својот совет. 

Кога одлучува за жалбата или барањето за за-
штита на законитоста против пресуда на Врховниот 
воен суд или кога ги решава судирањата за надлеж-
носта меѓу судови од општа надлежност и воени 
судови, Врховниот суд на Југославија одлучува во 
совет од пет членови од кои претседателот на сове-
тот и два члена се судии на Врховниот суд на Ју-
гославија, а два члена судии на Врховниот воен 
суд што ќе ги определи претседателот на тој суд 

2. Месна надлежност 

Член 25 
Месно надлежен е по правило судот "еа чие 

подрачје кривичното дело е извршено или обидено. 
Ако е кривичното дело извршено или обидено 

на разни подрачја или на граница на разни под-
рачја или е неизвесно на кое подрачје е извршено 
или обидено, надлежен е судот што прв ја за-
почнал постапката. 

- Член 26 
Ако е кривичното дело сторено на домашен 

брод или домашен воздухоплов додека се наоѓаат 
во домашно пристаниште, надлежен е судот на чие 
подрачје се наоѓа ова пристаниште. Во другите слу-
чаи кога кривичното дело е сторено на домашен 
брод или домашен воздухоплов, надлежен е судот 
на чие подрачје се наоѓа матичната лука на бро-
дот односно воздухопловот или домашното приста-
ниште во кое бродот односно воздухопловот првпат 
ќе се запре. 

Член 27 
АКО е кривичното дело сторено преку печаи 

надлежен е судот на чие подрачје е списот пе-
чатен. Ако тоа место не е познато или е списот пе-
чатен во странство, надлежен е судот на чие ши 
драчје се растура печатениот спис. 

Ако според законот одговара составувачот на' 
списот, надлежен е и судот на местото во коешто 
составувачот има престојувалиште, или судот на ме-
стото каде што се случил настанот на кој се одне-
сува списот. 

Одредбите од претходните ставбви аналогно ќе 
се применат и во случај ако е списот или изјавата 
објавена преку радио или телевизија. 

Член 28 
Ако не е познато местото на извршувањето на 

кривичното дело или ако тоа место е надвор од 
територијата на Југославија, надлежен е судот на 
чие подрачје обвинетиот има живеалиште или пре-
стојувалиште. 

Ако судот на чие подрачје обвинетиот има жи-
веалиште или престојувалиште веќе започнал по-
стапка, останува надлежен иако се узнало за ме-
стото на извршувањето на кривичното дело. 

Ако не е познато ни местото на извршувањето 
на кривичното дело ни живеалиштето или престо-
јувалиштето на обвинетиот, или обете се надвор 
од територијата на Југославија, надлежен е судот 
на чие подрачје обвинетиот ќе се фати или ќе се 
пријави сам. 

1 
Член 29 

Ако некое лице сторило кривични дела во Ју-
гославије и во странство надлежен е судот што 
е надлежен за кривично дело сторено во Југо-
славија. 

Член 30 
Ако според одредбите на овој законик не може 

да се установи кој суд е месно надлежен, Врховниот 
суд на Југославија ќе определи еден од стварно над-
лежните судови пред кој ќе се спроведе постапката. 

3. Спојување и раздвојување на постапката 

Член 31 
Ако исто лице е обвинето за повеќе кривични 

дела, па за некои од тие дела е надлежен понизок 
а за некои повисок суд, надлежен е повисокиот 
суд, а ако се надлежни судови од ист вид, над-
лежен е оној суд што ја започнал постапката прв. 

Според одредбите од претходниот став се опре-
делува надлежноста и во случај ако оштетениот 
истовремено сторил кривично дело спрема обви-
нетиот. 

За ^извршители е надлежен по правило суд 
што како надлежен за еден од нив ја започнал по-
стапката прв. 

Судот што е надлежен за извршителот на кри-
вичното дело е надлежен по правило и за соуче-
сниците, прикривачите, за лицата што му спомог-
нале на сторителот по извршувањето на кривичното 
дело, како и за лицата што не го- пријавиле под-
готвувањето на кривично дело, извршувањето на 
кривичното дело или сторителот. 

Во сите случаи од претходните ставови ќе се 
спроведе по правило единствена постапка и ќе се 
донесе една пресуда. 

Судот може по предлог од јавниот обвинител 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 
трска и ако постојат исти докази. Ако за некои од 
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овие кривични дела е надлежен повисок а за некои 
понизок суд, единствената постапка може да се 
спроведе само пред повисокиот суд. 

Против решението за спојување на постапката 
не е дозволена ж-алба. 

Член 32 
Судот што е надлежен според претходниот член 

може од важни причини или од обѕир на целесо-
образноста до завршетокот на главниот претрес да 
одлучи постапката за одделни кривични дела или 
против одделни ^обвинети да се раздвои Цг посебно 
доврши или да му се предаде на друг надлежен 
суд. 

Решението за раздвојување на постапката го до-
несува надлежниот суд по сослушување на јавниот 
обвинител кога се во прашање кривични дела за 
кси се гони по службена должност. 

Против решението за раздвојување на постап-
ката не е дозволена жалба. 

4. Пренесување на месната надлежност 

Член 33 
Кога надлежниот суд е спречен од правни или 

фактични причини да постапува, должен е за тоа да 
го извести непосредно повисокиот суд кој по со-
слушувањето на јавниот обвинител ќе определи 
друг стварно надлежен суд на своето подрачје. 

Против ова решение не е дозволена жалба. 

Член 34 
Републичкиот врховен суд може за водење на 

постапката да определи друг стварно надлежен суд 
на своето подрачје ако е очигледно дека така по-
лесно ќе се спроведе постапката или ако постојат 
други важни причинии. . 

Врховниот суд на Југославија може под усло-
вите од претходниот став за водење на постапката 
да определи друг стварно надлежен суд од подрачје 
на друг врховен суд. 

Решението од претходните ставови на овој 
член врховните судови можат да го донесат по 
предлог од јавниот обвинител што постапува пред 
нив или по предлог од судија на општински суд, од 
истражен судија или од претседателот на советот. 

5. Последици на ненадлежност^ и судирање за 
надлежноста 

Член 35 
Судот е должен да внимава на својата стварна 

и месна надлежност и штом забележи дека не е 
надлежен ќе се огласи за ненадлежен и ќе го 
упати предметот до надлежниот суд. 

Ако во текот на главниот претрес судот уста-
нови дека за судењето е надлежен понизок суд, 
предметот нема да му го достави на тој суд туку 
ќе ја спроведе постапката сам и ќе донесе одлука. 

Откога обвинителниот акт ќе добие правна сила 
судот не може да се огласи за месно ненадлежен 
ниту странките можат да истакнуваат приговор за 
месната ненадлежност. 

Ненадлежниот суд е должен да ги преземе оние 
дејствија во постапката за кои постои опасност по-
ради одлагање. ф 

Член 36 
Ако судот на кој му е предметот отстапен како 

на надлежен смета дека е надлежен судот што му 
io отстапил предметот или некој друг суд, ќе пове-
де постапка за решавање на судирањето за над-
лежност. 

Кога по повод жалбата против одлуката на пр-
востепениот суд со која тој се огласил за ненадле-
жен донесол одлука второстепениот суд, за таа од-
лука е врзан во прашањето за надлежноста и су-
дот на кој му е предметот отстапен ако второстепе-
ниот суд е надлежен за решавање на судирањето 
за надлежноста меѓу тие судови. 

Член 37 
Судирањето за надлежноста меѓу судовите го 

решава заеднички непосредно повисокиот суд. 
Врховниот суд н-а Југославија ги решава суди-

рањата за надлежноста меѓу судовите од терито-
риите на разни републики. 

Пред да донесе решение по повод судирањето 
за надлежноста, судот ќе побара мислење од јав-
ниот обвинител што е надлежен да постапува пред 
тој суд. Против ова решение не е дозволена жалба. 

Додека не се реши судирањето за надлежноста 
меѓу судовите секој од нив е должен да ги презема 
оние дејствија во постапката за кои постои опасност 
поради одлагање. 

Г л а в а III 

ИЗЗЕМАЊЕ 

Член 38 
Судија или судија-поротник не може да врши 

судски должности: 
1) ако е 'оштетен 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 стра-
нична линија до четвртиот степен, а по тазбина 
до вториот степен; 

3) ако со обвинетиот, неговиот бранител, тужи-
телот или со оштетениот е во однос па старател, 
стара ник, посвоител, посвоеник, хранител или хра-
неше; 

4) ако во истиот. кривичен предмет вршел ис-
тражни дејствија, или учествувал во постапката 
како 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 донесу-
вањето на одлуката од понискиот суд; 

6) ако постојат околности што предизвикуваат 
сомневање во неговата непристрасност. 

Член 39 
Судија или судија-поротник штом ќе узнае де-

ка постои некоја од причините за изземање од чле-
нот 38 точ. 1 до 5 на овој законик должен е да пре-
кине секоја работа по тој предмет и за тоа да го 
извести претседателот на судот, кој ќе му определи 
замена. Ако е во прашање изземање на претседа-
телот на судот, тој ќе си определи заменик меѓу 
судиите од тој суд, а ако не е можно тоа, ќе побара 
од претседателот на непосредно повисокиот суд да 
определи замена. 

Ако судија или судија-поротник смета дека по-
стојат други околности што го оправдуваат неговото 
изземање (член 38 точка 6), ќе го извести за тоа 
претседателот, на судот. 

Член 40 
Изземање можат да бараат и странките. 
Странките можат да поднесат барање за иззе-

мање до почетокот на главниот претрес, а ако за 
причината; за изземање узнале подоцна, барање 
поднесуваат веднаш по нејзиното узнавање. Бара-
њето за изземање од членот 38 точка 6 на овој за-
коник странките можат да го поднесат најдоцна 
до завршетокот на главниот претрес. 
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Барање за изземање судии на повисок суд 
странката може да стави во жалбата или во одго-
ворот на жалбата. 

Странката е должна во барањето да ги наведе 
околностите поради кои смета дека постои некој 
од законските основи за изземање. 

Член 41 
За барањето за изземање од претходниот член 

одлучува претседателот на судот. 
Ако странката бара изземање на претседателот 

на судот, одлуха за изземање донесува претседа-
телот на непосредно повисокиот суд. 

Пред да се донесе решение за изземање ќе 
се сослуша судијата, судај ата-поротнмк односно 
претседателот на судот чие изземање се бара, а по 
потреба ќе се извршат и други извиди. 

Против решението со кое се усвојува барањето 
за изземање не е дозволена жалба. Решението со 
кое се одбива барањето за изземање може да се 
напаѓа со посебна жалба, а ако таквото решение 
е донесено по подигнатото обвинение, тогаш само 
со жалба на пресудата. 

Член 42 
Кога судија или судија-поротник узнае дека е 

^ставено барање за негово изземање должен е да 
запре веднаш секоја работа по односниот предмет, 
а ако е во прашање изземање од членот 38 точка 
6 на овој законик, може до донесувањето на реше-
нието за барањето да ги презема само оние дејствија 
за кои постои опасност поради одлагање. 

Член 43 
Одредбите за изземање судии и судии-поротни-

ци ќе се применуваат согласно и на јавните обвини-
тели и на лицата што според Законот за јавното 
обвинителство се овластени да учествуваат во по-
стапката, на записничарите, како и на вештаците, 
доколку не е за нив нешто друго определено (член 
225). 

Јавниот обвинител одлучува за изземање на 
лицата што според Законот за Јавното обвинител-
ство се овластени за учествување во постапката, 
а за изземање на јавениот обвинител одлучува непо-
средно повисокиот јавен обвинител. 

За изземање на записничар и вештаци одлу-
чува советот или претседателот на советот или су-
дија. 

Кога овластените службени лица на органите 
на внатрешните работи преземаат истражни деј-
ствија врз основа на овој законик, за нивното иззе-
мање одлучува истражниот судија. Ако при презе-
мањето на овие дејствија учествува записничар, за 
неговото изземање одлучува службеното лице што 
го презема дејствието. 

Г л а в а IV 

ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 

Член 44 
Основно право и основна должност на јавниот 

обвинител е да гони сторители на кривични дела. 
За кривични дела за кои се гони по службена 

должност јавниот обвинител е надлежен: 
1) да бара спроведување истрага; 
2) да подига и застапува обвинителен акт од-

носно обвинителен предлог пред надлежниот суд; 
3) да изјавува жалба против неправосилни суд-

ски одлуки и да поднесува вонредни правни лекови 
против правосилни судски одлуки. 

Јавниот обвинител врши и други дејствија оп-
ределени со овој законик. 

Член 45 
Општински јавен обвинител е надлежен да по-

стапува кога се во прашање кривични дела за кои 
е надлежен општински суд. 

Окружен јавен обвинител е надлежен да по-
стапува кога се во прашање кривични дела за кои 
е надлежен окружен суд. 

Покраински јавен обвинител е надлежен да по-
стапува пред соодветното одделение на Врховниот 
суд на Србија. 

Републички јавен обвинител е надлежен да по-
стапува пред републичкиот врховен суд. 

Сојузниот јавен обвинител е надлежен да постав 
пува пред Врховниот суд на Југославија. 

Член 46 
Ако со закон не е определено поинаку, повисо-

киот јавен обвинител може непосредно да ги врши 
сите права што Според овој законик му припаѓаат на 
понизок јавен обвинител. 

Повисок јавен обвинител може одделен предмет 
или одделно дејствие од надлежноста на понизок 
јавен обвинител да му довери на друг подреден ја-
вен обвинител. 

Кога истражниот судија на окружен суд му до-
верил на истражен судија на општински суд извр-
шување на одделно истражно дејствие, или кога 
истражниот судија на општински суд презема оддел-
ни истра,жни дејствија врз основа на членот 145 
став 1 на овој законик, општинскиот јавен обвини-
тел кој постапува пред тој општински суд ги има 
правата на окружен јавен обвинител во поглед 
присуствувањето на истражните дејствија. 

Член 47 
Месната надлежност на јавниот обвинител се 

определува според одредбите што важат за надлеж-
носта на судот на она подрачје за кое е обвините-
лот назначен. 

Член 48 
Кога постои опасност поради одлагање, дејстви-

јата во постапката ќе ги преземе и ненадлежен ја-
вен 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 според Законот за јавното обви-
нителство се овластени да учествуваат во постапи 
ката. 

Член 50 
Судирањето за надлежноста меѓу јавни обви-

нители го решава заеднички непосредно повисокиот 
јавен обвинител. 

Член 51 
Јавниот обвинител може да се откаже од бара-

њето за гонење до завршетокот на главниот пре-
трес пред првостепениот суд. 

Г л а в а V 

ОШТЕТЕН И ПРИВАТЕН ТУЖИТЕЛ 

Член 52 
За кривичните дела за кои се гони по предлог 

или по приватна тужба, предлогот или тужбата мо-
ра да се поднесе во рок од три месеци од денот 
кога овластеното лице узнало за кривичното дело 
и за сторителот. 

Ако е подигната приватна тужба поради кри-
вично дело навреда, обвинетиот може до завршето-
кот на главниот претрес и по истекот на рокот од 
ставот 1 на овој член да подигне тужба против ту-
жителот што му ја повратил навредата (противи 
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тужба). Во ваков случај судот донесува една пре-
суда. 

Член 53 
Предлог се поднесува до државниот орган што 

е овластен за прием на кривична пријава (член 139), 
а приватна тужба до надлежниот суд. 

Ако самиот оштетен поднесел кривична пријава 
или ставил предлог за остварување имотноправни 
барања во кривична постапка, се смета дека со 
тоа ставил и предлог за гонење. 

Кога оштетениот поднесол кривична пријава 
или предлог за гонење, а во текот на постапката се 
утврди дека е во прашање кривично дело за кое се 
гони по приватна тужба, пријавата односно пред-
логот ќе се смета како навремена приватна тужба 
ако се поднесени во рокот предвиден за приватна 
тужба. Навремено поднесена приватна тужба ќе 
се смета како навремено поднесен предлог на оште-
тениот ако во текот на постапката се утврди дека 
е во прашање кривично дело за кое се гони по 
предлог 

Член 54 
За малолетници и лица што се наполно ли-

шени од деловна способност предлог или приватна 
тужба поднесува нивниот законски застапник. 

Малолетник што наполнил шеснаесет години 
може и сам да поднесе предлог или приватна тужба. 

Член 55 
Ако оштетениот или приватниот тужител умре 

во текот на рокот за поднесување предлог или при-
ватна тужба или во текот на постапката, неговиот 
брачен другар, децата, родителите, браќата и сес-
трите можат во рок од три месеци по неговата смрт 
да поднесат предлог или тужба односно да дадат 
изјава деха ја продолжуваат постапката. 

Член 56 
Ако со кривичното дело се оштетени повеќе 

лица, гонењето ќе се преземе односно ќе се продол-
жи по предлог или приватна тужба од секој о-
штетен 

Член 57 
Оштетениот и приватниот тужител можат со 

своја изјава до судот пред кој се води постапката 
да се откажат од предлогот односно од приватната 
тужба до завршетокот на главниот претрес. Во тој 
случај тие губат право повторно да поднесат пред-
лог односно приватна тужба. 

Член 58 
Ако приватниот тужител не дојде на главниот 

претрес иако е уредно повикан, ќе се смета дека 
се откажал од тужбата, доколку со овој законик 
не е нешто друго определено (член 405). 

Претседателот на советот ќе му дозволи враќа-
ње во преѓешна состојба на приватниот тужител 
што не можел да дојде на главниот претрес од оп-
равдана причина, ако во рок од осум дена по преста-
нокот на пречката поднесе молба за враќ-ање во 
преѓешна состојба. 

По истекот на три месеци од денот на пропушта-
њето не може да се бара враќање во преѓешна сос-
тојба. 

Против решението со кое се дозволува враќа-
ње во преѓешна состојба не е дозволена жалба. 

Член 59 
Оштетениот и приватниот тужител имаат право 

да укажат во текот на истрагата на сите факти и 
да предлагаат докази што се важни за утврдување 
на кривичното дело, пронајдување на сторителот на 
кривичното дело и утврдување на тшните имот-
ноправни барања. 

На главниот претрес тие имаат право да пред-
лагаат докази, да му поставуваат прашања на опту-
жениот, на сведоците и вештаците, и да изнесуваат 

забелешки и објасненија во поглед на нивните ис-
кази, как'о и да даваат други изјави и ставаат други 
предлози. 

Оштетениот и приватниот тужител имаат право 
да ги разгледуваат списите на истрагата. На оште-
тениот може да му се ускрати разгледувањето на 
списите додека не биде сослушан како сведок. 

Член 60 
Кога јавниот обвинител ќе најде дека нема 

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

Оштетениот има право да го преземе односно 
продолжи гонењето во рок од осум дена од кога 
го примил известувањето од претходниот став. 

Ако јавниот обвинител се откажал од обвини-
телниот акт, оштетениот може преземајќи го гоне-
њето да остане при подигнатиот обвинителен акт 
или да подигне нов. 

Оштетениот што не е известен дека јавниот 
обвинител не го презел гонењето или дека се отка-
жал од гонењето може својата изјава дека ја про-
должува постапката да ја даде пред надлежниот 
суд во рок од три месеци од кога јавниот обвинител 
ја отфрлил пријавата односно од кога е донесено 
решението за запирањето на постапката. 

Член 61 
Кога на главниот претрес јавниот обвинител ќе 

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

Претседателот на советот на првостепениот суд 
ќе му дозволи враќање во преѓешна состојба на 
оштетениот што не е уредно повикан на главниот 
претрес на кој е донесена пресуда 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 под-
несе молба за враќање во преѓешна состојба и ако 
изјави во тоа молба дека го продолжува гонењето. 
Во овој случај главниот претрес ќе се закаже пов-
торно и со пресудата донесена врз основа на но^ 
виот претрес ќе се укине поранешната пресуда. Ако 
уредно повиканиот оштетен не дојде на новиот гла-
вен претрес, поранешната пресуда останува во сила. 
Одредбите на членот 58 ст. 3 и 4 од овој законик 
ќе се применат и во овој случај. 

Член 62 
АКО оштетениот во законски РОХ не го по-

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

Во случај на недоаѓање на оштетениот како ту-
жител на главниот претрес на кој бил уредно пови-
кан ќе се применат одредбите на членот 58 ст. 2 до 
4 од овој законик. 

Член 63 
Оштетениот како тужител ги има истите права 

што ги има јавниот обвинител освен оние што му 
припаѓаат на јавниот обвинител како на државен 
орган. 

Во постапката што се води по барање од оште-
тениот како тужител, јавниот обвинител има право 
до завршетокот на главниот претрес д,а го преземе 
сам гонењето и застапувањето на обвинението. 

Член 64 
Ако оштетениот е малолетник или лице што е 

наполно лишено од деловна способност, неговиот 
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законски застапник е овластен да ги дава сите из-
јави и да ги презема сите дејствија на кои според 
овој законик е овластен оштетениот. 

Оштетениот што наполнил шеснаесет години е 
овластен да дава изјави и да презема дејствија во 
постапката сам. 

Член 65 
Приватниот тужител, оштетениот и оштетениот 

како тужител, како и нивните законски застапници, 
можат своите права во постапката да ги вршат и 
преку полномошници. 

Г л а в а VI 

БРАНИТЕЛ 

Член 66 
Обвинетиот може да има бранител во текот на 

целата кривична постапка. 
Обвинетиот пред првото испитување мора да се 

поучи дека има право да земе бранител и дека 
бранителот може да присуствува на неговото ис-
питување. 

На обвинетиот можат да му земат бранител и 
неговиот законски застапник, брачниот другар, род-
нина по крв во права линија, посвоител, посвоеник, 
брат, сестра и хранител. 

За бранител може да се земе само адвокат а овој 
може да го замени адвокатски приправник. Во 
постапка пред окружен суд адвокатот може да го 
замени само адвокатски приправник што има поло-
жен правосуден испит. Пред врховен суд бранител 
може ^а биде само адвокат. 

Ако во седиштето на судот нема доволно адво-
кати, претседателот на судот, на барање на обвине-
тиот или лицето од ставот 3 на овој член, ќе одобри 
за бранител да се земе дипломиран правник спо-
собен да му даде помош на обвинетиот во одбра-
ната. 

Бранителот е должен да поднесе полномошно 
до органот пред кој се води постапката. Обвине-
тиот може да му издаде на бранителот и усно пол-
номошно на записник кај органот пред кој се води 
постапката. 

Член 67 
Повеќе обвинети можат да имаат заеднички бра-

нител само ако тоа не е во спротивност со интере-
сите на нивната одбрана. 

Еден обвинет може да има повеќе бранители. 

Член 68 
Бранител не може да биде оштетениот, брач-

ниот другар на оштетениот или на тужителот ниту 
нивна роднина по крв во права линија до кој и 
да е степен, во странична линија до четвртиот сте-
пен или по тазбина до вториот степен. 

Бранител не може да биде ни лицето што е 
повикано на главниот претрес како сведок, освен 
ако е според овој законик ослободено од должноста 
за сведочење и изјавило дека не сака да сведочи. 

Член 69 
Ако обвинетиот е нем, глув или неспособен да 

се брани успешно сам, мора да има бранител веќе 
при првото испитување. 

По подигнатиот обвинителен акт обвинетиот мо-
ра да има бранител ако постапката се води поради 
кривично дело за кое според законот може да се 
изрече десет години строг затвор или потешка ка-
зна, или ако на обвинетиот му се суди во отсуство 
(член 275). 

Ако обвинетиот во случаите на задолжителна од-
брана од претходните ставови не земе бранител сам, 
претседателот на судот ќе му постави бранител по 
Службена должност. Кога на обвинетиот ќе му се 
постави по службена должност бранител по подиг-

натиот обвинителен акт, ќе се извести за тоа обви-
нетиот заедно со доставувањето на обвинителниот 
акт. 

За бранител ќе се постави адвокат, но ако во 
седиштето на судот нема доволно адвокати, за бра-
нител може да се постави и друго лице што е ди-
пломиран правник и способно да му укаже на об-
винетиот помош во одбраната. 

Член 70 
Кога не постојат услови за задолжителна од-

брана, а постапката се води за кривично дело за 
кое е пропишана казна строг затвор, на обвине-
тиот може по негово барање да му се постави бра-
нител, ако според својата имотна состојба не може 
да ги поднесува" трошоците за одбрана. 

Барање за поставување бранител според прет-
ходниот став може да се стави само по подигнатиот 
обвинителен акт. За барањето одлучува претседа-
телот на советот, а бранителот го поставува претсе-
дателот на^ судот. Во поглед на определувањето на 
бранител ќе се примени одредбата на членот 69 
став 4 од овој законик. 

Член 71 
Место поставениот бранител (чл. 69 и 70) обви-

нетиот може сам да земе друг бранител. Во тој слу-
чај ќе се разреши поставениот бранител. 

Поставениот бранител може само од оправдани 
причини да бара да биде разрешен. За ова одлу-
чува пред главниот претрес истражниот судија од-
носно претседателот на советот, а на главниот пре-
трес советот. Против ова решение не е дозволена 
жалба. 

Член 72 
Бранителот има право во текот на постапката 

да ги разгледува списите и прибавените предмети 
што служат како доказ. 

Член 73 
Ако обвинетиот се наоѓа во притвор, а е испи-

тан, бранителот може да се допишува и да разгси 
вара со него. 

Истражниот судија може да нареди писмата што 
ги упатува обвинетиот до бранителот или овој до 
обвинетиот, да му се предаваат дури откога ќе гvt 
прегледа претходно тој, или обвинетиот да може да 
разговара со бранителот само во негово присуство 
или во присуство на определено службено лице. 

Кога ќе се заврши истрагата или кога обвини-
телен акт односно обвинителен предлог ќе се по-
дигне без спроведување истрага, на обвинетиот не 
може да му се забрани да се допишува и разговара 
со својот бранител слободно и без надзор. 

Член 74 
Бранителот е овластен да ги презема во корист 

на обвинетиот сите дејствија што може да ги пре-
земе обвинетиот. 

Правата и должностите на бранителот преста-
нуваат кога обвинетиот ќе го отповика полномош-
ното. 

Г л а в а VII 

ПОДНЕСОЦИ И ЗАПИСНИЦИ 

Член 75 
Приватни тужби, обвини^гелни акти и обвини-

тслни предлози на оштетениот како тужител, пред-
лози, правни лекови и други изјави и соопштенија 
се поднесуваат писмено или се даваат усно на за-
писник. 

Поднесоците од претходниот став мораат да би-
дат разбирливи и да содржат се што е потребна 
за да може да се постапува по нив. 
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Ако е поднесокот неразбирлив или не содржи 
Сб што е потребно за да може да се постапува по 
него, ќе се повика подносителот да го исправи од-
носно дополни. 

Член 76 
Поднесоците што се доставуваат до противната 

странка според овој законик му се предаваат на 
судот во доволен број примероци за судот и за дру-
гата странка. 

Ако вакви поднесоци не му се предадени на су-
^от во доволен број примероци, судот ќе го повика 
подносителот да предаде доволен број примероци во 
Определен рок. Ако подносителот не постапи по на-
редбата од судот, судот ќе ги препише потребните 
примероци на трошок на подносителот. 

Член 77 
За секое дејствие преземено во текот на кривич-

ната постапка ќе се состави записник истовремено 
кога се врши дејствието, а ако тоа не е можно, 
тогаш непосредно по тоа. 

Записникот го пишува записничар. Само кога се 
ррши претресување на стан и на лице записникот 
може да го пишува и лицето што го врши претресу-
вањето. 

Кога записникот го пишува записничар, запис-
никот се составува на тој начин што лицето кое го 
презема дејствието му кажува гласно на записни-
чарот што ќе внесе во записникот. 

На лицето што се испитува ќе му се дозволи да 
ги кажува одговорите во записникот само. Во слу-
ча ј на злоупотреба ова право може да му се ускрати. 

Член 78 
Во записникот се внесува назив на државниот 

орган пред кој се врши дејствието, место каде што се 
врши дејствието, ден и час кога се врши дејствието, 
имиња на присутните лица и во кое својство присус-
твуваат, како и назначување на кривичниот предмет 
по кој се презема дејствието. 

Записникот треба да содржи битни податоци за 
текот и содржината на преземеното дејствие. Во за-
писникот се забележува во форма на раскажување 
само суштествената содржина на дадените искази и 
изјави. Прашања се внесуваат во записникот само 
ако е потребно да се разбере одговорот. Ако е по-
требно, во записникот дословно ќе се внесе праша-

- њето што е поставено и одговорот што е даден. 
При преземањето на дејствијата, како што се 

увиди или претресување на стан или лице, во запис-
никот ќе се внесат и податоци што се важни со оглед 
на природата на таквото дејствие (опис, мери и го-
лемина на предметите или трагите и др.), а ако се 
направени скици, цртежи, планови, фотографии и 
сл., ќе се приклучат кон записникот. 

Член 79 
Записникот мора да се води уредно, во него не 

смее ништо да се избрише, додаде или менува. Пре-
цртаните места мораат да останат читливи. 

Сите преправања, исправки и додатоци се вне-
суваат на крајот на записникот и мораат да бидат 
заверени од лицата што го потпишуваат записникот. 

Член 80 
Испитаното лице, лицата што задолжително при-

суствуаат на дејствијата во постапката, како и 
странките, бранителот и оштетениот ако се присутни, 
имаат право да го прочитаат записникот или да ба-
раат да им се прочита. На ова е должно да им обрне 
внимание лицето што го презема дејствието, а во 
записникот ќе се назначи дали обрнување^ на 
внимание е сторено и дали е записникот прочитан. 
Записникот секогаш ќе се прочита ако немало за-
писничар и тоа ќе се назначи во записникот. 

Записникот го потпишува испитаното лице. Ако 
Записникот се состои од повеќе табаци, испитаното 
лице го потпишува секој табак, 

На крајот на записникот ќе се потпише толку-
вачот, 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 стан се претресува. 

Неписмено лице место потпис става отпечаток 
од показалецот од десната рака, а записничарот под 
отпечатокот ќе го запише неговото име и презиме. 
Ако поради неможност да се стави отпечаток од де-
сниот показалец се става отпечаток од некој друг 
прст или отпечаток од левата рака, во записникот 
ќе се назначи од кој прст и од која рака е земен 
отпечатокот. 

Во случај на одбивање да се потпише записникот 
или да се стави отпечаток од прст тоа ќе се забе-
лежи во записникот и ќе се наведе причината за 
одбивањето. 

Ако дејствието не можело да се изврши без 
прекин, во записникот ќе се назначи денот и часот 
кога настанал прекинот, како и денот и часот кога 
се продолжува дејствието. 

Ако имало приговори во поглед на содржината 
на записникот, во записникот ќе се наведат и тие 
приговори. 

Записникот на крајот го потпишуваат лицето 
што го презело дејствието и записничарот. 

Член 81 
Кога е во овој законик определено дека врз 

исказ на обвинетиот, сведокот или вештакот не може 
да се заснове судска одлука, истражниот судија по 
службена должност или на предлог од странките 
ќе донесе решение записниците за овие искази да се 
издвојат од списите. 

Издвоените записници се затвораат во посебна 
обвивка и се чуваат одвоено од другите списи и не 
можат да се разгледуваат ниту можат да се кори-
стат во постапката. 

Член 82 
За записникот за главниот претрес важат и од-

редбите на чл. 282 до 285 од овој законик. 

Член 83 
За советувањето и гласањето ќе се состави по-

себен записник. 
Записникот за советувањето и гласањето го 

содржи текот на гласањето и одлуката што е до-
несена. 

Овој записник го потпишуваат сите членови 
на советот и записничарот. Одвоените мислења 
ќе се приклучат кон записникот за советувањето 
и гласањето, ако не се внесени во самиот записник. 

Записникот за советувањето и гласањето ќе се 
затвори во посебна обвивка, Овој записник може да 
го разгледа само повисокиот суд кога решава за 
правниот лек и во тој случај е должен записникот 
повторно да го затвори во посебна обвивка и на об-
вивката да назначи дека го разгледал записникот. 

Г л а в а VIII 

РОКОВИ 

Член 84 
Роковите предвидени со овој законик не можат 

да се продолжат освен кога тоа изречно го дозво-
лува законот. 

Кога изјавата е врзана за рок се смета дека е 
дадена во рок ако пред да истече рокот му е преда-
дена на оној што е овластен да ја прими. 

Кога изјавата е упатена преку пошта во препо-
рачана пратка или по телеграфски пат, денот на 
предавањето на пошта се смета како ден на преда-
вањето на оној на кој му е упатена. Предавањето 
на воена пошта во места каде што не постои ре-
довна пошта се смета како предавање на пошта во 
ррелорачама доатка. 
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Обвиенетиот што се наоѓа во притвор може изја-
вата што е врзана за рок да ја даде и на записник 
кај судот што ја води постапката или да и ја пре-
даде на управата на затворот, а лицето што се наоѓа 
на издржување казна или се наоѓа во некоја уста-
нова заради примена на мерка за безбедност или 
воспитна мерка може таквата изјава да и ја предаде 
на управата на установата во која е сместено. Денот 
хоѓа е составен таков записник односно кога изја-
вата и е предадена на управата на установата се 
смета како ден на предавање на органот што е над-
лежен да ја прими. 

Ако поднесокот што е врзан за рок, поради не-
знаење или очигледен пропуст на подносителот, му 
е предаден или упатен на ненадлежен суд пред 
истекот на рокот, па на надлежниот суд му стигне 
по истекот на рокот, ќе се земе дека е поднесен 
навреме. 

Член 85 
Роковите се сметаат на часови, денови, месеци 

и години. 
Часот или денот кога е извршено доставува-

њето или соопштението, односно во кој паѓа на-
станот од кога треба да се смета траењето на ро-
кот, не се засметува во- рокот, туку за почеток 
на рокот се зема првиот нареден час односно ден. 
Во еден ден се сметаат дваесет и четири часа, а ме-
сецот се смета по календарското време. 

Роковите определени по месеци односно го-
дини се завршуваат со истекот на оној ден на по-
следниот месец односно година што по својот број 
му одговара на денот кога отпочнал рокот. Ако 
го нема тој ден во последниот месец, рокот се за-
вршува последниот ден на тој месец. 

Ако последниот ден на рокот паѓа на државен 
празник или недела или во некој друг ден кога не 
работел државниот орган, рокот истекува со исте-
кот на првиот нареден работен ден. 

Член 86 
На обвинет кој од оправдани причини го про-

пушти рокот за изјавување жалба на пресуда или 
на решение за примена на мерка за безбедност или 
воспитна мерка судот ќе му дозволи враќање во 
преѓешна состојба зарада изјавување жалба, ако во 
рок од осум дена по престанокот на причината по-
ради која го пропуштил рокот поднесе молба за 
враќање во преѓешна состојба и ако истовремено 
со молбата предаде и жалба. 

По истекот на три месеци од денот на пропу-
штањето не може да се бара враќање во преѓешна 
состојба. 

Член 87 
За враќањето во преѓешна состојба одлучува 

претседателот на советот што ја донесол пресудата 
или решението кое се напаѓа со жалбата. 

Против решението со кое се дозволува враќање 
во преѓешна состојба не е дозволена жалба. 

Кога обвинетиот изјавил жалба на решение со 
кое не се дозволува враќање во преѓешна состојба, 
судот е должен оваа жалба заедно со жалбата на 
пресудата или на решението за примена на мерка за 
безбедност или воспитна мерка како и со одговорот 
на жалбата и со сите списи да ја достави до пови-
сокиот суд на решавање. 

Член 88 
Молбата за враќање во преѓешна состојба по 

правило не го задржува извршувањето на пресу-
дата односно на решението за примена на мерката 
за безбедност или воспитната мерка, но судот на-
длежен за решавање на молбата може да одлучи со 
извршувањето да се застане додека не се донесе 
одлука по молбата. 

Г л а в а IX 
ТРОШОЦИ НА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 

Член 89 
Трошоци на кривичната постапка се издатоците 

сторени по повод кривичната постапка од нејзиното 
поведување до нејзиното завршување, 

Трошоците на кривичната постапка опфаќаат) 
1) трошоци за сведоци, вештаци и толкувачи 

како и трошоци на увидот; 
2) подвозни трошоци на обвинетиот; 
3) издатоци за доведување на обвинетиот од-

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

лица; 
5) трошоци на лекување на обвинетиот за 

време додека се наоѓа во притвор, како и трошоци 
за породување; 

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

нужни издатоци на приватниот тужител и на оште-
тениот како тужител и нивните законски застап-
ници, како и награда и нужни издатоци на нивните 
полномошници; 

8) нужни издатоци на оштетениот и неговиот 
законски застапник, како и награда и нужни изда-
тоци на неговиот полномошник ако било потребно 
такво застапување. 

Паушалниот износ се утврдува во височина од 
20 до 500 динари со оглед на траењето и сложеноста 
на постапката и имотната состојба на лицето задол/-
жено да го плати овој износ. 

Трошоците од ставот 2 точ. 1 до 5 на овој член 
во постапката поради кривичните дела за кои се 
гони по службена долж-ност се исплатуваат однапред 
од средствата на органот што ја води кривичната 
постапка, а се наплатуваат подоцна од лицата што 
се должни да ги надоместат според одредбите од овој 
законик. Органот што ја води кривичната постапка 
е должен да ги внесе сите трошоци што се однапред 
исплатени во пописот кој ќе се приложи кон списите, 

Член 90 
Во секоја пресуда и решение со кое се запира 

кривичната постапка, ќе се одлучи кој ќе ги подне-
сува трошоците на постапката и колку изнесуваат 
тие. 

Ако недостигаат податоци за височината на тро-
шоците, решение за трошоците ќе се донесе кога 
ќе се прибават тие податоци. 

Кога во пресудата или решението со кое се 
запира кривичната постапка не е одлучено за тро-
шоците пџ постапката, ќе се одлучи за тоа допол-
нително со посебно решение. 

АКО се водела постапката пред совет, решени-
ето од ст. 2 и 3 на овој член го донесува прет-
седателот на советот. 

Посебно решение за трошоците ќе се донесе 
секогаш кога се осудува на плаќање на трошоците 
сведок, вештак, бранител Или полномошник. 

Член 91 
Кога судот ќе го огласи обвинетиот за виновен, 

ќе изрече во пресудата дека е должен да ги надо-
мести трошоците на кривичната постапка. 

Лицето што е обвинето за повеќе кривични дела 
нема да се осуди на надоместок на трошоците во 
поглед на делата за кои е ослободено од обвине-
нието, доколку е можно да се издвојат тие тро-
шоци од вкупните трошоци. 

Во пресудата со која се огласени повеќе обви-
нети 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 поднесуваат 
трошоците солидарно. Плаќањето на паушалниот из-
нос ќе се определи за секој обвинет посебно. 

Во одлуката со која решава за трошоците су-
дот може да го ослободи обвинетиот од должноста 
да, ги надомести во целина или делумно трошоците 
на кривичната постапка од членот 89 став 2 точ. 
1 до 6 од овој законик, ако со нивното плаќање 
би било доведено во прашање издржувањето на 
обвинетиот или на лицата што ^должен да ги из-
држува тој. АКО се утврдат овие околности по доне-
сувањето на одлуката за трошоците, претседателот 
на советот може со посебно решение да го ослободи 
обвинетиот од должноста на надоместок на трошо-
ците на кривичната постапка. 
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Член 92 
Кога ќе се запре кривичната постапка или кога 

ќе се донесе пресуда со која се ослободува обви-
ненетиот од обвинението или со која се одбива обви-
нен,ието, во решението односно во пресудата ќе се 
изрече дека трошоците на кривичната постапка од 
членот 89 став 2 точ. 1. до 5 од овој законик, како и 
нужните издатоци на обвинетиот, а во случај на 
задолжителна одбрана и нужните издатоци и награ-
дата на бранителот, паѓаат на товар на буџетските 
средства, освен во случаите определени во следните 
ставови. 

Обвинетиот, оштетениот како тужител и при-
ватниот тужител ги поднесуваат оние трошоци на 
кривичната постапка што ги предизвикале со своја 
вина. 

Лицето што поднесло свесно лажна кривична 
пријава ќе ги поднесува трошоците на кривичната 
постапка. 

Приватниот тужител е должен да ги надомести 
трошоците на кривичната постапка од членот 89 
став 2 точ. 1 до 5 од овој законик, нужните издатоци 
на обвинетиот, како и нужните издатоци и награ-
дата на неговиот бранител ако е постапката завр-
шена со пресуда со која се ослободува обвинетиот 
од обвинението или со пресуда со која се одбива 
обвинението или со решение за запирање на по-
стапката, освен кога ќе се запре постапката поради 
смрт на обвинетиот или затоа што се разболел 
обвинетиот од некаква трајна душевна болест. Ако 
е постапката запрена поради откажување од ту-
жбата, обвинетиот и приватниот тужител можат да 
се порамнат во поглед на нивните меѓусебни тро-
шоци. Ако има повеќе приватни тужители трошо-
ците ќе ги поднесуваат сите солидарно. 

Општетениот што се откажал од предлогот за 
гонење, па поради тоа биде запрена постапката, ќе 
ги поднесува трошоците на кривичната постапка 
ако обвинетиот не изјавил дека ќе ги плати. 

Кбга ќе го одбие судот обвинението поради не-
надлежност, одлука за трошоците ќе донесе над-
лежниот суд. 

Член 93 
Наградата и трошоците на бранителот и полно-

мошникот на приватниот тужител и на оштетениот 
е должно да ги плати застаруваното лице без оглед 
кој е должен да ги поднесува трошоците на кривич-
ната постапка по одлуката на судот. За обвинетиот 
оваа должност постои и кога му бил бранителот 
поставен, но ако со тоа би била доведена во пра-
шање неговата издршка или издршката на лицата 
што е должен да ги издржува тој, наградата и тро-
шоците на бранителот ќе се исплатат од буџетските 
средства. 

Бранител и полномошник што не се адвокати 
немаат право на награда. Тие имаат право на ну-
жните издатоци, а бранителот и на изгубената за-
работка. 

Член 94 
За должноста на плаќање трошоци што ќе ста-

нат кај повисокиот суд одлучува конечно тој суд 
,согласно со одредбите од чл. 89 до 93 на овој за-
коник. 

Член 95 
Кога за трошоците на кривичната постапка е 

одлучено со посебно решение, за жалбата против 
тоа решение одлучува советот на окружниот суд 
(член 20 став 2). 

