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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа  на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на
санкциите,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 април
2010 година.

Бр. 07-1829/1
22 април 2010 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,

Ѓорге Иванов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА САНКЦИИТЕ

Член 1
Во Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ број

2/2006),   во членот 14 став (3) по зборот „обезбедува“ се додаваат зборовите: „и
организира задолжителна“.

Член 2
Во членот 22 ставот (2) се брише.
Ставот (3) кој станува став (2) се менува и гласи:
„(2) Во установите се основаат одделенија за болни, стари и изнемоштени осудени

лица.“
Член 3

Во членот 25 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Куќниот ред за извршување на мерката притвор во притворските одделенија на

затворите го пропишува министерот за правда.“

Член 4
Во членот 36 став (2) алинеја 8 по зборот „казна“ се додаваат зборовите: „односно

глобата“.

Член 5
Членот 54 се менува и гласи:
„(1) Вработените во казнено-поправните и воспитно-поправните установи се државни

службеници освен вработените во стопанските единици на установите.
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(2) За регулирање на работните односи на државните службеници се применуваат
одредбите од Законот за државните службеници.

(3) За засновање и престанок на работен однос, како и за другите права од работен
однос на вработените кои немаат статус на државни службеници важат општите прописи
за работните односи и општите и посебните прописи од областа на здравственото,
пензиското и инвалидското осигурување доколку со овој закон поинаку не е определено.“

Член 6
Членот 55 се менува и гласи:
„(1) Со актот за внатрешна организација се определуваат организационите единици за

извршување на функциите во казнено-поправните и воспитно-поправните установи, а со
актот за систематизација на работните места се определува описот на работните места.

(2) Актите од ставот (1) на овој член ги донесува директорот на управата.“

Член 7
Членовите 56 и 57 се бришат.

Член 8
Членот 58 се менува и гласи:
„Во секторот за обезбедување може да се вработи лице кое ги исполнува општите и

посебните услови од Законот за државните службеници и актот за систематизација на
работните места, кое не е постаро од 25 години и е физички и психички способно за
вршење на работите за обезбедување на казнено-поправните и воспитно-поправните
установи.”

Член 9
Во членот 59 ставови (1) и (3) зборот „службата“ се заменува со зборот „секторот”.

Член 10
Членовите 60 и 61 се бришат.

Член 11
Членот 62 се менува и гласи:
„За  државните  службеници  кои  извршуваат  работни  задачи  во  секторот  за

обезбедување, стажот на осигурување согласно со Законот за пензиското и инвалидското
осигурување им се смета со зголемено траење и тоа секои 12 месеци ефективно поминати на
тие работи се сметаат како 16 месеци стаж на осигурување.”

Член 12
Во членот 63 ставовите (2) и (3) се бришат.

Член 13
Во Главата V точка 4 „Пензиско и инвалидско осигурување“ и членовите 64, 65 и 66 се

бришат.
Насловот  на  точката 5  која  станува  точка 4  се  менува  и  гласи: „4.  Обука  на

вработените”.

Член 14
Во членот 67 став (1) во првиот ред по зборот „на” се додаваат зборовите: „почетна и“, а

зборот „едукација” се брише.
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Ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:
„(2) Обуката и проверката на знаењата и способностите ги организира управата.
(3)  Програмата  за  почетна  и  континуирана  обука  и  проверка  на  знаењата  и

способностите на предлог на директорот на управата ја донесува министерот за правда.“
Ставот (4) се брише.

Член 15
Во членот 73 став (2) по зборот „установите“ се става точка, а зборовите до крајот на

реченицата и втората реченица се бришат.

Член 16
Во членот 77 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Стручно-инструкторскиот надзор се спроведува со непосреден увид во работењето на

казнено-поправните и воспитно-поправните установи и опфаќа вршење надзор на:
1) третманот на лицата кои издржуваат казна затвор;
2) обезбедувањето во казнено-поправните и воспитно-поправните установи;
3) материјално-финансиско работење во казнено-поправните и воспитно-поправните

установи;
4) работно ангажирање на осудените лица;
5) безбедноста на осудените лица и
6) условите и положбата на осудените лица при издржување на казната.“
По ставот (4) кој станува став (5) се додаваат три  нови става (6), (7) и (8), кои гласат:
„(6)  За  извршениот  надзор  инспекторот  составува  записник,  а  за  утврдените

