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Кривични санкции
Член 4
Кривични санкции се: казни, условна осуда и судска
опомена, мерки на безбедност и воспитни мерки.

Ограничувања во извршувањето на
кривичните санкции
Член 5
На сторителот на кривично дело во извршуван,сто
на кривичната санкција можат да му бидат одземени
или ограничени определени права само во мера која им
Се прогласува Кривичниот законик,
одговара на природата и содржината на таа санкција и
што Собранието на Република Македонија го донесе само на начин со кој се обезбедува почитување на личноста на сторителот и на неговото човечко достоинна седницата одржала на 23 јули 1996 година.
ство.
Претседател
Број 08-2803/1
Важење на општиот дел
на Република Македонија,
23 јули 1996 година
Киро
Глигоров,
с.р.
Член 6
Скопје
Одредбите од општиот дел на овој законик важат за
Претседател
сите кривични дела определени во законите на Репуна Собранието на Република
блика Македонија.
Македонија,
Глава втора
Тито Петковски, с.р.
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ
ЗАКОНИК

КРИВИЧЕН ЗАКОНИК
ОПШТ ДЕЛ
Глава прва

КРИВИЧНО ДЕЛО И КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ
1. Општи одредби за кривичното дело и кривичната
одговорност

Кривично дело
Член 7
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Кривично дело е противправно дело што со закон е
Законитост во определувањето па кривичните дела и на“ определено како кривично дело и чии обележја се опрепропишувањето на кривичните санкции
делени со закон.
Дело од мало значење
Член 1
Член 8
На никого не може да му биде изречена казна или
друга кривична санкција за дело кое, пред да е сторено,
Не е кривично дело она дело што, иако содржи
не било со закон определено како кривично дело и за обележја на кривично дело, претставува дело од мало
кое не била пропишана казна со закон.
значење поради отсуството или незначителноста на
штетните последици и нискиот степен на кривична одОснова и граници на кривично-правната принуда
говорност на сторителот.
Член 2
Нужна одбрана
Заштитата на слободите и правата на човекот и на
Член 9
другите основни вредности и применувањето на кри(1) Не е кривично дело она дело што е сторено во
вично-правната принуда кога е во мера во која тоа е нужна одбрана.
нужно за спречување на општествено-штетни дејствија,
(2) Нужна е онаа одбрана што е неопходно потребна
претставуваат основа и граница за определување на сторителот да одбие од себе или од друг, истовремен
кривичните дела и пропишување на кривичните санк- противправен напад.
ции.
(3) Сторителот кој ги пречекорил границите на нужЗадолжително применување на поблаг
ната одбрана може да се казни поблаго^ а ако пречекокривичен закон
рувањето го сторил поради силна раздразнетост или
уплав предизвикан со нападот, може и да се ослободи
Член 3
од казна.
Крајна нужда
(1) Врз сторителот на кривично дело се применува /
законот што важел во времето на извршувањето на
Член 10 „
кривичното дело.
(1) Не е кривично дело она дело што е сторено во
(2) Ако по извршувањето на кривичното дело е изкрајна нувда.
менет законот, еднаш или повеќе пати, ќе се примени
(2) Крајна нужда постои кога делото е сторено со
законот што е поблаг за сторителот.
цел сторителот да отстрани од себе или од друг, исто-
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времена нескриена опасност што на друг начин не можела да се отстрани, а притоа стореното зло не е поголемо од злото што се заканувало.
(3) Сторителот кој сам предизвикал опасност од небрежност или ги пречекорил границите на крајната
нужда, може да се казни поблаго, а ако пречекорувањето е сторено под особено олеснувачки околности може и да се ослободи од казна.
(4) Нема крајна нужда ако сторителот бил должен
да се изложи на опасност.
Кривична одговорност
Член
11
(1) Кривично е одговорен сторителот кој е пресметлив и што кривичното дело го сторил со умисла или од
небрежност.
(2) За кривично дело сторено од небрежност, сторителот е кривично одговорен само кога тоа го определува законот.
Пресметливост
Член 12
(1) Не е пресметлив сторителот кој во време на
извршувањето на кривичното дело не можел да го
сфати значењето на своето дело или не можел да управува со своите постапки поради трајна или привремена
душевна болест, привремена душевна растроеност или
заостанат душевен развој (непресметливост).
(2) Сторителот на кривично дело чија способност да
го сфати значењето на своето дело и способноста да
управува со своите постапки била битно намалена поради некоја состојба од став 1 може да се казни поблаго
(битно намалена пресметливост).
(3) Кривично е одговорен сторителот на кривично
дело кој со употреба на алкохол, дроги или на друг
начин ќе се доведе во состојба во која не можел да го
сфати значењето на своето дело или да управува со
своите постапки, ако пред да се доведе во таа состојба,
делото било опфатено со неговата умисла или во однос
на кривичното дело кај него постоела небрежност, а
законот за такво дело предвидува кривична одговорност и за небрежност.
Умисла
Член 13
Кривичното дело е сторено со умисла кога сторителот бил свесен за своето дело и го сакал неговото извршување или кога бил свесен дека поради неговото сторување или несторување може да настапи штетна последица, но ср согласил со нејзиното настапување.
Небрежност
Член 14
Кривично дело е сторено од небрежност кога сторителот бил свесен дека поради неговото сторување или
несторување може да настапи штетна последица, но
лекомислено сметал дека ќе може да ја спречи или дека
таа нема да настапи или кога не бил свесен за можноста
од настапување на штетна последица, иако според
околностите и според своите лични својства бил должен и можел да биде свесен за таа можност.
Одговорност за потешка последица
Член 15
Кога од кривичното дело произлегла потешка последица за која законот пропишува потешка казна, таа
казна може да се изрече ако сторителот во однос на
последицата постапувал од небрежност.
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Стварна заблуда
Член 16
(1) Не е кривично одговорен сторителот кој во
време на извршувањето на кривичното дело не бил
свесен за некое негово обележје определено со закон
или ако погрешно сметал дека постојат околности според кои, доколку тие навистина постоеле, тоа дело би
било дозволено.
(2) Ако сторителот бил во заблуда поради небрежност, кривично е одговорен за кривичното дело сторено од небрежност кога законот определува кривична
одговорност и за такво дело.
Правна заблуда

'