Член 96 
Поблиски прописи за надоместокот на трошоците 

на кривичната постапка донесува сојузниот орган 
надлежен за правосудството. 

Г л а в а X 
ИМОТНОПРАВНИ БАРАЊА 

Член 97 
Имотноправно барање што станало поради из-

вршување на кривично дело ќе се расправи по 
предлог од овластените лица во кривичната постап-
ка, ако со тоа не би се развлекувала таа постапка 
значително. 

Имотноправно барање може да се однесува до 
надоместок на штета, враќање на предмети или 
до поништување на определена правна работа. 

Член 98 " 
Предлог за остварување имотноправно барање 

во кривичната постапка може да поднесе лице што 
е овластено да го остварува таквото барање преку 
спор. 

Ако паради кривично дело е оштетен општествен 
имот, лицето овластено за поднесување предлог за 
остварување имстноправно барање во кривичната 
постапка може да го овласти јавниот правобранител 
да го застапува. 

Член 99 
Предлог за остварување имотноправно барање 

во кривичната постапка ,се поднесува до органот на 
кој му се поднесува кривичната прија,ва или до су-
дот пред кој се води постапката. 

Предлогот може да се поднесе најдоцна до за-
вршетокот на главниот претрес пред првостепениот 
суд. 

Лицето овластено за поднесување предлог е 
должно да го означи определено своето барање и да 
поднесе докази. 

Ако овластеното лице не ставило предлог за 
остварување имотноправно барање во кривичната 
постапка до подигањето на обвинението, ќе се из-
вести дека може тој предлог да го стави до завр-
шетокот на главниот претрес. 

Член 100 
Овластените лица (член 98) можат до завршето-

кот на главниот претрес да се откажат од предло-
гот за остварување на имотноправното барање во 
кривичната постапка и да го остваруваат преку 
спор. Во случај на откажување од предлогот таков 
предлог повеќе не може да се стави повторно ако со 
овој законик не е определено нешто друго. 

Ако имотноправното барање по ставениот пред-
лог а пред да се заврши главниот претрес преминало 
по правилата на имотното право на друго лице, ќе 
се повика тоа лице да се изјасни дали останува при 
предлогот. Ако уредно повиканиот не t e одзове се 
смета дека се откажал од ставениот предлог. 

Член 101 
Судот пред кој се води постапката, ќе го испита 

обвинетиот за фактите наведени во предлогот и ќе 
ги извиди околностите што се важни за утврдување 
на имотноправното барање. Но и пред да е ставен 
таков предлог судот е должен да прибере докази и 
да извиди се што е потребно за одлучување за 
барањето. 

Ако со извидувањето за имотноправно барање 
би се развлекувала кривичната постапка значител-
но, судот ќе се ограничи на прибирање на оние 
податоци чиешто утврдување подоцна не би било 
можно или би било значително отежнато. 

Член 102 
За имоти оправните барања одлучува судот." 
Во пресудата со која обвинетиот rtf огласува 

за виновен судот може да му го досуди на оштете-
ниот имотноправното барање во целина или може 
имот ̂ правното барање да му го досуди делумно 
а за вишокот да го упати на спор или може да го 
упати имотноправното барање да го остварува во 
целина преку спор. 

Ако податоците од кривичната постапка не да-
ваат сигурен основ ни за целосно ни за делумно 
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пресудување, судот ќе го упати оштетениот имотно-
правното барање да го остварува во целина преку 
спор. 

Кога судот ќе донесе пресуда со која се осМ-
болува обвинетиот од обвинението или со која се 
одбива обвинението или кога со решение ќе ја запре 
кривичната постапка, ќе го упати оштетениот дека 
може имотноправното барање да го остварува преку 
спор. Кога судот ќе се огласи за ненадлежен за 
кривичната постапка, ќе го упати оштетениот дека 
може имотноправното барање да го пријави во кри-
вичната постапка што ќе ја започне или продолжи 
надлежниот суд. 

Член 103 
АКО имотноправното барање се однесува на вра-

ќање предмет, а судот установи дека предметот му 
припаѓа на оштетениот и дека се наоѓа кај обвине-
тиот или кај некој од учесниците во кривичното 
дело или кај лице на кое му го дале тие на чува-
ње, ќе определи во пресудата предметот да му се 
предаде на оштетениот. 

Член 104 
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 105 
Правосилната пресуда со која е одлучено за 

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

Вон овој случај осудениот односно неговите 
наследници само преку спор можат да бараат право-
силната пресуда на кривичниот суд со која е одлу-
чено за имотноправното барање да се измени, и тоа 
ако постојат услови за повторување според одред-
бите што важат за процесната постапка. 

Член 106 
По предлог од овластените лица (член 98) мо-

жат во кривичната постапка според одредбите што 
важат за извршната постапка да се определат при-
времени мерки за обезбедување имотноправното ба-
рање што станало паради извршувањето на кривич-
ното дело. 

Решението од ставот 1 на овој член го донесу-
ва во истрагата истражниот судија. По подигнатиот 
обвинителен акт решението го донесува вон глав-
ниот претрес претседателот на советот а на глав-
ниот претрес советот. 

Жалба против решението на советот за привре-
мени мерки за обезбедување не е дозволена. Во 
други случаи за жалбата решава советот на окруж-
ниот суд. Жалбата не го задржува извршувањето 
на решението. 

Член 107 
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 да се заврши 
постапката. 

Ако повеќе оштетени се спорат за сопственоста 
на предметите ќе се упатат на спор, а судот во кри-
вичната постапка ќе определи само чување на 
предметите како привремена мерка за обезбеду-
вање. 

Предметите што служат како доказ ќе се од-
земат привремено и по завршетокот на постапката 
ќе му се вратат на сопственикот. Ако ваков пред-
мет му е неопходно потребен на сопственикот, тој 
може да му се врати и пред да се заврши постап-
ката со обврска да го донесе по барање. 

Член 108 
Ако според правилата на имотното право оште-

тениот има барање опрема трето лице затоа што со 

наоѓаат кај него предметите прибавени со кривич-
ното дело или затоа што поради кривичното дело 
тоа дошло до имотна корист, судот во кривичната 
постапка може по предлог од овластените лица 
(член 98) да определи според одредбите што важат 
за извршната постапка привремени мерки за обез-
бедување и опрема тоа трето лице. Одредбите од 
ст. 2 и 3 на членот 106 од овој законик важат л 
во овој случај. 

Во пресудата со која обвинетиот се огласува; 
за виновен судот или ќе ги укине мерките од прет-
ход,ниот став, ако не се веќе порано укинати, или 
ќе го упати оштетениот на спор со тоа што ќе eel 
укинат овие мерки ако не се поведе спорот во ро-
кот определен од судот. 

Г л а в а XI 
ДОНЕСУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА 

ОДЛУКИТЕ 

Член 109 
Во кривичната постапка одлуките се донесуваа^ 

во форма на пресуда, решение и наредба. 
Пресуда донесува само суд, а решенија и нач 

редби донесуваат и други органи што учествуваат 
во кривичната постапка. 

Член НО 
Одлуките на советот се донесуваат по усното 

советување и гласање. Одлуката е донесена кога 
гласало за неа мнозинството од членовите на со-
ветот. 

Претседателот на советот раководи со совету-
вање и гласањето и гласа последен. Тој е дол-
жен да се грижи за тоа сите прашања сестрано! 
и наполно да се разгледаат. 

Ако во поглед на одделни прашања за кои се 
гласа се поделат гласовите на повеќе различни ми-
слења, така што ниедно од нив да нема мнозин-
ство, ќе се разделат прашањата и гласањето ќе 
се повторува додека не се постигне мнозинство. 

Ако на овој начин не се постигне мнозинство, од-
луката ќе се донесе така што гласовите што се нај-
неповолеи за обвинетиот ќе им се пребројат на 
гласовите што се од овие помалку неповолни, с4 
додека не се постигне потребното мнозинство. 

Членовите на советот не можат да одбијат дЗ 
гласаат за прашањата што ќе ги постави претсе-
дателот на советот, но член на советот што гласал 
оптужениот да се ослободи и останал во малцин-
ство не е должен да гласа за казната. Ако не гла-
са, ќе се земе како да се согласил со гласот што в 
најповолен за оптужениот. 

Член 111 
При одлучувањето прво се гласа дали е судот? 

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

При одлучувањето за главната работа прво ќѕ 
се гласа дали оптужениот сторил кривично дела! 
и дали е кривично одговорен, а потоа ќе се гласа 
за казната, мерките за безбедност, воспитните мер-о 
ки, за трошоците на кривичната постапка, за имот-
ноправните барања и за другите прашања за к(М 
треба да се донесе одлука. 

Ако исто лице е оптужен^ за повеќе кривични; 
дела, ќе се гласа за кривичната одговорност и каз-4 
ната за секое од тие дела, а потоа за едва казна за; 
сите дела според одредбите на членот 46 од Кри-
вичниот законик. 

Член 112 
Советовањето и гласањето се врши во тајно зач 

седание. 
Во просторијата во која се врши советувања 

и гласање можат да бедат присутни само членов 
вите на советот и записничарот, 
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Член 113 
Ако со овој законик не е определено поинаку, 

одлуките им се соопштуваат на заинтересираните 
лица со усно објавуваше ако се присутни, а со до-
ставување заверен препис ако се отсутни. 

Кога е одлуката усно соопштена тоа ќе се 
назначи во записникот или на списот, а лицето 
на кое му е сторено соопштението ќе го потврди 
тоа со свој потпис. Ако со овој законик не е нешто 
друго определено, на заинтересираното лице по не-
гово барање ќе му се издаде заверен препис на усно 
соопштената одлука само во случај кога може да 
изјави жалба против таа одлука. 

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

Г л а в а XII 
ДОСТАВУВАЊЕ ПИСМЕНА И РАЗГЛЕДУВАЊЕ 

СПИСИ 
Член 114 

Писмената се доставуваат по правило по пошта. 
Доставувањето може да се врши и преку собранието 
на општината, преку службеното лице на оној орган 
што ја донесел одлуката или непосредно кај тој 
орган. 

Член 115 
Обвинителен акт, обвинителен предлог, при-

ватна тужба и покана за главниот претрес ќе му 
се достави на обвинетиот лично. 

На обвинетиот лично ќе му се достават и сите 
одлуки од чие доставув,ање тече рок за жалба, 
а само по негово барање ќе му се достават на бра-
нителот или на лицето што ќе го определи тој. 

Покана за поднесување приватна тужба и обви-
нителен акт како и покана за главниот претрес 
ќе му се достават лично на приватниот тужител и 
на оштетениот како на тужител или на нивните 
законски застапници или полномошници. На ист 
начин им се доставуваат и одлуките за кои од де-
нот на доставувањето тече рок за жалба. 

Ако лицето на кое мора писменото лично да му 
се достави не се затече таму каде што треба да се 
изврши доставувањето, доставувачот ќе се извести 
Кога и на кое место би можел да го затече тоа лице 
и ќе му остави кај едно од лицата наведени во 
членот 116 од овој законик писмено известување 
за да биде во определен ден и час во својот стан 
или на своето работно место заради примање на 
ћисменотб. Ако и по ова доставувачот не го затече 
^ицето^ на кое треба да му се изврши доставува-
њето, ќе се постапи според одредбата на членот 116 
став 1 од овој законик и со тоа се ^мета дека е извр-
шено доставувањето. 

Член 116 
Писмената што не се споменати во претходниот 

член се доставуваат исто така лично, но такви пи-
смена, во случај примателот да не се затече во ста-
нот или на работното место, можат да му се пре-
дадат 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 настојпикот или на сосед, ако се согла-
сат тие со тоа. Ако доставувањето се врши на ра-
ботното место на лицето на кое треба да му се до-
стави писменото, а тоа лице не се затече тука, доста-
вувањето може да му се изврши на лице што е 
запослено на истото место, ако се согласи тоа да 
го прими писменото. 

Ако се утврди дека лицето на кое треба писме-
ното да му се достави е отсутно и дека лицата од 
претходниот став не можат поради тоа писменото 
навреме да му го предадат, ќе се врати писменото 
со назначување каде се наоѓа отсутниот. 

Член 117 
Кош писменото треба да му се достави на бра-

нителот на обв,инетиот^ а тој има повеќе бранители, 

доволно е да се изврши доставувањето на еден 
од нив. 

АКО оштетениот, оштетениот како тужител или 
ПЈКиватниот тужител има законски застапник или 
полномошник, доставувањето ќе му се изврши на 
овој, а ако ги има повеќе тогаш само на еден од нив. 

Член 118 
Потврдата за извршеното доставување (достав-

ницата) ја потпишуваат примателот и доставувачот. 
Примателот ќе го назначи сам на доставницата де-
нот на приемот. 

Ако примателот е неписмен или не е во состојба 
да се потпише, ќе го потпише доставувачот, ќе го 
назначи денот на приемот и ќе стави забелешка 
зошто го потпишал тој примателот. 

Ако примателот одбие да ја потпише достав-
ницата, доставувачот ќе го забележи тоа на доста-
вницата и ќе го назначи денот на предавањето и со 
тоа доставувањето е извршено. 

Член 119 
Кога примателот или возрасниот член на не-

говото домаќинство ќе одбие да го прими писменото, 
доставувачот ќе го забележи на доставн,ицата де-
нот, часот и причината за одбивање на приемот, 
а писменото ќе го остави во станот на примателот 
или во просторијата каде што е запослен тој, и со 
тоа доставувањето е извршено. 

Член 120 
На воените лица, на припадниците на милиција 

и на работниците од сувоземниот, речниот, помор-
скиот и воздухопловниот сообраќај доставувањето 
на поканата им се врши преку нивната команда од-
носно непосредниот старешина, а по потреба може 
на тој начин да им се врши и доставувањето на 
други писмена. 

РСа лицата лишени од слобода доставувањето 
им се врши преку управата на установата во која 
се сместени. 

На лицата што уживаат право на имунитет во 
Југославија, ако меѓународните договори не опре-
делуваат нешто друго, доставувањето им се врши 
прек:/ Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти. 

Член 121 
Одлуки и други писмена му се доставуваат на 

јавниот обвинител со предавање на писарницата 
на јавното обвинителство. 

Кога се доставуваат одлуките кај кои тече рок 
од денот на доставувањето, како ден на доставу-
вањето се смета денот на предавањето на писме-
ното на писарницата на јавното обвинителство. 

Судот ќе му го достави на јавниот обвинител 
по негово барање кривичниот опис 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 122 
Во случаи што не се предвидени со овој зако-

ник доставувањето се врши според одредбите што 
важат за процесната постапка. 

Член 123 
На секој оној што има оправдан интерес може 

да му се дозволи разгледување и препишување 
на одделни кривични описи. 

Кога е постапката во тек, разгледувањето и 
препишувањето на списите го дозволува органот 
пред кој се води постапката, а кога е постапката 
завршена тогаш разгледувањето и препишувањето 
на списите го дозволува претседателот на судот или 
службено лице што ќе го определи тој. Ако списите 
се наоѓаат кај јавниот обвинител, дозволата за раз-
гледување и препишувана ја дава јавниот обви-
нител, 
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Г л а в а XIII 
ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ 

Член 124 
Пресудата се извршува кога ќе стане право-

силна и кога за извршувањето нема законски 
пречки. 

Пресудата станува правосилна кога не може 
повеќе да се напаѓа со жалба или кога не е дозво-
лена жалба. 

Ако судот што ја донеоол пресудата во прв 
степен не е надлежен за нејзиното извршување, 
ќе му достави на органот што е надлежен за из-
вршувањето заверен препис од пресудата со пот-
врда за извршноста. 

Ако резервен подофицер, офицер или воен 
службеник е осуден безусловно на казна, судот ќе 
му го достави заверениот препис од правосилната 
пресуда на воениот округ во кој се води осудениот 
во евиденција. 

Член 125 
Надлежноста за извршување и начинот на из-

вршувањето на казните, мерките за безбедност и 
воспитните мерни се определува со посебен закон. 

Член 126 
Извршувањето на пресудата во поглед на тро-

шоците на кривичната постапка и имотноправните 
барања го врши надлежниот општински суд според 
одредбите што важат за извршната постапка. 

Присилната наплата на трошоците на кривич-
ната постапка во корист на буџетот се врши по 
службена должност. Трошоците на присилната на-
плата претходно се исплатуваат од буџетските 
средства. 

Ако во пресудата е изречена мерка за безбед-
ност одземање на предмети, судот што ја изрекол 
пресудата во прв степен ќе одлучи дали таквите 
предмети ќе се продадат според одредбите што ва-
жат за извршната постапка или ќе му се предадат 
на криминалистички музеј или друга установа или 
ќе се уништат. Парите добиени со продажбата на 
предметите се внесуваат во буџетот. 

Одредбата од претходниот став согласно ќе се 
примени и во случај кога ќе се дон^еое одлука за 
одземање на предмети врз основа на членот 461 
од овој законик. 

Правосилната одлука за одземање на предмети 
може, вон од случајот на повторување на кривич-
ната постапка односно барањето за заштита на за-
конитоста, да се измени во спорот, ако се појави 
спор за сопственоста на одземените предмети. 

Член 127 
Ако со овој законик 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. 

Правосилноста на решението настапува кога не 
може тоа да се напаѓа со жалба или кога не е доз-
волена жалба. 

Решенијата и наредбите, ако не е определено 
поинаку, ги извршуваат органите што ги донесле 
тие одлуки. Ако судот со решението изрекол па-
рична казна или со решението одлучил за трошо-
ците на кривичната постапка, во поглед на извр-
шувањето на паричната казна ќе се применат од-
редбите од посебен закон (член 125), а заради на-
плата на трошоците на кривичната постапка ќе се 
постапи според одредбите на членот 126 ст. 1 и 2 
од овој законик. 

Член 128 
Ако се појави сомневање за дозволеноста на из-

вршувањето на судската одлука или за сметањето 
на казната, или ако во правосилната пресуда не е 
одлучено за за-сметување на притворот или порано 
издржаната казна, или ова засметување не е пра-
вилно извршено, ќе одлучи за тоа со посебно реше-
ние претседателот на советот на судот што судел 
во прв степен. Жалбата не го задржува извршу-

вањето на решението, освен ако судот не опреде-
лил поинаку. 

Ако се јави сомневање за толкување на суд-
ската одлука, за тоа одлучува судот што ја доне-
сел правосилната одлука. 

Член 129 
Кога одлуката со која е одлучено за имотно-

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

Член 130 
Прописите за казнената евиденција ги доне-

сува сојузниот секретар за внатрешни работи, во 
согласност со сојузниот орган надлежен за право-
судството. 

Г л а в а XIV 
ДРУГИ ОДРЕДБИ И ЗНАЧЕЊЕ НА 

ЗАКОНСКИТЕ ИЗРАЗИ 

Член 131 
Кога гонењето за кривично дело зависи од 

предлогот на оштетениот, јавниот обвинител не може 
да бара спроведување истрага ниту да подигне 
непосредно обвинителен акт односно обвинителен 
предлог додека оштетениот не стави предлог. 

Кога во Кривичниот законик е определено де-
ка за гонење одделни кривични дела е потребно 
претходно одобрение од надлежниот државен орган, 
јавниот обвинител не може да бара спроведување 
истрага ниту да подигне непосредно обвинителен 
акт односно обвинителен предлог ако не поднесе 
доказ дека е дадено одобрение. 

Член 132 
За ставањето во притвор, за влегувањето на 

обвинителниот акт во правна сила односно за осу-
дителната пресуда на општинскиот суд поради кри-
вично дело за кое се гони по службена должност 
врз основа на обвинителен предлог, судот во рок од 
три дена ќе го извести државниот орган односно 
работната или друга организација во која е во ра-
ботен однос лицето на кое се однесуваат овие од-
луки. 

Член 133 
Кога во текот на кривичната постапка се утвр-

ди дека обвинетиот умрел или дека по стореното 
кривично дело се разболел од некакво трајно ду-
шевно заболување ќе се запре кривичната постапка 
со решение. 

Член 134 
Во поглед на исклучувањето на кривичното го-

нење за лицата што уживаат право на имунитет во 
Југославија важат правилата од меѓународното 
право.-

во случај на сомневање дали се во прашање 
овие лица судот ќе се обрне за објаснение до Држав-
ниот секретаријат за надворешни работи преку 
републичкиот орган на управата надлежен за пра-
восудство. 

Член 135 
Сите државни органи се должни да им укажат 

на судовите и на другите органи што учествуваат 
во кривичната постапка потребна помош, а осо-
бено ако е во прашање откривање на кривични 
дела или пронајдување на сторители. 

Член 136 
Оделни изрази употребени во овој законик го 

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

или против кое е подигнат обвинителен акт, обви-
нителен предлог или приватна тужба. 

Оптужениот е лице против кое обвинителниот 
акт добил правна сила. 

Изразот обвинет се употребува во овој -законик 
и како општ назив за обвинетиот и оптужениот. 
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Осудениот е лице за кое е утврдено со право-
силна пресуда дека е кривично одговорно за 
делено кривично дело. 

Оштетениот е лице чие некакво лично или 
имотно право е повредено или загрозено со кри-
вичното дело. 

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

Странка е тужителот и обвинетиот. 

Д Е Л В Т О Р 
ТЕК НА ПОСТАПКАТА 

А. ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА 

Г л а в а XV 
КРИВИЧНА ПРИЈАВА 

Член 137 
Сите државни органи и ра)(х)тни и други орга-

низации се должни да пријават кривични дела за 
кои се гони по службена должност за кои се из-
вестени или за кои ќе узнаат на некој друг начин. 

Поднесувајќи пријава државните органи и ра-
ботните и други организации ќе ги наведат дока-
зите 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 136 
Граѓаните треба да пријават кривични делЗа за 

кои се гони по службена должност. 
Во кои случаи непријавувањето на кривично 

дело претставува кривично дело. определува з,а-
конот. 

Член 139 
Пријавата се поднесува до надлежниот јавен 

обвинител писмено или усно. За усната пријава се 
составува записник ил.и службена белешка. 

Ако е пријавата поднесена до суд, орган на вна-
трешните работи или до ненадлежен јавен обвини-
тел, тие ќе ја примат пријавата и веднаш ќе му ја 
достават на надлежниот јавен обвинител. 

Член 140 
Ако постојат основи на сомневање дека е из-

вршено кривично дело за кое се гони по службена 
должност, органите на внатрешните работи се дол-
жни да ги преземат потребните мерки да се пронај-
де сторителот на криви,чното дело, сторителот или 
соучесникот да не се скрие или не побегне, да се 
откријат и обезбедат трагите на кривичното дело и 
предметите што можат да послужат како доказ, ка-
ко и да ги соберат сите известувања што би мо-
желе да бидат од корист за успешното водење на 
кривичната постапка. 

За таа цел органите на внатрешните работи мо-
жат да бараат потребни известувања и од граѓани 
но не можат да ги сослушувагт нив ЕО својство на 
обвинет, сведок или вештак. Тие можат и да пови-
куваат граѓани, но во поканата мора да биде на-
значена причината за повикување. Присилно може 
да се доведе лице што не се одзвало на покана само 
ако во поканата било предупредено за тоа. Лице што 
се одзвало на поканата или било присилно доведено 
а одбие да даде известувања, не може да се пови-
кува n O B T O D H O . 

Врз основа на собра-ните известувања органот на 
внатрешните работи составува кривична пријава, а 
ако кривична пријава има порано доставено - по-
себен извештај како дополнение на кривичната при-
јава. Во пријавата односно извештајот се наведуваат 
и доказите за кои се узнало при собирањето на из-
вестувањата. Посебно ќе се назначат лицата штз 
одбиле да дадат известувања, а е веројатно дека и-
маат узнаено за важни факти. 

Член 141 
Овластените службени лица на органот на вна-

трешните работи имаат право лицата затечени на 
местото на извршувањето на кривичното дело да ги 
упатат до истражниот судија или да ги задржат до 
неговото доаѓање, ако тие лица би можеле да да-
дат податоци важни за кривичната постапка и ако 
е веројатно дека подоцна не би можело да се из-
врши нивно сослушување или тоа би било сврзано 
со значително развлекување или други тешкотии. 
Задржувањето на овие лица на местото на извршу-
вањето на кривичното дело не може да трае по-
долго од два часа. 

Органите на внатрешните ра-боти можат да го 
фотографираат лицето за кое постојат основи на 
сомневање дека го извршило кривичното дело и мо-
жат да земаат отпечатоци од неговите прсти, ако 
неговата идентичност не може да се утврди на друѓ 
начин. За таа цел органите на внатрешните работи 
можат, по одобрение од истражниот судија, јавно 
да ја објавуваат фотографијата на тоа лице. 

Ако е потребно да се утврди од кого произлегу-
ваат отпечатоци^ од прстите врз одделни предмети, 
органите на внатрешните работи можат да земаат 
отпечатоци од пристите од лица за кои постои веро-
јатност дека можеле да дојдат во допир со тие 
предмети. 

Член 142 
Јавниот обвинител ќе ја отфрли пријавата ако од 

самата пријава произлегува дека пријавеното дело 
не е кривично дело за кое се гони по службена дол-
жност, ако настапила застареност или е делото оп-
фатено со амнестија или помилување, или ако пос-
тојат други околности што го исклучуваат гонењето. 
За отфрлањето на пријавата, како и за причините 
за тоа, јавниот обвинител ќе го извести оштетениот 
во рок од осум дена (член 60), а ако пријавата ја 
поднесол орган на внатрешните работи, ќе го изве-
сти и тој орган. 

АКО јавниот обвинител не може да оцени од са-
мата! пријава дали се веројатни наводите на прија-
вата или ако податоците во пријавата не даваат до-
волно основ да може да одлучи -дали ќе бара спро-
ведување истрага, или ago до јавниот обвинител 
само доттрел глас дека е извршено кривично дело, а 
особено ако е извршителот непознат, јавниот обви-
нител може да бара од органите на внатрешните 
работи да соберат потребни известувања и да пре-
земат други мерки за откривање на кривичното 
дело и сторителот (чл. 140 и 141). Јавниот обвинител 
може секогаш да бара о,д органите на внатрешните 
работи да го известат за мерките што ги презеле. 

Јавниот обвинител може да бара потребни по-
датоци од државните органи и работните или други 
организации, а може за таа цел да го повика и под-
носителот на кривичната пријава. 

Јавниот обвинител и другите државни органи и 
организации се должни при собирање известувања 
односно давање податоци да постапуваат претпаз-
ливо, водејќи сметка да не и се наштети на честа и 
угледот на лицата на кои се однесуваат овие по-
датоци 

Член 143 
Органите на внатрешните работи можат и пред 

поведување истрага да извршат привремено одзе-
мана на предмети ако постои опасност од одлагање, 
и да извршат претресување на стан и лице под 
условите предвидени во членот 195 на овој законик. 

Во итни случаи кога не може да се чека на 
доаѓањето на истражни-от судија, органите на вна-
трешните работи можат и сами да извршат увид. 
Ако е потребно да се изврши вештачење кое по-
доцна не би можело ^да се повтори, органите на 
внатрешните работи ќе се обрнат до истражниот 
судија да го изврши тоа дејствие. АКО постои опас-
ност поради истек на времето да не може со успех 
да се изврши вештачење, или кога други околности 
налагаат итно постапување, органите на внатреш-
ните работи можат, освен обдукцијата и ексхума-
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Шијата на трупот, и сами да извршат вештачење не 
чекајќи го истражниот судија. 

За преземањето на дејствијата од ст. 1 и 2 на 
овој член важат соодветните одредби од овој за-
коник за истражните дејствија. Записниците за тие% 
Дејствија се доставуваат до јавниот обвинител со' 
образложение за потребата од нивно преземање. 

Член 144 
Кога е сторителот на кривичното дело непознат, 

јавниот обвинител мо^ке да му предложи на ис-
тражниот судија да преземе одделни истражни деј-
ствија ако, со оглед на околностите на случајот, би 
било целесообразно и пред поведувањето на истра-
гата да се преземат такви дејствија. Ако истраж-
ниот судија не се сложи со овој предлог ќе побара 
за тоа да одлучи советот. 

Записниците за преземените истражни дејствија 
истражниот судија џу ги доставува на јавниот об-
винител. 

Член 145 
Истражниот судија на окружен суд или истраж-

ниот судија на општински суд на чие подрачје е 
извршено кривично дело, може пред поведување-
то на истрагата да преземе одделни истражни деј-
ствија за кои постои опасност од одлагање, но за сб 
што е преземено мора да го извести надлежниот 
јавен обвинител. 

Во поглед повикувањето и испитувањето на 
лицето за кое постојат основи на сомневање дека из-
вршило кривично дело, се применуваат одредбите 
за повикување и испитување на обвинет. 

Г л а в а XVI 
ИСТРАГА 
Член 146 

Истрага се поведува против определено лице 
кога постои основано сомневање дека сторило кри-
вично дело 

Целта на истрагата е собирање докази и пода-
тоци што се потребни за да може да се одлучи дали 
ќе се подите обвинителен акт или ќе се запре по-
стапката 

Член 147 
Истрагата се спроведува по барање на јавниот 

обвинител. 
Барањето за спроведување истрага за кривични 

дела од надлежноста на окружен суд му се подне-
сува на истражниот судија на окружен суд. 

Во барањето мораат да се назначат: лицето про-
тив кое се бара спроведување истрага, опис на де-
лото од кое произлегуваат законските обележја на 
кривично дело, законскиот назив на кривичното 
дело, околностите од кои произлегува основаноста 
на сомневањето и постојните докази. 

Во барањето за спроведување истрага може да 
се предложи да се извидат определени околноста, 
да се преземат одделни дејствија и по извесни пра-
шања да се сослушаат определени лица, а може да 
се предложи и лицето против кое се бара истрага 
да се стави во притвор. ̂  

Јавниот обвинител ќе му достави на истражниот 
судија кривична пријава и сите списи и записницл 
за дејствијата што се преземени. Истовремено јав-
ниот обвинител ќе му ги достави на истражниот су-
дија предметите што можат да послужат како доказ 
или ќе го назначи местото каде што се наоѓаат тие. 

Член 148 
Кога истражниот судија на окружен суд ќе при-

ми барање за спроведување истрага, ќе ги разгледа 
списите, и ако се сложи со барањето ќе донесе рекле-, 
ние за спроведување истрага, кое треба да ги содржи 
податоците наведени во членот 147 став 3 на овој за-
коник. Решението ќе му се достави на јавниот об-
винител и обвинетиот. 

Пред да го донесе решението истр-ажниот судија 
ќе го испита лицетр против кое се бара спроведу-

вање истрага, освен ако постои опасност од одч 
латање. 

Истражниот судија може, пред да одлучи за 
,барањето на јавниот обвинител, да го повика јав-
ниот 'обвинител и лицето против кое е барано спро-
ведување истрага, да дојдат на определен ден во 
судот, ако е потребно да се изјаснат за околностите 
што можат да бидат важни за одлучување по ба-
рањето или ако истражниот судија смета дека од 
други причини би било целесообразно нивното 
усно изјаснување. При ова странките можат да ста-
ваат усно свои предлози, а јавниот обвинител може 
да го измени или дополни своето барање за спрове-
дување истрага, а може и да предложи постапката 
да се спроведе непосредно врз основа на обвинител-
ниот акт (член 149). 

Во поглед повикувањето и испитувањето на 
лицето против кое се бара спроведување истрага ќе 
се применуваат одредбите од овој законик за пови-
кување и испитување на обвинет. Лицето што е по-
викано според ставот 3 на овој член, ќе го' поучи 
истражниот судија во смисла на членот 203 став 2 
од овој законик. 

Против решението на истражниот судија за 
спроведување истрага обвенетиот може да се жали. 
Ако е решението соопштено усно, жалба во тој слу-
чај може'да се изјави на записник. 

Истражниот судија е должен веднаш да ја до-
стави жалбата до советот на окружниот суд. Жал-
бата не го задржува извршувањето на решението. 

Ако истражниот судија не се сложи со бара-
њето ^ а јавниот обвинител за спроведување истра-
га, ќе побара да одлучи за тоа советот на окруж-
ниот суд. 

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

Член 149 
На предлог од јавниот обвинител, истражниот 

судија може да одлучи да не се спроведува истрага, 
ако собраните докази, податоци и известувања да-
ваат доволно основ за подигање обвинителен акт. 

Решение од ставот 1 на овој член истражниот 
судија може да донесе само ако претходно го ис-
питал лицето против кое треба да се1 подигне обви-
нителен акт и ако тоа лице се согласило да не се 
спроведува истрага. Во поглед повикувањето и ис-
питувањето на ова лице ќе се применуваат одред-
бите за повикување и испитување на обвинет. 

Рокот за -подигање обвинителен акт изнесува 
осум дена, но советот на окружниот суд може на ба-
рање на јавниот обвинител да го продолжи овој рок. 

Предлог од ставот 1 на овој член јавниот обвини-
тел може да стави и по поднесувањето на барањето 
за спроведување истрага додека не биде донесено 
решение за барањето. 

Ако истражниот судија смета дека не се испол-
нети условите за подигање обвинителен акт без 
спроведување истрага, ќе постапи како да е ставено 
барање за спроведување истрага. 

Член 150 
Истрагата ја спроведува истражен судија на 

окружен суд. 
Истражниот судија врши истражни дејствија, 

по правило, само на подрачјето на својот суд. Ако 
интересот на истрагата бара, тој може одделни ис-
тражни дејствија да изврши и надвор од подрач-
јето на својот суд, но е должен да го извести за тоа 
окружниот суд на чие подрачје ги врши истраж-
ните дејствија. 

Член 151 
Во текот на истрагата истражниот судија на 

окружен суд може да му довери извршување на 
одделни истражни дејствија на истражен судија на 
друг окружен суд или на истражен судија на оп-
штински суд. 

Извршување на одделни истражни дејствија 
тражниот судија на окружен суд може да му довери 
на истражен судија на секој општински суд надвор 
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од седиштето на сводот суд. Но ако истражното деј-
ствие треба да се изврши на подрачјето на оп-
штински суд кој се наоѓа во седиштето на друг 
окружен Суд, неговото извршување ќе му се до-
вери на истражниот судија на тој окружен суд. 

Истражниот судија може да му довери на ор-
ган на внатрешните работи извршување на наред-
ба за претресување стан или лице или за привре-
мено одземање предмети, на начинот предвиден со 
овој законик. 

На барање или по одобрение, од истражниот 
судија органите на внатрешните работи можат да 
го фотографираат обвинетиот или Да земат отпе-
чатени од неговите прсти, ако е тоа погребно за 
целите на кривичната постапка, i 

Член 152 
Истражен судија на окружен или општински 

суд на кој му е доверено извршување на оддел-ни 
истражни дејствија ќе изврши, по потреба, и дру-
ги истражни дејствија што се во врска со овие 
или произлегуваат од нив. 

Ако истражен судија на кој му е доверено из-
вршување на одделни истражни дејствија не е над-
лежен за тоа, ќ^ го испрати предметот до надлеж-
ниот суд и за тоа ќе го 'извести истражниот судија 
на окружен суд што му го доставил предметот. 

Член 153 
Истрагата се води само во поглед на она кри-

вично дело и против оној обвинет на кои се одне-
сува решението за спроведување истрага. 

Ако во текот на истрагата се покаже дека по-
стапката треба да се прошири и кна некое друго 
кривично дело или против друго лице, истражниот 
судија на окружен суд ќе го извести за тоа јав-
ниот обвинител. Во ваков случај можат да се пре-
земат истражни дејствија што не трпат одлагање, 
но за сето што е преземено мора да се извести јав-
ниот обвинител. 

Во поглед проширувањето на истрагата важат 
одредбите на чл. 147 и 148 од овој законик. 

Член 154 
По донесување на решението за спроведување 

испаѓа истражниот судија и без предлог од стран-
ките ги презема дејствијата за кои смета дека се 
потребни за остварување на целта на истрагата. 

Член 155 
Странките и оштетениот можат во текот на 

истрагата да м у ставаат предлози на истражниот 
судија на окружен суд да се извршат одделни ис-
тражни дејствија. Ако истражниот судија не се, 
сложи со предлогот на јавниот обвинител да се 
изврши одделно истражно дејствие ќе побара да 
одлучи за тоа советот на окружниот суд. 

Странките и оштетениот Можат вакви предлози 
да му ставаат и на истражен судија на општински 
суд ако на овој му е доверено извршување на од-
делни истражни дејствија. Ако истражниот су-
дија на општински суд не се сложи со предлогот, 
ќе го извести за тоа предлагачот,^ кој може пред-
логот повторно да му го стави на истражниот су-. 
дија на окружниот суд. ^ 

Член 156 
Тужителот и бранителот можат да присуству-

ваат при испитувањето на обвинетиот. 
Тужителот, оштетениот, обвинетиот и брани-

телот можат да присуствуваат при увидот и сос-
лушувањето на вештаците. 

Тужителот и бранителот можат да присус-
твуваат при претресувањето на стан. 

При сослушувањето на сведок можат да 
присуствуваат тужителот, обвинетиот и браните-
лот, кога е веројатно дека сведокот нема да дојде 
на главниот претрес, кога истражниот судија ќе 
најде дека е тоа целесообразно или кога ецна од 
странките барала да присуствува на сослушува-
њето. Оштетениот мож^ да присуствува на сослу-, 
шувашето на сведокот само кога е веројатно дека 
сведокот нема да дојде на главниот претрес. 

Истражниов дудија е должен на погоден на-
чин да го извести ' тужителот, бранителот, оште-
тениот и обвинетиот за времето и местото на из-
вршувањето на истражните дејствија на кои тие 
можат да присуствуваат, освен кога постои опас-
ност од одлагање. Ако обвинетиот има бранител, ис-
тражниот судија, по правило, ќе го известува 
само бранителот. Ако е во притвор обвинет што 
нема бранител, а истражното дејствије се презема 
надвор од седиштето на судот, истражниот судија 
ќе одлучи дали е потребна да присуствува обви-
нетиот. 

АКО лицето на кое му е упатено" известување 
за истражното дејствие не е присутно, дејствието 
може да се изврши и во негово отсуство. 

Лицата што присуствуваат на истражните деј-
ствија можат да му предложат на истражниот су-
дија да му постави заради разјаснување на рабо-
тата определени прашања на обвинетиот, сведокот 
или вештакот, а по дозвола од истражниот судија 
тие можат да поставуваат прашања и непосредно. 
Овие лица имаат право да бараат да се внесат во 
записникот и нивните забелешки во поглед извр-
шувањето на одделни дејствија, а можат и да пред-
лагаат изведување одделни докази. 

Одредбите од ст. 1 до 7 на овој член се приме-
нуваат и ако истражното дејствие се презема пред 
поведувањето на истрагата. 

Член 157 
Истражниот судија со решение ќе ја прекине 

истрагата ако кај обвинетиот настапило привре-
мено душевно заболување или привремена душев-
на растроеност. 

Ако не се знае престојувалиштето на обвине-
тиот истрагата може да се прекине, но ако е обви-
нетиот во бегство или инаку не им е достижен на 
државните органи, истрагата ќе се прекине са-
мо на предлог од јавниот обвинител, ако постапка-
та се води по негово барање. 

Пред да се прекине истрагата, ќе се соберат 
сите1 докази за кривичното дело и кривичната од-
говорност на обвинетиот до кои може да се дојде. 

Кога "ќе престанат пречките што го предизви-
кале прекинот, истражниот судија ќе ја продолжи 
истрагата.1 , 

Член 158 
Истражниот судија ја запира со решение истра-

гата кога јавниот обвинител, во Текот на истрагата 
или по завршената истрага, ќе изјави дека се отка-
жува од гонењето. За запирањето на истрагата ис-
тражниот судија во рок од осум дена ќе го извести 
оштетениот (член 60). / 

Член 159 
Истрагата ќе ја запре со решение советот на 

окружниот суд 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 за безбедност; 

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

4) ако нема докази дека обвинетиот сторил 
кривично дело. 

Ако истражниот судија најде дека постојат 
при чини за^ запирање на истрагата од ставот 1 на 
овој член, ќе го извести за тоа јавниот обвинител. 
АКО јавниот обвинител во рок од осум дена не го 
извести истражниот судија дека се откажува од 
гонењето, истражниот судија ќе побара советот да 
одлучи за запирање на истрагата. 

' Решението за запирање на истрагата се дос-
тавува до јавниот обвинител, оштетениот и обвине-
тиот кој веднаш ќе се пушти на слобода ако е во 
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притвор. Против ова решение јавниот обвинител и 
оштетениот имаат право на жалба. 

Ако против решението за запирање на истра-
гата изјавил жалба само оштетениот, а жалбата се 
уважи, ќе се смета дека оштетениот со изјавувано-
то на жалба презел гонење. 

Член 160 
Истражниот судија ја завршува истрагата кога 

ќе најде дека состојбата на работата во истрагата 
е доволно разјаснета што да може да се подигне 
обвинителен акт. Претходно истражниот судија 
ќе прибави потребни податоци за личноста на об-
винетиот. 

По завршената истрага истражниот судија му 
ги доставува списите на јавниот обвинител кој е 
должен во рок од 15 дена да стави предлог да се 
дополни истрагата или да подигне обвинителен акт 
или да даде изјава дека се откажува од гонењето. 
Овој рок може советот на окружниот суд да го 
п,родолжи на предлог од јавниот обвинител. 

Ако истражниот судија не го прифати пред-
логот од јавниот обви.нител за дополнување на ис-
трагата. ќе побара да одлучи за тоа советот на 
окружниот суд. Ако советот го одбие предлогот на 
јавниот обвинител, рокот од ставот 2 на овој член 
започнува да тече од денот кога на јавниот обви-
нител му е соопштена одлуката на советот. 

Член 161 
Оштетениот како тужител и приватниот ту-

жител можат на истражниот судија на окружен 
суд да му поднесат барање да спроведе истрага 
односно предлог да ја дополни истрагата. Во те-
кот на истрагата тие можат да му ставаат на ис-
тражниот судија и други предлози. 

Во поглед поведувањето, спроведувањето, пре-
кинувањето и запирањето на истрагата согласно 
се применуваат одредбите од овој законик што се 
однесуваат на поведување и водење истрага по 
барање на јавниот обвинител. 

Кога истражниот судија ќе најде дека е истра-
гата завршена, ќе го извести оштетениот како ту-
жител или приватниот - тужител за тоа, 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 на окружниот 
суд ќе го одбие предлогот на оштетениот како ту-
жител или на приватниот т.ужител за дополнува-
ње на истрагата затоа што смета дека е состојба-
та на работата доволно разјаснета. 