неправилности и нивно отстранување директорот на Управата донесува наредба.
(7) Надзорот од ставот (4) на овој член може да биде:
- редовен надзор го опфаќа надзорот на работите од ставот (4)  на овој член,
- контролен надзор може да се изврши по истекувањето на рокот во наредбата од ставот

(6) на овој член во кој установата била задолжена да постапи по забелешките од
редовниот надзор и

- вонреден надзор може да се изврши  доколку постои дополнителна потреба.
(8) Актот за вршење на стручно-инструкторски надзор на предлог на директорот на

управата го донесува министерот за правда.“

Член 17
Во членот 135 став (1) зборот „основно“ се брише.
Во ставот (3) зборот „основното“ се брише, а зборот „образование“ се заменува со

зборот „образованието“.

Член 18
Членот 153 се менува и гласи:
„(1) За доброто поведение и залагање во работата, како и за поттикнување на добро

однесување и за развивање на чувството за одговорност и за интерес и соработка во
третманот што се спроведува во установата, на осудените лица можат да им се дадат
одделни погодности. Погодностите претставуваат збир на мерки за поттикнување на
довербата на осуденото лице, ублажување на затворската дисциплина и негативните
влијанија на затворањето, одржување на односите со семејството и надворешниот свет,
поттикнување  на  учеството  на  осуденото  лице  во  остварувањето  на  процесот  на
ресоцијализацијата,   јакнење   на   одговорноста   и   самодовербата   заради   негово
оспособување за живот во согласност со правниот поредок и исполнување на граѓанските
обврски.
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(2) Погодностите се состојат од:
- ублажување на условите во установата и
- почести контакти со надворешниот свет.
(3)Видот  и  обемот  на  погодностите  зависи  од  степенот  на  обезбедување  и

ограничување на слободата на движење на осуденото лице во установата, неговото
поведение и постигнатите резултати во спроведувањето на индивидуалната програма за
извршување на казната затвор.

(4) Трошоците настанати во врска со користењето на погодностите   од ставот (2) на овој
член паѓаат на товар на осуденото лице.“

Член 19
По членот 153 се додаваат два нови члена 153-а и 153-б, кои гласат:

„Член 153-а
(1) Погодности кои се состојат од ублажување на условите во установата се:
- уредување на животниот простор со лични предмети и
- почесто примање на пратки и примање на пратки со поголема тежина.
(2) Погодности кои се состојат од почести контакти со надворешниот свет се:
- продолжени посети или посети без надзор во просториите на установата,
- телефонирање без надзор,
- престој со брачен или вонбрачен другар во посебна просторија без надзор,
- посети надвор од просториите на установата,
- слободен излез од установата до 7 часа,
- отсуство до 15 дена во текот на годината, со тоа што отсуството во текот на месецот не

може да биде подолго од три дена и
- целосно или делумно користење на одморот надвор од установата.
(3) Заради неоправдано доцнење при враќање од излез надвор од установата повеќе од 24

часа, директорот на установата ќе издаде наредба за распишување потерница.
(4) Времето на неоправданото доцнење од излезот надвор од установата подолго од 24 часа

не се смета во издржувањето на казната.

Член 153-б
(1) За погодноста со решение одлучува директорот на установата, по претходно

мислење  на  стручен  тим  врз  основа  на  процена  на  успешноста  на  програмата  за
ресоцијализација.

(2) При одлучувањето за погодноста директорот на установата ќе се раководи од
начелото на индивидуализација на извршувањето на казната затвор.

(3) Директорот  на установата при одлучувањето за погодноста одлучува и за потребата од
надзор и за надоместокот на трошоците.

(4) Начинот на користење на погодностите од членот 153-а на овој закон на предлог на
директорот на управата го определува министерот за правда.“

Член 20
Во членот 165 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Непочитувањето на кодексот за однесување претставува потешка повреда на

работните обврски.“
Член 21

Во членот 201 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Во решението за условен отпуст се наведува денот на отпуштањето на осуденото лице

при што е неопходно да се води сметка за рокот на жалбената постапка.“

4 од 10

www.pravdiko.com



Службен весник на РМ, бр. 57 од 26.04.2010 година

Член 22
Во членот 206 ставот (1) се менува и гласи:
„Директорот на установата може да го отпушти осуденото лице и пред истекот на

казната ако издржало најмалку три четвртини од казната затвор и ако не добило условен
отпуст и тоа до 30 дена за казна затвор до една година, до 90 дена за казна затвор до пет
години и до 120 дена за казна затвор над пет години.“

Член 23
Во членот 214 став (2) по зборот „согласно“ се довава зборот „закон“ се става точка, а

зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 24
Членовите 217, 218 и 219 се бришат.