Член 17
(1) Не е кривично одговорен сторителот на кривично дело кој од оправдани причини не знаел и не
можел да знае дека тоа дело е забрането.
(2) Ако сторителот на кривичното дело можел да
знае дека делото е забрането, може да се казни поблаго.
2. Подготвување и обид на кривично дело
Подготвување
Член 18
(1) Тој којшто со умисла подготвува извршување на
кривично дело, ќе се казни само кога тоа законот
изречно го определува.
(2) Подготвувањето на кривично дело може со закон
да се определи како посебно кривично дело или со
закон може да се пропише казнување за подготвување
на определено кривично дело.
(3) Кога законот пропишува казнување за подготвување на определено кривично дело подготвувањето
може да се состои во набавување или во приспособување на средства за извршување на кривично дело, во
отстранување на пречките за извршување на кривично
дело, во договорање, планирање или организирање со
други извршители на кривично дело, како и во други
дејствија со кои се создаваат услови за непосредно извршување на кривичното дело, а кои не претставуваат
дејство на извршување.
Обид
Член 19
(1) Тој којшто со умисла ќе започне извршување на
кривично дело, но нема да го доврши, ќе се казни за
обид на кривично дело за кое според закон може да се
изрече затвор од пет години или потешка казна, а за
обид на друго кривично дело само коѓа законот изречно
пропишува казнување и за обид.
(2) Сторителот ќе се казни за обид во границите на
казната пропишана за кривичното дело, а може да се
казни и поблаго.
Неподобен обид
Член 20
Сторителот кој ќе се обиде да изврши кривично
дело со неподобно средство или спрема неподобен
предмет, може да се ослободи од казна.
Доброволно откажување
Член 21
(1) Сторител кој подготвувал или се обидел да
изврши кривично дело, но доброволно се откажал од
неговото извршување, може да се ослободи од казна.
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(2) Во случај на доброволно откажување, сторителот ќе се казни за оние дејствија што претставуваат
некое друго самостојно кривично дело.
3. Соучесништво во кривично дело
Соизвршителство
Член 22
Ако повеќе лица, со учество во дејство на извршување или на друг начин, заеднички сторат кривично
дело, секое од нив ќе се казни со казната пропишана за
тоа дело.
Поттикнување
Член 23
(1) Тој којшто друг со умисла ќе го поттикне да
стори кривично дело ќе се казни како да го сторил
самиот.
(2) Тој којшто друг со умисла го поттикнува на извршување кривично дело за кое според законот може да
се изречат пет години затвор или потешка казна, а нема
да се направи ни обид за дело, ќе се казни како за обид
на кривично дело.
Помагање
Член 24
(1) То| којшто на друг со умисла ќе му помогне во
извршување на кривично дело ќе се казни како да го
сторил самиот, а може да се казни и поблаго.
(2) Како помагање во извршувањето на кривично
дело ќе се смета особено: давање совети или упатства
како да се изврши кривичното дело, ставање средства
за располагање на сторителот за извршување на кривичното дело, отстранувале на пречките за извршување на кривичното дело, како и однапред ветено прикривање на кривичното дело на сторителот, на средствата со кои е извршено кривичното дело, на трагите
на кривичното дело или на предметите прибавени со
кривичното дело.
Граници на кривичната одговорност и на казниво“ста
на соучесниците
Член 25
(1) (^извршителот е кривично одговорен во грани-,
ците на својата умисла или небрежност, а поттикнувачот и помагачот - во границите на нивната умисла.
(2) Соизвршителот, поттикнувачот или помагачот
кој доброволно го спречил или сериозно се обидел да го
спречи извршувањето на кривичното дело, може да се
ослободи од казна. Тоа важи и во случај на подготвување на кривично дело, без оглед дали со закон е определено како посебно кривично дело или со закон е
пропишано казнување за подготвување на определено
кривично дело (член 18 став 2).
(3) Личните односи, својства и околности поради
кои законот ја исклучува кривичната одговорност или
дозволува ослободување од казнд, ублажување или по
острување на казната, можат да се земат предвид само
за оној извршител, соизвршител, поттикнувач или помагач кај кого постојат такви односи, својства и околности.
4. Посебни одредби за кривичната одговорност
за кривични дела сторени преку средствата,
за јавно информирање
Кривична одговорност на одговорен уредник
Член 26
(1) За кривични дела сторени преку весник или
друга периодична печатена публикација, преку ради-
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ото, телевизијата или преку филмски весници, кривично е одговорен одговорниот уредник, односно лицето кое го заменувало во време на објавувањето на
информацијата ако:
1) до заврџ!увањето на главниот претрес пред првостепениот суд авторот останал непознат,
2) информацијата е објавена без согласност на авторот и
3) во време на објавувањето на информацијата постоеле фактички или правни пречки за гонење на авторот, што траат и натаму.
(2) Не е кривично одговорен одговорниот уредник,
односно лицето кое го заменува, ако од оправдани причини не знаел за некоја од околностите предвидени во
точките 1, 2 и 3 на став 1.
Кривична одговорност на издавачот, печатарот и
производителот
Член 27
(1) Кога постојат условите од член 26, кривично се
одговорни:
1) издавачот - за кривично дело сторено преку непериодична печатена публикација, а ако нема издавач или
ако постојат фактички или правни пречки за неговото
гонење - печатарот којшто знаел за тоа и
2) производителот - за кривично дело сторено преку
грамофонска плоча, магнетофонска лента, филм за
јавно и приватно прикажување, дијапозитив, фонограми, видеосредства, аудитивни средства или слични
средства за комуницирање, наменети за поширок круг
лица.
(2) Ако издавачот, печатарот или производителот е
правно лице или државен орган, кривично е одговорно
лицето кое е одговорно за издавањето, печатењето или
производството.
Применување на општите одредби
за кривичната одговорност
Член 28
Одредбите за кривичната одговорност на лицата наведени во членовите 26 и 27 се применуваат само ако
тие лица не се кривично одговорни според општите
одредби за кривичната одговорност во овој законик.
г

5. Начин, време и место на извршување кривично
дело
Начин на извршување кривично дело
Член 29
(1) Кривичното дело може да се изврши со сторување или со несторување.
(2) Кривичното дело може да биде извршено со несторување само кога сторителот го пропуштил сторувањето што бил правно должен да го изврши, а пропуштањето има еднакво значење како предизвикуваното на
последицата на делото со сторување.
Време на извршување кривично дело
Член 30
Кривичното дело е сторено во време кога сторителот работел или бил должен да работи, без оглед кога
настапила последицата.
Место на извршување кривично дело
Член 31
(1) Кривичното дело е извршено како во местото
каде што сторителот работел или бил должен да ра-
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бота, така и во местото каде што настапила последицата.
(2) Подготвувањето и обидот на кривично дело се
сметаат за извршени како во местото каде што сторителот работел, така и во местото каде што според неговата умисла последицата требало да настапи или можела да настапи.
Глава
Г