Член 162 
Ако на истражниот судија му е потребна по-

мош од органите на внатрешните работи (крими-
нал истичко-техничка и др.) или од други државни 
органи заради успешно извршување на одделни 
истражни дејствија, тие се должни на негово ба-
рање да му ја дадат таа помош. 

Член 163 
Ако тоа го бараат интересите на кривичната 

постапка, интересите на чувањето тајна, интере-
сите на јавниот ред или причините на моралот, 
службеното лице што презема истражно дејствие 
ќе им нареди на лицата што ги сослушува или што 
присуствуваат на истражните дејствија или ги 
разгледуваат списите Ш1 истрагата да ги чуваат 
како тајна определените факти или податоци што 
при тоа ги узнале и ќе им укаже на последиците 
од одавањета на тајната (член 285 од Кривичниот 
законик). Оваа наредба ќе се внесе^ во записникот 
за истражното дејствие односно ќе се забележи 
на списите што се разгледуваат, со потпис на лицето 
што е предупредено. 

Член 164 
Кога советот на окружниот суд одлучува во 

текот на истрагата, може да побара потребни објас^ 
некија од истражниот судија и странките, и може 

да ги повика обете странки усно да ги изложат 
своите ставови на седница на советот. 

Член 165 
Истражниот судија може да казни со парична 

казна до 300 динари секое лице што за време на 
вршењето на истражното дејствие и по опомената 
го нарушава редот. Ако учеството на такво лице 
не е неопходно, тоа може да биде отстрането од 
местото каде што се врши тоа дејствие. 

Обвинетиот не може да биде казнет со парична 
казна. 

Ако јавниот обвинител го нарушува редот, ис-
тражниот судија ќе постапи согласно со одредбата 
на членот 270 став 5 од овој законик. 

Член 166 
Странките и оштетениот секогаш можат да му 

се обрнат со поплака на претседателот на окруж-
ниот суд поради развлекување на постапката и по-
ради други неправилности во текот на истрагата^ 

Претседателот на окружниот суд ќе ги испита 
наводите 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 167 
Мерките што можат да се преземат спрема 

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

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. 

Овие мерки ќе се укинат и по службена дол-
жност кога ќе престанат причините што ги предиз-
викале односно ќе се заменат со друга поблага мер-
ка кога ќе настапат услови за тоа. 

2. Покана 
Член 168 

Присуството на обвинетиот при извршувањето 
на дејствијата во кривичната постапка се обезбеду-
ва со неговото повикување. Покана на обвинетиот 
му испраќа судот. 

Повикувањето се врши со доставување на за-
творена писмена покана која содржи: назив на су-
дот што повикува, име и презиме на обвинетиот, 
назив на кривичното дело што му се става на то-
вар, место каде што треба обвинетиот да дој-
де, ден и час кога треба да дојде, назначување дека 
се повикува во својство на обвинет и предупреду-
вање дека во случај недоаѓање ќе биде присилно 
доведен, службен печат и потпис од судијата што 
повикува. 

Кога обвинетиот првпат се повикува ќе се 
поучи во поканата за правото да земе бранител 
како и бранителот да може да присуствува на не-
говото испитување. 

Ако обвинетиот не е во состојба да се одзове 
на поканата поради болест или друга ^отстран-
лива пречка, ќе Се испита во местото каде се наоѓа,. 

3. Доведување 
Член 169 

Наредба да се доведе обвинетиот може да из-
даде суд ако е донесено решение за притвор или ако 
уредно повикан обвинет не дојде а својот изостанок 
не го оправда. 

Наредбата за доведување ја извршуваат орга-
ните т внатрешните работи. 
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f Наредбата за доведување се издава писмено. 
Наредбата треба да содржи: име и прези-
ме на обвинетиот што треба да се доведе, 
назив на кривичното дело што му се става на то-
вар, со наведување на одредбата од кривичниот 
закон, и причина поради која се наредува доведу-
вањето, службен печат и потпис од судијата кој го 
наредува доведувањето. 

Лицето на кое му е доверено извршувањето на 
fcсредбата му ја предава наредбата на обвинетиот 
и го повикува да појде со него. Ако обвинетиот го 
одбие тоа ќе го доведе присилно. 

Против воените лица или припадниците на ми-
лиција нема да се издава наредба за доведување 
туку ќе се побара од нивната команда односно ус-
танова таа да ги спррведе. 

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

Член 170 
Ако постои страв дека обвинетиот во текот на 

постапката би можел да се скрие или отидне во не-
познато место, судот може да бара од обвинетиот об-
врска дека нема да се крие и дека без одобрение на 
судот нема да го напушти своето престојувалиште. 
Даденото ветување се внесува во записник. 

Од обвинетиот може да се бара да ја предаде . 
патната исправа. 

На обвинетиот ќе му се обрне внимание кога 
го дава ветувањето дека против него може да се 
определи притвор ако ја прекрши оваа обврска. 

5. Гаранција 
Член 171 

Обвинетиот што треба да се стави или е веќе 
ставен во притвор само поради страв дека ќе по-
бегне може да се остави во 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 172 
Гаранцијата секогаш гласи на паричен износ 

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

Гаранцијата се состои во полагање готови пари, 
вредности хартии, драгоценост или други подвиж-
ни предмети од поголема вредност што лесно можат 
да се претворат во пари и да се чуваат, или во ста-
вање хипотека за износ на гаранцијата на недвиж-
ните добра од лицето што дава гаранција, или во 
лична обврска на еден или повеќе граѓани дека во 
случај обвинетиот да побегне ќе го платат утврде-
ниот износ на гаранцијата. 

Ако обвинетиот побегне, со решение ќе се опре-
дели вредноста дадена како гаранција да се внесе 
како приход на општествено-политичхата заедница 
од чии средства се финансира судот што го доне-
соа решението за гаранција. 

Член 173 
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 во 
слобода, се јави некој друг законски основ за прит-
вор. 

Во случајот од претходниот став гаранцијата се 
укинува. Дадениот паричен износ, драгоценост^ или 
други подвижни предмети се враќаат, а хипотеката 
се симнува. На ист начин ќе се постапи и кога ќе 
се доврши кривичната постапка правосилно со ре-
шение за запирање на постапката или со пресуда. 

Ако со пресудата е изречена казна строг за-
твор или безусловна казна затвор, гаранцијата се 
укинува дури кога ќе почне осудениот да ја издр-
жува казната. 

Член 174 
Решение за гаранцијата донесува во текот на 

истрагата истражниот судија. По подигнатиот об-
винителен акт решение за гаранцијата донесува 
советот на окружниот суд. 

Решението со кое се определува гаранција и 
решението со кое се укинува гаранцијата се доне-
сува по сослушување на јавниот обвинител. 

ј 
С Притвор 

Член 175 
Притвор може да се определи само под усло-

вите предвидени во овој законик. 
Траењето на притворот може да биде сведено 

на најкратко нужно време. Должност е на сите 
органи што учествуваат во кривичната постапка 
и на органите што им укажуваат правна помош 
да постапуваат со особена итност ако обвинетиот 
се наоѓа во притвор. 

Во текот на целата постапка притворот ќе се 
укине штом ќе престанат причините врз основа на 
кои бил определен. 

Член 176 
Притвор ќе се определи секогаш против лице 

за кое постои основано сомневање дека извршило 
кривично дело за кое е во законот пропишана 
смртна казна. Ако околностите укажуваат дека е 
во прашање случај за кој законот пропишува мож-
ност за изрекување поблага казна (член 42 став 
1 од Кривичниот законик), притвор не мора да се 
определи. 

Ако постои основано сомневање дека определено 
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 
неговата идентичност, или ако постојат други окол-
ности што укажуваат на опасност од бегство; 

2) ако постои основан страв дека ќе ги у-
ништи трагите на кривичното дело или ако осо-
бени околности укажуваат дека ќе ја попречува 
истрагата со влијаење врз сведоците, соучесниците 
или прикривачите; 

3) ако особени околности го оправдуваат стра-
вот дека ќе повтори кривично дело, или дека 
ќе го ,доврши обиденото кривично дело, или дека 
ќе стори кривично дело со кое се заканува. 

Во случајот од точката 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 утв,рди. Во случајот 
од точката 2 став 2 на овој член притворот ќе се 
укине штом ќе се обезбедат доказите поради кои е 
определен притворот. 

Лицето затечено при извршувањето на кри-
вично дело за кое се гони по службена должност, 
може да го лиши од слобода секој, Лицето лишено 
од слобода мора веднаш да му се предаде на ис-
тражен судија или на орган на внатрешните ра-
боти, а ако не може тоа да се стари, мора веднаш 
да се извести еден од овие органи. Органот на 
внатрешните работи ќе постапи според членот 180 
на овој законик. 

Член 177 
Притвор определува истражен судија на окру-

жен суд. 
Притворот се определува со писмено решение 

кое содржи: име и презиме на лицето кое се ли-
шува од слобода, кривично дело за кое се обви-
нува, законски основ за притворот, упатство за 
правото на жалба, кратко образложение, со тоа 
што основот за определување на притворот посебно 
ќе се образложи, службен печат и потпис на су-
дијата што го определува притворот. 

Решението за притворот му се предава на ли-
цето на кое се однесува во моментот на лишува-
њето од слобода, а најдоцна во рок од 24 часа од 
моментот на лишувањето од слобода. Во списите 
мора да се назначи часот на лишувањето од сло-
бода и часот на предавањето на решението. 
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Против решението за притворот притвореното 
лице може да се жали до советот на окружниот 
су^во рок од 24 часа од моментот на предавањето 
на решението. Ако притвореното лице првпат се 
испитува по истекот на овој, рок, може да изјави 
жалба при тоа испитување. Жалбата со препис на 
записникот за испитувањето, ако е притвореното ли-
це испитано, и решението за притворот му се дос-
тавуваат веднаш на советот на окружниот суд. 
Жалбата не го задржува извршувањето на реше-
нието. 

Во случајот од ставот 4 на овој член, како и 
кога истражниот судија не ќе се сложи со предло-
гот на јавниот обвинител за определување на прит-
ворот, советот на окружниот суд е должен да до-
несе одлука во рок 6д 48 часа. 

Член 178 
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 при неговото испитување, и ако е 
потребно — да му помогне да најде бранител. Ако 
во рок од 24 часа од моментот на ова соопштување 
лицето лишено од слобода не обезбеди присуство 
на бранител, истражниот судија е должен тоа ли-
це да го испита веднаш. 

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. 

Ако во случај га задолжителна одбрана (член 
69 став 1) лицето лишено од слобода не земе бра-
нител во рок од 24 часа од моментот хоѓа е по-
учено за ова право или изјави дека не сака да зе-
ме бранител, ќе му се Постави бранител по служ-
бена должност. 

Веднаш по испитувањето истражниот судија 
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 поднесел барање за спроведување ис-
трага. Ако јавниот обвинител во рок од 48 часа 
од моментот кога е известен за притворот не стави 
барање за спроведување истрага, истражниот су-
дија ќе го пушти на слобода лицето лишено од 
слобода. 

Член 179 
Притвор може да определи истражен судија на 

општински суд, на чие подрачје е извршено кри-
вично дело, кога му е доверено извршување на 
одделни истражни дејствија или во случаите пред-
видени во членот 145 став 1 и членот 180 на овој 
законик. Во поглед определувањето на притворот 
се применуваат одредбите од членот 177 ст. 2 до 5 
на овој законик. 

Веднаш по испитувањето на лицето лишено 
од слобода истражниот судија на општинскиот суд 
ќе одлучи дали ќе го пушти на слобода или ќе на-
реди да се спроведе до истражниот судија на ок-
ружен суд. Во поглед испитувањето на лицето ли-
шено од слобода се применуваат одредбите на чле-
нот 178 ст. 1 до 3 од овој законик. 

Истражниот судија на општинскиот суд може 
да Јго задржи притвореното лице најдолго три де-
на, сметајќи од денот на неговото доведување, ако 
1е потребно да преземе итни истражни дејствија во 
\смисла на членот 145 став 1 од овој законик. По 
донесувањето на решение за спроведување истра-
га, задржувањето во притвор може да трае и по-
долго од три дена, ако во овој рок истражниот су-
дија на општинскиот суд прими барање од истраж-
ниот судија на окружниот суд да преземе одделни 
истражни дејствија. По извршувањето на истраж-
ните дејствија истражниот судија на општинскиот 
суд ќе нареди притвореното лице да се спроведе до 
истражниот судија на окружниот суд, ако истраж-
ниот судија на окружниот суд нешто друго не опре-
дели. 

Член 180 
Овластените службени лица на органите на 

внатрешните работи можат некое лице да лишат 
од слобода ако постои која и да е од причините 
предвидени во членот 176 на овој законик, но се 
должни таквото лице без одлагање да го спрове-
дат до истражниот судија на окружен суд или до 
истражниот судија на општински суд на чие под-
рачје е сторено кривичното дело, според тоа до 
чие седиште побргу може да се дојде. 

Ако поради неотстранливи пречки не било мо-
жио ниту во рок од 24 часа лицето лишено од сло-
бода да се спроведе до истражниот судија, служ-
беното лице е должно ваквото задоцнување по-
себно да го образложи. Образложение на задоц-
нувањето е нужно и кога е спроведувањето извр-
шено на барање на истражниот судија. 

Ако поради задоцнување во спроведувањето 
истражниот судија не е во можност во рокот од 
членот 177 став 3 на овој законик да донесе реше-
ние за притвор, тој е должен за притворот да од-
лучи веднаш кога лицето лишено од слобода ќе 
му биде спроведено. 

Член 181 
Врз основа на решение од истражниот судија 

обвинетиот може да се задржи во притвор нај-
многу еден месец од данот на лишувањето од 
слобода. Но тој рок обвинетиот може да се задржи 
Во притвор само врз основа на решение за про-
должување на притворот. 

Притворот може по одлука од совет на окру-
жен суд да се продолжи најмногу за ^ва месеца. 
Ако ниту во овој рок подади сериозни пречки не 
заврши истрагата, советот на републичкиот врхо-
вен суд може да го продолжи притворот најмногу 
уште за три месеци. Решението за продолжување 
на притворот се донесува на образложен предлог 
од истражниот судија или јавниот обвинител. 

Против решението на советот на окружниот 
суд за продолжување на притворот е дозволена 
жалба, која не го задржува извршувањето на ре-
шението. 

Член 182 
Во текот на истрагата истражниот судија мо-

же да го укине притворот во согласност со јав-
ниот обвинител, освен ако притворот се укинува 
поради истекот на рокот на траењето на притворот 
Ако помеѓу истражниот судија и јавниот обвини-
тел не постои согласност, истражниот судија ќе 
побара да одлучи за тоа советот на окружниот суд, 
кој е должен да донесе одлука во рок од 48 часа. 

Член 183 
По предавањето на обвинителниот акт на судот 

до завршувањето на главниот претрес притвор мо-
же по сослушувањето на јавниот обвинител да се 
определи или да се укине само со решение од со-
ветот на окружниот суд. 

Советот на окружниот суд е должен по исте-
кот на два месеца од правосилноста на послед-
ното решение за притвор, и без предлог од стран-
ките, да испита дали уште постојат причините за 
притвор и да донесе решение за продолжување или 
укинување на притворот. 

Жалбата против решението од ст. 1 и 2 на 
веј член не го задржува извршувањето на реше-
нието^ 

Член 184 
Органот на внатрешните работи односно су-

дот е должен за лишувањето од слобода да го из-
вести во рок од 24 часа семејството на лицето ли-
шено од слобода, освен ако лицето му се противи 
на тоа. 

7. Постапка со притворениците 
Член 185 

При издржувањето на притворот не смее да се 
навредува личноста и достоинството на обвинетиот. 

Спрема притвореникот можат да се применуваат 
само оние ограничувања што се потребни за да се 
спречи бегство и договор што би можел да биде 
штетен за успешното водење на постапката. 
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Во иста просторија не можат да бидат затво-
рени 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. 

Член 186 
Притворениците имаат право на осумчасовен 

непрекинат одмор во време од 24 часа. Покрај тоа 
ним ќе им се обезбеди движење по слободен воз-
дух најмалку два часа дневно, ако затворот распо-
лага со годен заграден простор. 

Притворениците имаат право да се хранат на 
свој трошок, да носат своја облека и да се служат 
со свои постелни работи, на свој трршок да наба-
вуваат книги, весници и други работи што им од-
говараат на нивните редовни потреби, доколку тоа 
не би било штетно за успешното водење на постап-
ката. За тоа одлучува органот што ја спроведува 
истрагата. 

Притвореник не може да се употреби за никак-
ви работи, освен за работи нужни за одржување 
чистота .во просторијата во која престојува. 

Член 187 
По одобрение од органот што ја спроведува 

истрагата, и под негов 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 би 
можела поради тоа да стане штета за истрагата. 

Притвореникот може да се допишува со лица 
вон затвор со знаење и под надзор на органог што 
ја спроведува истрагата. Овој орган може да забра-
ни испраќање и примање писма и други пратки 
штетни за истрагата. Испраќање молба, поплака 
или жалба не може да се забрани никогаш. 

Член 188 
За дисциплински престапи на притвореникот ис-

тражниот судија може да изрече дисциплинска 
казна ограничување на посети и преписка. Ова 
ограничување не се однесува на општење на прит-
вореникот со бранителот. 

Против решението за казната изречена спо-
ред ставот 1 од овој член дозволена е жалба до 
советот на окружниот суд во рок од 24 часа од 
моментот на соопштувањето на решението. Жал-
бата не го задржува извршувањето на решението. 

Члан 189 
Надзор над притворениците врши претседа-

телот на судот под чија управа е затворот. 
Претседателот на судот или судија определен 

од него е должен најмалку еднаш неделно да ги 
посети притворениците и, ако најде за потребно, да 
се извести и без присуство на надзорникот и стра-
жарите за тоа како се хранат поитворениците, ка-
ко се снабдуваат со други потреби и како се пос-
тапува со нив. Претседателот односно судија опре-
делен од него е должен да преземе потребни мерки 
да се остстранат неправилностите уочени при оби-
колката на затворот Определен судија не може да 
биде истражниот судија. 

При посетите од претходните ставови може да 
присуствува и јавниот обвинител. 

Претседателот на окружниот суд и истражниот 
суд ида можат во секое време да ги посетуваат сите 
притвореници, со нив да разговараат и да примаат 
поплаки од нив. 

Член ISO 
Прописи за куќниот ред во затворите за из-

држување на притвор донесува старешината на 
републичкиот орган на управата надлежен за 
правосудство. 

Г л а в а XVIII 
ИСТРАЖНИ ДЕЈСТВИЈА 

1. Претресување на стан и лице 
Член 191 

Претресување на стан и други простории 
на обвинетиот или на други лица може да се пре-
земе ако е веројатно дека со претресувањето ќе 
се фати обвинетиот или дека ќе се пронајдат траги 
од кривично дело или предмети важни за кри-
вичната постапка. 

Претресување на лице може да се презе.ме 
кога е веројатно дека со претресувањето ќе се 
пронајдат траги и предмети важни за кривичната 
постапка. 

Член 192 
Претресувањето го наредува судот со писмена 

образлолѕена наредба. 
Наредбата за претресување му се предава пред 

да почне претресувањето на лицето кај кое или 
на кое ќе ^ се изврши претресување. Пред претре-
сувањето ќе се повика лицето на кое се однесува 
наредбата за претресување доброволно да го из-
даде лицето односно предметите што се бараат. 

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 оружен отпор, или- ако 
е потребно претресувањето да се изврши веднаш и 
ненадејно, или ако треба претресувањето да се из-
врши во јавни простории. 

Претресувањето се врши дење. Претресувањето 
може да се врши и ноќе ако е дење започнато па 
не е довршено или ако постојат причините од чле-
нот 195 на овој законик. 

Член 193 
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. 

Заклучени простории, мебел или други предме-
ти, ќе се отворат со сила само ако нивниот држател 
не е присутен или не сака доброволно да ги отвори. 
При отворањето ќе се одбегнува непотребно оште-
тување. 

При претресувањето на стан или лице при-
суствуваат двајца полнолетни граѓани како све-
доци. Претресувањето на женско лице го врши 
само женско лице, а за сведоци ќе се земаат само 
женски лица. 

Кога се врши претресување во државни органи, 
работни или други организации ќе се повика нив-
ниот раководител да присуствува при претресува-
њето. 

Претресување во воена зграда ќе се изврши по 
одобрение од надлежниот воен старешина. 

Претресување на ста,н и лице треба да се врши 
внимателно не нарушувајќи го куќниот мир. 

За секое претресување на стан или лице ќе се 
состави записник кој го потпишуваат лицето кај 
кое или на кое се врши претресување и лицата чие 
присуство е задолжително. При вршењето на прет-
ресувањето ќе се одземат привремено само оние пре-
дмети и документи што се во врска со целта на 
претресувањето во одделен случај. Во записникот 
ќе се внесат и точно ќе се назначат предметите што 
се одземаат, а тоа ќе се внесе и во потврдата која 
ќе му се издаде веднаш на лицето од кое се одземе-
ни предметите. 

Член 194 
Ако при претресување на стан или лице се нај-

дат предмети што немаат врска со кривичното дело 
поради кое е наредено претресув а н,ето, но кои ука-
жуваат 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 ова веднаш ќе се 
извести јавниот обвинител заради поведување кри-
вична постапка. Овие предмети веднаш ќе се вратат 
ако јавниот обвинител најде дека нема основ за по-
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ведување кривична постапка, а не постои некој друг 
законски основ по кој би требало овие предмети да 
се одземат. 

Член 196 \ 
Овластените службени лица на органите на вна-

трешните работи можат и без наредба да влезат во -

туѓ стан и други простории и по потреба да извршат 
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 затечен на дело-
то или заради безбедност на луѓето и имотот, ако 
во станот или друга просторија се наоѓа лице кое 
по наредба од надлежен државен орган треба да 
се притвори или присилно да се доведе или кое се 
засолнило тука поради гонење, или ако е очиглед-
но дека инаку не би можеле да се обезбедат докази. 

Во случајот од претходниот став нема да се со-
ставува записник туку на држателот на станот 
веднаш ќе му се издаде потврда во која ќе се на-
значи причината за влегување во станот односно 
во други простории: Ако во туѓи простории е извр-
шено и претресување ќе се постапи според одреда 
бата-на членот 193 ст. 3 и 7 од овој законик. 

Претресување може да се изврши и без присус-
тво на сведоци ако не е можно веднаш да се обез-
беди нивното присуство, а постои опасност од одла-
гање. Причините за претресување без присуство на 
сведоци мораат да се назначат во записникот. 

Овластените службени -члица на органите на 
внатрешните работи можат без наредба за претре-
сување и без присуство на сведоци да извршат 
претресување на лица при извршувањето на реше-
нието за(приведување или при лишување од слобо-
да, ако постои сомневање дека тогГ лице поседува 
оружје или орудие за напад или ако постои сомне-
вање дека ги отфрл PI, скрие или уништи предметите 
што треба од него да се одземат како доказ во кри-
вичната постапка. 

Кога "овластените службени лица на органите на 
внатрешните работи ќе извршат претресување без на-
редба за претресување, тие се должни веднаш за тоа 
да му поднесат извЈепггај на истражниот судија, а 
ако уште не се води постапка — на надлежниот 
јавен обвинител. 

2. Привремено одземање на предмети 
Член 196 ' 

Предметите што според кривичниот закон треба 
да се одземат или кои можат да послужат како до-
каз во кривичната постапка привремено ќе се одзе-
мат и ќе му се предадат на чување на. судот или ќе 
се обезбеди нивното чување на друг начин. 

Тој што држи вакви предмети е должен да ги 
предаде по барање на судот. 

Овластените службени лица на органите на вна-
трешните работи можат да ги одземат предметите 
наведени во ставот 1 на овој член кога постапуваат 
според чл. 140 и 143 од овој законик или кога извр-
шуваат налог на суд. 

За одземените предмети ќе се издаде потврда 
при нивното одземање. 

Член 197 
Државните органи и установи што не вршат ис-

клучително стопанска дејност, можат да ускратат 
покажување или издавање на своите списи и други 
исправи ако сметаат дека објавувањето на нивната 
содржина би било штетно за општите интереси. Ако 
е ускратено покажување или издавање на списи и 
други исправи, конечна одлука донесува советот на 
окружниот суд. 

Стопанските организации можат да барат да не 
се објават податоците што се однесуваат на нивно-
то работење, 

Член 198 
,Ако се врши привремено одземање на списи кои 

можат да послужат како доказ, ќе се изврши нив-
ни попис. Ако тоа не е можно, описите ќе се ста-
ват во обвивка и ќе се запечатат. Сопственикот на 
списите може да стави на обвивката и свој печат, 

Лицето од кого се одземени описите ќе се пови-
ка да присуствува притворањето на обвивката. Ако 
тоа не (Те одзове на поканата или е отсутно, обвив-
ката ќе се отвори, описите ќе се прегледаат и попи-
шат во негово отсуство. 

При прегледувањето на списите мора да се води 
сметка за нивната содржина да не узнаат неовла-ч 
стени лица, 

Член 199 
Истражниот судија може да нареди поштенски-

те, телеграфските и други сообраќајни организа-
ции да ги задржат и, со потврда на приемот, нему 
да му ги предадат писмата, телеграфите и другите 
пратки што му се упатени на обвинетиот или што 
ги испраќа тој. ако постојат околности поради кои 
основано може да се очекува дека овие пратки ќе, 
послужат како доказ во постапката. 

Јавниот обвинител може само да нареди да се 
задржат пратките,, но организациите наведени во 
претходниот став се должни да го запрат задржу-
вањето ако во рок од три дена по приемот на на-
редбата не примат одлука од истражниот судија^ 

Издадените пратки ги отвора истражниот суди-
ја во присуство на двајца сведоци. Ири отвореното 
ќе се внимава да не се повредат печатитек а обвив-" 
ките и адресите ќе се сочуваат. За отворањето ќе 
се состави записник. 

Ако интересите на постапката дозволуваат, со-
држината на пратката може да му се соопшти на 
обвинетиот односно на лицето до кое е упатена, а 
може пратката^! да му се предаде. Ако^ обвинетиот 
е отсутен, пратката ќе се соопшти или ќе се преда-
де 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. 

1 Член 200 
Предметите што во текот на кривичната поста-

пка се привремено одземени ќе му се вратат на соп-
ственикот односно на држателот ако се запре пос-
тапката,- а не постојат причини за нивното одзема-
ње (член 461). 

3. Постапување со сомнителни предмети 
Член 201 

Ако се најде кај 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 табла-
та на собранието на општината на чие подрачје ж и -
вее обвинетиот и на чие подрачје е сторено криви-
чното дело. Во огласот ќе се повика сопственикот 
да се јави во рок од една година од денот на об-
јавувањето на огласот, зашто инаку предметот ќе 
се продаде. Парите добиени со продажбата се вне-
суваат во буџетот. 

АКО се во прашање предмети од-поголема вред-
ност, објавувањето може да се изврши и преку дне-
вните весници. 

Ако е предметот подложен на расипување или 
неговото чување е сврзано со значителни трошоци, 
тој ќе се продаде според одредбите што важат за 
извршната постапка, а парите ќе се предадат на чу-
вање во паричен завод. 

Според одредбата од претходниот став ќе се пос-
тапи и кога предметот му припаѓа на избеган или 
непознат сторител на кривично дело. 

Член 202 
Ако во рок од, една година не се јави никој за 

предметот или за парите добиени од продажбата на 
предметот, ќе се донесе решение предметот да ста-
нува општествен имот односно парите да се внесам 
во буџетот. 

Сопственикот на предметот има право преку 
спор да бара враќање на предметот или на парите 
добиени од продажбата на предметот. Застарување^ 
то на ова право почнува да тече од денот на објавуч 
вашето на огласот, 
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4. Испитување на обвинет 
Член 203 

Кога се испитува обвинетиот првпат, ќе се пра-
ша за името и презимето, прекарот ако го има, име-
то и презимето на родителите, моминското семејно 
име на мајката, каде е роден, каде живее, ден, ме-
сец и година на раѓањето, од која народност е и чиј 
државјанин е, со што се занимава, какви му се се-
мејните прилики, дали е писмен, какви школи завр-
шил, дали, каде и кога служел војска односно дали 
има чин на, резервен подофицер, офицер или, воен 
имотната состојба, дали, кога и зашто е осудуван и 
при кој воен округ, дали е одликуван, каква му е 
имотната состојба, дали, кога и зашто е осудиван и 
дали и кога је издржал изречената казна, дали про-
тив него се води постапка за некое друго кривично 
дело, а ако е малолетен кој му е законски застап-
ник. 

Потоа на обвинетиот ќе му се соопшти зошто 
се обвинува и ќе му се соопштат основите на со-
мневањето 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 изнесе своја одбрана 
ниту да одговара на поставените прашања. 

Ако обвинетиот не сака воопшто да одговара 
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. 

Обвинетиот се испитува усно. При испитување-
то на обвинетиот може да му се дозволи да се ко-
ристи во своите забелешки. 

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

Кога обвинетиот својот исказ ќе го заврши, ќе 
му се постави прашање доколку е потребно да се 
пополнат празнините или отстранат противречност 
тите и нејасностите во неговото излагање. 

Испитувањето треба да се врши така што во пол-
на мера да се почитува личноста на обвинетиот. 

Спрема обвинетиот не смеат да се употребат 
сила, закана, измама и слични средства за да се дој-
де до негова изјава или признание. 

Обвинетиот може да биде испитан во отсуство 
на бранител ако изречно се откажал од тоа право, 
оак бранителот не е присутен иако е известен за 
испитувањето (член 156), или ако за првото испи-
тување обвинетиот не обезбедил присуство на бра-
нител ниту во рок од 24 часа од моментот кога о 
поучен за ова право. 

Ако е постапено противно на одредбите на ст. 
2 и 9 од овој член или ако предвидените преду-
предувања и изјави не се забележени во записник, 
врз исказ на обвинетиот не може да се заснова 
судската одлука. 

Член 204 
На обвинетиот треба да му се поставуваат пра-

шањата јасно, разбирливо и определено, така што 
да може наполно да ги разбере. Во испитувањето не 
смее да се поаѓа од претпоставка дека обвинетиот 
признал нешто што не признал, ниту смеат да се 
поставуваат прашања во кои е веќе содржано како 
треба на нив да одговори. 

Ако подоцнежните искази на обвинетиот се ра-
зликуваат од поранешните, а особено ако обвинети-
от го отповика своето признание, ќе се повика да 
ги изнесе причините зошто дал различни искази 
односно зошто го отповикал признанието. 

Член 205 
Обвинетиот може да биде соочен со сведок или 

со друг обвинет, ако нивните искази не се слагаат 
во поглед на важните факти. 

Соочените ќе се испитаат одделно за секоја окол-
ност за која нивните искази меѓусебно не се сла-
в а т и нивниот одговор ќе се внесе во записник. 

Член 206 
Предметите што се во врска со кривичното дело 

или што служат како доказ ќе му се покажат на 
обвинитетиот заради препознавање, откога претхо-
дно ќе ги опише. Ако овие предмети не можат да 
се донесат, обвинетиот може да се одведе на местото 
каде'се наоѓаат тие. 

Член 207 
Исказот на обвинетиот се внесува во записникот 

во форма на раскажување, а поставените прашања 
и Одговорите на нив ќе се внесат во записник само 
кога е тоа потребно. 

На обвинетиот може да му се дозволи да го ка-
жува сам својот исказ во записник. 

Член 208 
И покрај признанието на обвинетиот органот 

што ја води постапката е должен да прибира и дру-
ги докази. Ако е признанието јасно и целосно и ако 
е поткрепено и со други докази, ќе се презема на-
тамошно прибирање на докази само по предлог од 
тужителот. 1 

Член 209 
Ако обвинетиот не го знае јазикот на кој се во-

ди постапката, неговото испитување ќе се врши пре-
ку толкувач. 

Ако е обвинетиот глув, ќе му се поставуваат 
прашања писмено, а ако е нем, ќе се повика пис-
мено да одговара. Ако испитувањето не може да се 
изврши на овој начин, 'ќе се повика како толкувач 
лице што може да се разбере со обвинетиот. 

Ако толкувачот не е порано заколнат, ќе положи 
заклетва дека верно ќе ги пренесе прашањата што 
му се упатуваат на обвинетиот и изјавите што ќе ги 
дава тој. 

5. Сослушување на сведоци 
Член 210 

Како сведоци се повикуваат лица за кои е ве-
ројатно дека ќе можат да дадат известувања за кри-
вичното дело и за стош^телот и за други важни о-
колности. 

Оштетениот, оштетениот како тужител и прива-
тниот тужител можат да се сослушаат како све-
доци. 

Секое лице што се повикува како сведок е дол-
жно да се одзове на поканата, а ако со овој зако-
ник не е опре,делено поинаку должно е и да све-
дочи. 

Член 211 
Не може да се сослуша како сведок: 
1) лице кое со својов исказ би ја повредило дол-

жноста на чување службена или врена тајна, доде-
ка надлежниот орган не го ослободи од таа дол-
жност; 

2) бранител на обвинетиот за она што му го 
доверил обвинетиот како на свој бранител. 

Ако се овие лица сослушани, на нивните искази 
судот не може да ја засновува својата одлука. 

Член 212 
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 
степен заклучно, како и роднините по тазбина до 
вториот степен заклучно; 

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

ведил обвинетиот. 
Судот што ја води постапката е должен лицата 

споменати во претходниот став, пред нивното сос-
лушување или штом ќе узнае за нивниот однос 
спрема обвинетиот, да ги предупреди дека не 
мораат да сведочат. Предупредувањето и одгово-
рот се внесуваат во записникот. 

Ако сведокот не бил предупреден дека не 
мојра да сведочи или ако не се откажал изречно од 
тоа право, или ago предупредувањето, и откажува" 
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њето не е забележено во записник, врз неговиот ис-
каз не може да се засновува судската одлука. 

Лицето што има основ да го ускрати сведоче-
њето спрема еден од обвинетите е ослободено од 
должноста да сведочи и спрема другите обвинети, 
ако неговиот исказ според природата на нештата 
не може да се ограничи само на другите обвинети. 

Член 213 
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 212 
став 1 точ. 1 до 3) на тешка срамота, значителна 
материјална штета или кривично гонење. 

Член 214 
' Повикување на сведоци 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 неоп-
равданиот изостанок (член 221). 

Сведоците што поради старост, болест или те-
шки телесни мани не можат да се одзоват на по-
каната можат да се сослушаат во својот стан. 

Член 215 
Сведоците се сослушуваат одделно и без при-

суство на другите сведоци. Сведокот е должен да 
ги дава одговорите усно.̂  

Сведокот претходно ќе се опомене дека е дол-
жен да говори вистина и дека не смее ништо да 
премолчи, а потоа ќе му се обрне внимание на по-
следиците од давање на лажезЈ исказ. Сведокот и 
ќе се предупреди дека не е должен да одговара на 
прашањата предвидени во членот 213 на овој зако-
ник и ова предупредување ќе се внесе во записник. 

Потоа сведокот ќе се праша за името и прези-
мето, името на таткото, занимањето, престојували-
штето, местото на раѓањето, годините на возраста и 
за неговиот однос со обвинетиот и оштетениот. 

Член 216 
По општите прашања сведокот ќе се повика да 

изнесе се што му е познато за предметот, а потоа 
ќе му се поставуваат прашања заради проверување, 
дополнување и разјаснување. Не е дозволено да се 
поставуваат такви прашања во кои е веќе содржано 
како би требало да се одговори. 

Сведокот секогаш ќе се праша од каде знае за 
она што сведочи. 

Сведоците можат да се соочат ако нивните 
искази не се слагаат во поглед на важните факти. 
Соочените за секоја околност, поради која не се 
спаѓаат меѓусебно, ќе се сослушаат одделно и нив-
ниот одговор ќе се внесе во записник. Истовремено 
можат да се соочат само двајца сведоци. 

Оштетениот што се сослушува како сведок ќе 
се праша дали сака да го остварува имотногграв-
тото барање во кривичната постапка. 

Член 217 
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 после ќе му се покажат 
заради познавање, и тоа заедно со други лица што 
не ги познава, односно ако е тоа можно заедно со 
предмети од ист вид. 

Член 218 
Ако сведокот не го знае јазикот на кој се води 

постапката, или е глув или нем, сослушувањето се 
врши на начинот определен во членот 209 од овој 
законик. 

Член Ш 
Од сведокот може да се бајра да положи за-

клетва. Пред главниот претрес сведокот може да 
положи заклетва само пред суд, и тоа ако постои 

страв дека поради болест или од други причини 
не ќе може да дојде на главниот претрес. Причи-
ната поради која е положена заклетва ќе се наведе 
во записникот. Заклетва се полага на начинот 
определен во членот 298 од овој законик. 

Член 220 
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 221 
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 
треба да биде сослушан, може да се нареди при-
силно да се доведе и да ги поднесува трошоците за 
доведувањето, а може и да се казни парично до 
200 динари. Освен тоа на сведокот може да му 
се наложи да ги надомести трошоците предизви-
кани со неговиот изостанок. 

Ако дојде сведокот, па откога му е обрнато вни-
мание за последиците без законска причина не сака 
да сведочи, може да се казни парично до 200 ди-
нари, а ако и потоа одбие да сведочи може да са 
затвори. Затворот трае додека сведокот не се со-
гласи да сведочи, или додека неговото сослушување 
не стане непотребно, или додека кривичната постап-
ка не се заврши, но најдолго еден месец. 

За жалбата ^против решението со кое е изре-
чена парична казна или е нареден затвор одлучува 
секогаш совет на окружниот суд (член 20 став 2). 
Жалбата против решението за затвор не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Воените лица и припадниците на милиција не 
можат да се затворат, но за нивното одбивање да 
сведочат ќе се извести нивната надлежна команда 
загради казнување. 

6. Увид и вештаци 
Член 222 

Увид се презема кога за утврдување или раз-
јаснување на некаков важен факт во постапката 
е потребно непосредно забележување. 

Увидот може да се изврши и со учествување на 
вештаци. 

Член 223 
Вештакот го определува со писмена наредба 

органот пред кој̂  се води постапката. 
По правило ќе се повика еден вештак, а двајца 

или повеќе кога е вештачењето тешко и сложено. 
Вештачењето може да и се довери и на стру-

чна установа (болница, хемиска лабораторија, фа-
култет и сл.). 

Ако постојат посебни установи за определени 
видови вештачење (вештачење на лажни пари, ра-
кописи, дактилоскопско вештачење и сл.), или тие 
се вршат во рамките на одделен државен орган, та-
кви вештачења, а особено посложени, ќе им се до-
веруваат во прв ред на овие установи односно др-
жавен орган. 

АКО за некој вид вештачење постојат при су-
дот постојано определени вештаци, други вештаци 
можат да се определат само ако постои опасност 
поради одлагање, или ако постојаните вештаци се 
спречени, или кога го бараат тоа особени окол-
ности. 

Член 224 
Лицето што се повикува како вештак е должно 

да се одзове на поканата и да даде свој наод и 
мислење. 

Ако не дојде вештак што е уредно повикан, а 
не го "оправда изостанокот, или ако одбие да ве-
штачи, може да му се наложи да ги надомест^ 
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предизвиканите трошоци, а може и да се казни па-
рично до 200 динари. 

За жалбата против решението со кое е изре-
чена парична казна одлучува секогаш совет на 
окружниот суд (член 20 став 2). 

Член 225 
За вештак не може да се земе лице кое не 

може да биде сослушано ̂  како сведок (член 211) 
или лице што е ослободено од должноста да све-
дочи (член 212), како ни лице спрема кое е сторено 
кривичното дело, а ако е земено, врз неговиот наод 
и мислење не може да се засновува судската од-
лука. 

За вештак може да се земе лице што било со-
слушано како сведок. 

На странките и нивните полномошници ќе им 
се соопштат имињата на вештаците по правило 
пред да се преземе вештачењето. 

Жалбата на решението со кое се одбива бара-
њето за изземање на вештакот го одлага извршу-
вањето на вештачењето, доколку не постои опа-
сност поради одл-агање. 

Член 226 
Пред да почне вештачењето ќе се повика ве-

штакот предметот на вештачењето да го разгледа 
внимателно, точно да наведе се што ќе забележи и 
најде и своето мислење да го изнесе непристрасно 
и во согласност со правилата на науката или ве-
штината. На вештакот одделно ќе му се обрне вни-
мание за последиците од давање на лажен исказ. 

Од вештакот може да се бара пред вештачењето 
да положи заклетва. Пред главниот претрес ве-
штакот може да положи заклетва само пред суд, и 
тоа ако постои страв дека ќе биде спречен да дојде 
на главниот претрес. Причината поради која е из-
вршена заклетва ќе се наведе во записникот. По-
стојано поставениот заколнат вештак само пред 
вештачењето ќе се опомене на положената заклетва. 
Заклетвата се полага на начинот определен во чле-
нот 299 од овој законик. 

Органот пред кој се води постапката раководи 
со вештачењето, му ги покажува на вештакот пред-
метите што ќе ги разгледа, му поставува прашања 
и по потреба бара објасненија во поглед на даде-
ниот наод и мислење. 

На вештакот можат да му се даваат разјасне-
ш е а може да му се дозволи и да ги разгледа 
списите По барање од вештакот можат да се изве-
дуваат и нови докази за да се утврдат околностите 
што се важни за создавање на мислењето на ве-
штакот 

Член 227 
Вештакот ги прегледува предметите на вешта-

чењето во присуство на органот што ја води по-
стапката и записничарот, о-свен ако за вештаче-
њето се потребни долготрајни испитувања или ако 
испитувањата се вршат во установи односно во 
државен орган (член 223) или ако го бараат тоа 
сбѕирите на моралот. 

Член 228 
Наодот и мислењето од вештакот се внесува 

по правило веднаш во записник. По исклучок на 
вештакот може да му се одобри да поднесе писме-
но мислење дополнително во рок што ќе му го 
определи органот пред кој се води постапката. 

Член 229 
Ако податоците на вештаците за нивниот наод 

битно се разминуваат или ако нивниот наод е не-
јасен, непотполн или е во противречност сам со 
себеси или со извидените околности, а тие недо-
статоци не можат да се отстранот со повторно со-
слушување на вештаците, вештачењето ќе се обно-
ви со исти или со други вештаци. 