Член 25
Во членот 220 ставот (1) се менува и гласи:
„Пресудата со која е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или

должност по правосилноста, надлежниот суд по службена должност му ја доставува на
извршување на правното лице или друга институција во која осуденото лице е вработено,
на надлежниот орган за издавање одобрение или дозвола за вршење професија, дејност
или должност, на Централниот регистар на Република Македонија, како и на надлежниот
орган за регистрација.“

Ставот (2) се брише.
Во  ставот (3)  кој  станува  став (2)  зборот „судот“  се  заменува  со  зборовите:

„Централниот регистар на Република Македонија“.
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (3) и (4).

Член 26
Во членот 221 ставови (2) и (3) зборовите: „инспекцијата на трудот“ се заменуваат со

зборовите: „надлежниот орган“.

Член 27
Во Делот четврти по членот 342 се додаваат три нови глави XXVIII-а, XXVIII-б и

XXVIII-в со 25 нови члена 342-а, 342-б, 342-в, 342-г, 342-д, 342-ѓ, 342-е, 342-ж, 342-з, 342-
ѕ, 342-и, 342-ј, 342-к, 342-л, 342-љ, 342-м, 342-н, 342-њ, 342-о, 342-п, 342-р, 342-с, 342-т, 342-
ќ и 342-у, кои гласат:

„Глава XXVIII - а

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНИ  САНКЦИИ СПРЕМА ПОЛНОЛЕТНИ
СТОРИТЕЛИ

Органи и постапка за извршување на санкциите
спрема полнолетни сторители

1. Глоба

Член 342-а
(1) Постапката за наплата на глобата спрема полнолетни сторители по службена

должност ја поведува судот што ја изрекол глобата во прв степен.
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(2) Ако осуденото лице нема живеалиште, односно престојувалиште во седиштето на
судот што му ја изрекол глобата во прв степен, тогаш судот е должен да му ја достави
правосилната пресуда за наплата на глобата на судот според местото на живеалиште,
односно престојувалиште.

Член 342-б
(1) Ако осуденото лице во определениот рок не ја плати глобата се пристапува кон

присилна наплата.
(2) Трошоците на присилната наплата на глобата паѓаат на товар на осуденото лице.

Член 342-в
(1) Судијата за извршување на санкциите, пред да пристапи кон присилна наплата,  на

осуденото лице му праќа опомена да ја плати глобата во рок кој не може да биде подолг од
15 дена од денот на приемот на опомената.

(2) Ако осуденото лице во определениот рок не ја плати глобата се пристапува кон
присилна наплата согласно со закон.

Член 342-г
(1) Ако осуденото лице не може глобата да ја плати веднаш,  тогаш може да ја отплаќа на

рати, но рокот на исплата не може да биде подолг од две години, со можност за
продолжување на рокот за уште три месеци.

(2) Ако осуденото лице не ги плаќа на време ратите, судот ќе ја отповика својата одлука за
плаќање на рати и ќе пристапи кон наплата на глобата согласно со закон.

Член 342-д
Ако  истовремено  се  врши  присилна  наплата  на  глобата  и  на  трошоците  на

прекршочната постапка, најнапред се наплатуваат трошоците на прекршочната постапка.

2. Забрана на управување со моторно возило

Член 342-ѓ
(1) Правосилната пресуда со која е изречена санкцијата забрана на управување со

моторно возило надлежниот суд и ја доставува на извршување на подрачната единица на
Министерството  за  внатрешни  работи  според  местото  на  живеалиште,  односно
престојувалиште на сторителот на кој му е изречена оваа санкција.

(2) Извршувањето на санкцијата од ставот (1) на овој член се спроведува со впишување
во возачката дозвола на забраната за управување со моторно возило од одреден вид или
категорија или во забрана на нејзино издавање на сторителот за времето за кое му е
изречена.