трета

КАЗНИ

1. Цел на казнувањето, видови казни и услови за
нивно изрекување
Цел на казнувањето
Член 32
Покрај остварување на правдата, цел на казнувањето е:
1) спречување на сторителот да врши кривични дела
и негово превоспитување и
2) воспитно да се влијае врз другите да не вршат
кривични дела.
Видови казни
Член 33
(1) За кривични дела на кривично одговорните сторители може да им се изречат казна затвор и парична
казна.
(2) Казната затвор може да се изрече само како
главна казна.
(3) Паричната казна може да се изрече како главна и
како споредна казна.
(4) Ако за едно кривично дело се пропишани двете
казни, како главна може да се изрече само едната од
нив.
Законитост во изрекувањето на казната
Член 34
(1) На сторител на кривично дело му се изрекува
казната пропишана за стореното кривично дело, а поблага казна од пропишаната може да се изрече само под
условите предвидени со овој законик.
(2) За кривични дела сторени од користољубие парична казна како споредна може да се изрече и кога не
е пропишана со закон или кога со закон е пропишано
дека сторителот ќе се казни со затвор или со парична
казна, а судот како главна казна ќе изрече казна затвор.
Затвор
Член 35
(1) Затворот не може да биде пократок од 30 дена,
ниту подолг од 15 години.
(2) Ако за кривично дело сторено со умисла е пропишан затвор во траење од 15 години, за тешки форми на
тоа дело може да се пропише и казна доживотен затвор.
(3) Казната доживотен затвор не може да се пропише како единствена главна казна.
(4) Казната доживотен затвор не може да се изрече
на сторител кој во време на извршување на кривичното
дело не навртил 21 година од ЖИВОТОТ.
(5) Затворот се изрекува на полни години и месеци,
а до шест месеци и на полни денови.
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(6) Кога за кривичните дела е пропишана казна затвор без назначување на најмалата мера, а најголемата
мера не е поголема од три тдини, покрај таа казна
задолжително се пропишува и парична казна.
(7) Затворот се издржува во затворени, полуотворени или во отворени установи за издржување на казна.
Условен отпуст
Член 36
(1) Осудениот може да се отпушти од издржување на
казна затвор под услов до истекот на времето за кое е
изречена казна да не стори ново кривично дело, ако се
поправил така што основано може да се очекува дека
на слобода добро ќе се однесува, а особено дека нема да
врши кривични дела. При оцената дали осудениот
условно ќе се отпушти ќе се земе предвид неговото
поведение за време на издржувањето на казната, извршувањето на работните обврски со оглед на неговата
работна способност и други околности што покажуваат
дека е постигната целта на казнувањето.
(2) Условно може да се отпушти осудениот кој издржал половина од казната затвор.
(3) По исклучок, условно може да се отпушти и
осуден кој издржал само една третина од казната затвор
под условите од став 1 и ако посебни околности, што се
однесуваат на личноста на осудениот, очигледно покажуваат дека е постигната целта на казнувањето.
^
(4) Осудениот на казна доживотен затвор условно не
може да се отпушти пред да издржи најмалку 15 години
казна затвор.
(5) Малолетник условно може да се отпушти од
издржување на казната малолетнички затвор ако издржал една третина од казната, но не пред да помине една
година во казнено-поправен дом и ако од постигнатиот
успех во воспитувањето и превоспитувањето основано
може да се очекува дека на слобода добро ќе се однесува, ќе го продолжи школувањето и работата и дека
нема во иднина да врши кривични дела. За време на
условниот отпуст судот може да определи мерка на
засилен надзор.
Отповикување на условниот отпуст
Член 37
(1) Судот ќе го отповика условниот отпуст ако осудениот додека е на условен отпуст стори едно или повеќе кривични дела за кои е изречена казна затвор или
малолетнички затвор над две години.
(2) Судот може да го отповика условниот отпуст ако
условно отпуштениот стори едно или повеќе кривични
дела за кои е изречена казна затвор или малолетнички
затвор до две години. При оцената дали ќе го отповика
условниот отпуст, судот особено ќе ја земе предвид
сродноста на сторените кривични дела, нивното значење, побудите од кои се сторени и други околности
што укажуваат на оправданоста за отповикување на
условниот отпуст.
(3) Коѓа судот ќе го отповика условниот отпуст ќе
изрече казна со примена на одредбите од член 44 и член
46 став 2, земајќи ја порано изречената казна како веќе
утврдена. Делот од казната што осудениот ја издржал
според поранешната осуда се засметува во новата
казна, а времето поминато на условен отпуст не се
засметува.
(4) Одредбите од ставовите 1 , 2 и 3 ќе се применат и
кога на условно отпуштениот му се суди за дело што го
сторил пред да биде условно отпуштен.
(5) Ако условно отпуштениот биде осуден на казна
затвор или малолетнички затвор до две години, а судот
не го отповика условниот отпуст, условниот отпуст се
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продолжува за времето што осудениот го поминал на
издржување на казната затвор, односно малолетнички
затвор.
Парична казна
Член 38
(1) Паричната казна не може да биде помала од пет
илјади денари. Паричната казна не може да биде поголема од 250 илјади денари, а за кривични дела сторени
од користољубие, поголема од еден милион денари.
(2) Во пресудата се определува рокот на плаќање на
паричната казна кој не може да биде пократок од 15
дена ниту подолг од три месеци, но во оправдани случаи
судот може да дозволи осудениот да ја исплати паричната казна и во отплати, со тоа што рокот на исплатата
да не може да биде подолг од две години.
(3) Ако осудениот не ја плати паричната казна во
определениот рок, судот ќе ја изврши така што за секои
започнати илјади денари парична казна ќе определи
еден ден затвор, со тоа што затворот да не може да биде
подолг од шест месеци.
(4) Ако осудениот исплати само дел од паричната
казна, остатокот сразмерно ќе се претвори во затвор, а
ако осудениот го исплати остатокот на паричната
казна, извршувањето на затворот ќе се запре.
(5) По смртта На осудениот паричната казна нема да
се изврши.
2. Одмерување на казната
Општи правила за одмерување на казната
Член 39
(1) Судот ќе му одмери казна на сторителот на кривично дело во границите што се пропишани со закон за
тоа дело, имајќи ги предвид кривичната одговорност на
сторителот, тежината на делото и целите на казнувањето.
(2) Судот ќе ги има предвид сите околности што
влијаат казната да биде помала или поголема (олеснувачки и отежнувачки околности), а особено: степенот
на кривичната одговорност, побудиле од кои е сторено
делото, јачината на загрозувањето или повредата на
заштитното добро, околностите под кои е сторено делото, придонесот на жртвата во извршувањето на делото, поранешниот живот на сторителот, неговите
лични прилики и неговото однесување по стореното
кривично дело, како и други околности што се однесуваат на личноста на сторителот.
(3) При одмерувањето на казната судот посебно ќе
води сметка за вкупното дејство на казната и нејзините
последици врз личноста на сторителот и потребите на
неговата ресоцијализација.
(4) Кога судот му ја одмерува казната на сторителот
за кривично дело сторено во поврат, посебно ќе има
предвид дали поранешното дело е од ист вид ' ак' и
новото дело, дали делата се сторени од исти побуди и
колку време поминало од поранешната осуда, односно
од издржаната или простената казна.
(5) При одмерувањето на паричната казна, судот ќе
ја има предвид и имотната состојба на сторителот, водејќи притоа сметка за неговите други приходи, за неговиот имот и за неговите семејни обврски.
Ублажување на казната
Член 40
Судот може на сторителот да му одмери казна под
границата пропишана со закон или да примени поблаг
вид казна кога:
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1) законот предвидува дека сторителот може да се
казни поблаго и
2) ќе утврди дека постојат особено олеснувачки
околности кои укажуваат дека и со ублажената казна
може да се постигне целта на казнувањето. '
Граници на ублажувањето на казната
Член 41
(1) Кога постојат услови за ублажување на казната
од член 40 , судот ќе ја ублажи казната во овие граници
ако:
1) за кривичното дело како најмала мера на казна е
пропишан затвор во траење од десет или повеќе години, казната може да се ублажи до пет години затвор,
2) за кривичното дело како најмала мера на казна е
пропишан затвор во траење од пет или повеќе години,
казната може да се ублажи до три години затвор,
3) за кривичното дело како најмала мера на казна е
пропишан затвор во траење од три години, казната
може да се ублажи до една година затвор,
4) за кривичното дело како најмала мера на казна е
пропишан затвор во траење од една година, казната
може да се ублажи до три месеци затвор,
5) за кривичното дело е пропишана најмала мера на
казна затвор под една година, казната може да се
ублажи до 30 дена затвор,
6) за кривичното дело е пропишана казна затвор до
три години со назначување на најмалата мера, наместо
казна затвор може да се изрече парична казна и
7) за кривичното дело е пропишана парична казна со
назначување на најмалата мера, казната може да се
ублажи до пет илјади денари.
(2) При одлучувањето во која мера казната ќе ја
ублажи според правилата од став 1, судот посебно ќе ја
има предвид најмалата и најголемата мера на казна
пропишана за кривичното дело.
Ослободување од казна
Член 42
(1) Судот може да го ослободи од казна сторителот
на кривичното дело само кога тоа законот изречно го
предвидува.
(2) Кога судот е овластен сторителот на кривичното
дело да го ослободи од казна, може да му ја ублажи
казната без ограничувањата пропишани за ублажување
на казната.
Посебна основа за ослободување од казна
Член 43
Судот може да го ослободи од казна сторителот на
кривично дело сторено од небрежност кога последиците на делите сторителот го погодуваат така тешко
што изрекувањето на казна во таков случај не би одговарало на целта на казнувањето.
Стек на кривични дела
Член 44
(1) Ако сторителот со едно дејство или со повеќе
дејствија сторил повеќе кривични дела за кои истовремено му се суди, судот претходно ќе ги утврди казните
за секое од тие дела, па за сите дела ќе изрече единствена казна.
(2) Единствена казна судот ќе изрече според следниве правила ако:
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1) за некое кривично дело во стек утврди казна доживотен затвор, ќе ја изрече само таа казна,
2) за кривични дела во стек утврдил казна затвор,
единствената казна мора да биде поголема од секоја
одделна утврдена казна, но не смее ла го достигне збирот на утврдените казни ниту да премине 15 години
затвор,
3) за сите кривични дела во стек се пропишани казни
затвор до три години, единствената казна не може да
биде поголема од осум години затвор,
4) за кривични дела во стек утврдил само парични
казни, ќе ја зголеми највисоката утврдена казна, но таа
не смее да го премине збирот на утврдените казни ниту
250 илјади денари, односно еден милион денари кога
едно или повеќе кривични дела се извршени од користољубие,
5) за некои кривични дела во стек утврдил казни
затвор, а за ДРУГИ Дела парични казни, ќе изрече една
каз^а затвор и една парична казна, според одредбите на
точките 2, 3 и 4 од овој став, (
6) споредна казна судот ќе изрече ако е утврдена
макар и за едно кривично дело во стек,а ако утврдил
повеќе парични казни, ќе изрече една парична казна
според одредбата на точка 4 од овој став и
7) судот за кривични дела во стек утврдил казни
затвор и малолетнички затвор, ќе изрече затвор како
единствена казна со примена на правилата предвидени
во точките 1, 2 и 3 од овој став.
Продолжено кривично дело
Член 45
(1) На сторителот кој со умисла ќе изврши две или
повеќе временски Поврзани дејствија што претставуваат повеќекратно остварување на исто дело, искористувајќи ист траен однос, исти прилики или други
слични околности, судот ќе му изрече единствена казна
во границите на казната пропишана за тоа дело.
(2) На сторителот кој под условите од став 1 ќе
изврши две или повеќе временски поврзани дејствија
што претставуваат остварување на истородни дела, судот ќе му изрече казна во границите на казната пропишана за најтешкото дело.
Одмерување казна на осудено лице