Член 230 
АКО во мислењето на вештаците има против-

речности или недостатоци или се јави основано 

сомневање во точноста на даденото мислење, а тие 
недостатоци или сомневање не можат да се отстра-
нат со повторно сослушување на вештаците, ќе се 
побара мислење од други вештаци. 

Член 231 
Преглед и обдукција на труп ќе се преземе се-

когаш кога во некој смртен случај постои сомнева-
ње или е очигледно дека смртта е предизвикана со 
кривично дело или е во врска со извршување на 
кривично дело. Ако е трупот веќе закопан ќе се 
определи ексхумација со цел да се прегледа и из-
врши обдукција. 

При обдукцијата на трупот ќе се преземат по-
требни мерки да се установи идентитетот на трупот, 
и за таа цел посебно ќе се опишат податоците за 
надворешните и внатрешните телесни особини на 
трупот. 

Член 232 
Преглед и обдукција на трупот врши еден, а по 

потреба и двајца лекари, кои треба по можност да 
бидат од судско-медицинска струка. 

3el вештак по правило не може да се земе ле-
кар што го лекувал умрениот. Овој сепак ќе се 
повика да присуствува при прегледот и обдукци-
јата на трупот, кога е тоа потребно заради давање 
разјасненија за текот и околностите на болеста, 
ако со одлагањето не е сврзана опасност. 

Член 233 
Во своето мислење вештаците особено ќе наве-

дат која е непосредна причина за смртта, што ја 
предизвикало таа причина и кога настапила смртта, 

Ако е на трупот на,јдена некаква повреда, тре-
ба да се утврди дали повредата ја нанесол некој 
Друг, и ако е, тогаш со што, на кој начин, колку 
време пред да настапи смртта и дали смртта била 
предизвикана од неа. Ако се најдени на трупот 
повеќе? повреди, треба да се утврди дали секоја по-
вреда е извршена со исто средство, и која повреда 
предизвикала смрт, а ако се смртоносни повеќе по-
вреди, која или кои од нив со своето заедничко 
дејствување биле причина за смртта. 

Во овој случај треба особено да се утврди дали 
е смртта предизвикана со самиот вид и општата 
природа на повредата или поради личното својство 
или особената состојба на организмот од повреде-
ниот или поради случајни околности или околно-
сти под кои е извршена повредата. 

Покрај тоа ќе се утврди дали навремено ука-
жана помош би можела да ја отстрани смртта. 

Член 234 
При прегледот и обдукцијата на зародок треба 

посебно да се утврди неговата старост, способноста 
за вонматеричен живот и причината на изумира-
њето. 

При прегледот и обдукцијата на труп од ново-
роденче ќе се утврди посебно дали е родено живо 
или мртво, дали било способно за живот, колку 
време живеело, како и времето и причината на 
смртта. 

Член 235 
Ако постои сомневање на труење, сомнителните 

материи што се најдени во трупот или на друго 
место ќе се упатат на вештачење до установа што 
врши Т О К С И К О Л О Ш К И испитувања. 

При прегледот на сомнителните материи вешта-
кот посебно ќе го утврди видот, количината и деј-
ството на најдениот отров, а ако е во прашање 
преглед на материи земени од трупот по можност 
и количината на употребениот отров. 

Член 236 
Кај телесни повреди ќе се повикаат, по потреба, 

еден или двајца вештаци да извршат преглед на 
повредениот. 

Откога ќе ја опишат точно повредата вешта-
ците ќе дадат свое мислење особено за тоа кои 
од најдените повреди сами по себеси или по своето 
заедничко дејствување треба да се сметаат според 
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својата природа или поради посебни околности на 
случајот како лесни односно тешки, какво дејство 
обично произведуваат тие повреди, а какво прои-
звеле во конкретниот случај, како и со што и на 
кој начин е извршена повредата. 

Член 237 
Ако се појави сомневање дека обвинетиот боле-

дува од душевна болест која ја исклучува или на-
малува неговата пресметливост, ќе се нареди да го 
прегледаат еден или двајца лекари психијатри. 

Ако спрема мислењето од вештаците е потребно 
подолго посматрање, обвинетиот ќе се испрати на 
посматрање во некоја здравствена установа за ду-
шевно болни лица. Решение за тоа донесува истраж-
ниот судија. Посматрањето може да се продолжи 
над два месеца само по образложен предлог од 
управникот на здравствената установа по претход-
но прибавено мислење од вештаци, но не може во 
никој случај да трае подолго од рокот за притвор. 

Ако вештаците установат дека душевната сос-
тојба на обвинетиот е растроена, ќе ја определат при-
родата, видот, степенот и трајноста на болеста и ќе 
дадат свое мислење за тоа какво влијание имала 
таква душевна состојба и какво уште има на сфа-
ќањето и постапките на обвинетиот, како и тоа да-
ли и во која мера постоело растројство на душевна-
та состојба во време на извршувањето на кривич-
ното дело. 

Член 238 
Телесен преглед на обвинетиот ќе се преземе 

и без негова согласност ако е потребно да се утвр-
дат фактите важни за кривичната постапка. Теле-
сен 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. 

Земање крв и други лекарски дејствија што 
според правилата на медицинската наука се пре-
земаат заради анализа и утврдување други важни 
факти за кривичната постапка, можат да се пре-
земат и без согласност на лицето што се прегледува, 
ако поради тоа не би настапила некаква штета по 
неговото здравје. 

Не е дозволено спрема обвинетиот или сведокот 
да се применат медицински интервенции или да им 
се даваат такви средства со кои би се влијаело врз 
нивната волја при давањето на исказот. 

Член 239 
Кога е потребно да се преземе вештачење на 

деловни книги, органот пред кој се води постапката 
е должен да им назначи на вештаците во која на-
сока и во кој обем треба да го вршат вештачењето 
и кои факти и околности треба да се утврдат. 

Ако за преземање вештачење на деловни книги 
на стопанска или друга организација е нужно4 прет-
ходно да се среди нивното книговодство, трошоците 
околу средувањето на книговодството паѓаат на то-
в-ар на организацијата. 

Решение за средување на книговодството до-
несува органот што Ја води постапката, врз основа 
на образложен писмен извештај од вештаците на 
кои им е наложено вештачење на деловните книги. 
Во решението ќе се назначи и износот што работ-
ната или друга организација е должна да му го 
положи на судот како аванс за трошоците околу 
средувањето на нејзиното книговодство. Против ова 
решение не е дозволена жалба. 

По извршеното средување на книговодството 
органот што ја води кривичната постапка донесува, 
врз основа на извештајот од вештаците, решение 
со кое ја утврдува височината на трошоците наста-
нати поради средувањето на книговодството и опре-
делува овој износ да го поднесува работната или 
друга организација. Работната или друга организа-
ција може да се жали во поглед основаноста на од-
луката за надоместок на трошоците и височината 
на трошоците. За жалбата решава совет на окруж-
ниот суд (член 20 став 2). 

Наплатата на овие трошоци, 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 XIX 

ОБВИНИТЕЛЕН АКТ И ПРИГОВОР ПРОТИВ 
ОБВИНИТЕЛНИОТ АКТ 

Член 240 
Откако е завршена истрагата или ако е решено 

да се подигне обвинителен акт без спроведување 
истрага, натамошната постапка може да се продол-
жи само врз основа на обвинителен акт од јавниот 
обвинител односно од оштетениот хако тужител. 

Одредбите за обвинителниот акт и за пригово-
рот против обвинителниот акт ќе се применуваат 
согласно и на приватната тужба кога оваа се по-
дига пред окружен суд. 

Член 241 
Обвинителниот акт содржи: 
1) име и презиме на обвинетиот со лични по-

датоци (член 203) 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 обви-
нителен акт тогаш колку поминал во притвор; 

2) опис на делото од кое произлегуваат законски 
обележја на кривичното дело, време и место на из-
вршувањето на кривичното дело, предмет на бој 
е и средство со кое е извршено кривичното дело, 
како и други околности потребни да се определи 
што поточно кривичното дело; 

3) законски назив на кривичното дело заедно со 
наведување на одредбите на кривичниот закон 
што треба да се применат по предлог од 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 
прочитаат и предметите што служат за доказ; 

6) образложение во кое ќе се опише според ре-
зултатот на истрагата состојбата на работата, ќе се 
наведат доказите со кои се утврдуваат решавач-
ките факти, ќе се изнесе одбраната на обвинетиот 
и становиштето на тужителот за наводите на одбра-
ната. 

АКО обвинетиот се наоѓа на слобода, во обви-
нителниот акт може да се предложи да се определи 
притвор, а ако се наоѓа во притвор може да се пред-
ложи да се пушти на слобода. 

Со еден обвинителен акт може да се опфатат 
повеќе кривични дела или повеќе обвинети само 
кога може според одредбите од членот 31 на овоЈ 
законик да се спроведе единствена постапка и де 
се донесе една пресуда. 

Член 242 
Обвинителниот акт му се доставува на надлеж-

ниот окружен суд во онолку примероци колку што 
има обвинети и еден примерок за судот. 

Веднаш по приемот на обвинителниот акт прет-
седателот на советот пред кој ќе се одржи главниот 
претрес ќе испита дали обвинителниот акт е про-
писно составен (член 241), 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 дек-а се откажал од гонењето, па 
ќе се запре постапката. 

Член 243 
Кога обвинителниот акт го подига оштетениот 

како тужител, а по неговиот предлог не е водена 
истрага, обвинителниот акт ќе му се предаде на 
истражниот судија. Ако истражниот судија смета 
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дека нема место за гонење, ќе побара одлука од 
советот на окружниот суд. 

Истражниот судија ќе побара одлука од сове-
тот на окружниот суд и кога ќе прими приватна 
тужба за кривично дело од надлежноста на окруж-
ниот суд за кое не е водена истрага, ако смета дека 
постојат околности од членот 249 точ. 1 до 3 на овој 
законик. 

Против решението на советот оштетениот како 
тужител односно приватниот тужител има право на 
жалба. 

Ако истражниот судија или советот се согласи 
со обвинителниот акт или со приватната тужба, таа 
ќе му се предаде на претседателот на советот пред 
кој треба да се одржи главниот претрес. 

Член 244 
Кога во обвинителниот акт е ставен предлог 

против обвинетиот да се определи притвор или да 
се пушти на слобода, за тоа решава веднаш, а нај-
доцна во рок од 48 часа, советот на окружниот суд 
(член 20 став 2). 

Ако обвинетиот се наоѓа во притвор а во обви-
нителниот акт не е ставен предлог да се пушти 
на слобода, советот на окружниот суд по службена 
должност во рок од при дена од денот на приемот 
на обвинителниот акт ќе испита дали уште посто-
јат причините за притвор и ќе донесе решение за 
продолжување или укинување на притворот. Жал-
бата против ова решение не го задржува извршу-
вањето на решението. 

Член 245 
Обвинителниот акт му се доставува на обви-

нетиот што е на слобода без одлагање, а ако се 
наоѓа во притвор во рок од 24 часа по приемот. 

Ако против обвинетиот е определен притвор со 
решение од советот на окружниот суд (член 244), 
обвинителниот. акт му се предава на обвинетиот 
при неговото затворање заедно со решението со кое 
се определува притвор. 

Ако обвинетиот што е лишен од слобода не се 
наоѓа во затвор кај окружен суд кај код ќе се 
одржи главниот претрес, претседателот на советот 
ќе нареди обвинетиот да се спроведе веднаш во 
тој затвор, каде што ќе му се предаде обвинител-
ниот акт. 

Член 246 
Обвинетиот има право да поднесе приговор 

против обвинителниот акт во рок од три дена од 
доставувањето. При врачувањето на обвинителниот 
акт судот ќе го упати обвинетиот за ова негово 
право. 

Приговор против обвинителниот акт може да 
поднесе и бранителот без нарочно овластување од 
обвинетиот, но не и против негова волја. 

. Приговорот се поднесува писмено до надлеж-
,ниот окружен суд или на записник црн тој суд или 
до најблискиот општински суд. 

Член 247 
Ненавремен приговор и приговор изјавен од 

неовластено лице ќе отфрли со решение претседа-
телот на советот пред кој треба да се одржи глав-
ниот претрес. За жалбата против ова решение од-
лучува советот на окружниот суд (член 20 став 2). 

Ако претседателот на советот според одредбата 
од претходниот став не го отфрли приговорот, ќе 
го достави со спи-сите до советот што решава за 
приговорот во седница. Ако е во прашање кривично 
дело за кое се гони по службена должност, за при-
говорот се решава по сослушување на јаваниот об-
винител. 

Член 248 
Ако советот на окружниот суд не го отфрли 

приговорот како ненавремен или како недопуштен, 
ќе пристапи кон испитување на обвинителниот 
акт. 

Кога советот на окружниот суд по повод при-
творот најде дека постојат доградби или недоста-

тоци во обвинителниот акт (член 241), или во самата 
постапка, или дека е потребно да се разјасни подобро 
состојбата на работата за да се испита основаноста 
на обвинителниот акт, обвинителниот акт ќе го врати 
да се отстранат забележаните недостатоци односно 
да се дополни истрагата. Тужителот е должен да го 
поднесе во рок од три дена од денот кога му е 
соопштена одлуката на советот исправениот обви-
нителен акт или да стави барање за спроведување 
односно дополнување на истрагата. Од оправдани 
причини советот може да го продолжи овој рок 
по баЈ)ање од тужителот. Ако оштетениот како ту-
жител или приватниот тужител го пропуштат спо-
менат.иот рок, ќе се смета дека се откажале од го-
нењето, и постапката ќе се запре. 

Ако советот вајде дека за кривичното дело што 
е пре,дмет на обвинението е надлежен некој друг 
суд, ќе го огласи за ненадлежен судот до кој е 
поднесен обвинителниот акт и предметот ќе го у-
пати до надлежниот суд. 

АКО советот утврди дека во списите се наоѓаат 
записници за исказите врз кои не може да се засно-
вува судска одлука (член 81), ќе донесе решение 
за нивно издвојување од списите. 

Член 249 
Решавајќи за приговорот против обвинителниот 

акт советот на окружниот суд ќе одлучи дека нема 
место за обвинение и дека се запира кривичната 
постапка, ако установи: 

1) дека делото што е предмет на обвинението 
не е кривично дело; 

2) дека постојат околности што ја исклучуваат 
критичната одговорност, а не доаѓа предвид примена 
на мерките за безбедност; 

3) дека нема барање од овластениот тужител 
или предлог односно одобрение од овластеното ли-
це, доколку е тоа потребно според законот, или дека 
постојат околност што го исклучуваат гонењето; 

4) дека нема доволно докази дека обвинетиот 
е основано сомнителен за делото што е предмет на 
обвинението. 

Член 250 
Ако не донесе ниедно од решенијата од чл. 248 

и 249 на овој законик, 'советот на окружниот суд 
ќе го одбие приговорот како неоснован. 

Во истото решение советот ќе одлучи и за пред-
лозите за спојување или разделување на предметот. 

Член 251 
АКО ОД повеќе обвинети само некои поднесле 

приговор против обвинителни-от акт, а причините 
поради кои судот нашол дека нема место за обви-
нение им користат и на некои од обвинетите што 
не подвоеле приговор, советот ќе постапи како да 
подаделе приговор и тие. 

Член 262 
Сите одлуки од советот на окружниот суд 

донесени по повод приговорот против обвинителниот 
акт мораат да бидат образложени, но така што од-
напред да не се влијае врз решавањето на оние 
прашања што ќе бидат предмет па расправање на 
главниот претрес. 

Член 253 
Против одлуката од советот на окружниот суд 

од членот 249 на овој законик тужителот може да 
изјави жалба. Против другите одлуки на советот 
донесени по повод приговорот против обвинителниот 
акт не е дозволена жалба, 

Б. ГЛАВЕН ПРЕТРЕС И ПРЕСУДА 

Г л а в а XX 
ПОДГОТОВКИ ЗА ГЛАВНИОТ ПРЕТРЕС 

Член 254 
Кога обвинителниот акт ќе добие правна сила, 

било затоа што обвинетиот изречно се откажал од 
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правото на приговор против обвинители пот акт или 
што истекол рокот за приговор, било затоа што е 
приговорот отфрлен или одбиен, претседателот на 
советот презема подготовки за одржуваше на глав-
ниот претрес. 

Член 255 
Главниот претрес се одржува во седиштето на 

судот и во судската зграда. 
Ако во одделни случаи просториите во судската 

зграда не се год ни за одржување' на претрес, прет-
седателот на судот може да определи да се одржи 
претрес во друга зграда. 

Главниот претрес може да се одржи и во дру-
го место на подрачјето на надлежниот суд, ако го 
дозволи тоа претседателот на повисокиот суд по 
образложен предлог од претседателот на судот. 

Член 256 
Претседателот на советот со наредба го опре-

делува денот, часот, и местото на главниот претрес. 
На главниот претрес ќе се повика оптужениот 

и неговиот бранител, тужителот, оштетените и нив-
ните законски застапници % и полномошници, како 
и толкувач. Исто така на главниот претрес ќе се 
повикаат сведоците и вештаците што ги предло-
жил тужителот во обвинителниот акт, а можат да 
се повикаат и сведоците и вештаците што ги пред-
ложил обвинетиот во приговорот против обвини-
телниот акт. , 

Во поглед на содржината на поканите^ за опту-
жениот и за сведоците ќе се применат одредбите 
на членот 168 и членот 214 од овој законик. 

Поканата мора да му се достави на оптуже-
ниот така што меѓу доставувањето на поканата 
и денот на претресот да остане доволно време за 
подготвување на одбраната, а најмалку осум дена. 

Оштетениот што не се повикува како сведок 
судот Не го извести во поканата дека претресот ќе 
се одржи и без него, а дека ќе се прочита неговата 
изјава за имотноправното барање. Исто така о-
пгеетениот ќе биде предупреден дека во случај на 
негово недоаѓање ќе се смета дека не сака да го 
продолжи гонењето ако јавниот обвинител се отка-
же од обвинението. 

Оштетениот како тужител и приватниот тужи-
тел ќе бидат предупредени во поканата дека ќе 
се смета оти се откажале од обвинението ако не 
дојдат на претресот, ниту испратат полномошници. 

Оптужениот, сведокот и вештакот ќе се преду-
предат вб поканата за последиците од недовѓањето 
на главниот претрес (чл. 275 и 277). 

Член 267 
Стран.ките и оштетените можат и по закажу-

вањето на главниот претрес да бараат на главниот 
претрес да се повикаат нови сведоци или вештаци 
или да се прибават други нови докази. Во своето 
образложено барање странките мораат да означат 
кои факти би требало да се докажат и со кои од 
предложените докази. 

Ако претседателот на советот го одбие предло-
гот за прибавување нови докази, тој предлог може 
да се повтори во текот на главниот претрес. 

Претседателот на советот може и без предлог 
од странките да нареди прибавување нови докази 
за главниот претрес. 

За одлуката со која се наредува прибавување „ 
нови докази ќе се известат странките пред да 
почне главниот претрес. „ v 

Член 258 
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 судаи-поротници да при-
суствуваат на претресот за да ги заменат члено-
вите на советот во случај на нивна спреченост. 

Член 259 
Ако се узнае дека некои од Сведоците или ве-

штаците што се повикани на главниот претрес, а 
не се уште сослушани, не ќе можат да дојдат на 
претресот поради долготрајна болест или поради 
други пречки, сведокот односно вештакот може да 
се сослуша во местото каде што се наоѓа. 

Сведокот односно вештакот ќе го сослуша, а 
по потреба и ќе го заколне, претседателот на со-
ветот или судијата член на советот или неговото 
сослушување ќе се изврши преку истражниот су-
дија на општинскиот или окружниот суд на чие 
подрачје се наоѓа сведокот односно вештакот. 

За времето и местото на сослушувањето ќе се 
известат странките, ако е тоа можно со оглед на 
итноста на постапката. Странките можат да при-
суствуваат на ова сослушување и да му поставуваат 
прашања на сведокот односно вештакот. 

Член 260 
Претседателот на советот може со наредба од 

важни причини, по предлог од странките или по 
службена должност, да го одложи денот на пре-
тресот. 

Член 261 
Ако тужителот се откаже од обвинителниот 

акт во текот на подготовките за главниот претрес, 
претседателот на советот ќе ја запре кривичната 
постапка со решение и ќе ги извести за тоа ли-
цата што се повикани на главниот претрес, а на 
оштетениот посебно ќе му обрне внимание за не-
говото право да може да го продолжи гонењето 
(чл. 60 и 62). 

Г л а в а XXI 
ГЛАВЕН ПРЕТРЕС 

1. Јавност на главниот претрес 1 

Член 262 
- Главниот претрес е јавен. 

На главниот претрес можат да присуствуваат 
полнолетни лица. 

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. 

Ако малолетно лице треба да присуствува на 
претресот како сведок или оштетен, ќе се отстрани 
од судницата штом не е веќе потребно неговото 
присуство. 

Член 263 
Од отворањето на заседанието па до завршето-

кот 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 го бараат тоа интере-
сите за чување тајна, интересите на јавниот ред 
или разлозите на моралот. 

Член 264 
Исклучувањето на јавноста не се однесува на 

странките, оштетениот, нивните застапници и бра-
нителот. 

Советот може да дозволи на главниот претрес 
на кој е јавноста исклучена да присуствуваат од^ 
делни службени лица, научни и јавни работни-
ци, а по барање од оптужениот може тоа да им го 
дозволи и на неговиот брачен другар и неговите 
блиски роднини. 

Претседателот на советот ќе им обрне внима-
ние на лицата што присуствуваат на претресот на 
кои е исклучена јавноста дека се должни да го 
чуваат како тајна се она за што узнале на пре-
тресот и ќе им укаже на последиците од одава-ч 
њето на тајната (член 285 од Кривичниот за^ 
коник). 
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Член 265 
Одлука за исклучување на јавноста донесува 

советот со решението кое мора да биде образложено 
и јавно објавено. 

Решението за исклу,чување на јавноста може 
да се напаѓа само во жалбата на пресудата. 

2. Раководење со главниот претрес 
Член 266 

Претседателот, членовите на советот, записни-
. чарот како и дополнителните судии и судиите-по-

ротници (член 258), мораат непрекинато да бидат на 
претресот. 

Претседателот на советот е должен да утврди 
дали е советот составен според одредбите од овој зако-
ник и дали постојат причини поради кои мораат 
да се изземат членовите на советот и записничарот 
(член 38 точ. 1 до 51. 

Член 267 
Претседателот на советот раководи со претре-

сот, го Испитува оптужениот, ги сослушува сведо-
ците и вештаците и им дава збор на членовите на 
советот, на странките, на оштетениот, на закон-
ските застапници, на полномошници^, бранителот 
и на вештаците. 

Претседателот на советот е должен да се гри-
жи^ за сестрано претресување на предметот, про-
најдување на вистината и отстранување на се она 
што ја развлечува постапката а не служи за раз-
јаснување на предметот. 

Претседателот на советот одлучува за предло-
зите на странките доколку за нив не одлучува 
советот. 

За предлогот за кој не постои согласност од 
странките и за согласните предлози од странките 
што не ќе ги усвои претседателот одлучува советот. 
Советот исто така одлучува за приговорот против 
мерките од претседателот на советот што се одне-
суваат на раководењето со претресот. 

Решенијата од советот секогаш се ебјавуваат 
- и со кусо образложение се внесуваат во записникот 

за главниот претрес. 
Член 268 

Главниот претрес тече по оној ред што е опре-
делен во овој законик, но советот може да опре-
дели да се отстапи од редовниот тек на расправа-
њето поради посебни околности, а особено поради 
бројот на оптужените, бројот на кривичните дела и 
обемот на доказниот материјал. 

Член 269 
Претседателот на советот е должен да се гри-

жи за одржување на редот во судницата и за досто-
инството на судот. Тој може веднаш по отворањето 
на заседанието да им обрне внимание на лицата 
што присуствуваат на главниот претрес да се вла-
деат пристојно и да не ја пречат работата на судот. 

Советот може да нареди да се отстранат од 
заседанието сите лица што како^ слушатели при-
суствуваат на главниот претрес, ако-со мерките за 
одржување на редот предвидени во овој законик 
не би можело да се обезбеди непречено одржување 
на главниот претрес. 

Во судницата не можат да се вршат филм-
1 ски или телевизиски снимања. По исклучок, прет-

седателот на републичкиот врховен суд може да 
одобри такво снимање на одделен главен претрес? 

Член 270^ 
Ако оптужениот, бранителот, оштетениот, за-

конскиот застапник, полномошникот, сведокот, ве-
штакот, толкувачот или друго лице што присуству-
ва 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 остане опомената без 

успех, советот може да нареди оптужениот да се 
отстрани од судницата, а другите лица може не 
само да ги острени туку и да ги казни со парична 
казна до 300 динари. 

По одлука од советот оптужениот може да би-
де 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 
советот ќе го повика оптужениот и ќе го извести 
за текот'fea претресот. Ако би продолжил оптуже-
ниот да го нарушува редот или да го навредува 
достоинството на судот, советот може повторно да го 
отстрани од заседанието. Во тој случај претресот ќе 
се доврши без присуство на оптужениот, а пресу-
дата ќе му ја соопшти претседателот или судија 
член на советот во присуство на записничарот. 

На бранител или полномошник кој и по ка-
зната ќе продолжи да го нарушува редот советот 
може да му ја ускрати натамошната одбрана од-
носно застапување на претресот, и во тој случај 
странката ќе се повика да земе друг бранител од-
носно полномошник. Ако не е можно тоа да се 
стори веднаш без штета по интересите по оптуже-
ниот иљи застапуваниот, или ако во случај на за-
должителна одбрана не може веднаш да се постави 
и друг бранител, претресот ќе се прекине или одложи, 
а бранителот односно полномошникот ќе се осуди 
да ги плати трошоците што станале поради преки-
нувањето односно одлагањето на претресот. 

Ако судот го отстрани од судницата оштете-
ниот како тужител или приватниот тужител или 
нивниот законски застапник, претресот ќе се про-
должи и во нивна отсутност, но судот ќе им обрне 
внимание ^ека можат да земат полномошник. 

Ако јавниот обвинител или лицето што го заме-
нува го нарушува редот, претседателот на советот 
ќе го извести за тоа надлежниот јавен обвинител, 
а може да го прекине претресот и да побара од 
надлежниот јавен обвинител да определи друго 
лице за застапување на обвинителниот акт. 

Кога судот ќе казни адвокат или адвокатурата 
приправник што го нарушува редот, ќе ја извести 
за тоа адвокатската комора. 4 

Член 271 
Против решението за казната и должноста за 

плаќање на трошоците што станале поради преки-
нувањето односно одлагањето на главниот претрес 
дозволена е жалба, но советот може да го отповика 
решението за казната.-

Против други одлуки што се однесуваат до 
одржувањето на редот и управувањето со претре-
сот не е дозволена жалба. ч 

Член 272 
Ако оптужениот стори на главниот претрес 

кривично дело ќе се постапи според одредбата на 
членот 309 од овој законик. 

Ако некој друг во текот на главниот претрес 
стори во заседанието кривично дело, советот може 
да го прекине главниот претрес и по усно обви-
нение' на тужителот, да суди за стореното кривич-
но дело веднаш, а може за тоа дело да суди по 
завршетокот на започнатиот претрес. 

Ако постојат основи на сомневање дека сведо-
кот или вештакот дал лажен исказ на главниот 
претрес, за тоа кривично дело не може веднаш да 
се суди. Во таков случај претседателот на советот 
можела нареди за исказот на сведокот односно на 
вештакот да се состави посебен записник, кој ќе му 
го достави на јавниот обвинител. Овој записник ќе 
го потпишат сослушаниот сведок односно вештак. 

Ако не е можно веднаш да му се суди на сто-
рителот на кривичното дело за кое се гони по слу-
жбена должност, или ако е за судење надлежен 
повидок суд, ќе се извести за тоа надлежниот јавен 
обвинител заради натамошна постапка, 



Среда, 13 декември 1967 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 50 - Старана 1145 

Ѕ. Претпоставки за одржување на главниот претрес 
Член 273 

Претседателот на советот го отвора заседани-
ето и го објавува предметот на главниот претрес. 
Потоа утврдува дали дошле сите повикани лица, 
па ако не дошле, проверува да ли им се предадени 
покани и дали го оправдале својот изостанок. 

Член 274 ф 
Ако на главниот претрес што е закажан врз 

основа на обвинителен акт од јавниот обвинител 
не дојде јавниот обвинител или лице што го заме-
нува, претресот ќе се одложи. 

Ако на главниот претрес не дојде оштетениот 
како тужител или приватниот тужител, иако се 
уредно повикани, ниту нивниот полномошник, сове-
тот ќе ја запре постапката со решение. 

Член 275 
Ако е оптужениот уредно повикан, а не дојде на 

главниот претрес ниту го оправда својот изостанок, 
советот ќе нареди да се доведе присилно. Ако не би 
можело доведувањето да се изврши веднаш, советот 
ќе го одложи претресот и ќе нареди оптужениот да 
се доведе присилно на идниот претрес. Во овој слу-
чај советот може да нареди оптужениот да ги под-
несува трошоците што станале со одлагањето на 
претресот како и трошоците за доведување. 

На оптужениот може. по предлог од јавниот об-
винит-ел, да му се суди во отсуство само ако е во 
бегство или инаку не им е достижен на државните 
органи. 

Против решението^ од советот со кое се одбива 
предлогот да му се суди на оптужениот во отсуство 
јавниот обвинител има право на жалба. 

Член 276 
Ако на главниот претрес не дојде бранителот 

што е уредно повикан, или ако бранителот го напу-
шти претресот, а не постои можност веднаш да се 
земе односно постави друг бранител без штета за 
одбраната, претресот ќе се одложи. Во ваков случај 
советот ќе одлучи со решение трошоците што ста-
нале поради одлагањето да ги поднесува браните-
лот ако може тоа да и се припише на неговата вина. 

Член 277 
Ако некој од сведоците или вештаците неоправ-

дано изостане и покрај уредна покана, советот може 
да нареди да се доведе присилно веднаш. 

Главниот претрес може да започне и без при-
суство на повикан сведок или вештак, и во тој слу-
чај советот ќе одлучи во текот на претресот дали 
поради отсуство на сведокот или виштакот треба 
претресот да се одложи. 

Советот може да казни сведок или вештак, што 
е уредно повикан а не го оправдал изостанокот, со 
парична казна до 300 динари и да го осуди да ги 
поднесува трошоците предизвикани со неговиот изо-
станок, а може да нареди на новиот претрес да се 
доведе присилно. Советот може во оправдан случај 
да ја отповика одлуката за казната. 

4. Одлагање и прекинување на започнатиот главев 
претрес 

Член 278 
Вон случаите предвидени посебно во овој зако-

ник, главниот претрес ќе се одложи со решение од 
советот ако во текот на претресот се измени состој-
бата на работата така што да е потребно одлагање 
заради подготвување на обвинението или одбраната, 
или ако е потребно да се прибават нови докази, или 
ако се утврди во текот на претресот дека кај опту-
жениот по стореното кривично дело настапило при-
времено душевно заболување или привремено ду-
шевно растројство, или ако постојат други пречки 
главниот претрес Да се спроведе Ф успех до крај. 

Во решението со кое се одлага претресот ќе се 
определи, кога е тоа можно, денот и часот кога ќе 
се продолжи главниот претрес. Со истото решение 
советот може да определи да се приберат оние до-
кази што би можеле со време да се загубат. 

Против решението од претходниот став на овој 
член не е 'дозволена жалба. 

Член 379 
Главниот претрес што е одложен мора одново да 

почне ако се изменил составот на советот, но по со-
слушувањето на странките советот може да одлу^ 
чи во ваков случај да не се сослушуваат сведоците 
и вештаците повторно и да не се врши нов увид, 
туку да се прочитаат исказите од сведоците и ве-
штаците дадени на поранешниот главен претрес од-
носно да се прочита записникот за увидот. 

Ако главниот претрес што бил одложен се 
одржува пред истиот совет, Toi ќе се продолжи, а 
претседателот на советот накусо ќе го изнесе текот 
на поранешниот претрес, но и во овој случај советот 
може да определи претресот да почне одново. ч 

Ако одлагањето траело подолго од еден месец, 
или ако се одржува претресот пред друг претседател 
на советот, претресот мора одново да почне и сите 
докази мораат да се изведат повторно. 

Член 280 
Вон од случаите предвидени посебно во овој за-

коник. претседателот на советот може да го преки-
не главниот претрес заради одмор, или поради исте-
кот на работното време или заради тоа во кусо вре-
ме да се приберат определени докази. 

Прекинатиот претрес се продолжува секогаш 
пред истиот совет. 

Ако претресот не може да се продолжи пред 
истиот совет или ако прекинот на претресот тра-
ел подолго, од осум дена, ќе се постапи според од-
редбите на членот 279 од овој законик. 

Член 281 
Ако во текот на главниот претрес пред coeetf 

составен од еден судија и двајца судии-поротници 
се покаже дека фактите врз кои се заонова обви-
нението укажуваат на кривично дело за чие су-
дење е надлежен совет составен од двајца судрен и 
тројца судии-^поротници, ќе се дополни советот и 
претресот ќе започне одново. 

5. Записник за главниот претрес 
Член 282' 

За работата на главниот претрес мора да се во-
ди записник во кој мора да се внесе во битни црти 
целиот тек на претресот. 

Претседателот на советот може да нареди цели^ 
от тек на главниот претрес или одделни негови де-ч 
лови да се бележат стенографски. Стенографските 
белешки ќе се преведат, прегледаат и приклучат коѕ! 
записникот во рок од 48 часа. 

Претседателот на советот може. по предлог од 
странката или по службена должност, да нареди да се 
запишат во записникот дословно изјавите што гН 
смета особено важни. 

Ако е потребно, а особено ако се внесуваат вф 
записникот дословно изјавите од некое лице, црет^ 
седателот на советот може да нареди односниот дejf 
од записникот веднаш да се прочита, а ќе се про-
чита секогаш кога го бара тоа странката, браните^ 
лот или лицето чија изјава се внесува во записни-
кот. 

Член 283 
Записникот мора да биде завршен со заклучува-

њето на заседанието. Записникот го потпишуваа^ 
претседателот на советот и записничарот. 

Странките имаат право да го прегледаат завр-
шениот записник и неговите прилози, да ставаа за^ , 
белешки во поглед на содржината и да бараат иф. 
прашеа на записникот, 
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Исправки на погрешно запишани имиња, брое-
ви и други очигледни грешки во пишувањето може 
да нареди претседателот на советот по предлог од 
странките или од испитаното лице или по служ-
бена должност. Други исправки и дополненија на 
записникот може да нареди само советот. Предло-
зите од странките во поглед на записникот, како н 
извршените исправки и дополненија, мораат да се 
забележат во продолжението на завршениот запи-
сник, па претседателот на советот и записничарот 
ќе го потпишат и продолжението на записникот. 

Член 284 
Во уводот на записникот мора да се назначи су-

дот пред кој се одржува главниот претрес, местото 
и времето на заседанието, името и презимето на 
претседателот на советот, на членовите на советот 
и на записничарот, на тужителот, оптужениот и бра-
нителот, на оштетениот и неговиот законски заста-
пник или полномошник, на толкувачот, кривичното 
дело што е предмет на претресувањето, како и дали 
е претресот јавен или е исклучена јавноста. 

Записникот мора особено да содржи податоци за 
тоа кој обвинителен акт е прочитан односно усно 
изложен на претресот и дали тужителот го изме-
нил или проширил обвинението, какви пред-
лози поднесувале странките и какви" одлуки доне-
сувал претседателот на советот или советот, кои 
докази се изведени, дали се прочитани некакви за-
писници и други писмена и какви забелешки ста-
виле странките во поглед на прочитаните записни-
ци или писмена. Ако е јавноста исклучена на глав-
ниот претрес, во записникот мора да се назначи 
дека претседателот на советот ги предупредил 
присутните за последиците ако го откријат не-
овластено она за што у з н а л е на тој претрес како 
тајна. 

Исказите на оптужениот, сведоците и вешта-
ците се внесуваат во записникот така што да се 
прикаже нивната суштествена содржина. Овие иска-
зи се внесуваат во записникот само доколку содр-
жат отстапување или дополнување на нивните по-
ранешни искази. По барање од странката претседа-
телот на советот ќе нареди да се прочита делумно 
или во целина записникот за поранешниот исказ. 

По барање од странката во записникот ќе се 
внесе и прашањето односно одговорот што го одбил 
советот како - недозволен. 

Член 235 
Во записникот за главниот претрес мора да се 

внесе и суштествената содржина на пресудата и да 
се назначи дали е пресудата 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 ви-
новен, а во 0B0i последен случај и податоците од 
членот 322 точ 2 до 7 од овој законик. Ако е доне-
сено решение за притвор (член 324), мора и тоа да се 
внесе во записникот за главниот претрес. 

6. Почеток на главниот претрес и испитување на 
оптужениот 

Член 286 
Кота претседателот на советот утврдил дека на 

главниот претрес дошле сите повикани лица. или 
кога советот одлучил претресот да се одржи и во 
отсуство на некое од повиканите лица, или оставил 
за тие прашања да реши подоцна, претеседателот на 
советот ќе го повика оптужениот и од него ќе ги 
земе личните податоци (член 203) за да се увери за 
неговиот идентитет. 

Член 287 
Откога ќе биде утврден идентитетот на опту-

жениот, претседателот иа советот ќе ги опомене! 

сведоците за должноста да му изнесат на судот с^ 
што им е познато за предметот и ќе им укаже на 
последиците од лажно сведочење. По тоа све-
доците одат на местото што е определено за нив и 
чекаат да бидат повикани заради сослушување. 

Вештаците ќе ги опомене претседателот на со-
ветот за должноста да го даваат својот наод и 
мислење според најдобро знаење и ќе им обрне вни-
мание за последиците ако дадат лажен наод и 
мислење, и опрема околностите ќе ги задржи да го 
след а% текот на претресот или ќе ги упати да поче-
каат на определено место додека не бидат повикани. 

Ако е оштетениот присутен, а уште не го при-
јавил им оти on ра в н ото барање, претседателот на со-
ветот ќе го упати дека може да даде предлог за 
остварување на тоа барање во кривичната по-
стапка. 

Ако оштетениот како тужител или приватниот 
тужител треба да се сослушаат како сведоци нема 
да се отстранат од заседанието. 

Претседателот на советот може да преземе по-
требни мерки да се спречи договарање меѓу све-
доците, вештаците и странките. 

Член 288 
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 дава 
објасненија во поглед на нивните искази. 

Член 289 
Главниот п,ретрес почнува со читање на обви-

нителниот акт или на приватната тужба. 
Обвинителниот акт и приватната тужба ја чита 

по правило тужителот, но претседателот на советот 
може место тоа, ако е во прашање обвинителен 
акт на оштетениот ка-ко тужител или приватна ту-
жба. усно да ја изложи нивната содржина. На 
тужителот ќе му се дозволи да го дополни излага-
њето на претседателот на советот. 

АКО е оштетениот присутен, може да го обра-
зложи имотноправното барање, а ако не е прису-
тен, неговиот предлог ќе го прочита претседа-
телот на советот. 

Член 290 
Откога е прочитан обвинителниот акт или при-

ватната тужба или е усно изложена нивната содр-
жина, претседателот на советот пристапува кон 
испитување на оптужениот. 

При испитувањето на оптужениот не можат да 
присуствуваат сооптужените што не се уште испи-
тани. 

Претседателот на советот ќе го праша опту-
жениот дали го разбрал обвинението. Ако претсе-
дателот на советот се увери дека оптужениот не 
го разбрал обвинението, повторно ќе му ја изложи 
неговата содржина на таков начин да може опту-
жениот најлесно да ја разбере 

Потоа претседателот на советот ќе го повика 
оптужениот да се изјасни за секоја точка на обви-
нението и да изнесе своја одбрана. 

' Оптужениот не е должен да се изјасни за обви-
нението ниту да изнесува своја одбрана. 

Член 291 
При испитувањето на оптужениот на главниот 

претрес согласно ќе се применуваат одредбите што 
важат за испитување на обвинет во истрага. 

АКО оптужениот не сака воопшто да одговара 
или не сака да одговара на одделно прашање, ќе 
се прочита неговиот поранешен исказ или дел од 
тој исказ. 

Кога оптужениот при испитувањето на главниот 
претрес ќе отстапи од својот поранешен исказ, прет-
седателот на советот ќе му укаже на от-
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стапувањето и ќе го праша зошто сега искажува 
поинаку, а по потреба ќе го прочита неговиот пора-
нешен исказ или дел од тој исказ. 

По завршеното испитување претседателот е дол-
жен да го праша оптужениот дали има уште нешто 
да наведе во своја одбрана. 

Член 292 
Кога претседателот ш советот ќе го заврши ис-

питувањето на оптужениот, членовите на советот 
можат да му поставуваат прашања на оптужениот 
непосредно. Тужителот бранителот, опгаетениот, за-
конскиот застапник, полномошникот, сооптужениот 
и вештаците можат непосредно да му поставуваат 
прашања на оптужениот по одобрение од претседа-
телот на советот. 

Претседателот ќе забрани прашање или одго-
вор на веќе поставено прашање ако е тоа недозво-
лено (член 204) или не се однесува на предметот. 
Ако претседателот на советот забоани да се постави 
определено прашање или да се даде одговор, стран-
ките можат да бараат за тоа да одлучи советот. 

Член 293 
Кога ќе се заврши испитувањето на првиот 

оптужен, ќе се пристапи по ред кон испитување на 
други оптужени, ако ги има. При тоа претседателот 
на советот може да им ги предочи исказите на по-
рано испитаните сооптужени, а веќе испитаните оп-
тужени може да ги повика да се изјаснат за иска-
зите на секој сооптужен испитан подоцна. 

Ако исказите на одделни сооптужени за иста 
околност се разликуваат, претседателот на советот 
може да ги соочи со оружените. 

Член 294 
Оптужениот може во текот на главниот претрес 

да се договара со својот бранител, по за тоа како 
ќе одговори на поставеното прашање н,е може да се 
советува ни со својот бранител ниту со некој друг. 

7. Доказна постапка 
Член 295 

Откога е испитан оптужениот постапката се про-
должува со изведување докази. 