(3) Изречената санкција забрана на управување со моторно возило се запишува во
казнената евиденција.

(4) Ако сторителот спрема кој е изречена санкцијата од ставот (1) на овој член го
промени местото на живеалиште, односно престојувалиште, а времето за кое оваа
санкција е изречена не истекло, подрачната единица на Министерството за внатрешни
работи за оваа санкција ќе го извести надлежниот суд во местото на живеалиште, односно
престојувалиште на сторителот.

Член 342-е
(1) Санкцијата забрана на управување со моторно возило од одреден вид или категорија за

лице кое има странска возачка дозвола за управување со моторно возило ја извршува
подрачната  единица  на  Министерството  за  внатрешни  работи  според  местото  на
извршување на прекршокот.
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(2) Возачката дозвола ќе му се врати на странецот при напуштање на територијата на
Република Македонија.

3. Забрана на вршење професија, дејност
или должност

Член 342-ж
(1) Пресудата со која е изречена санкцијата забрана на вршење професија, дејност или

должност по правосилноста, надлежниот суд по службена должност му ја доставува на
извршување на правното лице или друга институција во која сторителот е вработен, на
надлежниот орган за издавање одобрение или дозвола за вршење професија, дејност или
должност, на Централниот регистар на Република Македонија, како и на надлежниот
орган за регистрација.

(2) Централниот регистар на Република Македонија ќе изврши упис на изречената
санкција со прибелешка во регистарската влошка и тоа ќе го објави.

(3) Правосилната пресуда од ставот (1) на овој член се доставува и на подрачната
единица на Министерството за внатрешни работи според местото на живеалиште, односно
престојувалиште на сторителот.

(4) Ако лицето спрема кое е изречена санкцијата од ставот (1) на овој член го промени
местото на живеалиште, односно престојувалиште, а времето за кое оваа санкција е
изречена не поминало, Министерството за внатрешни работи за оваа санкција ќе го
извести  надлежниот  суд  во  местото  на  живеалиште,  односно  престојувалиште  на
сторителот.

Член 342-з
(1) Кога вршењето на професија, дејност или должност е поврзано со дозвола или

одобрение од надлежен орган, оваа санкција се извршува со одземање на дозволата,
односно  одобрението  или  со  забрана  на  нивно  издавање  за  времето  додека  трае
санкцијата.

(2) Надлежниот орган санкцијата од ставот (1) на овој член ја извршува со преземање на
дејствија со кои на сторителот му се оневозможува да врши определена професија, дејност
или должност.

(3) За извршување на санкцијата, надлежниот орган го известува надлежниот суд.

4. Протерување на странец од земјата

Член 342-s
(1) Правосилната пресуда со која е изречена санкцијата протерување на странец од

земјата, надлежниот суд му ја доставува на извршување на Министерството за внатрешни
работи.

(2) Санкцијата од ставот (1) на овој член се извршува според одредбите на закон со кој се
регулира движење и престој на странци.

5. Задолжително лекување на алкохоличари
и наркомани

Член 342-и
Санкцијата задолжително лекување на алкохоличари и наркомани се извршува во

здравствена установа основана за таа цел или во специјална болница за психијатрија.
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Член 342-ј
Здравствената установа во која се извршува задолжителното лекување на алкохоличари и

наркомани е должна најмалку на шест месеци да го известува судот што ја донел
одлуката во прв степен за здравствената состојба на лицето спрема кое се извршува оваа
санкција и за резултатот од лекувањето.

Член 342-к
(1) Здравствената установа ќе го извести судот што ја донел одлуката во прв степен за

завршеното лекување на лицето спрема кое е изречено задолжително лекување на
алкохоличари и наркомани.

(2) Ако лицето без оправдана причина не се подложи на лекување или лекувањето го
напушти, здравствената установа за тоа ќе го извести судот што ја донел одлуката во прв
степен.

Член 342-л
Трошоците  на  извршувањето  на  задолжителното  лекување  на  алкохоличари  и

наркомани  во  здравствената  установа  паѓаат  на  товар  на  Буџетот  на  Република
Македонија, а се обезбедуваат во посебна ставка во буџетот на Министерството за
здравство.