^

Член 46
(1) Ако на осудено лице му се суди за кривично Дело
сторено пред да започнало издржувањето на казната по
поранешната осуда или за кривично дело сторено за
време на издржување на затвор или малолетнички затвор, судот ќе изрече единствена казна за сите кривични дела со примена на одредбите на член 44 земајќи
ја порано изречената казна како веќе утврдена. Казната или дел од казната што осудениот ја издржал, ќе
му се засмета во изречената казна затвор.
(2) За кривично дело сторено во текот на издржувањето на казната затвор или малолетнички затвор, судот на сторителот ќе му изрече казна независно од
порано изречената казна, ако со примената на одредбите од член 44 не би можела да се оствари целта на
казнувањето со оглед на траењето на неиздржаниот дел
од порано изречената казна.
(3) Осудениот кој за време на издржувањето на казната затвор или малолетнички затвор, ќе стори кривично дело за кое законот пропишува парична казна
или затвор до една година, ќе се казни дисциплински.
Засметување на притворот и на поранешната казна
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туваат во изречената казна затвор, малолетнички затвор и парична казна.
(2) Затвор или парична казна што осудениот ја издржал, односно ја платил за прекршок или стопански
престап, се засметува во казната изречена за кривично
дело чии обележја ги опфаќа и обележјата на прекршокот или на стопанскиот престап.
(3) При секое засметување се изедначува ден на притвор, ден на лишување од слобода, ден на малолетнички затвор, ден на затвор и илјада денари парична
казна.
Глава

четврта

УСЛОВНА ОСУДА И СУДСКА ОПОМЕНА
1. Условна осуда
Цел на условната осуда и
на судската опомена
Член 48
Цел на условната осуда и на судската опомена е
спрема кривично одговорниот сторител да не се примени казна за полесни дела кога тоа не е нужно заради
кривично-правна заштита и кога може да се очекува
дека предупредувањето со закана на казна (условна
осуда) или самото предупредување (судска опомена) доволно ќе влијае врз сторителот повеќе да не врши кривични дела.
Условна осуда
Член 49
(1) Со условна осуда на сторителот на кривично
дело судот му ја утврдува казната и истовремено определува дека таа нема да се изврши ако осудениот за
времето што ќе го определил судот, а кое не може да
биде пократко од една ниту подолго од пет години
(време за проверување) не стори ново кривично дело.
(2) Судот може во условната осуда да определи дека
казната ќе се изврши и ако осудениот во определениот
рок не ја врати имотната корист прибавена со извршувањето на кривичното дело, не ја надомести штетата
што ја предизвикал со кривичното дело или не ги
исполни другите обврски предвидени во кривично-правните одредби. Рокот за исполнување на тие обврски го
утврдува судот во рамките на определеното време за
проверување.
(3) Мерките на безбедност, изречени со условната
осуда, се извршуваат.
Услови за изрекување условна осуда