Докажувањето ги опфаќа сите факти за кои 
судот смета дека се важни за правилното пресуду-
вање. 

Доказите се изведуваат по оној ред што ќе го 
утврди претседателот на советот. 

Странките и оштетениот можат до завршетокот 
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 ги одбил по-
рано претседателот на советот или советот. 

Советот може да одлучи да се изведат и докази 
што не се предложени или од кои се откажал пред-
лагачот. 

Член 296 
Признанието на оптужениот на главниот пре-

трес, колку и да е потполно, не го ослободува судот 
од должноста да изведува и други докази. 

Член 297 
При сослушувањето на сведоците и вештаците 

на главниот претрес согласно ќе се применуваат 
одредбите што важат за нивното сослушување во 
истрагата. 

Сведок што не е сослушан по правило нема да 
присуствува при изведувањето на доказите, а веш-
так што уште не дал свој наод и мислење нема да 
присуствува на претресот додека друг вештак дава 
свој исказ за истиот предмет. 

Член 298 
Советот може да одлучи сведок, што не е за-

колнат во истрагата, да положи заклетва на сво-
јот исказ. 

Заклетвата се полата усно. 
Текстот на заклетвата гласи: „Се заколнувам 

со својата чест дека за сето што ме прашал судот 
сум зборувал вистина и дека ништо што сум знаел 
за оваа работа не сум премолчел." 

Советот може да одлучи сведокот да положи 
заклетва пред да биде сослушан. 

Неми сведоци што знаат да читаат и пишуваат, 
се заколнуваат на тој начин што го потпишуваат 
текстот на заклетвата, а глуви сведоци ќе го про-
читаат текстот на заклетвата. Ако глуви или неми 
сведоци не знаат ни да читаат ниту да пишуваат, 
ќе се заколнат преку толкувач. 

Ако сведок положил заклетва во истрагата, ќе 
се опомене на веќе положената заклетва. 

Член 299 
Советот може да одлучи вештак да положи 

заклетва пред вештачењето. 
Заклетвата се полага усно. 
Текстот на заклетвата гласи: ,,Се заколнувам со 

својата чест дека вештачењето ќе го извршам со-
весно и според своето најдобро знаење и дека пот-
полно и точно ќе го изнесам својот наод и мислење." 

Постојано поставен заколнат вештак место за-
клетва ќе се опомене на веќе положената заклетва. 

Вештакот го излага усно на главниот претрес 
својот наод и мислење. Ако вештакот пред главниот 
претрес го подготвил писмено својот наод и мисле-
ње, може да му се дозволи да го прочита, во кој 
случај неговиот писмен состав ќе се приложи кои 
записникот. 

Член 300 
Кога претседателот на советот ќе го заврши 

сослушувањето на одделен сведок или вештак, чле-
новите на советот можат да му поставуваат праша-
ња на сведокот односно вештакот непосредно. Ту-
жителот, оптужениот, бранителот, оштетениот, за-
конскиот застапник, полномошникот и вештаците 
можат по одобрение од претседателот на советот не-
посредно да им поставуваат прашања на сведоците 
и вештаците. 

Претседателот ќе забрани прашање или ќе од-
бие одговор на веќе поставено прашање ако е тоа 
недозволено (член 204) или не се однесува на пред-
метот. Ако претседателот на советот забрани да се 
постави определено прашање или да се даде одго-
вор, странките можат да бараат за тоа да одлучи 
советот. 

Член 301 
Ако сведокот или вештакот при поранешното 

сослушување навел факти за кои повеќе не се се-
ќава или ако отстапи од својот исказ, ќе му се 
предочи поранешниот^ исказ односно ќе му се укаже 
на отстапувањето и ќе се праша зошто сега иска-
жува поинаку, а по потреба ќе се прочита неговиот 
поранешен исказ или дел од тој исказ. 

Член 302 
Сослушаните сведоци и вештаци остануваат во 

судницата ако претседателот на советот по сослу-
шувањето на странките не ги отпушти сосем или 
ако не нареди привремено да се отстранат од суд-
ницата. 

По предлог од странките или'.по службена дол-
жност претседателот може да нереди сослушаните 
сведоци и вештаци да се отстранат од судницата и 
подоцна повторно да се повикаат и уште еднаш 
да се сослушаат во присуство или отсуство на дру-
ги сведоци и вештаци. 

Член 303 
Ако се узнае на главниот претрес дека повика-

ниот сведок или вештак, што не е сослушан по-
рано, не може да дојде пред судот или доаѓањето 
му е значително отежнато, советот може ако смета 
дека неговиот исказ е важен да нареди да го сос-
луша вон главниот претрес претседателот на советот 
или судијата член на советот или сослушувањето 
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да се изврши преку истражниот судија на општин-
скиот или окружен суд на чие подрачје се наоѓа 
сведокот односно вештакот. 

Ако е потребно да се изврши увид вон глав-
ни,от претрес, ќе го изврши претседателот на со-
ветот или судија член на советот. 

Странките секогаш ќе се известат кога и на 
кое место ќе се сослуша сведокот односно ќе се из-
врши увид, со напомена дека можат да присуству-
ваат на овие дејствија. Ако е оптужениот во прит-
вор советот ќе одлучи дали ќе присуствува на у-
видот 

Член 304 
Записниците за увидот вон главниот претрес, 

за претресувањето на стан и на лице и за одзема-
њето на предмети, како и исправите, книгите, спи-
сите и други писмена што служат како доказ ќе 
се прочитаат на главниот претрес за да се утврди 
нив-ната содржина, а по оцена ма советот може виз-
ната содржина накусо да се изнесе усно. Писмената 
што имаат значење на доказ по можност се подне-
суваат во оригинал. 

Предметите што можат да послужат за разјас-
нување на работата можат во текот на главниот 
претрес да му се покажат на оптужениот, а по по-
треба на сведоците и вештаците. 

Член 305 
Вон случаите што се посебно предвидени во овој 

законик, записниците за исказите на сведоците, на 
^обвинетите или на веќе осудените учесници во 
кривичното дело, како и записниците за наодот и 
мислењето на вештаците, можат да се прочитаат 
по одлука на советот само во овие случаи: 

1) ако испитаните лица умреле, душевно се раз-
болеле или не можат да се пронајдат или нивното 
доаѓање пред суд не е можно или е значително 
отежнато поради старост, болест или други важни 
причини: 

2) ако сведоците или вештаците без законски 
причини не сакаат да го дадат својот исказ на глав-
ниот претрес; 

3) ако се странките согласни место непосредно 
сослушување на сведокот односно вештакот што не 
е присутен, без оглед дали бил повикан или не, да 
се прочита записникот за неговото поранешно сос-
лушување 

Записниците за поранешното сослушување на 
лицата што се ослободени од должност да сведочат 
(член 212) не смеат да се прочитаат ако не се тие 
лица воопшто повикани на претресот или изјавиле 
на претресот дека не сакаат да сведочат. По за-
вршената доказна постапка советот ќе одлучи овие 
записници да се издвојат од списите и одвоено да 
се чуваат (член 81). Вака ќе постапи советот и во 
поглед на другите записници предвидени во чле-
нот 81 на овој законик, ако порано не е донесена 
одлука за нивното издвојување. 

Причините зошто се чита некој записник ќе се 
наведат во записникот за главниот претрес, а при 
читањето ќе се соопшти дали е сведокот или веш-
такот заколнат. 

Член 306 
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 дали имаат нешто да забележат. 

Член 307 
По завршената доказна постапка претседателот 

на советот ќе ги праша странките и оштетениот 
дали имаат некакви предлози за дополнување на 
доказната постапка. 

Ако никој не стави предлог за дополнување 
доказната постапка или ако предлогот биде одбиен, 
а советот најде дека состојбата на работата е изви-
дена, претседателот ќе објави дека е завршена до-
казната постапка. 

8. Измена и проширување на обвинението 
Член 308 

Ако тужителот најде во текот на главниот пре-
трес дека изведените докази укажуваат дека се из-
менила 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 за да се подготви 
нов обвинителен акт. 

За да се подготви одбраната судот може во 
таков случај да го одложи главниот претрес. 

Ако дозволи советот да се одложи главниот 
претрес поради подготвување нов обвинителен акт, 
ќе определи рок во кој мора тужителот да го под-
несе обвинителниот акт. Еден примерок од новиот 
обвинителен акт ќе му се достави на оптужениот, 
hi, приговор проти,в овој обвинителен акт не е доз-
волен. Ако тужителот не поднесе обвинителен акт 
в-о оставениот рок, советот ќе го продолжи главниот 
претрес врз основа на поранешниот обвинителен 
акт. 

Член 309 
Ако оптужениот стори кривично дело во текот 

на главниот претрес во заседанието или ако се от-
крие во текот на главниот претрес некое порано 
сторено кривично дело од обвинетиот, советот, по 
правило, по обвинението од овластениот тужител, 
кое може да биде и усно изнесено, ќе го прошири 
претресот и на тоа дело 

За да се подготви одбраната судот може во 
таков случај да го одложи главниот претрес, а може 
по сослушување на странките да одлучи за депото 
од претходниот став да се суди посебно. 

Ако за пресудување на делото од ставот 1 на 
ОВОЈ член е надлежен повисок суд, советот по сослу-
шување на тужителот ќе одлучи дали и предмегот 
по кој го води претресот ќе му го отстапи на над-
лежниот повисок суд заради пресудување. 

9. Збор на странките 
Член 310 

По завршената доказна постапка претседателот 
на советот им дава збор на странките, на оште-
тениот и на бранителот. Прво зборува тужителот, 
потоа оштетениот, бранителот па оптужениот. 

Член 311 
Тужителот во својот говор ќе ја изнесе сво-

јата оцена на доказите изведени на главниот пре-
трес, потоа ќе ги изложи своите заклучоци за фак-
тите важни за одлуката и ќе го даде и образложи 
својот предлог за кривичната одговорност на опту-
жениот, за одредбите на кривичниот закон што би 
требало да се применат, како и за олеснителни^ 
и отежнувачките околности што би требало да се 
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. 

Член 312 
Оштетениот или неговиот полномошник може во 

својот говор да го образложи имотноправното ба-
рање и да укаже на доказите за кривичната од-
говорност на оптужениот. 

Член 313 
Бранителот или оптужениот сам во својот говор 

ќе ја изложи одбраната и може да се осврне на 
наводите од тужителот и оштетениот. 

По својот бранител оптужениот има право да 
зборува сам, да се изј-асни далл ја усвојува одбра-
ната на бранителот и да ја дополни. 

Тужителот и оштетениот имаат право да одго-
ворат на одбраната, а бранителот односно оптуже-
ниот да се осврне на тие одговори. 

Последниот збор секогаш му припаѓа на опту-
жениот, 
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I Член 314 
Говорот на странките не може да се ограничи 

на определено време. 
Претседателот на советот може, по претходна 

опомена, да го прекине лицето што во својот говор 
го навредува јавниот ред и морал или навредува 
друг или се впушта во повторувања или изла-
гања што очигледно немаат врска со. предметот. 
Во записникот за главниот претрес мора да, се на-
веде дека говорот бил прекинат и зошто бил пре-
кинат. ( 

Кога обвинението го застапуваат повеќе лица 
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. 

По сите завршни говори претседателот на со-
ветот е должен да праша дали уште некој сака да 
изјави нешто . 

Член 315 
Ако советот по завршените излагања од стран-

ките не најде дека треба да се изведат уште не-
кои докази, претседателот на советот ќе објави дека 
е главниот претрес завршен. 

Потоа срветот ќе се повлече на советување и 
гласање заради донесување пресуда. 

Г л а в а ХХП 
ПРЕСУДА 

1. Изрекување на пресудата 

Член 316 
Ако судот во текот на советувањето не најде 

дека треба повторно да се отвори главниот претрес 
заради дополнување на постапката или разјасну-
вање на одделни прашања, ќе изрече пресуда. 

Пресудата се изрекува и објавува од името на 
народот. 4 

Член 317 
Пресудата може да се однесува само на она 

лице што е оптужен о и само на делото што е пред-
мет на обвинението содржано во поднесениот од-
носно на главниот претрес изменетиот или проши-
рениот обвинителен акт. 

Судот не е врзан за предлозите од тужителот 
во поглед на правната оцена на делото. 

Член 318 
Судот ја засновува пресудата само врз фактите 

и доказите што се изнесени на главниот претрес. 
Судот е должен да го оцени совесно секој доказ 

поединечно и во врска со другите докази и врз 
основа на таква оцена да изведе заклучок дали с 
некој факт докажан. 

2. Видови на пресуди 
Член 319 

Со пресудата обвинението се одбива или опту-
жениот се ослободува од обвинението или се огла-
сува за виновен. в 

Ако обвинението опфаќа повеќе кривични дела, 
во пресудата ќе се изрече дали и за кое дело се 
одбива обвинението или оптужениот се ослободува 
од обвинението џли се огласува за виновен. v 

Член 320 
Пресуда со која се одбива обвинението судот 

ќе изрече' 
1) ако за пресудувањето судот не е стварно над-

лежен; 
2) ако постапката е водена без барање од овла-

стениот тужител; 
3) ако тужителот од започнувањето па до за-

вршувањето на главниот претрес се откажал од 
обвинението; 

4) ако немало потребен предлог или одобрение 
или aiKo овластеното л ?це односно државниот орган 
се откажал од предлогот односно од одобрението; 

5) ако оптужениот за истото, дело е веќе право-
силно осуден, ослободен од обвинението или ако 
постапката против него е правосилно запрена со 
решение, а не е во прашање решението за запирање 
на постапката од членот 370 на овој законик; 

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 друѓи околности што го исклучу-
ваат кривичното гонење. 

Член 321 
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 сторил 

делото за кое се обвинува. 

Член 322 
Во пресудата во која се огласува оптужениот за 

виновен судот ќе изрече: 
1У за кое дело се огласува за виновен, со назна-

чување на фактите и околностите што прават о-
бележје на кривичното дело како и на оние од кои 
зависи примената на определена одредба од кри-
вичниот 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 кривич-
ниот закон; 

4) одлука за условната осуда; 
5) одлука за мерките за безбедност; 
6) одлука за засметување на притворот или веќе 

издржаната казна; 
7) одлука за трошоците на кривичната по-

стапка, за имотноправното барање, за одземањето 
на одликување, како и за тоа дека правосилната 
пресуда треба да се објави преку печат, радио или 
телевизија. 

Ако е оптужениот осуден на парична казна, во 
пресудата ќе се назначи рокот во кој треба па-
ричната казна да се плати и начинот на замената 
на паричната казна во случај паричната казна да 
не може да се наплати ни присилно. 

3. Објавување на пресудата 
/ 

Член 323 
Откога судот ја изрекол пресудата, претседа-

телот на советот веднаш ќе ја објави. Ако судот 
не е во можност да ја изрече пресудата истиот 
ден по завршувањето на претресот, ќе го одложи 
објавувањето на пресудата најмногу за три дена 
и ќе го определи времето и местото на објавувањето. 

Претседателот на советот во присуство на стран-
ките, нивните законски застапници, полномошницИ-
те и бранителот јавно ќе го^и^очита диспозитивот 
и ќе ги соопшти накусо причините на пресудата. 

Објавувањето ќе се изврши и кога странката, 
законскиот застапник полномошникот или брани-
телот не е присутен. Советот може да нареди на 
оптужениот, што е отсутен, пресудата да му ја со- , 
општи усно претседателот на советот или пресудата 
само да му се достави. 

Ако јавноста на главниот претрес била исклу-
чена, диспозитивот 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, 4 
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Сите присутни ќе го сослушаат читањето на 
диспозитивот на пресудата стоејќи. 

Член 324 
Кога ќе изрече, пресуда со која оптужениот се 

осудува на пет години строг затвор или потешка 
казна, советот ќе нареди притвор, ако оптужениот 
веќе не се наоѓа во притвор. 

Во случај кога ќе изрече пресуда на помала 
казна строг затвор или на безусловна казна затвор, 
советот ќе нареди притвор под условите од членот 
176 став 2 точ. 1 и 3 на овој законик, а ќе го укине 
притворот ако оптужениот веќе се наоѓа во притвор, 
а повеќе не постојат причините поради кои бил 
нареден. 

Притвор советот секогаш ќе укине и ќе нареди 
оптужениот да се пушти на слобода ако е ослобо-
ден од обвинението, или е огласен за виновен а 
ослободен е од казна, или е осуден само на парична 
казна, или е условно осуден, или поради засмету-
вањето на притворот казната веќе ја издржал или 
ако обвинението е одбиено, освен во случајот кога 
е одбиено поради ненадлежност на судот. 

За определување или укинување на притворот 
по објавувањето на пресудата до нејзината право-
силност ќе се применува одредбата од ставот 2 на 
овој член. Одлуката ја донесува совет на окруж-
ниот суд (член 20 став 2) 

Пред донесувањето на решението со кое се о-
пределува или укинува притвор во случаите од ст. 
2 и 4 на овој член ќе се сослуша јавниот обвинител. 

АКО советот најде дека уште постојат причи-
ните за притвор, ќе донесе решение за продолжу-
вање на притворот. Посебно решение советот доне-
сува и кога треЅба да се определи .или укине при-
творот. Жалбата против ова решение не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Кога судот ќе изрече казна затв ор или строг за-
твор над една година, осудениот што се наоѓа во 
притвор може да се упати во казнено-поправна 
установа и пред правосилноста на пресудата, ако се 
согласи со тоа. 

Член 325 
По објавувањето на пресудата претседателот на 

советот ќе ги упати странките за правото на жалба. 
Ако е оптужениот условно осуден, претседа-

телот ќе му обрне внимание на значењето на услов-
ната осуда и на условите кон кои мора да се 
придржува. 

4. Писмена изработка и доставување на пресудата 

Член 326 
Објавената пресуда мора писмено да се изра-

боти во рок од три дена по објавувањето, а во сло-
жени работи по исклучок во рок од осум дена. 

Пресудата ја потпишуваат претседателот на со-
ветот и записничарот. 

Заверениот препис од пресудата ќе му се до-
стави на тужителот, на оптужениот лично или по 
барање од оптужениот на неговиот бранител, а во 
случаите на задолжителна одбрана — и на опту-
жениот и на неговиот бранител. Ако оптужениот 
се наоѓа во притвор, заверените преписи на пресу-
дата мораат да бидат испратени во роковите пред-
видени во ставот 1 на овој член. 

На оптужениот, на приватниот тужител и на 
оштетениот како тужител ќе им се достави и у-
патство за правото на жалба. 

На оштетениот ќе му се достави заверен пре-
пис од пресудата кога има право на жалба. 

Член 327 
Писмено изработената пресуда мора да има у-

вод, диспозитив 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 советот и записничарот, име и презиме 
на оптужениот, кривично дело за кое е оптужен 
и дали бил присутан на главниот претрес, ден на 
главниот претрес и дали претресот бил јавен, име 
и презиме на тужителот, бранителот, законскиот за-
стапник и на полномошникот што биле присутни 
на главниот претрес и ден на објавувањето на из-
речената пресуда. 

Диспозитивот на пресудата содржи: лични по-
датоци за оптужениот (име и презиме, прекар ако 
го има, име и презиме на родителите и моминско 
семејно име на мајката, каде е роден и каде жи-
вее, ден, месец и година на раѓањето, народност, 
државјанство и занимање, а ако оптужениот е 
резервен подофицер, офицер или воен службеник — 
негов чин односно класа и воениот округ во кој 
се води во евиденција) и одлука со која оптуже-
ниот 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. 

Ако е оптужениот огласен за виновен, д е п о -
зитниот на пресудата мора да ги опфати потреб-
ните податоци наведени во членот 322 од овој за-
коник. 

Во случај на стек на кривични дела, судот во 
диспозитивот на пресудата ќе ги внесе казните у-
тврдени за секое одделно кривично дело, а потоа 
казната што е изречена за сите дела во стек. 

Во образложението на пресудата судот ќе ги 
изнесе причините за секоја точка на пресудата. 

Судот определено и наполно ќе изнесе кои 
факти и од кои причини ги зема како докажани 
или недокажани давајќи при тоа особено оцена за 
веродостојноста на противречните докази, од кои 
причини не уважил одделни предлози од странките, 
со кои причини се раководел при решавањето, на 
правните прашања, а особено при утврдувањето 
дали постои кривично дело и кривична одговорност 
на оптужениот и при применувањето на определени 
одредби од кривичниот закон врз оптужениот и 
врз неговото дело. 

Ако е оптужениот осуден на казна, во образ-
ложението ќе се наведе кои околности судот зел 
предвид при одмерувањето на казната. Посебно су-
дот ќе образложи со кои причини се раководел 
кога нашол дека постои особено тежок случај или 
дека треба тој Да изрече построга казна од про-
пишаната (член 40а од Кривичниот законик), или 
кога нашол дека треба казната да се ублажи или 
оптужениот да се ослободи од казна или да се из-
рече условна осуда или дека треба да се применат 
мерки за безбедност. 

Ако оптужениот се ослободува од обвинението, 
во образложението особено ќе се наведе од кои 
причини наведени во членот 321 од овој законик 
се прави тоа." 

Во образложението на пресудата со која се од-
бива обвинението судот нема да се впушта во о-
цената на главната работа туку ќе се органичи 
само на причините за одбивањето на обвинението. 

Член 328 
Грешките во имињата и броевите како и друг^ 

очигледни грешки во пишувањето и сметањетогне-
достатоците во формата и несогласноста на препи-
сите од ̂ пресудата со оригиналот ќе ги поправи 
претседателот на советот во секое,време по барање 
од странките или по службена должност. Исправ-
ките ќе се извршат во посебно решение и ќе се 
внесат во оригиналот. 

Ако постои несогласност помеѓу оригиналот и 
преписите во поглед на точ. 1 до 3 став 1 на членот 
322 од овој законик, исправените преписи на пре-
судата ќе им се достават на лицата наведени во 
членот 326 од овој законик. Во овој случај рокот 
за жалба тече од денот на доставувањето на испра-
вениот препис на пресудата. 
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В. ПОСТАПКА ПО ПРАВНИТЕ ЛЕКОВИ 

Г л а в а XXIII 

РЕДОВНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

1. Жалба на пресудата од првостепениот суд 

а) П р а в о на и з ј а в у в а њ е ж а л б а 

Член 329 
Против пресудата донесена во прв степен ов-

ластените лица можат да изјават жалба во рок од 
осум дена од денот на доставувањето на преписот 
од пресудата. 

Ако пресудата му е доставена и на оптужениот 
и на неговиот бранител (член 326 став 3), но во 
различни денови, рокот за жалба ќе се смета од 
подоцнежниот ден. 

Навремено изјавена жалба од овластеното лице 
го одлага извршувањето на пресудата. 

Член 330 
Жалба можат да изјават странките, бранителот, 

законскиот застапник на оптужениот и оштетениот. 
Во корист на оптужениот жалба можат да из-

јават 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 му е доставен на оптужениот односно на 
неговиот бранител препис од пресудата. 

Јавниот обвинител може да изјави жалба како 
на штета така и во корист на оптужениот. 

Оштетениот може да ја напаѓа пресудата само 
поради одлуката на судот за трошоците на кри-
вичната постапка, но ако јавниот обвинител го пре-
зел гонењето од оштетениот како тужител (член 63 
став 2), оштетениот може да изјави жалба од сите 
причини од кои може да се напаѓа пресудата (член 
333). 

Бранителот и лицата од ставот 2 на овој член 
можат да изјават жалба и без особено овластување 
од оптужениот, но не и против негова волја. 

Член 331 
Оптужениот може да се откаже од правото на 

жалба само откога му е пресудата доставена. До-
дека не се донесе одлука од второстепениот суд 
оптужениот може да се откаже од веќе изјавената 
жалба. Оптужениот може да се откаже и од жалба-
та што ја изјавиле неговиот бранител или лицата 
споменати во членот 330 став 2 од овој законик. 

Тужителот и оштетениот можат да се откажат 
од правото на жалба од моментот на објавувањето 
на пресудата па до истекот на рокот за изјавување 
жалба, а можат додека не се донесе одлука од 
второстепениот суд да се откажат од веќе изјаве-
ната жалба. 

Одрекувањето и откажувањето од жалба не 
може да се отповика. 

б) С о д р ж и н а на ж а л б а та 

Член 332 
2Т'Ллбата треба да содржи: 
1) означување на пресудата против која се из-

јавува жалбата; 
2) причина за жалбата; 
3) предлог нагаѓаната пресуда да се укине или 

преправи во целина или делумно. 
Кота жалбата не ги содр.жи податоците од прет-

ходниот став, првостепениот суд ќе го повика жали-
телот да ја дополни жалбата со писмен поднесок 
или на записник при тој суд во определен рок. 

Ако жалителот ќе се одзове на оваа покана, судот 
ќе ја отфрли жалбата, но ако е жалбата изјавена 
Во корист на оптужениот судот сепак ќе му ја до-
стави на второстепениот суд доколку може да се 
утврди на која пресуда се однесува. 

Во жалбата можат да се изнесуваат нови факти 
и нови докази, но жалителот е должен да ги наведе 
причините зашто не ги изнесел порано. Повикувајќи 
се на нови факти жалителот е должен да ги наведе 
доказите со кои ќе се докажат тие факти, а пови-
кувајќи се на нови докази е должен да ги наведе 
фактите што сака да ги докаже со тие докази. 

в) П р и ч и н и п о р а д и к о и м о ж е д а с е 
н а п а ѓ а п р е с у д а т а 

Член 333 
Пресудата може да се напаѓа: 
1) поради суштествена повреда на одредбите од 

кривичната постапка; -
2) поради повреда на кр(ив!ични0т закон; 
3) поради погрешно или непотполно утврдена 

фактична состојба; 
4) поради одлука за казната", за мерките за без-

бедност, за трошоците на кривичната постаока, за 
имотноправните барања, одземање на одликување 
како и поради одлука за објавување на пресудата 
преку печат, радио или телевизија. 

Член 334 
Суштествена повреда на одредбите на кривич-

ната 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; 

2) ако на претресот учествувал судија или су-
ди ја-поротник што морал да се изземе (член 38 
точ. 1 до 5); 

3) ако главниот претрес бил одржан без лице 
чие присуство на претресот е задолжително според 
законот; 

4) ако била исклучена јавноста на главниот пре-
трес спротивно на закон; 

5) ако судот ги повредил прописите на кри-
вичната постапка во врска со прашањето дали по-
стои обвинение од овластениот тужител или предлог 
од оштетениот односно одобрение од надлежниот 
орган; 

6) ако пресудата ја донесол суд кој не можел 
поради стварната ненадлежност да суди во таа ра-
бота или ако судот го одбил неправилно обвине-
нието поради стварната ненадлежност; 

7) ако судот не го решил наполно предметот на 
обвинението со својата пресуда; 

8) ако обвинението е пречекорено (член 317 
став 1); 

9) ако со пресудата е повредена одредбата на 
членот 348 од овој законик; 

10) ако диспозитивот на пресудата е неразбир-
лив, противречен на самиот себеси или на причи-
ните на пресудата, или ако пресудата нема вооп-
што причини или во неа не се наведени причините 
за решителните факти или се тие причини наполно 
нејасни или во значителна мера противречни, иди 
ако за решителните факти постои значителна про-
тивречност меѓу она што се наведува во причините 
на пресудата за содржината на исправите или на 
записникот за исказите дадени во постапката и на 
самите тие исправи или на записникот. 

Суштествена повреда на одредбите на кривич-
ната постапка постои и ако судот додека го подгот-
вува главниот претрес или во тестот на претресот 
или при донесувањето на пресудата не применил 
или неправилно применил некоја одредба од овој 
законик, или на главниот претрес го повредил пра-
вото на одбраната а тоа влијаело или можело да 
влијае BD3 законитото и правилното донесување 
на пресудата. 

Член 335 
Повреда на кривичниот закон постои ако е по-

вреден кривичниот закон во прашањето: 
1) дали делото за кое се гони оптужениот е кри-

вично дело; 
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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 е гонењето исклу-
чено поради амнестија или помилување или рабо-
тата е веќе правосилно пресудена; 

4) дали во поглед на кривичното дело што е 
предмет на обвинението е применет закон кој не 
може да се примени; 

5) дали со одлуката за казната односно со од-
луката за мерката за безбедност е пречекорело овла-
стувањето што го има судот според законот; 

6) дали се повредени одредбите за засметува-
њето на притворот и издржаната казна. 

Член 336 
Пресудата може да се напаѓа поради погрешно 

или непотполно утврдена фактична состојба кога 
судот некој решителен факт погрешно го утврдил 
или не го утврдил. 

Непотполно утврдена фактична состојба постои 
и кога на тоа укажуваат нови факти или нови до-
кази 

Член 337 
Пресудата може да се напаѓа поради одлука за 

казната кога со оваа одлука не е пречекорено закон-
ското овластување (член 335 точка 5), но судот не ја 
одмерил правилно казната со оглед на околностите 
што влијаат казната да биде поголема или помала. 
Одлуката за казната може да се напаѓа и затоа што 
судот ги применил или не ги применил одредбите 
за ублажување на КчЧзпа г̂, за ослободување од каз-
ната или за условна осуда, или што судот не изре-
кол судска опомена иако постоеле за тоа законски 
услови. 

Одлуката за мерката за безбедност може да се 
напаѓа ако не постои повреда на законот од членот 
335 точка 5 од овој законик, но судот ја применил 
оваа мерка неправилно. 

Одлуката за трошоците на кривичната постапка, 
за имотноправните барања, како и одлуката за 
објавување на пресудата преку печат, радио или 
телевизија може да се напаѓа кога судот за овие 
прашања донесол одлука противно на законските 
одредби. 

г) П о с т а п к а по ж а л б а т а 

Член 338 
Жалбата се поднесува до судот што ја изрекол 

првостепената пресуда во доволен број примероци 
з̂ а судот и противната странка. 

Ненавремената (член 352) и недозволената (член 
353) жалба ќе ја отфрли со решение претседателот 
на советот на првостепениот суд. 

Член 339 
Еден примерок од жалбата првостепениот суд 

ќе достави до противната странка која може во рок 
од осум дена од приемот да поднесе до судот одго-
вор на жалбата. Жалбата и одговорот на жалбата 
со сите списи првостепениот суд ќе ги достави до 
второстепениот суд. 

Член 340 
Кога списите по жалбата ќе стигнат до второ-

степениот суд претседателот на жалбениот совет 
определува судија известител. АКО е во прашање 
кривично дело за кое се гони по службена дол-
жност, судијата известител ќе ги достави списите 
до надлежниот јавен обвинител кој е должен да ги 
разгледа и без одл-агање да му ги врати на судот. 

Јавниот обвинител враќајќи ги списите може да 
стави свој предлог или да изјави дека ќе стави 
предлог на седницата на советот. 

Кога јавниот обвинител ќе ги врати списите 
претседателот на советот ќе закаже седница на со-

ветот. За седницата на советот ќе се извести јав-
ниот обвинител. 

Судијата известител може по потреба да при-
бави од првостепениот суд извештај за повредите 
на одредбите од кривичната постапка, а може преку 
истиот суд да ги провери наводите на жалбата во 
поглед на нови докази и нови факти. 

Член 341 
За седницата на советот се известуваат и оп-

тужениот и неговиот бранител, како и оштетениот 
како тужител односно приватниот тужител кога 
постапката се води по нивно барање, ако кој и да 
е од нив во рокот предвиден за жалба или за од-
говор на жалба барал да биде известен, или ако 
претседателот на советот или советот најде дека 
присуството на странките би било корисно за раз-
јаснувањето на работата. 

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. 

Седницата на советот започнува со извештајот 
од судијата известител за состојбата на работата. 
Кога странките присуствуваат на седницата на 
советот, тие можат, по дозвола од претседателот на 
советот, да дадат потребни објасненија за своите 
саавови и можат да предложат да се прочитаат 
одделни списи. 

Недоаѓањето на странките што се уредно из-
вестени, не го спречува одржувањето на седни-
цата на советот. 

Член 342 
Второстепениот суд донесува одлука во седница 

на советот или врз основа на одржан претрес. 
Дали ќе се одржи претрес одлучува второстепе-

ниот суд во седницата на советот. 

Член 343 
Претрес пред второстепениот суд ќе се одржи 

само во случај ако е потребно да се изведат поради 
погрешно или непотполно утврдена фактична со-
стојба нови докази или да се повторат доказите из-
ведени веќе порано и ако постојат оправдани при-
чини предметот да не му се врати на првостепениот 
суд на повторен главен претрес 

На претресот пред второстепениот суд се пови-
куваат оптужениот и неговиот бранител, тужите-
лот, законските застапници и полномошници^ на 
оштетениот како тужител односно на приватниот 
тужител, како и оние сведоци и вештаци за кои 
судот ќе одлучи да се сослушаат. 

АКО е обвинетиот во притвор, претседателот на 
советот на второстепениот суд ќе преземе се што е 
потребно обвинетиот да се доведе на претресот 

АКО оштетениот како тужител или приватниот 
тужител не дојдат на претресот пред второстепе-
ниот суд нема да се примени одредбата на членот 
274 став 2 од овој законик. 

Член 344 
Претресот пред второстепениот суд почнува со 

извештај од известителот, кој ја изнесува состој-
бата на работата не давајќи свое мислење за осно-
ваноста на жалбата. 

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. 

Потоа ќе се повика жалителот да ја образложи 
жалбата па по него противникот да му одговори. 
Обвинетиот и неговиот бранител имаат секогаш по-
следен збор. 

Странките можат на претресот да изнесуваат 
нови докази и факти. 

Член 345 
Доколку во претходните членови не е опреде-

лено нешто друго, одредбите за главниот претрес 
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пред првостепениот суд согласно ќе се применунаат 
и во постапката пред второстепениот суд. 

д) Г р а н и ц и н а и с п и т у в а њ е т о н а 
п р в о с т е п е н а т а п р е с у д а 

Член 346 
Второстепениот суд ја испитува пресудата во 

оној дел во кој се напаѓа со жалбата, но мора секо-
гаш по службена должност да испита: 

1) дали постои повреда на одредбите на кри-
вичната постапка од членот 334 став 1 тон. 1, 5, 6, 
8, 9 и 10 од овој законик и дали главниот претрес е 
одржан во отсуство на оптужениот противно на од-
редбите од овој законик, а во случаите на задол-
жителна одбрана и во отсуство на бранителот на 
оптужениот; 

2) дали е повреден кривичниот закон на штета 
на оптужениот (член 335). 

Ако жалбата, изјавена во корист на оптужениот 
не ги содржи податоците од членот 332 став 1 на 
овој законик, второстепениот суд ќе се ограничи на 
испитувањето на повредите од точ. 1 и 2 од прет-
ходниот став како, и на испитувањето на одлуката 
за казната (член 337). 

Член 347 
Жалителот може на повредата на законот од 

членот 334 став 1 точка 2 од овој законик да се по-
викува во жалбата само ако не можел таа повреда 
да ја изнесе во текот на главниот претрес или ја 
изнесол но првостепениот суд не ја зел предвид. 

Член 348 
Ако е изјавена само жалба во корист на опту-

жениот пресудата не смее да се измени на негова 
штета. Во таков случај судот не смее да го осуди 
оптужениот според построг кривичен закон ниту на 
построга казна одошто бил осуден со првостепената 
пресуда. 

Член 349 
Жалбата поради погрешно или непотполно утвр-

дена фактична состојба изјавена во корист на оп-
тужениот содржи во себеси и жалба поради одлука 
за казната и мерките за безбедност (член 337 ст. 
1 и 2). 

Член 350 
Ако второстепениот суд по повод чија и да е 

жалба утврди дека причините поради кои ја донесол 
одлуката во корист на оптужениот се од корист и 
за некој од сооптужените што не изјавил жалба или 
не ја изјавил во тој правец, ќе постапи по службена 
должност како да постои таква жалба. 

ѓ) О д л у к и на в т о р о с т е п е н и о т с у д 
по ж а л б а т а 

Член 351 
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 
потврди пресудата на судот од прв степен, или да ја 
укине оваа пресуда и да го упати предметот до 
првостепениот суд на повторен претрес и одлука, 
или да ја преправи првостепената пресуда. 

Член 352 
Жалбата ќе се отфрли со решение како нена-

времена ако се утврди дека е поднесена по за,кон-
скиот рок. 

Член 353 
Жалбата ќе се отфрли со решение како недо-

зволена ако се утврди дека жалбата ја изјавило лице 
што не е овластено да поднесува жалба или лице 
што се откажало или ја повлекло жалбата или ако 
жалбата не е дозволена според законот. 

Член 354 
Второстепениот суд ќе ја одбие со пресуда жал-

бата како неоснована и ќе ја потврди пресудата на 
судот од прв степен кога ќе утврди дека не постојат 
причини поради кои се напаѓа пресудата ниту пов-
реди на закон од членот 346 став 1 од овој законик. 

Член 355 
Второстепениот суд уважувајќи ја жалбата или 

по службена должност ќе ја укине со решение пр-
востепената пресуда и ќе го врати предметот на по-
вторено судење ако утврди дека постои суштествена 
повреда на одредбите од кривичната постапка или 
ако смета дека поради погрешно или непотполно 
утврдена фактична состојба треба да се нареди нов 
главен претрес пред првостепениот суд. 

Второстепениот суд може да нареди новиот гла-
вен претрес пред првостепениот суд да се одржи 
пред наполно изменет совет. 

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 пресудување. 

Ако оптужениот се наоѓа во притвор второсте-
пениот суд ќе испита дали с^ уште постојат причи-
ните за притвор и ќе донесе решение за продолжу-
вање или укинување на притворот. Против ова ре-
шение не е дозволена жалба. 

Член 356 
Ако окружен суд како второстепен при разгле-

дувањето на жалбата установи дека за судењето во 
прв степен е стварно надлежен, ќе ја укине прво-
степената пресуда, предметот ќе го упати до советот 
на истиот суд и за тоа ќе го извести општинскиот 
суд. 

Но ако е изјавена само жалба во корист на оп-
тужениот, а се утврди дека за судењето во прв сте-
пен е надлежен повисок суд, не може да се укине 
првостепената пресуда само од таа причина, 

Член 357 
Второстепениот суд уважавајќи ја жалбата или 

по службена должност со пресуда ќе ја преправи 
првостепената пресуда, ако утврди дека решител-
ните факти во првостепената пресуда се правилно 
утврдени и дека со оглед на утврдената фактична 
состојба по правилна примена на законот треба да 
се донесе поинаква пресуда. 

Ако второстепениот суд најде дека постојат за-
конски услови за изрекување судска опомена, ќе 
ја преправи со решение првостепената пресуда и ќе 
изрече судска опомена. 

Член 358 
Во образложението на пресудата односно на ре-

шението второстепениот суд треба да ги оцени жал-
бените наводи и да ги изнесе повредите на законот 
што ги зел предвид по службена должност. 

Кога првостепената пресуда се укинува поради 
суштествени повреди на одредбите на кривичната 
постапка, во образложението треба да се наведе кои 
одредби се повредени и во што се состои повредата 
(член 334). 

Кога првостепената пресуда се укинува поради 
погрешно или непотполно утврдена фактична сос-
тојба, ќе се наведе во што се состојат недостатоците 
во утврдувањето на фактичната состојба, односно 
зошто новите докази и факти се важни и влија-
телни за донесување на правилна одлука. 

Член 359 
Второстепениот суд ќе му ги врати сите списи 

на судот од прв степен со доволен број заверени 
преписи од својата одлука за да им се предадат на 
странките и на другите заинтересирани лица. 

Ако оптужениот е во притвор, второстепениот 
суд е должен својата одлука со списите да му ја до-
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стави на судот од прв степен најдоцна во рок од 
три месеци од денот кога ги примил списите од тој 
суд. 

Член 380 
Првостепениот суд на кој му е предметот упа-

тен на судење ќе го земе за основа поранешниот 
обвинителен акт. Ако пресудата од првостепениот 
суд е делумно укината, првостепениот суд ќе го зе-
ме за основа само оној дел од обвинението што се 
однесува на укинатиот дел од пресудата. 

На новиот претрес странките можат да истак-
нуваат и нови факти и да изнесуваат нови докази. 

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. 

При изрекувањето на нова пресуда првостепен 
ниот суд е врзан со забраната пропишана во членот 
348 од овој законик. 

Ако оптужениот е во притвор советот на прво-
степениот суд е должен да постапи според членот 
183 став 2 од овој законик. 

2. Жалба на пресудата од второстепениот суд 

Член 361 
Против пресудата од второстепениот суд е доз-

волена жалба до повисокиот суд само во следните 
случаи: 

1) ако републичкиот врховен суд како второсте-
пен суд изрекол смртна казна или казна строг зат-
вор на дваесет години или ако потврдил пресуда 
од првостепен суд со која е изречена таква казна; 

2) ако второстепениот суд врз основа на одржан 
претрес ја утврдил фактичната состојба поинаку 
одошто првостепениот суд. и врз така утврдената 
фактична состојба ја заковал својата пресуда; 

3) ако второстепениот суд ја преправил пресу-
дата на првостепениот суд со која оптужениот е ос-
лободен од обвинението и изрекол пресуда со која 
оптужениот се огласува за виновен. 

Против пресуда со која Врховниот воен суд, ка-
ко второстепен суд, изрекол смртна казна или казна 
строг затвор од дваесет години, или ако потврдил 
пресуда на воен суд со која е изречена оваа казна, 
дозволена е жалба до Врховниот суд на Југосла-
вија. 

За жалбата против второстепената пресуда во 
случаите од претходните ставови решава надлеж-
ниот суд од трет степен во седница на советот со-
гласно со одоецбите што важат за постапката во 
втор степен. Пред овој суд не може да се одржи 
претрес. 

3. Жалба на решението 

Член 362 
Против решението на истражниот судија, како 

и против решението на општинскиот и окружниот 
СУД донесено во прв степен, странките и лицата 
чии права се повредени можат да изјават жалба 
секогаш кога во овој законик не е изречно опреде-
лено дека жалба не е дозволена. 

Против решението нч советот на окружен суд 
донесено во текот на истрагата не е дозволена жал-
ба, ако со овој законик не е определено поинаку. 

Решенијата што се донесуваат со цел да се 
подготви главниот претрес и пресудите можат да 
се нап-аѓаат само во жалбата на пресудата. 