Член 342-љ
(1) Стручно-инструкторскиот надзор во здравствената установа во која се извршува

санкцијата задолжителното лекување на алкохоличари и наркомани, врши овластена
комисија од Министерството за здравство најмалку еднаш годишно.

(2) Надзорот на законитоста во извршувањето на санкцијата од ставот (1) на овој член
врши судијата за извршување на санкциите.

Член 342-м
Куќниот ред во здравствената установа во однос на лицата спрема кои се извршува

санкцијата  задолжително  лекување на  алкохоличари  и  наркомани  го  пропишува
министерот за здравство во согласност со министерот за правда.

Глава XXVIII-б

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ СПРЕМА ПРАВНИ ЛИЦА

Органи и постапка за извршување на санкциите
спрема правни лица

1. Глоба

Член 342-н
(1) Постапката за наплата на глобата на правни лица, по службена должност ја поведува

судот што ја изрекол глобата во прв степен.
(2) Судот пристапува кон наплата на глобата откако пресудата ќе стане правосилна и ќе

истече доброволниот рок за плаќање кој е определен во одлуката.

Член 342-њ
(1) Банката кај која се води сметката на осуденото правно лице и на која и е наложено

извршувањето на глобата е должна во рок од осум дена од извршувањето да го извести
надлежниот суд кој ја донел одлуката во прв степен.

(2) Банката од ставот (1) на овој член е должна да го извести судот и во случај кога не
може да го спроведе извршувањето во рок од осум дена откако тоа ќе се утврди.
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Член 342-о
(1) Ако судот е известен од банката во која осуденото правно лице има сметка дека

налогот за присилна наплата не може да се изврши, тогаш судот ќе побара податоци од
Централниот регистар на Република Македонија за статусните промени на осуденото
правно лице.

(2) Присилна наплата со налог од страна на судот може да се изврши и преку органот на
државната управа за јавни приходи, согласно со принципите   за наплата на јавните приходи
од правните лица.

Член 342-п
(1) Ако над осуденото правно лице е отворена стечајна постапка за ликвидација, судот

е должен да испрати до стечајниот или ликвидациониот суд налог за првенство во
наплатата.

(2) Ако осуденото правно лице извршило преобразба и пристапило кон друго правно
лице, тогаш присилна наплата ќе се спроведе само во висина на вредноста на преземениот
имот од осуденото лице.

Член 342-р
(1) Ако глобата не може да се изврши од имотот на правното лице поради тоа што

правното лице нема таков имот или престанало да постои пред нејзиното извршување,
глобата ќе се изврши од имотот на основачот или основачите на правното лице, сразмерно на
вложените удели, односно кај трговското друштво од имотот на акционерите, односно
содружниците сразмерно на нивните удели, односно акции.

(2) Глобата на странски правни лица се извршува од имотот конфискуван во Република
Македонија или со примена на ратификуван меѓународен договор од имотот во странство.

Член 342-с
Трошоците на извршувањето на глобата ги поднесува осуденото правно лице.

2. Привремена забрана за вршење одделна дејност

Член 342-т
Санкцијата привремена забрана за вршење одделна дејност ја извршува органот кој е

надлежен за спроведување на упис и регистрација на правните лица и одговорните лица со
упис во регистрационата влошка, односно во соодветниот регистар којшто го води
надлежниот орган за тие правни лица.

Член 342-ќ
Надлежниот инспекциски орган се грижи правното лице спрема кое е изречена

привремена забрана за вршење одделна дејност и во рокот определен со пресудата да не ја
врши забранетата дејност. За таа цел надлежниот суд му доставува на надлежниот
инспекциски орган препис од правосилната пресуда.

Глава XXVIII-в

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ СПРЕМА МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА

Член 342-у
Одредбите на овој закон за извршување на воспитните мерки спрема малолетни лица

сторители на кривични дела соодветно се применуваат и на извршувањето на воспитните
мерки за прекршок.“
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Член 28
Во Делот трети Глава XXIX точката 1 и членовите 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351,

352, 353 и 354 и точката 2 и членовите 355 и 356 се бришат.

Член 29
Во Делот четврти  Глава XXX и членовите 357, 358, 359 и 360 и Главата XXXI и членот 361

се бришат.

Член 30
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од

денот на влегувањето во сила.

Член 31
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.
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