Член 50
(1) Условна осуда може да се изрече кога на сторителот му е утврдена казна затвор во траење до две
години или парична казна.
(2) Условната осуда може да се изрече и кога е
утврдена казна затвор во траење до две години или
парична казна со примена на одредбите за ублажување
на казната (членови 40, 41 и 42 став 2).
(3) При одлучувањето дали ќе изрече условна осуда,
водејќи сметка за целта на условната осуда, судот посебно ќе ги земе предвид личноста на сторителот, неговиот поранешен живот, неговото однесување по извршеното кривично дело, степенот на кривичната одговорност и другите околности под кои е сторено делото.
Член 47
(4) Ако на сторителот му е утврдена и казна затвор и
(1) Времето поминато во притвор, како и секое ли-' парична казна, условна осуда може да се изрече за
шуван,е од слобода во врска со кривично дело, се засме- обете казни или само за казната затвор,
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Отповикување на условната осуда поради ново кривично дело
Член 51
(1) Судот ќе ја отповика условната осуда ако осудениот во времето на проверување стори едно или повеќе
кривични дела за кои е изречена казна затвор од две
години или во подолго траење.
(2) Ако во времето за проверување осудениот стори
едно или повеќе кривични дела за кои е изречена казна
затвор помала од две години или парична казна судот,
откако ќе ги оцени сите околности што се однесуваат
на сторените кривични дела и на сторителот, а посебно
сродноста на сторените кривични дела, нивното значење и побудите од кои се сторени, ќе одлучи дали ќе ја
отповика условната осуда. Притоа судот е врзан со забраната на Изрекување условна осуда, ако на сторителот за кривичните дела утврдени во условната осуда и
за новите кривични дела треба да му изрече казна над
две години затвор (член 50 став 1).
(3) Ако ја отповика условната осуда, со примена на
одредбите од член 44 судот ќе изрече единствена казна
и за порано стореното и за новото кривично дело, земајќи ја казната од отповиканата условна осуда како
утврдена.
(4) Ако не ја отповика условната осуда, судот може
за новото сторено кривично дело да изрече условна
осуда или казна. Ако судот најде дека и за новото кривично дело треба да изрече условна осуда, со примена
на одредбите на член 44 ќе утврди единствена казна и за
порано стореното и за новото кривично дело и ќе определи ново време за проверување кое не може дз биде
пократко од една ниту подолго од пет години, сметајќи
од денот на правосилноста на новата пресуда. На осудениот кому што за ново кривично дело ќе му биде изречен затвор, времето поминато на издржување на оваа
казна ќе му се смета во времето за проверување утврдено со условната осуда за поранешното дело.
Отповикување на условната осуда поради
порано сторено кривично дело
Член 52
(1) Судот ќе ја отповика условната осуда ако по
нејзиното изрекување утврди дека осудениот извршил
кривично дело пред да биде условно осуден и ако оцени
дека не би имало основа за изрекувана на условна осуда
да се знаело за тоа дело. Во тој случај ќе ја примени
одредбата на член 51 став 3 .
(2) Ако судот не ја отповика условната осуда, ќе ја
примени одредбата на член 51 став 4 .
Отповикување на условната осуда поради
неисполнување на определени обврски
Член 53
Ако со условната осуда на осудениот му е определено исполнување на некоја обврска од член 49 став 2, а
тој не ја исполни таа обврска во рокот определен во
пресудата, судот може, во рамките на времето за проверување, да го продолжи рокот за исполнување на обврската или може да ја отповика условната осуда и да ја
изрече казната што е утврдена во условната осуда. Ако
утврди дека осудениот од оправдани причини не може
да ја исполни поставената обврска, судот ќе го ослободи од исполнувани на таа обврска или ќе ја замени со
друга соодветна обврска предвидена со закон.
Рокови за отповикување на условната осуда
Член 54
(1) Условната осуда може да се отповика во текот на
времето за проверујвање. Ако осудениот во тоа време
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стори кривично дело што повлекува отповикување на
условната осуда, а тоа со пресудата е утврдено дури по
истекот на времето за проверување, условната осуда
може да се отповика најдоцна во рок од една година од
денот кога изминало времето за проверување.
(2) Ако осудениот во определениот рок не исполни
некоја обврска од член 49 став 2, судот може, најдоцна
во рок од една година од денот кога изминало времето
за проверување, да определи да се изврши утврдената
казна во условната осуда.
2. Условна осуда со заштитен надзор
Услови за одредување заштитен надзор
Член 55
(1) Заштитен надзор судот ќе одреди кога ќе најде
дека условната осуда нема доволно да влијае врз сторителот повеќе да не врши кривични дела, а околностите
сврзани со личноста на сторителот или средината во
која живее го прават оправдано очекувањето дека
целта на условната осуда ќе се постигне ако се определат и мерки на помош, грижа, надзор или заштита.
(2) Траењето на заштитниот надзор судот го одредува на определено време во текот на времето за проверување.
Обврски кај заштитниот надзор
Член 56
(1) При изрекувањето на заштитниот надзор судот
може на осудениот да му одреди една или повеќе од
следниве обврски:
1) оспособување, остручување и преквалификување
за да може осудениот да го задржи работното место
што го зазема или да бидат создадени претпоставки за
вработување,
2) прифаќање на вработување што одговара на способностите и склоноста на осудениот,
3) извршување на обврските за издржување на семејството, подигање на децата и други семејни обврски,
4) овозможување увид и совети во вреќа со распоредувањето и трошењето на средствата од платата и другите приходи што ги остварува,
5) непосетување определени видови локали или
други места каде што се точи алкохолен пијалак или се
игра на среќа,
6) забрана на употреба на алкохолни пијалаци,
дроги и други психотропни супстанции,
7) користење на слободното време според оцена на
соаддалниот орган,
8) одбегнување и недружен^ со лица кои негативно
влијаат врз осудениот и
9) подложување на лекување или социјална рехабилитација во соодветни специјализирани установи.
(2) При изборот на видот на обврската судот ќе ја
земе предвид ,пред с, личноста на сторителот, неговата
здравствена состојба и психичките својства, возраста,
материјалните и семејните услови, околностите под кои
го сторил делото, поведението на сторитело! по извршувањето на делото, побудите за извршување на делото и другите околности сврзани со личноста на сторителот што се од значење при изборот на видот на обврската, водејќи сметка да не се повредува човечкото
достоинство ниту да се предизвикуваат непотребни
тешкотии во неговото превоспитување.
(3) За времето додека трае условното одлагање на
извршуваното на утврдената казна судот може, по
предлог на социјалниот орган или на осуденото лице, да
ја замени одредената обврска со друга или да ја укине.
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Орган за спроведување на заштитен надзор
Член 57
(1) Помош и грижа, надзор и заштита во исполнувањето на обврската од страна на осудениот врши социјалниот орган.
(2) Социјалниот орган е должен:
1) со практични совети да го поттикнува и да му
помага на осудениот да ја исполни обврската што ја
одредил судот, да го сфати значеното на условната
осуда со заштитниот над зор за да се исполнат нејзините
цели и
2) повремено да го известува судот за состојбата во
исполнувањето на одредената обврска.
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1) задолжително психијатриско лекувано и чување
во здравствена установа,
2) задолжително психијатриско лекување на слобода,
3) задолжително лекувано на алкохоличари и наркомани,
4) забрана на вршено на професија, дејност или
должност,
5) забрана на управување со моторно возило,
6) одземање на предмети и
7) протерување на странец од земјата.
Изрекување мерки на безбедност