Член 363 
Жалбата се поднесува до судот што го донесол 

решението. 
Ако со овој законик не е определено поинаку, 

жалбата на решението се поднесува во рок од три 
дена од денот на усното соопштување, а ако немало 
усно соопштување, од доставувањето на решението. 

Член 364 
Ако во овој законик не е определено поинаку, со 

поднесувањето на жалбата на решението се одлага 
извршувањето на решението против кое е изјавена 
жалба. 

Член 365 
За жалбата протиз решението на општинскиот 

или окружниот суд донесено во прв степен одлу-
чува второстепениот суд во седница на советот. 

За жалбата пратив решението на истражниот 
судија одлучува советот на надлежниот суд. 

Решавајќи за жалбата судот може со решение 
да ја отфрли жалбата како ненавремена или како 
недозволена, да ја одбие жалбата како неоснована, 
или да ја уважи жалбата и решението да го пре-
прави или укине и по потреба предметот да го ис-
прати на повторно одлучување. 

Испитувајќи ја жалбата судот ќе внимава по 
службена должност дали за донесување на реше-
нието првостепениот суд бил стварно надлежен од-
носно дали решението го донесел овластениот орган. 

Член 366 
На постапката по жалбата на решението согла-

сно ќе се применуваат чл. 330, 332, 338, 340 ст. 1 и 4, 
чл. 348 и 350 од овој законик. 

Ако е жалбата изјавена против решението од 
членот 455 на овој законик, за седницата на со-
ветот се известува јавниот обвинител, а другите 
лица под условите предвидени во членот 341 на 
овој законик. 

Член 367 
Ако со овој законик не е определено нешто 

друго, одредбите на чл. 362 и 366 од овој законик 
ќе се применат согласно и на сите други решенија 
што се донесуваат според овој законик. 

Г л а в а XXIV 

ВОНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

1. Повторуваше на кривичната постапка 

Член 368 
Кривичната постапка што е довршена со право-

силно решение или правосилна пресуда може да се 
позтори по барање од овластеното лице само г,о 
случаите и под условите предвидени во овој законик, 

Член 369 
Право-силната пресуда може да се преправи и 

без повторување на кривичната постапка: 
1) ако во две или повеќе пресуди против ист 

осуден правосилно се изречени повеќе казни а не 
се применети одредбите за одмерување на една 
казна за делата во стек; 

2) ако правосилната пресуда со којашто за по-
веќе кривични дела е изречена една казна не би 
можела да се изврши во еден дел поради амнестија, 
помилување или од други причини. 

Во случајот од точката 1 од претходниот став 
судот со нова пресуда ќе ги преправи поранешните 
пресуди во поглед на одлуките за казната и ќе 
изрече една казна. За донесување нова пресуда е 
надлежен првостепениот суд што судел во работата 
во која е изречен најстрог вид казна, а кај исто-
видни казни оној што изрекол најголема казна, а 
ако се казните еднакви, судот што ја изрекол ка-
зната последен. 

Во случајот од точката 2 став 1 од овој член 
судот што судел во прв степен ќе ја преправи по-
ранешната пресуда во поглед на казната и ќе из-
рече нова казна или ќе утврди колку од казната 
изречена со поранешната пресуда треба да се из-
врши. 

Новата пресуда судот ја донесува во седница 
на советот, по предлог од јавниот обвинител или 
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од осудениот а по сослушување на противната 
странка. 

Член 370 
Ако кривичната постапка била правосилно за-

прена со решение затоа што немало барање од 
овластениот тужител или што немало потребен 
предлог или одобрение или од истите причини обви-
нението е одбиено со пресуда, или ако постапката 
била правосилно запрена со решение затоа што сто-
рителот по стореното кривично дело се разболел 
од некакво трајно душевно заболување или е постап-
ката запрена пред да е испитан обвинетиот, постап-
ката ќе се'продолжи по барање од овластениот ту-
жител штом ќе престанат причините поради кои 
била запрена односно поради кои е обвинението 
одбиено 

Член 371 
Ако вон од случаите споменати во претходниот 

член кривичната постапка е правосилно запрена во 
истрагата, ,или по повод приговорот против обвини-
телниот акт, или поради откажување од обвинението 
пред да почне главниот претрес, може по барање од 
овластенио,т тужител да се дозволи повторување на 
кривичната постапка (член 375 став 3) ако се под-
несат нови докази врз основа на кои може судот 
да се увери дека се стекнале услови за повторно 
поведување на кривичната постапка. 

Кривичната постапка правосилно запрена до 
почетокот на главниот претрес може да се повтори 
кога јавниот обвинител се откажал од гонењето, 
а оштетниот не го презел гонењето, ако се докаже 
дека до откажување дошло поради кривично дело 
злоупотреба на службеното овластување на јавниот 
обвинител. Во поглед докажувањето^ на кривич-
ното дело на јавниот обвинител ќе се применува 
одредбата од членот 372 став 2 на овој законик. 

Ако е постапката запрена затоа што оштетениот 
како тужител се откажал од гонењето или што спо-
ред законот се смета дека се откажал, оштетниот 
како тужител не може да бара повторување на по-
стапката. 

Член 372 
Кривичната постапка завршена со правосилна 

пресуда може да се повтори: 
1) ако се докаже дека е пресудата заснована 

врз лажна исправа или врз лажен исказ на сведо-
ците или вештаците; 

2) ако се докаже дека до пресудата дошло по-
ради кривично дело на судијата, на судијата-по-
ротник или на лицето што ли вршело истражните 
дејствија; 

3) ако пресудата со'која се одбива обвинени-
ето е донесена поради откажувањето на јавниот 
обвинител од обвинението, а се докаже дека до ова 
откажување дошло поради кривично дело злоупо-
треба на службеното овластување на јавниот обви-
нител; 

4) ако се изнесат нови факти или се поднесат 
нови докази што самите за себеси или во врска со 
поранешните докази се подобни да предизвикаат 
ослободување на лицето што било осудено или не-
гова осуда според поблаг или построг кривичен за-
кон или осуда на лицето што било ослободено од 
обвинението односно против кое е одбиено обвине-
нието вон од случајот од членот 370 на овој за-
коник Г 

5) ако некое лице е повеќе пати судено за исто 
дело или ако се повеќе лица осудени поради исто 
дело кое можело да го стори само едно или нетаи 
од шев: 

6) ако во случај на осуда за продолжено кри-
вично дело или за друго^ кривично дело, кое спо-' 
ред законот опфаќа повеќе истовидни дејствија, се 
изнесат нови факти или се поднесат нови докази 
што укажуваат дека осудениот сторил дејствие што 
би го опфатиле делото од осудата да се знаело за 
него порано, или укажуваат дека осудениот не го 

сторил дејствието што е опфатено со делото од 
осудата, а постоењето на овие факти би било од 
суштествено влијание врз одмерувањето на ка-
зната. 

Во случаите од точ. 1 до 3 од претходниот став 
мора со правосилната пресуда да се докаже дека 
наведените лица се огласени за виновни за одно-
сните кривични дела. Ако постапката против овие 
лица не може да се спроведе затоа што умреле или 
што постојат околности што го исклучуваат кри-
вичното гонење, фактите од точ. 1 до 3 од претход-
ниот став можат да7се утврдат и со други докази. 

Член 373 
Барање за повторување на кривичната постапка 

можат да поднесат странките и бранителот, а по 
смртта на осудениот барање можат да поднесат 
во корист на осудениот јавниот обвинител и лицата 
наведени во членот 330 став 2 од овој законик. 

Во случајот од членот 372 став 1 точ. 4 и 6 од 
овој законик повторување на кривичната постапка 
на штета на осуденото или ослободеното лице не е 
дозволено, ако поминало повеќе од шест месеци од 
кога тужителот узнал за нови факти или нови до-
кази. 

Барање за повторување на кривичната постапка 
во корист на осудениот може да се поднесе и от-
кога осудениот ја издржал казната, и без оглед на 
застареност, амнестија или помилување. 

Член 374 
За барањето за повторување на кривичната по-

стапка одлучува судот што во поранешната постап-
ка судел во прв степен. Во општинскиот и окруж-
ниот суд за барањето одлучува советот од членот 
18 став 3 односно членот 20 став 2 на овој законик. 

Во барањето мора да се наведе по кој законски 
основ се бара повторување и со кои докази се пот-
крепуваат фактите врз кои се засновува барањето. 
Ако барањето не ги содржи овие податоци, судот 
ќе го повика подносителот да го дополни барањето 
во определен рок. 

Член 375 
Судот ќе го отфрли барањето со решение ако 

врз основа на самото барање и списите на поране-
шната постапка утврди дека барањето го поднесло 
неовластено лице, или дека нема законски услови 
за повторување на постапката, или дека фактите и 
доказите врз кои се засновува барањето веќе биле 
изнесени во поранешното барање за повторување 
на постапката што е одбиено со правосилно реше-
ние на судот, или дека "фактите и доказите очигле-
дно не се подобни врз основа на нив да се дозволи 
повторување или дека подносителот на барањето 
не постапил според членот 374 став 2 од овој за-
коник. 

Ако судот не го отфрли барањето ќе и достави 
препис од барањето на противната странка која има 
право да одговори на барањето во рок од 8 дена. 
Кога ќе стигне до судот одговорот на барањето или 
кога ќе истече рокот за давање одговор, претседа-
телот на советот ќе определи да се извидат фактите 
и да се прибават докази на кои се повикува во ба-
рањето и во одговорот на барањето. 

Откога ќе бидат спроведени овие извиди, судот 
со решение веднаш ќе одлучи за барањето за пов-
торување на постапката според членот 371 од овој 
законик. Во други случаи претседателот на советот 
ќе определи списите да се испратат до јавниот об-
винител, кој ќе ги врати списите со свое мислење 
без одлагање. 

Член 376 
Кога ќе ги врати списите јавниот обвинител, 

судот, доколку'не определи да се дополни извидот, 
врз основа на резултатот на извидот ќе го уважи 
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барањето и ќе дозволи повторување на кривичната 
постапка или барањето ќе го одбие. 

АКО судот најде дека причините поради кои го 
дозволил повторувањето на постапката во корист на 
оптужениот постојат и за некој од сооптужените 
што не поднесол барање за повторување на ,постап-
ката ќе постапи по службена должност как^ да по-
стои такво барање. 

Во решението со кое се дозволува повторување 
на кривичната постапка судот ќе одлучи веднаш 
да се определи нов главен претрес или предметот 
да се врати во состојбата на истрага односно да се 
спроведе истрага, ако ја немало. 

Ако барањево за повторување на кривичната 
постапка е поднесено во корист на осудениот, а су-
дот смета со оглед на поднесените докази дека овој 
во повторената постапка ќе биде осуден на таква 
казна што со засметувањето на веќе издржаната 
казна би требало да се пушти на слобода, или дека 
ќе биде ослободен од обвинението, или дека обви-
нението ќе биде одбиено, може да определи извршу-
вањето на пресудата да се одложи односно прекине. 

Кога решението со кое се дозволува повторува-
ње на кривичната, постапка ќе стане правосилно, 
ќе се запре извршувањето на казната, но судот, по 
предлог од јавниот обвинител, ќе определи притвор 
ако постојат услови од членот 176 на овој законик. 

Член 377 
За новата постапка што се води врз основа на 

решение со кое е дозволено повторување на кривиш 
чната постапка важат истите одредби како и за пр-
вата постапка. Во новата постапка судот не е врзан 
за решенијата донесени во поранешната постапка. 

Ако се задре новата постапка до почетокот на 
главниот претрес, судот со решение за запирање на 
постапката'ќе ја укине и поранешната пресуда. 

Кога судот во новата постапка Тѕе донесе пре-
суда, ќе изрече поранешната пресуда делумно или 
во целина да се става вон сила или да се остава во 
сила. Во казната што ,ќе ја определи со новата пре-
суда судот ќе му ја засмета на оптужениот издржа-
ната казна, а ако е определено повторување само 
за некое од делата за кои бил осуден оптужениот, 
судот ќе изрече нова единствена казна според од-
редбите од Кривичниот законик. 

Ако е барањето за повторување tea постапката 
поднесено во корист на осудениот, судот во новата 
постапка е врзан со забраната пропишана во чле-
нот 348 од овој законик. 

Член 378 
Кривичната постапка ќе се повтори секогаш к зга 

е некое лице осудено во отсуство (член 275) штом ќе 
настапи можноста повторно да му се суди во негово 
присуство. 

Во таков случај јавниот обвинител според окол-
ностите ќе бара спроведување истрага или ќе побара 
судот да му го достави на обвинетиот порано поди-
гнатиот обвинителен акт. 

Кога судо-ѓ во новата постапка ќе донесе пре-
суда, задолжително ќе изрече дека поранешната 
пресуда се става вон сила. 

2. Вонредно ублажување на казната 

Член 379 
Ублажување на правосилно изречена казна е 

дозволено кога по правосилноста на пресудата ќе 
се јават околности што ги немало кога се изреку-
вала пресудата или судот не знаел за нив иако по-
стоеле, а тие очигледно би предизвикале поблаго 
одмерување на казната. 

Член 380 
Барање за вонредно ублажување на казната мо-

жат да поднесат јавниот обвинител и осудениот како 
и лицата што се овластени да изјават жалба против 
пресудата во корист на оптужениот (член 330). 

Барањето за вонредно ублажување на казната 
не го задржува изв-ршувањето на казната. 

Член 381 
Барањето за вонредно ублажување на казната 

се поднесува до судот што ја донесел пресудата во 
црв степен. 

Претседателот на советот на првостепениот суд 
ќе го отфрли барањето што е поднесено од ,лице кое 
не е овластено да поднесува барање. 

Првостепениот суд по сослушувањето на јавниот 
обвинител ќе извиди дали постојат причини за уб-
лажување, па потоа барањето со списите и со свој 
образложен предлог ќе му го достави на републич-
киот врховен суд. 

Републичкиот врховен суд донесува решение за 
барањето за вонредно ублажување на казната во 
седница на советот составен од тројца судии, од-

носно од петмина судии ако е во прашање кривич-
но дело за кое е во законот предвидена смртна ка-
зна или казна строг затвор од петнаесет години. 
Пред донесувањето на решението списите ќе се до-
стават до републичкиот , односно покраинскиот ј а-
вен обвинител, кој може да стави писмен предлог. 

Кога пресудата ја изрекол Врховниот суд на Ју-
гославија, за барањето за вонредно ублажување на 
казната решава тој суд откако претходно списите 
ќе му ги достави на сојузниот јавен обвинител, кој 
може да стави свој писмен предлог. 

Судот ќе го одбие барањето ако најде дека не 
се исполнети законските услови за вонредно убла-
жување на казната. Ако го усвои барањето, судот 
со решение ќе ја преправи правосилната пресуда во 
поглед на одлуката за казната. 

Член 382 " ц 
Врховниот суд ќе го отповика решението со кое 

го усвоил барањето за вонредно ублажување на ка-
зната ако се докаже (член 372 став 2) дека реше-
нието се засновува врз лажна исправа или врз ла-
жен исказ на сведоците илФт вештаците. 

3. Барање за заштита на законитоста 

Член 383 
Против правосилна судска одлука и против суд-

ска постапка што им претходела на тие правосилни 
одлуки надлежниот јавен обвинител може да поди-
гне барање за заштита на законитоста, ако е повре-
ден законот. 

Член 384 
Ако е повреден зак-он на република, за бара-

њето за заштита на законитоста решава републич-
киот врховен суд. I 

Ако е повреден сојузен закон, за барањето за 
заштита" на законитоста решава Врховниот суд на 
Југославија: 

1) ако одлука двнесол републички врховен суд; 
2) ако окружен суд во прв степен донесол одлу-

ка за која републичкиот врховен суд не решавал 
по повод правниот лек, 

Вон од случаите предвидени во ставот 2 на овој 
член за барањето! за заштита на законитоста поради 
повреда на сојузен закон решава републичкиот вр-
ховен суд. 

Член 385 
Барањето за заштита на законитоста за кое ре-

шава Врховни,от суд на Југославија го подига соју-
зниот јавен обвинител. 

Барањето за заштита на законитоста за кое ре-
шава републички врховен суд е овластен да го по-
дига републичкиот4 односно покраинскиот јавен 
обвинител. 

Сојузниот јавен обвинител може да подигне ба-
рање за заштита на законитоста, за кое решава ре-
публички врховен суд, ако е повреден сојузен за-
кон. 
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Член 386 
Врховниот суд решава за барањето за заштита 

на законитоста во седница на советот. За барањето 
за заштита на законитоста одлучува во општа се-
дница Врховниот суд на Југославија кога вакво ба-
рање е подигнато против одлука на советот на тој 
с\\ц, а републички врховен суд - само ако е бара-
њето подигнато против одлука на советот поради 
повреда на закон на републиката. 

Пред да биде предметот изнесен на решавање 
судијата определен за известител може по потреба 
до прибави известување за истакнатите повреди на 
законот. 

За седницата секогаш ќе се извести јавниот об-
винител. 

Член 387 
При решавањето за барањето за заштита на за-

конитоста врховниот суд ќе се ограничи само на ис-
питувањето на повредите на законот на кои се по-
викува во своето барање јавниот обвинител. 

Ако врховниот суд најде дека причините пора-
ди кои ја донесол одлуката во корист на осудениот 
постојат и за некој од сооптужените во поглед на 
кој не е подигнато барање за заштита на законито-
ста, ќе постапи по службена должност како да по-
стои такво барање. 1 

Кога барањето за заштита на законитоста е по-
дигнато во корист на осудениот врховниот суд при 
донесувањето на одлуката е врзан со забраната 
пропишана во членот 348 од овој законик. 

Чле,н 388 
Врховниот суд со пресуда ќе го одбие барањето 

за заштита на законитоста како неосновано, ако ут-
врди дека не постои повредата на закон на која се 
повикува во своето барање јавниот обвинител. 

Член 389 
Кога врховниот суд ќе утврди дека барањето за 

заштита на законитоста е основано ќе донесе пре-
суда со која, според природата на повредата, или 
ќе ја преправи правосилната одлука, или ќе ги 
укине во целина или делумно одлуките од првосте-
пениот и повисокиот суд или само одлуката од пови-
сокиот суд и предметот ќе му го врати на повторна 
одлука на првостепениот или повисокиот суд, или 
ќе се ограничи само на тоа да ја утврди повредата 
на законот. 

Ако барањето за заштита на законитоста е по-
дигнато на штета на осудениот, а врховниот суд 
најде дека е основано, тој само ќе утврди деха пос-
тои повреда на закон, не засегајќи во правосилната 
одлука. 

Член 390 
Ако при решавањето за барањето за заштита 

на законитоста се јави значително сомневање за 
вистинитоста на решителните факти утврдени во од-
луката против која е барањето подигнато, врховниот 
суд со пресуда со која решава за барањето за заш-
тита на законитоста ќ^ ја укине таа одлука и ќе 
нареди да се одржи нов главен претрес пред истиот 
или пред друг стварно надлежен првостепен суд. 

Член 391 
АКО е правосилната пресуда укината и предме-

тот вратен на повторно судење, за основа ќе се зе-
ме поранешниот обвинителен акт или оној негов 
дел што се однесува на укинатиот дел од пресудата. 

Судот е должен да ги изведе сите процесни деј-
ствија и да ги расправи прашањата на кои му ука-
жал врховниот суд. 

Пред првостепениот односно второстепениот суд 
странките можат да истакнуваат нови факти и да 
поднесуваат нови докази. 

Судот при донесувањето на нова одлука е вр-
зан со забраната пропишана во членот 348 од овој 
законик, 

Ако покрај одлуката од понизок суд е укината 
и одлуката од повисок суд. предхметот му се доста-
вува на понискиот суд преку повисокиот суд. 

Г. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСТАПКАТА ПРЕД 
ОПШТИНСКИ СУД, ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ СУДСКА 
ОПОМЕНА И ЗА ПОСТАПКАТА СПРЕМА МАЛО-

ЛЕТНИЦИТЕ 

Г л а в а XXV 

ПОСТАПКА ПРЕД ОПШТИНСКИ СУД 

Член 392 
Во постапката пред општински суд за кри-

вични дела за кои е како главна казна пропиша-
на казна строг затвор согласно ќе се применуваат 
одредбите од овој законик за постапката пред 
окружен суд, доколку во следните ставови од овој 
член не е предвидено нешто друго. 

,Притвор за време на истрага за кривичните дела 
наведени во ставот 1 на овој член може да опре-
дели истражниот судиј-а на општинскиот суд ако 
постои која и да е од причините предвидени во 
членот 176 стлв 2 точ. 1 до 3 на овој законик. Тра-
ењето на притворот повеќе од еден месец, а нај-
многу уште два месеца, може да се продолжи со 
одл ика на советот на општинскиот суд. 

Јавниот обвинител може вон од условите пред-
видени во членот 149 на овој законик да подигне 
обвинителен акт и без спроведување истрага ако 
податоците од кривичната пријава даваат доволно 
основ за обвинување. 

Одредбиве од чл. 400 и 403 на овој законик ќе 
се применув-аат и во постапката пред општински 
суд за кривичните дела предвидени во ставот 1 на 
овој член. 

Член 393 
Во постапката пред општински суд за кри-

вични дела за кои е како главна казна пропишана 
парична казна или затвор ќе се применуваат 
одредбите од чл. 394 до 407 на овој законик, а до-
колку во овие одредби не е предвидено нешто по-
себно согласно ќе се применуваат другите одредби 
од овој законик. 

Член 394 
Кривичната постапка пред општински суд се по-

ведува врз основа на обвинителен предлог од јав-
ниот обвинител односно од оштетениот како тужи-
тел или врз основа на приватна тужба. 

Јавниот обвинител може да поднесе обвините-
лен предлог и врз основа на самата кривична при-
јава. 

Обвинителен предлог и приватна тузќба се под-
несуваат во потребен број примероци за судот и 
обвинетиот 

Член 395 
Пред поднесувањето на обвинителниот предлог 

јавниот обвинител може да му предложи на ис-
тражниот судија на општинскиот суд да преземе 
определени истражни дејствија. Ако истражниот 
судија се сложи со овој предлог, ќе ги преземе 
истражните дејствија, а потоа сите списи ќе му 
ги достави на јавниот обвинител. Истражните деј-
ствија се спроведуваат што е можно побргу и 
пократко. 

Ако истражниот судија не се сложи со пред-
логот за преземање истражни дејствија, ќе го из-
вести за тоа јавниот обвинител. 

Кога во случаите од ст. 1 и 2 на овој член 
јавниот обвинител ќе ги прими списите односно из-
вестување од истражниот судија може да одлучи 
да поднесе обвинителен предлог или ќе донесе ре-
шение за отфрлање на кривичната пријава. 

Член 396 
Притвор може да се определи против лице зѕ 

кое постои основано сомневање дека сторило кри-
вично дело; 
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f 1) ако постои очигледна опасност од бегство; 
2) ако" е во прашање кривично дело против 

јавниот ред за кое е пропишана казната затвор со 
назначување најмала мера, а постои опасност дека 
ќе го повтори делото. 

Пред поднесувањето на обвинителниот предлог 
притворот може да трае само онолку колку е по-
требно да се спроведат истражните дејствија, но 
не подолго од осум дена. За жалбата против ре-
шението за притвор решава советот на општинскиот 
суд. 

Во поглед притворот од предавањето на обви-
нителниот предлог до завршувањето на главниот 
претрес согласно се применуваат одредбите на 
членот 183 од овој законик, со тоа што советот на 
општинскиот суд е должен секо) месец да испита 
дали постојат причините за притвор. 

Кога обвинетиот се наоѓа во притвор, судот е 
должен да постапува со особена итност. 

Член 397 
Ако кривична пријава поднесел оштетениот, а 

јавниот обвинител во рок од еден месец по прие-
мот на пријавата не поднесе обвинителен предлог 
ниту го извести оштетениот дека ја отфрлил при-
јавата, оштетениот има право да поведе кривична 
постапка пред општински суд како тужител со 
поднесување обвинителен предлог. 

Ако во случајот од претходниот став се отка-
же оштетениот од гонење или според законот се 
смета дека се откажал од гонењето, јавниот обвини-
тел може, без оглед на условите пропишани за пов-
торување на постапката, повторно да поведе по-
стапка, ако не ја отфрлил пријавата на оштетениот. 

Член 398 
Обвинителен предлог односно приватна тужба 

треба да содржи:, име и презиме на обвинетиот со 
лични податоци доколку се познати, кус опис на 
кривичното дело, означување на судот пред кој тре-
ба да се одржи главниот претрес, предлог кои до-
кази треба дз се изведат на главниот претрес и 
предлог обвинетиот да се огласи за виновен и осуди 
според законот. 

Во обвинителниот предлог може да се пред-
ложи обвинетиот да се стави во притвор. Ако се 
наоѓа обвинетиот во притвор или за време на спро-
ведувањето на истражните дејствија се наоѓал во 
притвор, ќе се назначи во обвинителниот предлог 
колку време е притворен. 

Член 399 
Кога ќе прими општинскиот суд обвинителен 

предлог или приватна тужба, судијата на општин-
скиот суд (претседателот на советот односно судијата 
поединец) претходно ќе испита дали е судот над-
лежен, дали е потребно да се спроведат одделни 
метражни дејствија или да се дополнат спроведените 
истражни дејствија и дали постојат услови за от-
фрлање на обвинителниот предлог односно на при-
ватната тужба. 

Ако судијата на општинскиот суд не донесе ни-
едно од решенијата од претходниот став, веднаш 
ќе закаже главниот претрес, , 

Ако судијата на општински суд смета дека е 
потребно да се спроведат одделни истражни деј-
ствија, ќе ги спроведе сам или ќе побара да го 
стори тоа истражниот судија на општинскиот суд 

Член 400 
Ако судијата на општинскиот суд најде дека за 

судење е надлежен друг општински суд ќе му го от-
стапи предметот по правосилноста на решението 
на тој суд, а ако на^де дека за судење е надлежен 
окружен суд ќе му го отстапи предметот на ната-
мошна постапка на надлежниот јавен обвинител. 
Ако јавниот обвинител смета дека за судење е над-
лежен општински суд, ќе побара одлука од советот 
на окружниот суд. 

По закажувањето на главниот претрес општин-
скиот суд не може по службена должност да се 
огласи За месно ненадлежен. 

Член 491 
Судијата на општинскиот суд ќе го отфрли об-

винителниот предлог или приватната тужба, око 
најде дека постојат причините за запирање на по-
стапката предвидени во членот 249 точ. 1 до 3 од 
овој законик, а ако се спроведени истражни деј-
ствија — и од причината предвидена во точката 
4 на тој член. 

Решението со кусо образложение се испраќа 
до јавниот обвинител, до оштетениот како тужител 
или до приватниот тужител, како и до обвинетиот 
ако бил испитан. 

Член 402 
Судијата на општинскиот суд ги повикува на 

главниот претрес обвинетиот и неговиот бранител, 
тужителот, оштетениот и нивните законски застап-
ници и полномошници, св-едоците, вештаците и тол-
кувач, а по потреба ќе ги прибави и предметите што 
треба да служат како доказ на главниот претрес. 

На обвинетиот ќе му се назначи во поканата 
дека може на главниот претрес 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 ќе се предупреди 
обвинетиот дека главниот претрес ќе се одржи и во 
негово отсуство, ако за тоа постојат законски услови 
(член 405 став 3). На обвинетиот со поканата ќе му 
се достави и препис од обвинителниот предлог од-
носно од приватната тужба. 

Поканата мора да му се достави на обвинетиот 
така што меѓу доставувањето на поканата и денот 
на главниот претрес да остане доволно време за 
подготвување на одбраната, а најмалку три дена. 
По согласност од обвинетиот овој рок може да се 
скрати. 

Член 403 
Главниот претрес се одржува во местото на су-

дот. Во итни случаи, особено кога е потребно да се 
изврши увид или кога е тоа во интерес на полесно 
спроведување на доказната постапка, главниот 
претрес може по одобрение од претседателот на 
судот да се определи и во местото каде што е сто-
рено кривичното дело или каде треба да се преземе 
увид, доколку тие места се на подрачјето на оп-
штинскиот суд. 

Член 404 
Приговор за месната ненадлежност може да се 

стави најдоцна до почетокот на главниот претрес. 
Судијата што ги спроведувал истражните деј-

ствија не е изземен да учествува на главниот пре-
трес како претседател на советот или како судија 
поединец. 

Член 405 
Главниот претрес пред општинскиот суд ќе се 

одржи и ако не дојде јавниот обвинител што е 
уредно повикан. Во тој случај оштетениот има пра-
во да го застапува обвинението на главниот пре-
трес во границите н-а обвинителниот предлог. 

Главниот претрес може да се одржи и ако не 
дојде приватниот тужител што има престојували-
ште надвор од подрачјето на општинскиот суд до 
кој е поднесена приватната тужба, ако му ставил 
предлог на судот главниот претрес да се одржи во 
негово отсуство. 

Ако обвинетиот не дојде на главниот претрес, 
иако е уредно повикан, судот може да одлучи глав-
ниот претрес да се одржи и во негово отсуство под 
услов неговото присуство да не е нужно и пред тоа 
да бил испитан. 

Член 406 
Главниот претрес почнува со објавување на 

главната содржина на обвинителниот предлог или 
на приватната тужба. Започнатиот претрес ќе се 
доврши по можност без прекинување. 
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Ако судијата на општинскиот суд најде во текот 
На главниот претрес дека фактите врз кои се за-
сновува обвинението укажуваат на кривично дело 
за чие судење е надлежен совет, ќе се формира со-
вет и претресот ќе почне одново. 

По заклучувањето на претресот судот веднаш 
ќе изрече пресуда и ќе ја објави со суштествените 
причини. 

Странките можат да се откажат од правото на 
жалба веднаш по објавувањето на пресудата. Во 
таков случај препис од пресудата ќе ft се достави 
на странката само ако го бара тоа. 

Одредбите на членот 324 од овој законик со-
гласно ќе се применуваат и во постапката пред 
општински суд кога е во прашање укинување на 
притвор по изрекувањето на пресудата. 

Кога судот ќе изрече во пресудата казна за-
твор или со примена на членот 4(5а од Кривичниот 
законик казна строг затвор, може да одреди обви-
нетиот да се стави во притвор, односно да остане во 
притвор, ако постојат причините од членот 396 став 
1 на овој законик. Притворот може во таков слу-
чај да трае до правосилноста на пресудата, но нај-
многу додека не му истече на обвинетиот казната 
што ја изрекол суштинскиот суд. 

Ако јавниот обвинител не присуствувал на гла-
вниот претрес (член 405 став 1), оштетениот има 
право во својство на тужител да изјави жалба про-
тив пресудата, без оглед дали се жали и јавниот 
обвинител 

Член 407 
Пред закажувањето на главниот претрес за 

кривични дела од надлежноста на судија поединец 
за кои се гони по приватна тужба, судијата поеди-
нец може да ги повика само приватниот тужител 
и обвинетиот да дојдат во определениот ден во су-
дот заради претходно разјаснување на работата, 
ако смета дека тоа би било целесообразно за побрзо 
Завршување на постапката. На обвинетиот со пока-
ната му се доставува и препис од приватната тужба. 

Ако не дојде до помирување на странките и до 
повлекување на приватната тужба, судијата ќе земе 
изјави од странките и ќе ги повика да стават свои 
предлози во поглед на прибавувањето на докази. 

Ако судијата поединец не најде дека постојат 
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 ќе им го соопшти тоа на странките. 

Ако судијата поединец смета дека не е потреб-
но прибавување докази, а не постојат некои други 
причини за посебно закажување на главниот пре-
трес, може веднаш да отвори претрес и по изве-
дувањето на доказите што се наоѓаат пред судот 
да донесе одлука по повод приватната тужба. На 
ова посебно ќе се предупредат приватниот тужител 
и обвинетиот при доставувањето на поканата. 

За неодзовување на приватниот тужител на по-
каната од ставот 1 на овој член важи одредбата од 
членот 58 на овој законик. 

Во случај на недоаѓање на обвинетиот, ако су-
дијата одлучил да отвори главен претрес, ќе се при-
мени одредбата на членот 405 став 3 на овој за-
коник. 

Член 408 
Кога окружен суд решава за жалбата против 

пресудата на општински суд донесена по постап-
ката предвидена во членот 393 на овој законик, 
странките ќе се известуваат за седницата на со-
ветот на окружниот суд само ако претседателот 

' на советот или советот најде дека присуството на 
странките би било корисно за разјаснување на 
работата. 

Ако е во прашање кривично дело за кое се 
рони по службена должност претседателот на со-
ветот пред седницата на советот ќе му ги достави 

списите на јавниот обвинител, кој може да стави 
свој писмен предлог. 

Г л а в а XXVI 
ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ СУДСКА 

ОПОМЕНА 

Член 409 
Судска опомена се изрекува со решение, 
Доколку во оваа глава не е нешто друго пред-

видено, одредбите од овој законик што се одне-
суваат на пресудата со која обвинетиот се огласува 
за виновен се применуваат согласно и на решението 
за судска опомена. 

Член 410 
Решението за судска опомена се објавува вед-

наш по заклучувањето на главниот претрес со су-
штествените причини. Во поглед на откажувањето 
од правото на жалба важи одредбата од членот 406 
став 4 на овој законик. 

Во диспозитивот на решението за судска опоме-
на, покрај личните податоци за оптужениот, ќе се 
наведе само дека на оптужениот му се изрекува 
судска опомена за делото што е предмет на обвине-
нието и законскиот назив на кривичното дело. Дис-
позитивот на решението за судска опомена ги оп-
фаќа и потребните податоци од членот 322 став 1 
точ. 5 и 7 на овој законик. 

Во образложението на решението судот ќе из-
несе со кои причини се раководел при изрекува-
њето на судската опомена. 

Член 411 
Решението за судска опомена може да се на-

паѓа од причините наведени во членот 333 точ. 1 
до 3 на овој законик, како и поради тоа што не по-
стоеле околности што го оправдуваат изрекувањето 
на судската опомена. 

Ако решението за судска опомена содржи од-
лука за мерките за безбедност, за трошоците на 
кривичната постапка или за имотноправното ба-
рање, оваа одлука може да се напаѓа од причината 
што судот не ја применил правилно мерката за бе-
збедност односно што одлуката за трошоците на 
кривичната постапка или з-а имотноправното барање 
ја донесол противно на законските одредби. 

Член 412 
Повреда на кривичниот закон во случај на из-

рекување судска опомена постои, освен по праша-
њата наведени во членот 335 точ. 1 до 4 на овој 
законик, и кога со одлуката за судска опомена или 
мерка за безбедност е пречекорено овластувањето 
што го имал судот според законот. 

Член 413 
Кога жалба против решението за судска опо- -

мена изјавил тужителот на штета на обвинетиот, 
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 правилната при-
мена на законот доаѓа предвид изрекување на казна. 

По повод на чија и да е жалба против реше-
ние за судска опомена второстепениот суд може да 
донесе пресуда со која се одбива обвинението или 
обвинетиот се ослободува од обвинението, ако најде 
дека првостепениот суд правилно ги утврдил ре-
шителните факти и дека по правилната примена 
на законот доаѓа предвид изрекување на една од 
овие^ пресуди. 

Кога постојат условите од членот 354 на овој 
законик второстепениот суд ќе донесе решение со 
кое се одбива жалбата како неоснована и се потвр-
дува решението на првостепениот суд за судска 
опомена. 
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Г л а в а XXVII 
ПОСТАПКА СПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИТЕ 

1, Општи одредби 

Член 414 
Одредбите од оваа глава се применуваат во по-

стапката спрема лица што извршиле кривично дело 
како малолетници, а во времето на поведувањето 
на постапката односно судењето не наполниле два-
есет и една година. Другите одредби на законикот 
се применуваат доколку не се во спротивност со 
одредбите на оваа глава. 

Одредбите на чл. 416 до 418, 420 до 422, 432 и 
434 на овој законик се применуваат во постапката 
спрема помладо полнолетно лице (член 79и од Кри-
вичниот законик), ако до почетокот на главниот 
претрес се утврди дека неговата душевна развие-
ност А одговара на развиеноста на малолетник, а до 
тоа време не наполнило дваесет и една година. 

Член 415 
Кога во текот на постапката ќе се утврди дека 

малолетникот во времето на извршувањето на кри-
вичното дело не наполнил четиринаесет години, се 
запира кривичната постапка и таков малолетник 
му се упатува на органот на старателството (член 
65 од Кривичниот законик). 

Член 416 
На малолетник не може да му се суди во от-

суство. 
При преземањето на дејствија на кои присус-

твува малолетник, а особено при неговото испиту-
вање, органите што учествуваат во постапката се 
должни да постапуваат претпазливо, водејќи смет-
ка за душевната развиеност, чувствително^ и 
личните својства на малолетникот, за да' не влијае 
штетно водењето на кривичната постапка врз раз-
војот на малолетникот. 

Во исто време овие органи ќе спречуваат со 
погодни мерки секое недисциплинирано обносување 
на малолетникот. 

Член 417 
Малолетникот може да има бранител во текот 

на целата постапка. 
Малолетникот мора да има бранител ако се води 

постапка за дело од надлежноста на советот за 
малолетници на окружниот суд, а за дело од над-
лежноста на советот за малолетници на општин-
скиот суд — ако судијата за малолетници на тој 
суд оцени дека на малолетникот му е потребен бра-
нител. 

Ако во случаите од претходниот став самиот 
малолетник, неговиот законски застапник или род-
нините не земат бранител, бранител ќе постави 
судијата за малолетници по службена должност. 

Бранител на малолетник може да биде само 
адвокат. 

Член 418 
Никој не може да биде ослободен од должноста 

да сведочи за околностите потребни за оценување 
на душевната развиеност на малолетникот, за за-
познавање на неговата личност и на приликите во 
кои живее (член 432). 

Член 419 
Кога малолетникот учествувал во извршување 

на кривично дело заедно со полнолетни лица, по-
стапката спрема него ќе се издвои и ќе се спроведе 
според одредбите од оваа глава. 

Од оправдани причини постапката спрема ма-
лелетникот може да се соедини со постапката про-
тив полнолетни лица и да се спроведе според оп-
штите одредби на овој законик, но само ако мало-
летникот во времето на поведувањето на постап-
ката наполнил шеснаесет години. Решение за тоа 
донесува советот за малолетници на надлежниот 

суд по образложен предлог од јавниот обвинител. 
Против ова решение не е дозволена жалба. 

Кога се спроведува единствена постапка за ма-
ло четници и полнолетни сторители, во поглед на 
малолетниците секогаш ќе се применат одредбите 
од чл, 416 до 418, 420, 432 и 434 на овој законик. 

Член 420 
Во постапката спрема малолетници, покрај ов-

ластувањата што се изречно предвидени во одред-
бите од оваа глава, органот на старателството има 
право да се запознае со текот на постапката, во 
текот на постапката да става предлози и да ука-
жува на фактите и доказите што се од важност за 
донесувањето на правилна одлука. 

За секое поведување постапка спрема малолет-
ник јавниот обвинител ќе го извести надлежниот 
орган на старателството. 

Член 421 
Без дозвола од судот не смее да се објави текот 

на кривичната постапка спрема малолетник, ниту 
одлуката донесена во таа постапка. 

Да се објави може само оној дел од постапката 
односно оној дел од одлуката за кој постои одобре-
ние, но во тој случај не смее да се наведе името 
на малолетникот ниту други податоци врз основа 
на кои би можело да се заклучи кој малолетник 
е во прашање. 

Поради повреда на одредбите од претходните 
ставови лицата одговорни според Законот за печа-
тот ќе се казнат според членот 285 од Кривичниот 
законик. 

Член 422 
Органите што учествуваат во постапката спрема 

малолетник, како и другите органи и установи од 
кои се бараат известувања, извештаи или мислења, 
се должни најитно да постапуваат за да се заврши 
постапката што побргу. 

2. Состав и надлежност на судот 

Член 423 
Во општински, окружен и републичките врховни 

судови постојат посебни совети за малолетници. Во 
општинските и окружните судови постои еден или 
повеќе судии за малолетници. 

Советите за малолетници на општинските и ок-
ружните судови се составени од судија за малолет-
ници и двајца судии-поротници. Судијата за мало-
летници е претседател на советот. 

Судијата за малолетници на општинскиот суд 
го определува претседателот на окружниот суд од 
редот на судиите на општинскиот суд, а судијата 
за малолетници на окружниот суд — претседателот 
на републичкиот врховен суд од редот на судиите 
на окружниот суд. Претседателот на судот може, 
по потреба, да му определи заменик на судијата за 
малолетници. 

Во републичките врховни судови се определува 
со распоредот на работите совет за малолетници, 
кој е составен од тројца судии. Кога советот за 
малолетници суди на претрес, тој е составен од 
двајца судии и тројца судии-поротници. 

Судиите-поротници се избираат од редовите па 
професори, учители, воспитувачи и други лица што 
имаат искуство во воспитување на малолетници. 

Член 424 
Советите за малолетници на општинските су-

дови судат во прв степен за кривичните дела на 
малолетници за кои е пропишана казната строг 
затвор до пет години или некоја поблага казна. 

Советите за малолетници на окружните судови 
судат во прв степен за кривичните дела на мало-
летници за кои е пропишана казна потешка од пет 
години строг затвор, во втор степен одлучуваат по 
жалбите против одлуките на совет за малолетници 
на општинскиот суд и решаваат по жалбите против 



Среда, 13 декември 1967 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 50 - Старана 1161 

решенијата на јавниот обвинител и Судијата за ма-.-
лолетници во случаите предвидени во овој законик, 
Како и во случаите од членот 438 на овој законик 
кога судијата за малолетници ца општинскиот суд 
или органот на старателството не ќе се согласи со 
предлогот на јавниот обвинител. 

Советот за малолетници на републичкиот вр-
ховен суд одлучува во втор степен по жалбите 
против одлуките на советот за малолетници на ок-
ружниот суд и решава во случаите од членот 438 
кога судијата за малолетници на окружниот суд или 
органот на-старателството не ќе се согласи со пред-
логот на јавниот обвинител.4 

Судијата за малолетници на општинскиот или 
окружниот суд ја спроведува подготвителната по-
стапка и врши други работи определени со овој 
законик. 

^ Член 425 
За постапката спрема малолетник месно над-

лежен е, по правило, судот на неговото живеали-
ште односно престојувалиште. Постапката може да 
се спроведе и пред судот на местото на извршува-
њето на кривичното дело, ако кај судот на живеа-
лиштето односно престојувалиштето на малолетни-
кот значително е отежнато изведувањето на до-
казите 

Член 426 
Во места каде што постојат повеќе општински 

судови републичкото собрание Ќе определи еден од 
,тие судови да биде надлежен за сите кривични пре-
дмети на малолетниците. . 

Републичкото собрание може да ги определи оп-
штинските судови што ќе решаваат кривична пред-
мети на малолетници од надлежноста на повеќе оп-
штински судови на подрачјето на ист окружен суд. 

Член 427 
Републичкото собрание односно покраинско^ 

собрание може да определи советот за малолетници 
на одделен окружен суд да суди во прв степен и за 
сите кривични дела ,на малолетници од надлежно-
ста на советите за малолетници на општинските су-
дови на подрачјето на тој окружен суд, ако е тоа 
целесообразно со оглед на обемот и природата на ма-
лолетничкиот криминал на подрачјето на тој окру-
жен суд. 

По Жалбите против одлуките на советот за ма-
лолетници на окружниот суд, во случаите кога овој 
совет суди за кривични дела од надлежноста на со-
ветот за малолетници на општинскиот суд, одлучу-
ва во втор степен советот за малолетници на репу-
бличкиот врховен суд. 

3. Поведување на постапката 
Член 428 

Кривична постапка спрема малолетник се по-
ведува за сите кривични дела само по барање од 
јавниот обвинител. 

За кривичните дела од надлежноста на советот 
за малолетници на општинскиот суд постапка се по-
ведува по барање на општинскиот јавен обвинител, 
а за кривичните дела од надлежност%^ на советот 
за малолетници на окружниот Суд — по баррње на 
окружниот јавен обвинител. 

За кривичните дела за кои се гони по предлог 
или по приватна т,ужба, постапка може да се по-
веде ако оштетениот му ставил предлог за пове-
дување постапка на надлежниот јавен обвини-
тел во рокот предвиден во членот 52 од овај за-
коник. 

Ако јавниот обвинител не поведе постапка 
спрема малолетникот, ќе го извести за тоа оште-
тениот. Оштетениот не може да преземе постапка 
односно не може да му поднесе приватна тужба 

' на судот, но може во рок опосум дена од приемот 
на известувањето на јавниот обвинител да бара со-
в е т о т ^ малолетници на надлежниот суд да одлучи 
за поведувањето на постапката. 

Член 429 
За кривичните дела од надлежноста на советот 

за малолетници на општински суд за кое е пропи-
шана казна затвор или парична казна јавниот обви^ 
кител може да одлучи да не поведе кривична пос-
тапка, иако постојат докази дека малолетникот сто-
рил кривично дело, ако смета дека не би било целе-
сообразно да се води постапка опрема малолетникот 
со оглед на природата на кривичното дело и окол-
ностите под ќои е сторено, поранешниот живот 
на малолетникот и неговите лични својства. Заради 
утврдување на овие околности јавниот обвинител 
може да побара известувања од родителите односно 
од старателот на малолетникот, од други лица или 
установи, а кога тоа е потребно може овие лица, 
како и малолетникот, да ги повика во јавното 
обвинителство заради непосредно известување. Тој 
може да побара мислење од органот на старател-
ството за цел сообразноста на поведувањето на 
постапка спрема малолетникот. 

Кога е за донесувањето fca одлука за поведување 
постапка потребно да се испитаат личните својства 
на малолетникот, јавниот обвинител може, во спо-
годба со органот на старателството, да го упати 
малолетникот во прифатилиште или во установа 
за испитување ИЈШ воспитување, но најмногу на еден 
месец. 

Кога јавниот обвинител" ќе најде дека не е це-
лесообразно да се поведе постапка спрема мало-
летникот. ќе го извести за тоа, со наведување на 
причините, органот на старателството и оштете-
ниот, кои можат во рок од осум дена да бараат 
од советот за малолетници на окружниот суд да 
одлучи за поведувањето на поста-пка. 

Член 430 
Во случаите од членот 428 став 4 и членот 429 

став 3 на овој законик за малолетници решава во 
седница откога претходно ќе ги прибави списите од 
јавниот обвините л 4 На седницата се повикува јав-
ниот обвинител. 

Советот за малолетници може да одлучи по-
стапка да не се поведе или спрема малолетникот 
да се поведе постапка пред судијата за малолет-
ници. Против решението на советот за малолетници 
не е дозволена жалба. 

Кога советот ќе одлучи спрема малолетникот 
да се поведе постапка пред судијата, за малолет-
ници. јавниот обвинител може да "учествува во оваа 
постапка и ги^има сите овластувања што според 
овој ^законик му припаѓаат во постапката. 

4. Подготвителна постапка 

Член 431 
Јавниот обвинител поднесува барање за поведу-

вање на подготвителна постапка до судијата за 
малолетници на општинскиот или окружниот суд, 
според тоа кбј од овие судови е надлежен да му 
суди на малолетникот. Ако судијата за малолетници 
не се сложи осГ ова барање, ќе побара да одлучи 
за тоа советот за малолетници на окружниот суд 
односно на републичкиот врховен суд. 

Судијата за малолетници на окружниот суд 
може да му го довери водењето на подготвителната 
постапка на судијата за малолетници на општин-
скиот суд на чие подрачје малолетникот престојува, 
ако тој суд е вон седиштето на окружниот суд. 

Судијата за малолетници може да му довери 
на органот на внатрешните работи да изврши на-
редба за претресување стан или за привремено 
одземање предмети, на начинот предвиден со овој 
законик. 

Член 432 
Во подготвителната постапка спрема малолет-

ник, покрај фактите што се однесуваат на кривич-
ното дело, посебно ќе се утврдат годините на мало-? 
летников околностите потребни за оцена на негова^ 
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та душевна развиеност, ќе се испита средината во 
која и приликите под кои живее малолетникот и дру-
гите околности што се однесуваат до неговата лич-
ност. 

Заради утврдување на овие окол,ности ќе се со-
слушаат родителите на малолетникот, неговиот ста-
рател и други лица што' можат да дадат потребни 
податоци. За овие околности ќе се побара, по пот-
реба, извештај од органот на старателството, а ако 
малолетникот веќе бил во воспитна установа, во 
воспитно-поправен дом, дисциплински центар или 
ако бил ставен под надзор на органот на старател-
ството, ќе се прибави извештај и од овие установи. 

Прибирањето на одделни податоци за личноста 
на малолетникот може да му се довери и на опре-
делено службено лице нц органот на старателството. 

Кога за утврдување на здравствената состојба 
на малолетник, неговата душевна развиеност, пси-
хичките својства или склоности е потребно малоле-
тникот да го прегледаат вештаци, за овој преглед 
ќе се определат лекари, психолози или педагози. 
Вакви испитувања 'на малолетник можат да се из-
вршат во здравствена или друга установа. 

Член 433 
Судијата за малолетници самиот го определува 

начинот на изведување одделни дејствија држејќи 
се при тоа кон одредбите од овој законик во онаа 
мера која ги обезбедува правата на обвинетиот на 
одбрана, правата на оштетениот и прибирањето на 
доказите потребни за одлучување. 

По одобрение од судијата за малолетници, на 
дејствијата во подготвителната постапка можат да 
присуствуваат јавниот обвинител и бранителот. Су-
дијата за малолетници може да одобри на овие деј-
ствија да присуствуваат и претставник од органот на 
старателството и родителите односно старателот на 
малолетникот. Кога овие лица присуствуваат на деј-
ствијата во подготвителната постапка, тие можат да 
ставаат предлог и да упатуваат прашања. 

Член 434 
Судијата за малолетници може да нареди мало-

летникот во текот на подготвителната постапка да 
се смести во прифатилиште, воспитна или слична 
установа, да се стави под надзор на органот на ста-
рателството или да му се предаде на друго семеј-
ство, ако е тоа потребно заради издвојување на ма-
лолетникот од средината во која живеел или заради 
давање помош, заштита или сместување на малолет-
никот. 

Трошоците за сместувањето на малолетникот се 
исплатуваат однапред од буџетските средства и вле-
гуваат во трошоците на кривичната постапка. 

Член 435 
По исклучок, судијата за малолетници може да 

нареди малолетник да се стави во притвор кога по-
стојат за тоа причините од членот 176 став 2 на 
овој законик. 

Врз основа на решението за притвор, притворот 
може да трае најмногу еден месец. Советот за мало-
летници на окружниот суд може од оправдани при-
чини да го продолжи притворот најмногу уште за 
два месеца. 

Член 436 
Малолетникот го издржува притворот, по прави-

ло, одвоено од полнолетните лица. 
Судијата за малолетници може да определи ма-

лолетник да биде во притвор заедно со полнолетно 
лице ако осамувањето на малолетникот би траело 
подолго, а постои можност малолетникот да се ста-
ви во просторија со полнолетно лице што не би вли-
јаело штетно врз него. 

Судијата за малолетници има спрема притворе-
ните малолетници исти овластувања што според овој 
законик му припаѓаат на истражниот судија во по-
глед на притворениците. 

Член 437 
Откога ќе ги испита сите околности што се од-

несуваат на извршувањето на кривичното дело и 
на личноста на малолетникот, судијата за малолет-
ници му ги доставува списите на надлежниот јавен 
обвинител, кој може да бара да се дополни под-
готвителната постапка. 

Ако не побара дополнение на постапката, јав-
ниот обвинител ќе му стави на советот за ма дол е г-
ници образложен предлог малолетникот да се казни 
или спрема него да се применат воспитни мерки. 

Предлогот на јавниот обвинител треба да содр-
жи: име и презиме на малолетникот, неговите го-
дини на возраст, опис на делото, докази од кои про-
излегува дека малолетникот го извршил'кривично-
то дело, образложение кое треба да содржи оцен-а 
на душевната развиеност на малолетникот и пре-
длог да се казни малолетникот односно спрема не-
го да се применат воспитни мерки. 

Член 438 
Ако во текот на подготвителната постапка јав-

ниот обвинител најде дежа нема основ за водење по-
стапка спрема малолетникот, ќе му стави предлог 
на судијата за малолетници да ја запре постапката. 
За предлогот за запирање на постапката јавниот об-
винител ќе го извести и органот на старателството, 
кој е должен во случај на несогласување со пред-
логот на јавниот обвинител да го извести за тоа 
судијата за малолетници во рок од осум дена од де-
нот на приемот на известувањето од јавниот обви-
нител.. 

Ако судијата за малолетници на општинскиот 
или окружниот суд не се согласи со предлогот на 
јавниот обвинител, ќе побара за тоа да одлучи со-
ветот за малолетници на окружниот односно врхов-
ниот суд. Советот за малолетници донесува одлука 
по сослушувањето на надлежниот јавен обвинител. 
Вака ќе постапи судијата за малолетници и кога 
само органот на старателството не се согласил со 
предлогот на јавниот обвинител. 

Одредбата од членот 430 став 3 на овој законик 
важи и кога советот за малолетници не ќе го ус-
вои предлогот на јавниот обвинител за запирање на 
постапката. 

Член 439 ^ 
Кога јавниот обвинител во случаите предвидени 

во чл. 430 џ 438 на овој законик не учествувал во 
постапката спрема.малолетникот, судијата за мало-
летници по завршената подготвителна постапка ќе 
му го изнесе предметот на советот за малолетници 
заради судење. 

Член 440 
Судијата за малолетници го известува претсе-

дателот на судот секој месец кои предмети на ма-
лолетници не се завршени и за причините поради 
кои во врска со одделни предмети постапката е 
уште во тек. Претседателот на судот ќе презема, по 
потреба, мерки да се забрза постапката. 

5. Постапка пред советот за малолетници 
Член 441 

Кога ќе го прими предлогот на јавниот обвини-
тел, како и кога постапката спрема малолетник 
се води без предлог на јавниот обвинител, судијата 
за малолетници закажува седница на советот или 
главен претрес. 

Кога постапката спрема малолетник се води без 
предлог на јавниот обвинител, судијата за малолет-
ници ќе изнесе на почетокот на седницата односно 
претресот кое кривично дело му се става на мало-
летникот на товар. 

Казни и заводски мерки можат да се изречат 
само по одржаниот главен претрес. Другите вос-
питни мерки можат да се изречат и на седница 
на советот. 
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На ^седница на советот може да се одлучи да 
се одржи главен претрес. 

За седницата на советот се известуваат и на 
неа можат да присуствуваат јавниот обвинител, 
бранителот и претставникот на органот на стара-
телството. 

Судијата за малолетници ќе му ја соопшти на 
малолетникот воспитната мерка што е изречена 
спрема него на седницата на советот. 

Член 442 
Кога советот за малолетници одлучува врз ос-

нова на главниот претрес, согласно ќе се примену-
ваат одредбите на овој законик за подготовките за 
главниот претрес, за раководењето со главниот 
претрес, за одлагањето и прекинувањето на глав-
ниот претрес, за записникот и за текот на главниот 
претрес, но судот може да отстапи од овие правила 
ако смета дека нивната примена во конкретниот 
случај не би била целесообразна. 

Покрај лицата наведени вб членот 256 од овој 
законик, на главниот претрес ќе се повикаат роди-
телите на молелетникот односно старателот и ор-
ганот на старателството. Недоаѓањето на родите-
лите, старателот или претставникот на органот на 
старателството не го спречува судот да го одржи 
главниот претрес. 

Освен малолетникот, на главниот претрес мора 
да присуствува јавниот обвинител кога ставил 
предлог во смисла на членот 437 од овој законик, 
а во случаите на задолжителна одбрана — и бра-
нителот. 

Одредбите од овој законик за измена и про-
ширување на обв,инението 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 фактич-
ната состојба што е изменета на главниот претрес. 
, ^ ^ ѓ Член 443 

Кога се суди на малолетник, секогаш ќе се 
исклучи јавноста. 

Советот може да дозволи на претресот да при-
суствуваат лица што се занимаваат со заштита и 
воспитување на-малолетници или со отстранување 
на малолетничкиот криминалитет како, и научни 
работници. 

Во текот на претресот советот може да нареди, 
освен јавниот обвинител, бранителот и претстав-
никот на органот на старателството, од заседанието 
да се отстранат сите или одделни лица. 

За време на изведувањето на одделни докази 
или говор на странките советот може да нареди 
малолетникот да се отстрани од заседанието. 

Член 444 
Во текот на постапката пред судот, судијата за 

малолетници или советот за малолетници може да 
донесе одлука за привремено сместување на мало-
летникот (член 434), а може и да ја укине одлуката 
што с донесена порано за тоа. 

Член 445 
Судијата за малолетници е должен да закаже 

главен претрес или седница на советот во рок од 
осум дена од денот на приемот на предлогот од 
јавниот обвинител или од денот на Завршувањето 
на подготвителната постапка (член 439) односно од 
одлуката да се одржи претрес што е донесена на 
седницата на советот. За секое продолжување на 
овој рок судијата за малолетници мора д-а има одо-
брение од претседателот на судот. 

Одлагање или прекинување на главниот претрес 
се врши само по исклучок. За секое одлагање или 
прекинување на главниот претрес судијата за мало-
летници ќе го извести претседателот на судот и ќе 
ги изнесе причините за одлагањето односно пре-
кинувањето. 

Судијата за малолетници е должен во рок од 
три дена по објавувањето писмено да ја изработи 
пресудата односно решението. 

Член 446 
Советот за малолетници не е врзан за предло-

гот на Јавниот обвинител при одлучувањето дали 
спрема малолетникот ќе изрече казна или ќе при-
мени воспитна мерха Но ако постапката спрема ма-
лолетникот се води без предлог на јавниот обвини-
тел, или ако јавниот обвинител се откажал од пред-
логот, советот не може на малолетникот да му из-
рече казна туку само воспитна мерка. 

Советот со решение ќе ја запре постапката во 
'случаите кога судот според членот 320 точ. 4 до 6 
на овој законик донесува пресуда со која се одбива 
обвинението или со која оптужениот се ослободува 
од обвинението (член 321). како и кога советот ќе 
најде дека не е целесообразно да му се изрече на 
малолетникот ниту казна ниту воспитна мерка. 

Советот донесува решение и кога му изрекува 
воспитна мерка на малолетникот Во диспозитивот 
на ова решение се наведува само која мерка се 
изрекува, но малолетникот немен да се огласува за 
виновен за кривичното дело што му се става на 
товар Во образложението на решението ќе се на-
веде опис на делото и околностите што ја оправ-
дуваат примената на изречената воспитна мерка. 

Пресудата со која му се изрекува казна на ма-
лолетникот се донесува во формата предвидена во 
членот 322 од овој законик. 

Ако советот за малолетници на општинскиот 
суд утврди дека за судење е надлежен советот за 
малолетници на окружниот суд, ќе донесе решение 
за отстапување предметот на тој суд. 

Член 447 
Судот може да го осуди малолетникот на пла-

ќање трошоците на кривичната постапка и на ис-
полнување имотноправните барања само ако на 
малолетникот му изрекол казна. Ако е спрема ма-
лолетникот применета воспитна мерка, трошоците 
на постапката паѓаат на товар на буџетските сред-
ства, а оштетениот заради остварување на имот-
ноправното барање се упатува на водење спор. 

в. Правни лекови 

Член 448 
Против пресудата со која на малолетник му е 

изречена казна, против решението со кое на мало-
летник му е 'изречена воспитна мерка и против ре-
шението за запирање на постапката (член 446 став 
2) можат да изјават жалба сите лица што имаат 
право на жалба против пресудата (член 330), и тоа 
во рок од осум дена по приемот на пресудата од-
носно решението. 

Бранителот, јавниот обвинител, брачниот дру-
гар, роднина по крв во права линија, посвоител, 
старател, брат, сестра и хранител можат да изјават 
жалба во корист на малолетник и против негова 
волја. 

Жалбата против решението со кое се изрекува 
заводска мерка или мерка упатување во дисци-
плински центар го задржува извршувањето на ре-
шението ако судот во согласност со родителите на 
малолетникот не одлучи поинаку. 

На седница на второстепениот совет (член 341) 
ќе се повика малолетникот само ако претседателот 
на советот или советот најде дека неговото при-
суство би било корисно. 

Член 449 
Второстепениот совет може да ја преправи 

првостепената одлука со изрекување потешка мер-
ка на малолетникот само ако е тоа предложено во 
жалбата и ако одржи претрес. 

Член 450 
Барање за заштита на законитоста може да 

се подигне како во случај кога со судска одлука е 
повреден законот таќо и во случај кога неправилно 
е применета казна или некоја воспитна мерка 
спрема малолетникот. 
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Член 451 
Одредбите за повторување на кривичната по-

стапка завршена со правосилна пресуда согласно 
ќе се применуваат и на повторувањето на постап-
ката завршена со правосилно решение за примена 
на воспитната мерка или за запирање на постапка-
та спрема малолетникот (член 438 став 2). 

7. Надзор на судот над спроведувањето на мерките 

Член 452 
Управата на воспитната установа или на во-

спитно-поправниот дом во кој е сместен малолет-
никот е должна секои шест месеци да му доставува 
на судот што ја изрекол воспитната мерка извеш-
тај за поведението на малолетникот. Судијата за 
малолетници на тој суд може и самиот да ги посе-
тува малолетниците сместени во воспитна установа 
или во воспитно-поправен дом. 

Ако е изречена мерка на засилен надзор од 
страна на родителите или старателот, но не е опре-
делен надзор на органот на старателството, судија-
та за малолетници може да бара известување од 
тој орган За примена на мерката. 

8. Запирање на извршувањето и измена на одлу-
ката за воспитните мерки 

Член 453 
Одлуката за заменување на мерката засилен 

надзор или на заводската мерка со друга таква 
мерка (член 79 на Кривичниот законик) ја донесува 
судот што во прв степен го донесол решението за 
воспитната мерка кога ќе најде самиот дека е тоа 
потребно, или по предлог од јавниот обвинител, 
управникот на заводот или органот на старател-
ството на кој му е доверен надзорот над малолет-
никот. 

Пред донесување на одлуката судот ќе го со-
слуша јавниот обвинител, малолетникот, родите-
лот или старателот на малолетникот или други 
лица, а ќе ги прибави и потребните извештаи од 
органот на старателството или од други органи и 
установи. 

Според одредбите од претходните ставови се 
донесува и одлука за запирање на воспитната мер-
ка засилен надзор или на заводската мерка. 

Одлуката за запирање или заменување на во-
спитната мбрка ја донесува советот за малолетници. 

Д Е Л Т Р Е Т 

ПОСЕБНИ ПОСТАПКИ 

Г л а в а XXVIII 
ПОСТАПКА ЗА ПРИМЕНА НА МЕРКИТЕ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ И ОТПОВИКУВАЊЕ НА УСЛОВ-

НИОТ ОТПУСТ 

Член 454 
Ако обвинетиот сторил кривично дело во не-

пресметлива состојба (член 6 став 1 од Кривичниот 
законик) јавниот обвинител, ако смета дека е сто-
рителот на делото опасен за својата околина, ќе му 
даде предлог на судот, за испраќање на сторителот 
во завод за душевно болни лица или во друг завод 
за чување и лекување 

Во овој случај обвинетиот, што се наоѓа во 
притвор, нема да се пушти на слобода, туку при-
времено ќе се смести во некој завод за чување и 
лекување или во некоја годна просторија додека 
ќе се заврши постапката за примена на мерката за 
безбедност. 

Член 455 
За примена на меиката за безбедност испраќање 

во завод за душевно болни лица или во друг завод 
за чување и лекување решава по одржаниот пре-
трес судот што е надлежен за судење во прв степен. 

Покрај лицата што мораат да се повикаат на 
претресот, ќе се повиќаат и лекари како вештаци 
и тоа по можност психијатри. Обвинетиот ќе се 
повика ако е неговата состојба таква да може да 
присуствува на претресот За претресот ќе се изве-
сти брачниот другар на обвинетиот и неговите ро-
дители односно старателот, а спрема околностите и 
други блиски роднини. 

Ако врз основа на спроведените докази судот 
утврди дека обвинетиот сторил определено кривич-
но дело и дека во времето кога го извршил кри-
вичното дело бил непресметлив, ќе одлучи врз ос-
нова на сослушувањето на повиканите лица и нао-
дот и мислењето на вештаците дали обвинетиот 
ќе се испрати во завод за душевно болни лица или 
во друг завод за чување и лекување. 

Ако најде судот дека обвинетиот не бил непре-
сметлив ќе ја запре постапката за примена на мер-
ките за безбедност. 

Против решението на судот можат да изјават 
жалба во рок од осум дена по приемот на реше-
нието сите лица што имаат право да се жалат про-
тив пресудата (член 330). 

Член 456 
Постапка за примена на мерката за безбедност 

испраќање во завод за душевно болни лица или во 
друг завод за чување и лекување ќе се спроведе 
и кога на главниот претрес ќе се установи дека 
обвинетиот кога го извршил кривичното дело бил 
непресметлив 

Член 457 
Кога судот во пресудата на намалено пресмет-

ливо лице ќе му изрече казна, ќе одлучи за него-
вото испраќање во завод за душевно болни лица 
или во друг завод за чување и лекување, ако најде 
цека е опасно за својата околина. 

Член 458 
Правосилната одлука за испраќање во завод за 

душевно болни лица или во друг завод за чување 
и лекување (чл. 455 и 457) ќе се испрати до судот 
што е надлежен да одлучи за лишување од делов-
ната способност. За одлуката ќе се извести и органот 
на старателството. 

Член 459 
По предлог од управата на заводот или од орга-

нот за старателство, а по сослушувањето на јавниот 
обвинител, судот што во прв степен го донесол 
решението за испраќање во завод ќе донесе реше-
ние за отпуштање од заводот, кога врз основа на 
мислење од лекар ќе најде дека не е потребно ната-
мошно лекување и чување. 

Во решението за отпуштање од завод лице со 
намалена пресметливост што во заводот поми-
нало помалу време отколку што изнесува изрече-
ната казна, судот ќе одлучи дали тоа лице остато-
кот на казната ќе го издржи во казнено-поправна 
установа или ќе се пушти на слобода со условен 
отпуст (член 61 став 4 на Кривичниот законик). 

Член 460 
За примената на мерката за безбедност за-

должително лекување на алкохоличари или нар-
комани судот одлучува откога ќе прибави наод и 
мислење од вештаци, Вештаците треба да се изја-
снат и за можностите за лекување на- обвинетиот, 
како и за изгледите за успех на таквото лекување. 

Член 461 
Предметите што можат или мораат да се од-

земат според кривичниот закон, ќе се одземат и кога 
кривичната постапка не ќе се заврши со пресуда 
со која се огласува оптужениот за виновен, ако го 
бараат тоа интересите на општата безбедност или 
причините на моралот. 

Посебно решение за тоа донесува органот пред 
кој се водела постапката во моментот кога е завр-
шена односно кога е запрена постапката. 
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За жалбата против ова решение одлучува совет 
на окружниот суд. 

Член 462 
Имотната корист постигната со извршување или 

по повод извршување на кривичното дело се утвр-
дува во кривичната постапка по службена должност. 

Судот и другите органи пред кои се води кри-
вичната постапка се должни во текот на постап-
ката да прибираат докази и да ги извидуваат окол-
ностите што се важни за утврдувањето на имотна-
та корист. 

Ако оштетениот ставил имотноправно барање 
во поглед враќањето на предметите прибавени со 
кривичното дело односно во поглед на износот што 
и одговара на вредноста на предметите, имотната 
корист ќе се утврдува само во оној дел што не е 
опфатен со имотноправното барање. 

Член 463 
Кога доаѓа предвид одземање имотна корист 

од работна или друга организација (член 62а на 
Кривичниот законик), претставникот на работната 
или друга организација ќе се сослуша во претход-
ната постапка и ќе се повика на главниот претрес. 
Во поканата ќе се предупреди работната или друга 
организација дека главниот претрес ќе се одржи 
и без присуство на нејзиниот претставник и дека 
во тој случај ќе се прочитаат неговите поранешни 
изјави. 

Претставникот на работната или друга органи-
зација ќе се сослуша на главниот претрес по обви-
нетиот. 

Тој е овластен во врска со утврдувањето на 
имотната корист да предлага докази и, по овласту-
вање од претседателот на советот, да им поставува 
прашања на оптужениот, сведоците и вештаците. 

Исклучувањето на јавноста на главниот прет-
рес не се однесува на претставникот на работната 
или друга организација. 

Ако судот во текот на главниот претрес утврди 
дека доаѓа предвид одземање на имотна корист од 
работна или друга организација, ќе се прекине 
претресот и ќе го повика претставникот на работ-
ната или друга организација. 

Член 464 
Судот ќе ја одмери височината на износот на 

имотната корист по слободна оцена ако нејзиното 
утврдување би било сврзано со несразмерни теш-
котии или со значително развлекување на постап-
ката. 

Кога постојат околности од претходниот став, 
а имотната корист би требало да се одземе од ра-
ботната или друга организација, судот во пресудата 
ќе изрече само одземање на имотната корист, со тоа 
височината на износот да се утврди во постапката 
пред стопански суд според прописите што се при-
менуваат за утврдување на имотната корист што 
ј'с. постигнала работната или друга организација со 
извршувањето на стопански престап. 

Член 465 
Кога доаѓа предвид примената на, мерката за 

безбедност одземање на имотната корист, судот по 
службена должност ќе определи според одредбите 
што важат за извршната постапка привремени мер-
ки за обезбедување на барањето за имотната ко-
рист настаната со извршувањето на кривичното де-
ло. Во таков случај важат согласно одредбите од 
членот 106 ст. 2 и 3 на овој законик. 

Член 466 
Мерката за безбедност одземање на имотната 

корист судот може да ја изрече во пресудата со 
која оптужениот се огласува за виновен, во реше-
нието за судска опомена или во решението за при-
мена на воспитната мерка, 

Во диспозитивот на пресудата или на решението 
судот ќе наведе кој предмет односно паричен из-
нос се одзема. 

Заверен препис од пресудата односно решението 
П се доставува и на работната или друга организа-
ција, ако судот изрекол одземање на имотната ко-
рист од таа организација. 

Член 467 
Работната или друга организација може да 

изјави жалба против пресудата односно решението 
и да стави барање за повторување на кривичната 
постапка во поглед на одлуката за одземање на 
имотната корист. 

Член 468 
Одредбите од членот 331 ст. 2 и 3 и чл. 339 и 

343 на овој законик согласно ќе се применуваат во 
поглед на жалбата против одлуката за одземањето 
на имотната корист. 

Член 469 
Доколку во оваа глава не постојат посебни од-

редби за постапката за примена на мерките за 
безбедност, согласно ќе се применуваат другите од-
редби од овој захоник 

Член 470 
Предлог за отповикување на условниот отпуст 

од причините предвидени во членот 57 став 6 на 
Кривичниот законик јавниот обвинител му подне-
сува на судот што ја донесол пресудата во прв 
степен. 

Судијата што ќе биде определен за тоа ќе ги 
изврши потребните извиди заради утврдување на 
фактите на кои се повикува јавниот обвинител и 
ќе собере докази за сите околности што се важни 
за одлуката. 

Пред донесувањето на одлуката условно отпу-
штениот ќе се сослуша за предлогот за отповику-
вање на условниот отпуст. Судот може да донесе 
одлука и ако условно отпуштениот не се одзове 
на поканата заради сослушување. 

- За отповикувањето на условниот отпуст решава 
судот во седница на советот. 

Кога ќе донесе решение за отповикување на 
условниот отпуст, советот ќе определи притвор ако 
со оглед на остатокот на казната што условно отпу-
штениот би требало да ја издржи и на другите 
околности, постои опасност дека ќе избега. Прит-
ворот трае до правосилноста на решението за отпо-
викување на условниот отпуст, а најдолго ,три ме-
сеци. 

Г-лава XXIX 
ПОСТАПКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И БРИШЕ-

ЊЕ НА ОСУДАТА 

Член 471 
Решението за бришење на осудата (член 88 на 

Кривичниот законик) го донесува по службена 
должност органот на внатрешните работи надлежен 
според живеалиштето на осуденото лице и за тоа 
ги известува органите надлежни за водење на каз-
нената евиденција. 

Пред донесувањето на решението за бришење 
на осудата ќе се извршат потребните проверувања, 
а особено ќе се приберат податоци за тоа дали 
против осудениот е во тек кривична постапка за 
некое ново кривично дело сторено пред истекот 
на рокот предвиден за бришење на осудата. 

Член 472 
Ако надлежниот орган на внатрешните работи 

не донесе решение за бришење на осудата, осуде-
ното лице може да бара да се утврди дека брише-
њето на осудата настапило според законот. 
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Ако органот на внатрешните работи не постапи 
по барањето на осудениот во рок од 30 дена по 
приемот на барањето, осудениот може да бара 
судот што во прв степен ја изрекол пресудата да 
донесе решение за бришење на осудата. 

За ова барање одлучува судот по сослушување 
на јавниот обвинител. 

Член 473 
Ако условната осуда не биде отповикана, су-

дот што судел во прв степен ќе донесе решение со 
кое се утврдува бришењето на условната осуда. 
Ова решение ќе му се достави на осудениот, на 
јавниот обвинител и на органот надлежен за во-
дење на казнената евиденција. 

Член 474 
Во уверението што се дава врз основа на каз-

нената евиденција, не смее да се споменува бри-
шаната осуда. 

Член 475 
Молбата за укинување на правните последици 

на осудата (член 87 став 2 од Кривичниот зако-
ник) му се поднесува на окружниот суд на живеа-
лиштето на осудениот. 

Судијата што ќе биде определен претходно ќе 
испита дали поминало потребното време според за-
конот, па ќе ги изврши потребните извиди, ќе ги 
утврди фактите на кои се повикува молителот и ќе 
прибере докази за сите околности што се важни за 
одлуката. 

Судот може за држењето на осудениот да по-
бара извештај од органите на внатрешните работи 
на чие подрачје осудениот престојувал по издржа-
ната, простената или застарената главна казна, а 
може таков извештај да бара и од казнено-поправ-
ната установа каде што ја издржал казната осу-
дениот. 

По извршените извиди, а по сослушување на 
јавниот обвинител окружниот суд ќе му ги достави 
списите со образложен предлог на републичкиот 
врховен суд. 

Републичкиот врховен суд, пред донесувањето 
на решението во врска со молбата за укинување 
на правните последици на осудата, ќе приба-ви ми-
слење од републичкиот односно покраинскиот ја-
вен обвинител. 

Член 476 
Против одлуката на судот во врска со молбата 

за укинување на правните последици на осудата 
жалба на Врховниот суд на Југославија можат да 
му изјават молителот и републичкиот односно по-
краинскиот јавен обвинител. --

Член 477 
Во случај на одбивање на молбата, нова молба 

не може да се поднесе пред истекот на две години 
од денот на правосилноста на решението за одби-
вање на поранешната молба. 

Г л а в а XXX 

ПОСТАПКА ЗА ДАВАЊЕ МЕЃУНАРОДНА 
КРИВИЧНОПРАВНА ПОМОШ 

Член 478 
Меѓународната кривичноправна помош се врши 

според одредбите од овој законик доколку со ме-
ѓународните договори не е определено нешто 
друго. 

Член 479 
Молбите од домашните судови за правна помош 

во кривичните предмети се доставуваат до странските 
органи по дипломатски пат. На ист начин се доста-

вуваат молби од странски органи за правна помои! 
до домашните судови. 

Во итни случаи, ако постои заемност, молби за 
правна помош можат да се доставуваат преку Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работа!. 

Член 480 
Државниот секретаријат за надворешни работи 

ќе ја упати молбата од странскиот орган за правна 
помош до републичкиот орган на управата надле-
жен за правосудство кој ќе му ја достави на постап-
ка на окружниот суд на чие подрачје престојува 
лицето на кое треба да му се врачи некој спис или 
што треба да се испита или соочи или на чие под-
рачје треба да се изврши некое друго истражно деј-
ствие. 

Во случаите предвидени во членот 479 став 2 од 
овој законик Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи ја упатува молбата до окружниот суд преку 
републичкиот орган на управата надлежен за пра-
восудство. 

За дозволеноста и начинот на извршувањето на 
дејствието што е предмет на молбата од странскиот 
орган одлучува домашниот суд според прописите на 
Југославија. 

Член 481 
Домашните судови нема да постапат по молба од 

странски орган со која се бара извршување на кри-
вична пресуда на странски суд. 

Кога молбата се однесува на кривично дело за 
кое според домашните прописи не е дозволена ек-
страдиција, судот ќе побара преку републичкиот ор-
ган на управата надлежен за правосудство упатство 
од старешината на сојузниот орган надлежен за 
правосудство дали ќе се постапи по молбата. 

Член 482 
По кривичните дела правење и пуштање во 

оптек фалсификувани пари, неовластено производ-
ство, преработка и продажба на опојни дроги и от-
рови, трговија со бели робје, производство и расту-
рање на порнографски списи, како и по други кри-
вични дела во поглед на кои се пред надув а со меѓу-
народните договори централизација на податоците, 
органот пред кој се води кривичната постапка е 
должен да ги испрати без одлагање до Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи податоците за 
кривичното дело и сторителот, а првостепениот суд 
и правосилната пресуда. 

Г л а в а XXXI 

ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБВИНЕТИ И 
ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Член 483 
Издавање обвинети или осудени лица ќе се бара 

и ќе се врши според одредбите од овој законик до-
колку со меѓународни договори не е определено 
нешто друго. 

Член 484 
Претпоставки за издавање се: 
1) лицето чие издавање се бара да не е држав-

јанин на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија; 

2) делото поради кое се бара издавање да не е 
извршено на територијата на 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 каде е извршено; 

4) според домашен закон да не настапила заста-
реност за кривично гонење или застареност за из-
вршување на казната, пред да е странецот притво-
рен или како обвинет испитан; 
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5) странецот чие издавање се бара да не е по-
ради истото дело веќе осуден од домашен суд, или 
за истото дело да не е правосилно ослободен од до-
машен суд, освен да се стекнуваат услови за повто-
рување на кривичната постапка предвидени со овој 
законик, или против странецот да не е во Југослави-
ја поведена кривична постапка поради истото дело 
сторено спрема^ нашата држава или спрема наш 
државјанин; 

6) да е утврден идентитетот на лицето чие изда-
вање се бара; 

7) да има доволно докази за основано сомнева-
ње дека странецот чие изда(вање се бара го сторил 
определеното кривично дело или дека постои пра-
восилна пресуда. 

Член 485 
Постапката за издавање обвинети или осудени 

странци се поведува по молба од странската држава. 
Молбата за издавање се поднесува по дипло-

матски! пат. 
Кон молбата за издавање мораат да се прило-

жат; 
1) средства за утврдување идентитетот на об-

винетиот односно на осудениот (точен опис, фото-
графии, отпечатоци од прстите и сл.); 

2) уверение или други податоци за државјан-
ството на странецот; 

3) обвинителен акт или пресуда или одлука 
за притвор или некој акт рамен на оваа одлука, 
во оргинал или заверен препис, во кои треба да е 
казненоно името и презимето на лицето чие издава-
ње се бара и други податоци потребни за утврдува-
ње 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 кој треба да се примени или е 
применет спрема обвинетиот поради делото по повод 
на кое се бара издавањето, а ако е делото извршено 
на територија на трета држава, тогаш и извод од 
текстот на кривичниот закон на таа држава. 

Ако споменатите прилози се составени на стран-
ски језик треба да е приложен и заверен превод на 
еден од јазиците на народ иге на Југославија. 

Член 486 
Државниот секретаријат за надворешни работи 

ја испраќа: молбата за издавање странец преку ре-
публичкиот орган на управата надлежен за право-
судство до истражниот судија на оној окружен суд 
на чие подрачје странецот престојува или на чие 
подрачје ќе се затече. 

Ако не се знае живеалиштето или престоју-
валиштето на странецот чие издавање се бара, ќе 
се установи ова претходно преку органите на внат-
решните работи, 

Ако молбата им одговара на условите од членот 
485 на овој законик истражниот судија ќе издаде 
налог странецот да се притвори, ако постојат услови 
за притвор според членот 176 од овој законик, од-
носно ќе преземе други мерки за да се обезбеди не-
говото присуство, освен ако веќе од самата молба е 
очигледно дека нема место за издавање. 

Истражниот судија, откако ќе го установи иден-
титетот на странецот, без одлагање ќе му соопшти 
на овој зошто и врз основа на кои докази се бара 
неговото издавање и ќе го повика да наведе што има 
во своја одбрана. 

За испитувањето и одбраната ќе се состави за-
писник. Истражниот судија ќе го упати странецот 
дека може да земе бранител или ќе му го постави по 
службена должност! кога е во прашање кривично 
дело за кое одбраната според овој законик е задол-
жителна. 

Член 487 
Во итни случаи, кога постои опасност дека стра-

нецот ќе побегне или дека ќе се скрие, органот на 
внатрешните работи може странецот да го лиши од 
слобода заради спроведување до истражниот судија 
на окружниот суд врз основа на молба од надлеж-
ниот странски орган, без оглед на тоа како е упате-
на. Во молбата треба да бидат наведени податоците 
за утврдување 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 издавањето 
ќе биде барано по редовен пат. 

Кога ќе се определи притвор во смисла на прет-
ходниот став и странецот ќе се спроведе до истраж-
ниот судија, истражниот судија по неговото испиту-
вање ќе го извести за'притворот Државниот секре-
таријат за надворешни работи преку републичкиот 
орган на управата надлежен за правосудството. 

Истражшшт судија ќе го пушти на слобода стра-
нецот кога ќе престанат причините за притвор или 
ако молбата за издавање не ќе биде поднесена во 
рокот што го определил тој, водејќи сметка за одда-
леченоста на државата што го бара издавањето, а 
кој рок не може да биде подолг од три месеци 
од денот на притворањето на странецот. За овој 
рок ќе се извести странската држава. По молба 
од странската држава советот на окружниот суд мо-
же да го продолжи овој рок во оправдани случаи 
најмногу уште за два месеца. 

Кога ќе биде поднесена пропишана молба во 
определениот рок истражниот судија ќе постапи 
според членот 486 ст. 3 и 4 од овој законик. 

Член 488 
По сослушување на јавниот обвинител и 

бранителот, истражниот судија, по потреба, ќе спро-
веде и други извидени дејствија со цел да се утвр-
ди дали постојат претпоставки за издавање на 
странецот односно за пр.едавање на предметите на 
кои или Со кои е сторено кривично дело, ако се 
тие предмети одземени од странецот. 

По спроведените извиди истражниот судија ќе 
ги испрати извидивте списи со свое мислење до 
советот на окружниот суд. 

Ако е против странецот, чие издавање се бара, 
кај домашен суд во тек кривична постапка поради 
исто или друго кривично дело истражниот судија 
ќе го назначи тоа во списите. 

Член 489 
АКО советот на окружниот суд најде дека не 

се исполнети законските претпоставки за издавање, 
ќе донесе решение да се одбива молбата за изда-
вање. Ова решение ќе го испрати окружниот суд 
по службена должност до републичкиот врховен суд, 
кој по сослушувањето на јавниот обвинител ќе го 
потврди или укине или преправи решението на ок-
ружниот суд. 

Ако е странецот во притвор, советот на окру-
жниот суд може да одлучи тој да остане во при-
твор до правосилноста на решението за одбивање на 
издавањето. 

Правосилното решение со кое се одбива изда-
вањето ќе се испрати преку републичкиот орган на 
управата надлежен за правосудство до Државниот 
секретаријат за надворешни работи кој ќе ја изве-
сти за тоа странската држава. 

Член 490 
Ако советот на окружниот суд најде дека се 

исполнети законските п,ретпоставки -за издавање на 
странецот (член 484)v ќе го утврди тоа со решение. 
Против ова решение странецот има право на жал-
ба до републичкиот врховен суд. 
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Член 4 91 
Ако републичкиот врховен суд најде дека се 

исполнети законските претпоставки за издавање на 
странецот односно еко против такво решение на ок-
ружниот суд не ќе биде вложела жалба, предметот, 
се испраќа до старешината на сојузниот орган над-
лежен за правосудство, кој ќе одлучи за издава-
њето. 
, ,Член 492' 

Старешината на сојузниот орган надлежен за 
правосудство донесува решение со кое го дозволу-
ва или не дозволува издавањето. Старешината на 
СОЈУЗНИОТ орган надлежен за правосудство може да 
донесе решение да се одложи издавањето затоа што 
поради друго кривично дело кај домашен суд е во 
тек кривична постапка против странецот чие изда-
вање се бара или што странецот се наоѓа на издржу-
вање казна во Југославија. 