Видови мерки на безбедност

Член 62
(1) На сторителот на кривично дело судот може да
му изрече една или повеќе мерки на безбедност, кога
постојат услови за нивно изрекувано предвидени со
овој законик.
(2) Задолжително психијатриско лекување и чување
во здравствена установа и задолжително психијатриско
лекување на слобода, му се изрекуваат на непресметлив
сторител на кривично дело самостојно. Кон овие мерки
можат да се изречат забрана на вршење на професија,
'дејност или должност, забрана на управување со моторно возило и одземање на предмети.
(3) Забрана на управувано со моторно возило и одземање на предмети можат да се изречат ако на сторителот му е изречена казна, условна осуда, судска опомена или ослободување од казна.
(4) Задолжително лекување на алкохоличари и наркомани, забрана на вршење на професија, дејност или
должност и протерување на странец од земјата, можат
да се изречат ако на сторителот му е изречена казна
или условна осуда.
Задолжително психијатриско лекување
и чување во здравствена установа
Член 63
(1) На сторител кој сторил кривично дело во состојба на непресметливост или битно намалена пресметливост, судот ќе му изрече задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена установа, ако
утврди дека поради таа состојба повторно може да
стори кривично дело и дека за отстранување на оваа
опасност е потребно негово лекување и чување во
таква установа.
(2) Мерката од став 1 судот ќе ја запре кога ќе
утврди дека престанала потребата од лекување и чување на сторителот во здравствена установа.
(3) На сторител КОЈ извршил кривично дело во состојба на битно намалена пресметливост и кој е осуден
на затвор, времето поминато во здравствена установа
му се засметува во времето на траеното на изречената
казна. Ако тоа време е покусо од траењето на изречената казна, судот може да определи осудениот да се
упати на издржувано на остатокот на казната или да се
пушти на условен отпуст независно од условите пропишани во член 36, При одлучуваното за пуштање на
условен отпуст, судот особено ќе ги земе предвид успехот на лекуваното на осудениот, неговата здравствена
состојба, времето поминато во здравствената установа
и остатокот на казната што осудениот не ја издржал.
(4) Судот ја преиспитува потребата од лекување и
чување на сторителот во здравствена установа секоја
година.
Задолжително психијатриско
лекување на слобода

Член 61
На сторителите на кривични дела може да им се
изречат овие мерки на безбедност:

Член 64
(1) На сторител кој сторил кривично дело во состојба на непресметливост, судот ќе му изрече задол-

Последици од неисполнувањето
на одредената обврска
Член 58
(1) Ако условно осудениот не п ј исполнува одредените обврски, судот може да го опомене на исполнувани на одредената обврска или неа да ја замени со
друга.
(2) Ако осудениот и натаму не ја исполнува одредената обврска, судот може во рамките на времето за
проверување да го продолжи траењето на заштитниот
надзор или да ја отповика условната осуда.
(3) Ако по правосилноста на одлуката со која е одреден заштитниот надзор помине повеќе од шест месеци,
а надзорот не почнал, судот повторно ќе одлучи за
потребата од неговото извршување.
3. Судска опомена
Услови за изрекување судска опомена
Член 59
(1) Судска опомена може да се изрече за кривични
дела за кои е пропишан затвор до една година или
парична казна, а се сторени под такви олеснувачки
околности кои ги прават особено лесни.
(2) За определени кривични дела и под убшви предвидени со закон, судска опомена може да се изрече и
кога е пропишан затвор до три години.
(3) Судот може да изрече судска опомена за повеќе
кривични дела сторени во стек, ако за секое од тие дела
постојат услови од ставовите 1 и 2.
(4) При одлучувано^ дали ќе изрече судска опомена судот, водејќи сметка за целта на судската опомена, посебно ќе ги земе предвид личноста на сторителот, неговиот поранешен живот, неговото однесувано
по извршеното кривично дело, степенот на кривичната
одговорност и другите околности под кои е сторено
делото.
Глава

петта

МЕРКИ НА БЕЗБЕДНОСТ
Цел на мерките на безбедност
Член 60
Цел на мерките на безбедност е да се отстранат
состојбите или условите што можат да влијаат сторителот во иднина да врши кривични дела.
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жително психијатриско лекување на слобода, ако
утврди дека поради таквата состојба повторно може да
стори кривично дело, а за отстранување на оваа опасност е доволно негово лекување на слобода.
(2) Мерката од став 1 може да му се изрече на непресметлив сторител спрема кој е определено задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена
установа, кога судот врз основа на резултатите од лекувањето ќе утврди дека веќе не е потребно негово чување и лекување во здравствена установа, туку само на
слобода.
(3) Под условите од став 1 судот може да му изрече
задолжително психијатриско лекување на слобода и на
сторител чија пресметливост е битно намалена и кој врз
основа на член 63 став 3 е пуштен на условен отпуст.
(4) Задолжителното психијатриско лекување на слобода не може да трае подолго од две години.
(5) Ако во случаите од ставовите 1, 2 и 3 сторителот
не се подложи на лекување на слобода или ако самоволно го напушти или ако се стекнати условите за изречување на мерката од член 63, судот може да ја замени
со таа мерка.
Задолжително лекување на
алкохоличари и наркомани
Член 65
(1) На сторител на кривично дело поради зависност
од постојана употреба на алкохолни пијалаци, дроги и
други психотропни супстанции кога постои опасност
поради оваа зависност и натаму да врши кривични дела,
судот може да му изрече задолжително лекување.
(2) Мерката од став 1 се извршува во установа за
извршување на казна или во здравствена или друга специјализирана установа. Времето , поминато во таква
установа се засметува во казната.
(3) При изрекувањето на условна осуда судот може
на сторителот да му наложи лекување на слобода, доколку сторителот е согласен да се подложи на такво
лекување. Ако сторителот без оправдана причина не се
подложи на лекување на слобода или лекувањето го
напушти самоволно, судот може да определи да се отповика условната осуда или мерката на задолжително
лекување на алкохоличари и наркомани присилно да се
изврши во здравствена или во друга специјализирана
установа.
(4) Ако оваа мерка е изречена со условната осуда,
може да трае најдолго две години.
Забрана на вршење на професија,
дејност или должност
Член бб
(1) Судот може на сторителот на кривично дело да
му забрани вршење определена професија или самостојна дејност, на должности или работи сврзани со
располагање, користење, управување и ракување со
имот или за чување на тој имот, ако ја злоупотребил
својата положба, вршењето на дејноста или должноста
заради извршување на кривично дело и ако оправдано
може да се очекува дека вршењето на таквата дејност
ќе ја злоупотреби за вршење кривични дела. I
(2) Судот го определува траењето на мерката од
став 1, кое не може да биде пократко од една ниту
подолго од десет години, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката, со тоа што времето поминато во
затвор, односно во здравствена установа за чување и
лекување не се засметува во времетраењето на оваа
мерка.
(3) При изрекувањето условна осуда, судот може да
определи дека таа ќе се отповика ако сторителот ја
прекрши забраната на вршење на професија, дејност
или должност.
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Забрана на управување со
моторно возило
Член 67
(1) На сторителот на кривично дело со кое се загрозува јавниот сообраќај судот може да му изрече забрана
за управување со моторно возило од определен вид или
категорија.
(2) Мерката од став 1 може да се изрече ако судот
најде дека околностите под кои е извршено делото или
поранешното кршење на сообраќајните прописи од
страна на сторителот покажуваат дека е опасно тој да
управува со моторно возило од определен вид или категорија. При одлучувањето дали ќе ја изрече таа мерка,
судот ќе го земе предвид и тоа дали сторителот по
занимање е возач на моторно возило.
(3) Судот ќе ја изрече мерката од СЈав 1, ако делото
е сторено во состојба на тешко пијанство.
(4) Судот го определува траењето на мерката од
став 1, кое не може да биде пократко од три месеци ни
подолго од пет години, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката, со тоа што времето поминато во
затвор, односно во здравствена установа за чување и
лекување да не се засметува во времетраењето на оваа
мерка.
(5) Ако мерката од став 1 му е изречена на лице кое
има странска дозвола за управување со моторно возило, таа опфаќа забрана на нејзино користење на територијата на Република Македонија за време од три
месеци до пет години.
(6) При изрекувањето условна осуда, судот може да
,определи дека таа ќе се отповика ако сторителот ја
прекрши забраната на управување со моторно возило.