Старешината на сојузниот орган надлежен за 
правосудство нема да дозволи издавање на странец 
кој во Југославија ужива право на азил (член 97 
став 4 од Кривичниот законик) или ако е во праша-
ње политичко или воено кривично дело. Тој може 
да одбие издавање ако се во прашање кривични де-
ла за кои во домашен закон е предвидена казна 
затвор или ако странскиот суд изрекол казна лишу-
вање од слобода до една година. 

Член 493 
Во решението со кое го дозволува издавањето 

на странецот старешината на сојузниот орган над-
лежен 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 издава-
њето; 

3) дежа спрема него не може да се примени по-
тешка казна од онаа на којашто е осуден; 

4) дека тој не смее да if се издаде на трета др-
жава заради гонење за кривично дело сторено пргд 
дозволеното издавање. 

Освен наведените услови старешината на сојуз-
ниот орган надлежен за правосудство може да по-
стави и други услови за издаваше. 

Член 494 
За решението со кое е одлучено за издавањето 

ќе се извести странската држава по дипломатски 
пат. 

Решението со кое се дозволува издавање ќе се 
достави до Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи кој -наредува странецот да се спроведе до 
граница, каде ќе им се предаде на договорено место 
на органите од странската држава што го барала из-
давањето. 

Член 495 
Ако повеќе странски држави бараат издавање 

на исто лице поради исто кривично дело, ќе ќ се 
даде првенство на молбата на државата чиј држав-
јанин е тоа лице, а ако оваа држава не бара из-
давање, на молбата на државата на чие подрачје е 
извршено кривичното дело, а ако е делото извршено 
на подрачјата на повеќе држави или не се знае ка-
де е извршено, тогаш на молбата од државата што 
го барала издавањето прва. 

Ако повеќе странски држави бараат издавање 
на исто лице поради различни кривични дела, ќе 
и се даде првенство на молбата од онаа држава чиј 
државјанин е тоа лице, а ако оваа држава не бара 
издавање—на молбата од државата на чие подрачје 
е сторено најтешкото кривично дело, а ако се де-
лата од иста тежина — на молбата од државата што 
го барала издавањето прва. 

Член 496 
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 ОЈи 
ган надлежен за правосудство може да поднесе мол-
ба за издавање. 

Молбата се поднесува до странската држава по 
дипломатски пат и кон неа се прилагаат исправите; 
и податоците од членот 485 од овој законик, 

Член 497 
Кога постои опасност дека лицето за кое се бара 

Издавање ќе побегне или ќе се скрие, старешината 
на сојузниот орган надлежен за правосудство може 
и пред да се постапи 1 според членот 496 од овој 
законик, да бара против ова лице да се преземат 
потребни мерки заради негово притворање. 

Во молбата за привремено притворање посеб-
но ќе се назначат податоците за идентитетот на ба-
раното лице, природата и називот на кривичното де-
ло, бројот на одлуката, датумот, местото и називот 
на органот што го определил притворот односно по-
датоците за правосилноста на пресудата, како и цз^ 
јава дека издавањето ќе се бара по редовен пат. 

Член 498 
АКО бараното лице^биде издадено, ќе може да 

се гони кривично односно ќе може спрема него да 
се изврши казна само за кривично дело за кое е. 
одобрено издавањето. 

Ако такво лице е правосилно осудено од до-̂  
ма шен суд и за друга пред издавањето сторени кри-
вични дела за кои не е одобрено издавање, ќе се 
применат согласно одредбите на членот 369 од овој 
законик. 

Ако е издавањето одобрено под определени 
услови во поглед т видот или височината на ка-
зната која може да се изрече односно изврши и 
под тие услови ќе беде прифатено, судот при из-
рекувањето на казната е врзан со тие услови, а 
ако е во прашање извршување на веќе изречена 
казеа, судот што судед во последен степен ќе ја 
преправи пресудата и изречената каша ќе ја со-
образи со условите на издавањето. 

Член 499 
АКО странска држава бара издавање од друга 

странска држава, а бараното лице би требало да 
се спроведе преку територијата на Југославија, 
спроведувањето може по молба од заинтересирана-
та странска држава да го дозволи старешината на 
сојузниот орган надлежен за правосудство под ус-
лов да не е во прашање домашен државјанин и 
издавањето да не се врши за политичко или воено 
кривично дело. 

Молбата за спроведување на лицето преку те-
риторијата на Југославија мора да ги содржи сите 
податоци од членот 485 на овој законик. 

Под услов на заемн-ост трошоците за спровел 
дување лица преку територијата на Југославија 
паѓаат на товар на буџетските средства. 

Г л а в а XXXII 

ПОСТАПКА ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ ШТЕТА НА 
НЕОПРАВДАНО ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 500 
Лицето што во кривичната постапка е неоправ-

дано ,осудено поради кри-вично дело може да бара 
од државата да му ја надомести имотната штета 
претрпена поради осудата. 
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Се смета дека лицето е неоправдано осудено: 
1) ако со правосилна пресуда било осудено, па 

подоцна по повод повторување на кривичната по-
стапка дозволено во негова корист, е правосилно 
запрена новата постапка; 

2) во сите случаи кога правосилно осудено лице 
е ослободено подоцна од обвинението со правосил-
на пресуда, или е обвинението одбиено со право-
силна пресуда, освен случајот кога е обвинението 
одбиено затоа што немало предлог или одобрение 
за гонење, или што приватниот обвинител се отка-
жал од гонењето, или што судот не бил надлежен. 

Осудениот не може да бара надоместок на ште-
та ако со своето лажно признание или на друг 
начин намерно ја предизвикал својата осуда, како 
ни тогаш ако против првостепената пресуда со која 
е осуден, не изјавил жалба или се одрекол или се 
откажал од жалбата. Лажното признание, намер-
ното предизвикување на осудата и некористење^ 
на правото на жалба не смее да биде изнудено со 
сила,, со закана, со измама или со слични средства 
со кои се влијае врз волјата и постапката на осу-
деното лице. 

По смртта на неоправдано осудено лице надо-
месток на штета можат да бараат неговиот бра-
чен другар и неговите роднион што според законот 
било должно да ги издржува тоа лице, но само до-
колку им била ускратена издршката поради неоп-
равдана осуда. 

Член 501 
Правото на неоправдано осуденото лице и на 

лицата што според законот тоа било должно да ги 
издржува да бараат надоместок на штета застарува 
за една година од правосилноста на пресудата со ко-
ја обвинетиот е ослободен од обвинението или со 
која обвинението се одбива односно од денот на 
правилноста на решението со кое е запрена 
постапката. 

Застареноста се прекинува со поднесување ба-
рање до надлежниот орган на управата (член 502) 

Ако барањето за надоместок на штета го ста-
вило неоправдано осуденото лице, по неговата смрт 
лицата од членот 500 став 4 од овој законик можат 
да ја продолжат постапката за остварување на ба-
рањето во рок од три месеци од денот на смртта 
на неоправдано осуденото лице и тоа само во гра-
ниците на порано поставеното барање. 

Ако неоправдано осуденото лице се откажало од 
барањето за надоместок на штета, по неговата смрт 
барањето не може да се постави. 

Член 502 
Овластеното лице е должно со своето барање да 

се обрне до републичкиот орган на управата над-
лежен за правосудство односно до покраинскиот из-
вршен совет заради спогодба за постоењето на ште-
та, за видот и височината на надоместокот. Ако не 
дојде до таа спогодба, или ако по постигнатата 
спогодба републичкиот орган на управата надле-
жен за правосудство односно покраинскиот извршен 
совет во рок од еден месец од денот на приемот на 
барањето не му испрати решение на овластеното 
лице. тоа има право да го постави своето барање 
за надоместок на штета пред судот што ја изрекол 
поранешната првостепена пресуда. 

Барањето може да се постави писмено или усно 
на записник кај судот и во него мораат да се наве-
дат околностите врз кои се засновува барањето, ка-
ко и видот и височината на штетата. 

Член 503 
^Судијата определен од претседателот на надле-

жниот првостепен суд ќе спроведе извиди заради 

прибирање докази што се потребни за одлуката 
за оправданоста на барањето и за височината на 
штетата. 

По извршениот извид судијата ќе го извести 
подносителот на барањето дека има право да ги 
прегледа списите и да го образложи своето барање 
во рок од осум дена од приемот на известувањето. 
Кога подносителот ќе го образложи барањето или 
кога ќе помине рокот за давање на образложени-
ето, судијата ќе ги испрати списите до републич-
киот врховен суд. 

Член 504 
Врховниот суд по потреба ќе опрдели да се до-

полни извидот, па за барањето за надоместок на 
штета ќе одлучи по јавната расправа. За расправата 
ќе се известат републичкиот односно покраинскиот 
јавен правобранител, подносителот па барањето и 
неговиот полномошник. 

Ако е барањето за надоместок на штета нена-
времено, или го поднесло неовластено лице, или е 
очигледно неосновано, врховниот суд може да го от-
фрли барањето на седница на советот. 

Член 506 
Јавната расправа започнува со извештајот од 

известителот што ќе го определи за тоа претседа-
телот на советот. По извештајот од известителот до-
бива збор подносителот на барањето или неговиот 
полномошник за да го образложи барањето. Ако на 
расправата не дошол ниеден од нив. ќе се прочита 
изјавата од подносителот на барањето, ако е дадена 
кај првостепен суд. Потоа републичкиот односно 
покраинскиот јавен правобранител ќе стави свој 
предлог. 

АКО врховниот суд смета дека состојбата нЅ 
работата е доволно разјаснета, ќе донесе решение 
со кое ќе одлучи за оправданоста на барањето, за 
видот и височината на надоместокот на штета. 

Подносителот на барањето можз да се осуди да 
ги поднесува трошоците предизвикани со постапката 
за надоместок на штета само тогаш ако барањето 
било очигледно неосновано. 

Член 506 
Решението за определување на надоместокот 

врховниот суд ќе го испрати до јавниот правобра-
нител и до подносителот на барањето преку прво-
степениот суд. 

Против решението од врховен суд дозволена 
е жалба до Врховниот суд на Југославија во рок од 
осум дена од денот на доставувањето на решението 

Правосилното решение со кое се определува на-
доместок на штета врховниот суд ќе го испрати со 
сите списи до републичкиот орган на управата над-
лежен за правосудство односно до покраинскиот из-
вршен совет заради исплата на досудениот надоме-
сток. 

Член 507 
Одредбите од оваа глава ќе се применуваат со-

гласно и во постапката за надоместок на штета на 
лице што е без основа задржано во притвор. 

Г л а в а XXXIII 

ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТЕРНИЦА И 
ОБЈАВА 

Член 508 
'Ако не се знае живеалиштето или престојува-

лиштето на обвинетиот, судот ќе побара од органите 
на внатрешните работи да го побараат обвинетиов 
и да го известат судот за неговата адреса. 
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Член 509 
Издавање потерница може да се нареди кога 

обвинетиот против кој е поведена кривична по-
стапка поради кривично дело за кое се гони по слу-
жбена должност и за кое во законот е предвидена 
казна над две години затвор се наоѓа во бегство, 
а постои наредба за негово доведување или реше-
ние за ставање во притвор. 

Издавањето на потерница го наредува судот пред 
кој се води кривичната постапка. 

Издавање потерница ќе се нареди и во случај 
ако осудениот побегне од издржувањето на казна. 
Во таков случај наредбата ја издава управникот нч 
казнено-поиравната установа. 

Наредбата за издавање потерница што ќе ја до-
несе судот или управникот на казнено-поправнатз 
установа се испраќа до органите на внатрешните ра-
боти на извршување. 

Член 510 
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 за да се установи идентитетот на про-
најден непознат труп, ќе се нареди да се издаде 
објава со која ќе се побараат податоците или изве-
стувањата да се испратат до органот што ја води 
постапката. 

Органите на внатрешните работи можат да об-
јавуваат и фотографии на трупови и исчезнати лица 
ако постојат основи на сомневање дека до смртта 
односно исчезнувањето на овие лица дошло поради 
кривично дело. 

Член 511 
Органот што наредил да се издаде потерница 

или објава е должен веднаш да ја повлаче кога ќе 
се пронајде бараното лице или предмет, кога ќе на-
стапи застареност на кривичното гонење или извр-
шувањето на казната или други причини поради 
кои потерницата или објавата не е повеќе потребна. 

Член 512 
Потерница и објава распишува органот на внат-

решните работи надлежен според местото на оној 
државен орган пред кој се води кривичната по-
стапка. 

Заради известување јавноста за потерница или 
објава можат да се користат и јавни средства за ин-
формации. 

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. 

На молба од странски орган Сојузниот секре-
таријат за внатрешни работи мвже да распише по-
терница и за лице за кое постои сомневање дека се 
наоѓа во Југославија, ако е во молбата дадена из-
јава дека во случат на пронаоѓање на тоа лице ќе 
се побара негово издавање. 

Г л а в а XXXIV 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Чле^н 513 
Ако кај општински суд поради недоволен број 

судии не може да се формира совет предвиден во 
членот 18 став 3 на овој законик, работите од над-
лежноста на овој совет ќе ги врши советот на ок-

ружен суд предвиден во членот 20 став 2 на тој за-
коник, ако во ст. 2 и 3 на овој член не е предвиде-
но нешто друго. 

По предавањето на обвинителниот акт односно 
обвинителниот предлог притворот, по сослушување 
на јавниот обвинител, го определува или го укинува 
претседателот на советот односно судијата поединец 
на општинскиот суд, а на главниот претрес — сове-
тот. 

Судијата на општински суд донесува одлука 
за повторување на постапката (член 374 став 1) и 
става предлог по повод барање за вонредно убла-
жување на казната (член 381 став 3). 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
правосудство ги определува општинските судови 
кај кои ќе се применува одредбата на ставот 1 на 
овој член и тоа се објавува во републичкиот служ-
бен весник. 

Член 514 
Извидот или истрагата што ќе биде во тек на 

1 јануари 1968 година, ќе продолжи како истрага 
без донесување решение за спроведување истрага, 
со тоа што им се признава важноста на извидните 
и истражните дејствија спроведени според досе-
гашните одредби. 

Член 515 
Лице што на 1 јануари 1968 година се наоѓа во 

притвор врз основа на решение од орган на внат-
решните работи или решение за продолжувала на 
притворот, мора да биде веднаш спроведено до 
надлежниот суд. 

Истражен, затвор што го продолжил Врховниот 
суд на Југославија може да трае најдолго до истекот 
на продолжувањето. 

Член 516 
Ако е пред 1 јануари 1968 година подивен обви-

нителен предлог за кривични дела од членот 254а или 
257 став 1 на Кривичниот законик, портапката ќе 
се продолжи пред судија поединец на општински 
суд. Но ако повисокиот суд ја укине пресудата на 
првостепениот суд и го упати предметот на повтор-
но судење, новиот претрес и целата натамошна по-
стапка ќе се спроведат пред совет на општински суд. 

Член 517 
Ако е за кривично дело за кое, согласно со 

членот 392 став 1 од овој законик, се суди врз 
основа на обвинителен акт, до 1 јануари 1988 го-
дина подигнат обвинителен предлог, понатамош-
ната постапка ќе се спроведе врз основа на тој пред-
лог. 

Член 518 
Одредбите на членот 341 од овој законик нема 

да се применуваат ако е жалбата изјавена пред 1 
јануари 1968 година. 

Член 519 
Барањата за заштита на законитоста подигнати 

пред 1 јануари 1968 годи,на, ќе се решаваат според 
досегашните одредби. 

Член 520 
Со републички пропис ќе се регулира управу-

ваањето со затворите во кои се сместени притво-
реници. 

Со овој пропис ќе се решат и прашањата вз 
врска со преземањето на управата над затворите 
од ставот 1 на овој член, средствата што им при-
паѓаат, како и работниците што се запослени во 
нив. 
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638. 

Врз основа на членот 100 став 3 од Основниот 
закон за осигурувањето и осигурителните органи-
зации („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/67 и 17/67), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ 
ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ОВЛАСТЕН АКТУАР 

Член 1 
Овластување за вршење работи на овластен 

актуар од членот 101 на Основниот закон за осигу-
рувањето и осигурителните организации може да 
му се издаде на лице што има завршен економски 
факултет или Природно-математички факултет со 
математика како главен предмет односно со завр-
шена на нив соодветна висока школа, положен 
стручен испит и најмалку пет години работно ис-
куство на работи на осигурувањето. 

Член 2 
Лицата на кои според поранешните прописи им 

е издадено овластување за вршење работи на ов-
ластен актуар можат работи на овластен актуар 
да вршат и без положен стручен испит, ако ги ис-
полнуваат другите услови предвидени во членот 1 
од овој правилник. 

Работи на овластен актуар можат да вршат без 
положен стручен испит, и тоа за време од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник, и други лица кои имаат висока стручна 
подготовка од членот 1 на овој правилник и нај-
малку пет години работно искуство на работи на 
актуар во осигурителна организација. 

Член 3 
На лицата што ги исполнуваат условите од чл. 

1 и 2 на овој правилник овластување за вршење 
работи на овластен актуар им издава здружението 
на осигурителните организации. 

Лице што бара издавање на овластување за вр-
шење работи на овластен актуар е должно на здру-
жението од ставот 1 на овој член да му поднесе 
докази за стручната подготовка и за времето по-
минато на работи на осигурување односно на ра-
боти на актуар во осигурителна организација, ка-
ко и доказ за положениот стручен и-спит, ако 
според одредбите на овој правилник не е ослободено 
од полагање на стручен испит. 

Член 4 
Лицето што добило овластување за вршење ра-

боти на овластен актуар актуароките работи од 
членот 101 од Основниот закон за осигурувањето 
и осигурителните организации може да ги врши 
само во организација за вршење актуарски работи. 

Член 5 
Стручниот испит од членот 1 на овој правилник 

се полага пред комисија што ја формира органот 
на управувањето на здружението на осигурител-
ните организации определен со статутот на тоа 
здружение. 

Пријавите за полагање на стручниот испит му 
се поднесуваат на здружението на осигурителните 
организации. 

Член 6 
Градивото за програмата на стручниот испит ги 

опфаќа следните предмети: 
1) општа математика; 
2) математика на осигурувањето; 
3) математичка статистика; 

4) методи за изработка на тарифи на премии за 
осигурување имот и лица; 

5) право на осигурувањето со основи на стопан-
ското право; 

6) основи на книговодството; 
7) економика на осигурувањето. 

Член 7 
Стручниот испит се состои од писмен дел и ус-

тен дел на испитот. 

Член 8 
Стручниот испит се полага поединечно од секој 

предмет определен во членот 6 на овој правилник. 
Полагање на стручниот испит од одделен пред-

мет може да се повтори трипати. 
Стручниот испит мора да се положи во рок од 

една година од денот на поднесувањето на прија-
вата за полагање на стручниот испит. 

Член 9 
Со општ акт на здружението на соодветните ор-

ганизации се определува составот на испитната ко-
мисија од членот 5 на овој правилник и начинот на 
нејзината работа, програмата за полагање на струч-
ниот испит по одделни предмети, кои предмети ќе 
се полагаат писмено и усно а кои само усно, како 
и други прашања во врска со полагањето на струч-
ниот испит. 

Член 10 
До основањето на стручното здружение на оси-

гурителните организации, а најдоцна до крајот на 
1967 година, правата и должностите на здружението 
според овој правилник ќе ги врши Југословенската 
заедница на осигурувањето. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1-10652/1 
5 декември 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с.-р. 

639. 

Врз основа на членот 126 став 6 од Основниот 
закон за осигурувањето и осигурителните организа-
ции („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/67 и 17/67, со-
јузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕ-
НОТ 126 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОСИГУРУ-
ВАЊЕТО И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Обврските на Југословенската заедница на оси-

гурувањето по основ на израмнување ризици во ви-
довите осигурувања во кои се покажува негативен 
резултат, утврден според состојбата на 31 декември 
1967 година, ќе се намират според одредбите на 
членот 126 од Основниот закон за осигурувањето 
и осигурителните организации (во натамошниот 
текст: Законот) и одредбите од овој правилник. 

Обврските на Југословенската заедница на оси-
гурувањето од ставот 1 на овој член се утврдуваат 
во смисла на членот 124 од Законот, а на начинот 
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определен со прописите со кои се регулира израм-
нувањето на ризиците и пресметувањето на елемен-
тите од членот 124 став 2 на Законот. 

Член 2 
Како заводи што со работи на осигурувањето 

ќе се за,нимаваат по 1 јануари 1958 година, покрај 
осигурителните заводи, се сметаат и заводите за 
осигурување и реосигурување. Овие заводи упла-
тувањата во смисла на членот 12Ѕ став 1 од Законот 
ќе ги вршат само од техничката премија за осигуру-
вање 

Член 3 
Во согласност со членот 126 став 2 од Законот, 

Југсловенската заедница на осигурувањето ќе го 
утврди процентот по кој заводите од членот 2 на 
ОВОЈ правилник привремено до донесувањето на за-
вршните сметки, во 1968 година ќе го уплатуваат 
делот од техничката премија според членот 126 став 
1 од Законот. 

Височината на процентот од ставот 1 на овој 
член Југословенската заедница на осигурувањето ќе 
ја утврди врз основа на вкупниот износ на ненами-
рените обврски на таа заедница по основ на прено-
сните премии и резервираните штети и вкупниот из-
нос на наплатената техничка премија, според за-
вршните сметки на осигурителните заводи за 1968 
година. 

За височината на процентот од ставот 1 на овој 
член Југословенската заедница на осигурувањето 
ќе ги извести сите заводи и заедници на осигурува-
њето, како и комисијата за актуарски работи од 
членот 133 од Законот, во рок од 2 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
По донесувањето на завршните сметки за 1967 

година и по извршената пресметка по основ на из-
рамнување на ризиците помеѓу заводите, заедници-
те на осигурувањето и Југословенската заедница на 
осигурувањето, заводот за осигурување и реосигу-
рување, кој според членот 124 став 1 од Законот ги 
презема обврските на Југословенската заедница на 
осигурувањето, за 1968 година ќе утврди нов процент 
по кој ќе се уплатува дел од техничката премка во 
смисла на членот 126 став 2 од Законот, според по-
датоците од завршните сметки за 1967 година. 

Негативната односно позитивната разлика нас-
таната помеѓу износите добиени со пресметување по 
процентот од овој член и износите добиени со прес-
метување по привремениот процент од членот 3 на 
овој правилник, заводот за осигурување и реосигу-
рување од членот 124 ста-в 1 на Законот ќе им ја 
врати на заводите односно ќе ја наплати од заво-
дите. 

Процентот утврден според ставот 1 на овој член 
за 1968 година привремено ќе се применува и во 
1969 година до утврдувањето на процентот за таа 
година врз основа на податоците од завршните сме-
тки за 1968 година. На истиот начин ќе се утврду-
ваат и процентите и ќе се врши пресметување на 
разликата од ставот 2 на овој член и за наредните 
години до крајот на 1972 година 

Член 5 
Ако на крајот на петтата година, до кој рок во 

смисла на членот 126 став 1 од Законот треба да се 
покријат загубите по основ на израмнување ризи-
ците на крајот на 1967 година, се покаже разлика 
помеѓу вкупниот износ на тие загуби и вкупни зт 
износ на наплатената техничка премија на сите за-
води, заводот за осигурување и реосигурување од 
членот 124 став 1 на Законот ќе им ја врати на за-
водите односно ќе ја наплати од заводите таа раз-
лика сразмерно со износите на нивните уплати, во 
рок од 30 дена од денот на донесувањето на завр-
шната сметка за 1972 година. 

Член 6 
Пресметаните месечни износи на техничката 

премет т-о гилт/гСла н а ЧЛенот 126 став 3 од Законот, 

заводите ќе ги уплатуваат до 20-иот во месецот за 
изминатиот месец. 

Член 7 
Обврските на Југословенската заедница на оси-

гурувањето што, во смисла на членот 126 став 4 
од Законот втасале за намирување, претставуваат 
износ на непокриениот кусок по основ на израмну-
вање на ризикот по одбивање на износот на резер-
вираните штети, според состојбата на 31 декември 
1967 година. 

Заводот за осигурување и реосигурување од чле-
нот 124 став 1 од Законот е должен втасаните обвр-
ски од ставот 1 на овој член да ги намири во рок 
од 30 дена од денот на донесувањето на завршната 
сметка на Југословенската заедница на осигурува-
њето. 

Обврските на Југословенската заедница на оси-
гурувањето по основ на резервираните штети на 
крајот на 1967 година ќе се намируваат според вта-
саноста за исплата на тие штети на осигурениците, 
а под условот од членот 126 став 5 на Законот. 

Член 8 
Штетите настанати до 31 декември 1967 година што 

на заводите дополнително ќе им ги пријават оси-
гурениците односно корисниците на осигурувањето 
а кои не биле замени во пресметка по завршната 
Схметка за 1967 година, заводите со потребните по-
датоци ќе му ги пријават на заводот за осигурува-
ње и реосигурување од членот 124 став 1 на Зако-
нот. 

Дополнително пријавување штети може да се 
врши само до конечната пресметка по завршната 
сметка за 1972 година. 

Дополнително црн јавување штети ќе се нами-
рува на начинот и под условите што се предвидени 
во членот 7 став 3 на овој правилник. 

Штетите пријавени по рокот од ставот 2 на овој 
член ќе се намируваат на товар на оние заводи што 
го презеле п о р т ф е л ^ на тие осигурувања. 

Член 9 
Заводите во своето книговодство посебно ќе ги 

евидентираат сите односи што ќе настанат со при-
менувањето на ОВОЈ правилник и навремено ќе и 
ги доставуваат на Југословенската заедница на оси-
гурувањето односно на заводот за осигурување и 
реосигурување од членот 124 став 1 на Законот по-
требните податоци заради извршување на обврски-
те и работите што се за таа заедница односно тој 
завод предвидени со Законот и со овој правилник. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден зд 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 1-10653/1 

5 декември 1967 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р̂  

640. 

Врз основа на членот 9 став 3 од Основниот за-
кон за изградбата на инвестиционите објекти 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 45/61, 5/65 и 52/66), 
државниот секретар за народна одбрана издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВОЕН КРУГ 

1. Како воен круг, во смисла на Основниот за-
кон за изградбата на инвестиционите објекти, се 
смета земјиште во општествена сопственост, чиј 
носител на правото за користење е Државниот се-
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кретаријат за народна одбрана, како и земјиште 
во општествана или граѓанска сопственост кое по 
кој и да било правен основ фактички го користат 
воени единици или установи (закуп, послуга и сл.), 
освен земјиште на кое се подигнати станбени згради 
за воени лица и за граѓански лица на служба во 
Југословенската народна армија и за членовите на 
нивните семејства. 

Земјиштето од ставот 1 на оваа точка се смета 
како воен круг и кога не е изградено, заградено 
или обезбедено со воена стража. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4'. 

Р. в. п. бр. 63 
1 декември 1967 година 

Белград 

Државен секретар 
за народна одбрана, 
генерал-полковник, 

Никола Љубичиќ, с. р. 

641. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските ста,ндарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОС-

ТАВ НА ЖЕЛЕЗОТО И ЧЕЛИКОТ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Методи за испитување на хемискиот состав на 
железото и челикот: 

Гасно волуметриеко определување 
на вкупниот јаглерод — — — —JUS С.А1.050 

Гасно волуметриско определување 
на графитен јаглерод — — — — JUS С.А1.051 

Гравиметриско определување на 
силициум JUS С.А1.052 

Гравиметриско определување на 
силициумот во челиците со содржина 
на волфрам — — — — — — - J U S С.А1.053 

Волуметриско определување на 
манганот според Volhardt односно 
Volhardt-Wolff JUS С.А1.054 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1968 година 

Бр. 04-:9280/1 
6 декември 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Фотометриско определување на 
манган ч - - - - - - - - JUS С.А1.053 

Фотометриско определување на 
фосфор - - - - - - - JUS С.А1.056 

Фотометриско определување на 
фоефорот во високо легирани челици JUS С.А1.057 

Волуметриско определување на 
фосфор - . - - - - - - - JUS С.А1.058 

Волуметриско определување на 
сулфур - - - - - - - - - JUS С.А1.059 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение објавени се во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

642. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ЗАШТИТАВА ПРОТИВ КОРОЗИЈА СО 

ПРЕМАЧКУВАЧКИ СРЕДСТВА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Заштита против корозија со премачкувачки 
средства: 

Реактивно премачкувачко сред-
ство (Wach-пример) - - - - - - JUS С.Т7.311 

Основно премачкувачко средство 
со цшжхромат за железнички возила JUS С.Т7.321 

Основно премачкувачко средство 
со цинкхромат за челични конструк-
ции — — — — — — — — — JUS С.Т7.322 

Основно премачкувачко средство 
со железен оксид за дрво — — JUS С.Т7.323 

Основно дисперзионо премачку-
вачко средство за дрво - - — — JUS С.Т7.324 

Основно цремачкувачко средство 
со цинк во прав - - - - - - JUS С.Т7.323 

Основно премачкувачко средство 
со оловен миниум — I основно пре-
мачкување - - - - - - - JUS С.Т7.326 

Основно премачкувачко средство 
со оловен миниум — II основно пре-
мачкување - - - - - - - - JUS С.Т7.327 

Основно премачкувачко средство, 
маслено, со оловен миниум — I основ-
но премачкување - - - - - - JUS С.Т7.328 

Основно премачкувачко средство, 
маслено, со оловен миниум — Џ ос-
новно премачкување — — — — JUS С.Т7.329 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение објавени се во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое о 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1969 година 

Бр. 2)5-9279/1 
6 декември 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 
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643. 

Врз основа на членот 36 став 2 од Законот за 
девизното ра-ботење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66), гувернерот на Народната банка на Југосла-
вија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 
ПОГОЛЕМИ ПЛАЌАЊА И ДОГОВОРИ ЗА ПОГО-
ЛЕМИ СЕЗОНСКИ НАБАВКИ ВО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за пријавување поголеми плаќа-
ња и договори за поголеми сезонски набавки во 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/66) во 
точката 2 став 1 износот: „250.000" се заменува со 
износот: „62.500". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 91 
8 декември 1967 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
др Никола Милиниќ, с. р. 

644. 

Врз основа на членот 34 став 1 од Законот за 
изборот на сојузните пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/67), Сојузната изборна комисија до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ИЗБОРНИ 
КОМИСИИ 

1. Во Решението за именување членови на ре-
публичките изборни комисии („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4/67 и 17/67) во точката 1 оддел VI 
одредбата под 1 се менува и гласи: 

,Д) за претседател Милорад Достаниќ, претсе-
дател на Врховниот суд на СР Србија, а за заме-
ник Јозефин-а Маргетиќ, судија на Врховниот суд 
на-Србија;" 

Одредбата под 6 се менува и гласи: 
„6) за член др Воислав Симовиќ, вонреден про-

фесор на Правниот факултет во Белград, а за за-
меник Александар Златиќ, уредник на внатрешната 
рубрика на Радио-Белград;". 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 356 
4 декември 1967 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 70 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ" бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

За помошник сојузен секретар за надворешна 
трговија се назначува Новак Полексиќ, заменик 
генерален директор на Стопанската банка на СР 
Црна Гора. 

Б. бр'. 196 
22 ноември 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Председник, 
Мика Шпиљак, с. с. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Цр-
не Горе" во бројот 1 од 12 јануари 1967 година об-
јавува: 

Закон за водите; 
Закон за начинот за управувањето и располага-

њето со средствата на заедничките резерви на сто-
панските организации; 

Закон за заштита на растенијата од болести и 
штетници; 

Закон за применување и во 1967 година на За-
конот за водниов придонес за 1966 година; 

Одлука за утврдување на процентот од износот 
на средствата на заедничките резерви на стопански-
те организации за формирање средства на заеднич-
ките резерви на странските организации на Ре-
публиката; 

Одлука за употреба на средствата на Соција-
листичка Република Црна Гора за инвестиции во 
стопанството во 1967 годишна; 

Одлука за потврда на програмата на Републич-
киот фонд за водите за 1967 година; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
измени и дополненија на финансискиот план на 
Републичкиот фонд за социјалните установи за 1966 
родина; 

Одлука за давање согласност на финансискиот 
плен на Републичкиот фонд за водите за 1967 го-
дина; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
измена на финансискиот план на Републичкиот 
фонд за унапредување на културните и уметнич-
ките дејности за 1966 година; 

Одлука за донесување програма за мерките на 
здравствената заштита на населението во Соција-
листичката Република Црна Гора за 1967 година; 

Одлука за определување бројот на судиите во 
Окружниот стопански суд во Титоград; 

Одлука за именување еден член на Одборот за 
наградата на Антифвштичкиот собор на народното 
ослободување на Југославија: 
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Одлука за определување организации што де-
лигираат свои представници за членови на Репуб-
личкиот совет за координација на научните деј-
ности; 

Одлука за именување претседател, заменик 
претседател и седум членови на Републичкиот со-
вет за координација на научните дејности; 

Наредба за забрана на движењето не моторни-
те возила без синџири на јавните патишта на под-
рачјата на Социјалистичка Република Црна Гора 
кога се покриени со снег или се замрзнати; 

Програма за имунизација на населението во 
Социјалистичка Република Црна Гора против за-
разни болести во 1967 година. 

Во бројот 2 од 25 јануари 1967 година нема 
прописи. 

Во бројот 3 од 4 февруари 1967 година објавува: 
Одлука за пренесување правата и должностите 

на инвеститорите за изградба на континенталниот 
дел на Јадраискиот пат на Дирекцијата за изградба 
на Јадравскиот пат — Титоград; 

Наредба за привремена забрана ловење на оп-
ределени видови дивеч. 

Во бројот 4 од 18 февруари 1967 година обја-
вува: 

Одлука за распишување избори на пратеници 
на Собранието на Социјалистичка Република Црна 
Гора; 

Препорака за развојот на специјалното школ-
ство во СР Црна Гора; 

Препорака за оплеменување и за основно обра-
зование на возрасни; 

Решение за именување општински изборни ко-
мисии за избор на пратеници на Собранието на СР 
Црна Гора и за избор одборници на општинските 
собранија на територијата на СР Црна Гора; 

Наредба за определување на местата во кои мо-
же на домаќинствата да им се даваат потрошувачки 
кредити за унапредување на туризмот; 

Одлука за учеството на осигурените лица во под-
несувањето на трошоците за ^биотехничка помош; 

Одлука на видовите здравствени услуги за кои 
не може да се востанови задолжително учество на 
осигурените лица во поднесувањето на трошоците; 

Одлука за видовите здравствени услуги за кои 
комуналните заедници се должни да востановат за-
должително учество на осигурените лица во подне-
сувањето на трошоците; 

Одлука за утврдувањето на височината на на-
доместокот заради помал личен доход на инвалиди-
те на трудот; 

Одлука за определување височината на прихо-
дот не домаќинствата на уживателите на пензија; 

Одлука за утврдување височината на материјал-
ното обезбедување за инвалидите на трудот; 

Одлука за измена на Одлуката за зголемув-ање 
придонесот за определени категории осигуреници во 
1967 година; 

Решение за укинување на Општинското јавна 
обвинителство во Херцег-Нови, 

Во бројот 5 од 25 февруари 1967 година обја-
вува: 

Закон за финансирање на образованието и вос-
питувањето и за заедниците на образованието; 

Закон за високошколските установи; 
Закон за измени на Установниот закон за спро-

ведување на Уставот на Социјалистичка Република 
Црна Гора; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
избор на одборници на Собранието на Социјалистич-
ка Република Црна Гора; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
избор на одборници на собранијата на општините; 

Закон за височината на приходот за утврдува-
ње правото на додаток на деца; 

Закон за обезбедување основ за воспоставување 
договорни односи помеѓу организациите на социјал-
ното осигурување и за здравствените установи за 
1967 година; 

Закон за начинот на решавањето на спорови кај 
склучување договори помеѓу здравствени установи 
и собраниски комунални заедници на социјалното 
осигурување; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
придонесите и даноците на граѓаните во Социјалис-
тичка Република Црна Гора; 

Одлука за именување претседател и членови ча 
Управниот одбор на средствата на заедничките ре-
зерви на стопанските организации; 

Одлука за определување деловните банки во 
"чиј кредитен фонд се уплатуваат средства отстапе-
ни на Социјалистичка Република Цена Гора од на-
доместокот за стопански риболов во крајбрежното 
море на Југославија; 

Одлука за распишување избори за избор на од-
борници на општинските собранија во Социјалис-
тичка Република Црна Гора; 

Одлука за именување претседател и членови на 
Педагошкиот совет на СР ЦГ; 

Одлука за именување претседател и членови на 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за финан-
сирање на научните дејности. 

Во бројот 6 од 28 февруари 1967 година објавува: 
Закон за статистиката; 

Закон за Педагошката академија; 
Закон за определување на критериумите, нор-

мативите и елаборатите за утврдување надоместок за 
работата на заводите за социјално осигурување; 

Закон за образување комисија за утврдување 
времето на вршење самостојна дејност во својство 
на културен работник кое на осигурениците им се 
смета во посебен стаж; 

Закон за Тринаестојулската награда; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

организацијата на службата за безбедност на пло-
видбата; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
републичките органи нД управата; 



Страна 1176 - Број 50 СЛУЖБЕН' ЛИСТ НА СФРЈ 'Среда, 13 декември 1967, 

Одлука за измени на Одлуката за привременото 
регулирање на надоместокот на пратениците и фун-
кционерите ; 

Одлука на образување штаб на цивилна зашти-
та на Социјалистичка Република Црна Гора; 

Одлука за давање согласност на Статутот на 
Железничкото транспортно претпријатие Титоград; 

Одлука за потврда на Статутот на Вишата по-
морска школа во Котор; 

Одлука за регулирање на организацијата на 
службата за утврдување пензиски стаж; 

Решение за определување на стручните служби 
за вршење задолжителен здравствен преглед на об-
јектите за производство на посадочен материјал се-
менски посеви и шумски состојци за производство 
на семе. 

Во бројот 7 од 27 март 1967 година објавува: 
Закон за буџет на Социјалистичка Република 

Црна Гора за 1967 година; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

финансирање на општествено-политичките заедни-
ци во Социјалистичка Република Црна Гора; 

Закон за измени и дополненија на Законот за во-
ведување републички придонеси и даноци; 

Закон за определување на општините што има-
ат право на дополнителни средства во 1967 година и 
за височината на тие средства; 

Закон за учество на Социјалистичка Република 
Црна Гора во финансирањето на инвестиционите 
работи за довршување на изградбата на патот Плев-
на—Приепоље на територијата на Социјалистичка 
Република Црна Гора; 

Одлука за отстапување дел од средствата на Ре-
зервниот фонд на СР ЦГ на Заедницата на образо-
ванието на СР ЦГ за подмирување на потребите во 
обртни средства; 

Одлука за издвојување средства за учество на 
Социјалистичка Република Црна Гора во финанси-
рањето изградбата на регионалниот просторен план 
на Јужниот Јадран: 

Одлука за определување бројот на судиите во 
Врховниот суд на Црна Гора, Окружниот суд во Ти-
тоград, Окружниот суд во Биело Поле, Вишиот сто-
пански суд во Титоград и Окружниот стопански суд 
во Биело Поле; 

Одлука за учество на Социјалистичка Републи-
ка Црна Гора во финансирањето на изградбата на 
Општата болница — од клинички тип во Титоград 
во периодот од 1967 до 1970 година; 

Наредба за определување на ловостојот на заш-
титениот дивеч; 

Правилник за стручната подготовка на репуб-
личките и општинските пазарни инспектори; 

Правилник за рачниот и патничкиот багаж и за 
условите под кои можат да се провозат и други 
предмети со возилата во линискиот друмски со-
обраќај ; 

Исправка на Законот за високошколските ус-
танови; 

Исправка на Одлуката за учеството на осигуре-
ните лица во поднесувањето на трошоците за забно-
-техничка помош и забно-протетички средства, ор-

топедски и одделни други видови ортопедски и дру-
ги помагала, санитарни оправи и санитетски мате-
ријал во 1967 година. 

Во бројот 8 од 31 март 1967 година објавува: 
Одлука за именување жири за доделување на 

Трие аестоју лека награда; 
Одлука за определување на економски штетни-

те растениски болести и штетници чие спречување 
и сузбивање е од интерес за Републиката; 

Правилник за стручната подготовка и за други-
те услови што мораат да ги исполнуваат инспекто-
рите за јавни патишта и за легитимацијата на ин-
спекторите за јавни патишта; 

Правилник за стручната подготовка и за други-
те услови што мораат да ги исполнуваат ловните 
инспектори и за легитимацијата на ловен инспек-
тор; 

Одлука за утврдување височината на стопата 
според која од средствата остварени со придонес за 
запослување на подрачјето на општинските заедни-
ци се издвојува дел за заедничките работи на за-
болувањето на територијата на Социјалистичка 
Република Црна Гора. 

Во бројот 9 од 10 април 1967 година објавува: 
Уредба за измени на Уредбата за издатоците за 

патни и други трошоци; 
Одлука за критериумите, нормативите и елемен-

тите за работа на заводите за социјално осигуру-
вање. 

Решение за давање овластување на републич-
киот секретар за финансии да може да располага 
со определен износ на средства од буџетската ре-
зерва ; 

Објава на Републичката изборна комисија за 
кандидатите избрани во општинските собранија за 
пратеници за Републичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Црна Гора. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страв! 

1)37. ј Законик за кривичната постапка (пречи-
стен текст) — — — — — — — — 1117 

638. Правилник за условите за добивање ов-
ластување за вршење работи на овластен 
актуар — — — — — — — — — 1171 

639. Правилник за спроведување на одредбите 
на членот 126 од Основниот закон за оси-
гурувањето и осигурителните организации 1171' 

640. Наредба за определување на воен круг 1172 
641. Решение за југословенските стандарди за 

методите на испитување на хемискиот 
состав на железото и челикот — — 1173 

642. Решение за југословенските стандарди од 
областа на заштитата против корозија со 
премачкувачки средства — — — — 1173 

643. Одлука за измена на Одлуката за прија-
вување поголеми плаќања и договори за 
поголеми сезонски набавки во странство 1174 

644. Решение за измена на Решението за име-
нување членови на републичките избор-
ни комиисии — — — — — — — 1174 
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