Одземање предмети
Член 68
(1) Предметите што се употребени или биле наменети за извршување на кривично дело или што настанале од извршување на кривично дело, можат да се
одземат, ако се сопственост на сторителот.
(2) Предметите за кои постои опасност повторно да
бидат употребени за извршувале кривично дело или
ако тоа го бараат интересите на општата безбедност
или причините на моралот, ќе се одземат без оглед дали
се сопственост на сторителот или на трето лице.
(3) Со примената на оваа мерка не се гиба во правото на трети лица на надоместок на штета од сторителот на кривичното дело.

Протерување странец од земјата
Член 69
(1) Судот може да му изрече на странец протеру- „
вање од земјата за време од една до десет години или за
секогаш.
(2) При оцената дали ќе ја изрече мерката од став 1
судот ќе ги земе предвид побудите од кои е сторено
кривичното дело, начинот на извршување на кривичното дело и другите околности што укажуваат на непожелноста на натамошниот престој на странецот во земјата.
(3) ВреметраеЈвето на протерувањето се смета од
денот на правосилноста на одлуката, со^тоа што времето поминато во затвор не се засметува во времетраењето на оваа мерка.
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ВОСПИТНИ МЕРКИ И КАЗНУВАЊЕ
НА МАЛОЛЕТНИЦИ
1. Општи правила за воспитните мерки и
за казнување на малолетници
Важење на посебните кривично-правни
одредби за малолетници
Член 70
(1) За малолетните сторители на кривични дела важат одредбите од оваа глава и други одредби од овој
законик кои не се во спротивност со овие одредби.
(2) Посебните одредби што важат за малолетните
сторители на кривични дела се применуваат под условите предвидени во одредбите од оваа глава и врз полнолетни лица кога им се суди за кривични дела штб ги
сториле како малолетници, а по исклучок и врз лица
кои сториле кривично дело како помлади Полнолетници.
Исклучување на кривични санкции
према деца
Член 71
Спрема малолетник кој во времето на извршувањето на кривичното дело не наполнил 14 години (дете)
не може да се применат кривични санкции.
Кривични санкции спрема малолетници
Член 72
(1) На малолетник кој во времето на извршувањето
на кривичното дело наполнил 14 години, а не наполнил
16 години (помлад малолетник), може да му се изречат
само воспитни мерки.
(2) На малолетник кој во времето на извршувањето
кривичното дело наполнил 16 години, а не наполнил
18 години (постар малолетник) може да му се изречат
воспитни мерки под условите предвидени со овој законик, а по исклучок може да му се изрече малолетнички
затвор.
(3) Мерки на безбедност можат да им се изречат на
малолетници под условите што ги предвидува овој законик.
(4) На малолетник не може да му се изрече судска
опомена ниту условна осуда.
Цел на воспитните мерки и на
малолетничкиот затвор
Член 73
(1) Целта на воспитните мерки и на малолетничкиот
затвор е со давање заштита и помош на малолетните
сторители на кривични дела, со вршење надзор над нив,
со нивно стручно оспособување и со развивање на нивната лична одговорност, да се обезбеди нивното воспитување, превоспитување и правилен развој.
(2) Целта на малолетничкиот затвор е вршење засилено влијание врз малолетните сторители во иднина да
не вршат кривични дела, како и врз други малолетници
да не вршат кривични дела.
2. Воспитни мерки
Видови воспитни мерки
Член 74
(1) На малолетни сторители на кривични дела може
да им се изречат следниве воспитни мерки:
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дисциплински мерки: укор или упатување во дисциплински центар за малолетници, мерки на засилен надзор: од страна на родителите, посвоителот или старателот, во друго семејство или од страна на социјален
орган и заводски мерки: упатување во воспитна установа и во воспитно-поправен дом .
(2) Дисциплински мерки се изрекуваат спрема малолетник кога не постои потреба од потрајни мерки на
воспитување, а особено ако сторил кривично дело од
непромисленост или лекомисленост.
(3) Мерки на засилен надзор се изрекуваат спрема
малолетник кога постои потреба од потрајни мерки на
воспитување, превоспитување или лекување со соодветен надзор, а не е потребно негово целосно одвојување
од дотогашната средина.
(4) Заводски мерки се изрекуваат спрема малолетник кога постои потреба од потрајни мерки на воспитување, превоспитување или лекување и негово целосно
одвојување од дотогашната средина. Овие мерки не
може да траат подолго од пет години.
Избор на воспитната мерка
Член 75
При изборот на воспитната мерка судот ќе ја земе
предвид возраста на малолетникот, степенот на неговата душевна развиеност, неговите психички својства,
наклонетосгите, побудите од кои го сторил делото, досегашното воспитување, средината и приликите во кои
живеел, тежината на делото, дали спрема него порано
била изречена воспитна мерка или казна малолетнички
затвор и сите други околности што влијаат врз одредувањето на видот на мерката заради постигнување на
нејзината цел определена со закон.
Укор
Член 76
(1) Укор се изрекува ако е достатно и само прекорување на малолетникот за стореното кривично дело.
(2) При изрекувањето на укорот на малолетникот ќе
му се укаже на штетноста од неговата постапка и ќе се
предупреди дека во случај на повторно извршување
кривично дело спрема него може да биде изречена
друга кривична санкција.
Упатување во дисциплински центар
за малолетници
Член 77
(1) Судот ќе ја изрече мерката упатување во дисциплински центар за малолетници кога е потребно со
соодветни краткотрајни мерки да се изврши влијание
врз личноста и поведението на малолетникот.
(2)' Малолетникот на кого му е изречена оваа мерка
судот може да го упати во дисциплински центар:
1) на определен број часови во празнични денови и
тоа најмногу во четири празнични денови едноподруго,
2) на определен број часови во текот на денот, но
најмногу еден месец и
3) на непрекинат престој за определен број денови,
но не повеќе од 20 дена.
(3) При изрекувањето на оваа мерка судот ќе води
сметка за тоа со нејзиното извршување малолетникот
да не изостане од редовната настава или од работата.
(4) Во дисциплинскиот центар малолетникот ќе работи работи што одговараат на неговата физичка сила.
(5) Кога ќе изрече упатување во дисциплински центар, судот може да определи по извршувањето на оваа
мерка малолетникот да се стави под засилен надзор на
социјалниот орган.
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Засилен надзор од страва ва родителите,
посвоителот или старателот
Член 78
(1) Судот ќе изрече мерка на засилен надзор од
страна на родителите, посвоителот или старателот ако
родителите, посвоителот или старателот пропуштиле а
се во можност да вршат таков надзор над малолетникот.
(2) Кога судот ќе ја изрече оваа мерка ќе им наложи
на родителите, посвоителот или на старателот одредени должности во поглед на мерките што треба да се
преземат за воспитување на малолетникот, за негово
лекување и за отстранување на штетните влијанија врз
него, а може да им даде потребни упатства.
(3) При изрекувањето на оваа мерка судот може да
определи социјален орган да го провери нејзиното извршување и да му укажува помош на родителот, посвоителот или старателот. Судот дополнително ќе одлучи
за престанок на ова проверување со тоа што тоа не
може да трае помалку од една година ниту подолго од
три години.
Засилен надзор во друго семејство
Член 79
(1) Ако родителите, посвоителот или старателот на
малолетникот не се во можност да вршат надзор над
него или ако тоа основано не може да се очекува од нив
малолетникот ќе му се предаде на друго семејство кое
сака да го прими и кое има можност да врши засилен
надзор над него.
(2) Извршувањето на оваа мерка ќе се запре кога
родителите, посвоителот или старателот на малолетникот ќе се здобијат со можност да вршат засилен надзор
над него или кога според резултатите на воспитувањето
и превоспитувањето ќе престане потребата од засилен
надзор.
(3) При изрекувањето на оваа мерка судот ќе определи социјалниот орган за времетраењето да го проверува нејзиното извршување и да му укажува потребна
помош на семејството на коешто му е предаден малолетникот.
Засилен надзор од страна на социјалниот орган
Член 80
(1) Ако родителите, посвоителот или старателот не
се во можност да вршат засилен надзор над малолетникот, а не постојат услови за предавање на малолетникот на друго семејство заради вршење ваков надзор,
малолетникот ќе се стави под надзор на социјалниот
орган.
(2) Судот дополнително ќе одлучи мерката да престане, со тоа што нејзиното траење не може да биде
пократко од една ни подолго-од три години. За времетраењето на мерката малолетникот и натаму останува
да живее кај своите родители, посвоителот или други
лица што го издржуваат, а засилениот надзор врз него
го врши социјалниот орган.
(3) Социјалниот орган се грижи за школувањето на
малолетникот, за неговото вработување, за издвојувањето од средината што штетно влијае врз него, за потребното лекување и за средувањето на приликите во
кои живее.
Посебни обврски кои мерката засилен надзор
Член 81
(1) При изрекуваното на некоја од воспитните
мерки на засилен надзор од членовите 78,79 и 80, судот
може на малолетникот да му одреди една или повеќе
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посебни обврски ако тоа е потребно за поуспешно извршување на изречената мерка.
(2) Судот може на малолетникот да му ги одреди
особено овие обврски:
1) да му се извини лично на оштетеното лице,
2) да ја поправи или надомести штетата предизвикана со кривичното дело,
3) редовно да го посетува училиштето,
4) да не изостанува од работното место,
5) да се оспособи за работа што одговара на неговите способности, наклонетост и физичка сила,
6) да прифати работа,
7) забрана на употреба алкохолни пијалаци, дрога и
други психотропни супстанции,
8) да се воздржи од посетување на одредени локали
односно, одредени приредби,
9) да посетува соодветна здравствена установа или
советувалиште,
^
10) полезно да го користи слободното време,!,., л
11) да не контактира со лица кои штетно влијаат врз
неговата личност,
12) да се подвргне на психофизичко лекување,
13) да се подложи, осгручи и преквалификува заради
задржување на работното место што го зазема или за
создавање претпоставки за вработување и
14) да овозможи увид и да прифати совети во врска
со распоредувањето и трошењето на платата и другите
приходи што ги остварува.
(3) Судот може, по предлог од социјалниот орган, да
ги измени или укине посебните обврски што ги одредил(4) При одредуваното на обврските од став 2, судот
посебно ќе им укаже на малолетникот и неговите родители, посвоителот, односно старателот, дека во случај
на нивно неисполнување изречената мерка на засилен
надзор може да биде заменета со друга воспитна мерка.
Упатување во воспитна установа
Член 82
, (1) Судот ќе го упати во воспитна установа малолет?никот врз кој треба да се обезбеди постојан надзор од
страна на стручни лица (со стручна и школска подготовка за воспитувачи) заради воспитување, превоспитување и потполно негово одвојување од дотогашната
средина.
(2) Во воспитна установа малолетникот останува
најмалку шест месеци, а најмногу три години. Судот не
го определува траењето на оваа мерка при нејзиното
изрекување, туку за тоа дополнително одлучува (член
84 став 2).
Упатување во воспитно-поправен дом
Член 83
(1) Малолетникот спрема кој треба да се применат
потрајни и засилени мерки за воспитувано и превоспитување и негово целосно одвојување од дотогашната
средина, судот ќе го упати во воспитно-поправен дом.
(2) При одлучувањето дали ќе ја изрече оваа мерка
судот посебно ќе ја земе предвид тежината и природата
на стореното дело и околноста дали спрема малолетникот порано биле изрекувани воспитни мерки или казна
малолетнички затвор.
(3) Во воспитно-поправен дом малолетникот останува најмалку една година, а најмногу пет години. Судот не го одредува траењето на оваа мерка при нејзиното изрекувано, туку за тоа дополнително одлучува
(член 84 став 2).
'
(4) Судот ја преиспитува потребата од престојот во
воспитно-поправниот дом секоја година.
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Запирање од извршување и измена
на одлуката за воспитните мерки
Член 84

(1) Кога, по донесувањето на одлуката со која е
изречена мерка на засилен надзор или заводска мерка,
ќе се појават околности што не постоеле во времето на
донесувањето на одлуката или за нив не се знаело, а се
од влијание врз донесувањето на одлуката, извршувањето на изречената мерка може да се запре или да се
замени со друга мерка на засилен надзор или со заводска мерка.
(2) Надвор од случаите од став 1, доколку за одделни
мерки не е поинаку предвидено, извршувањето на мерката на засилен надзор или на заводската мерка, со
оглед на постигнатиот успех во воспитувањето и превоспитува1њето, може да се запре, а може да се замени и
со друга таква мерка, со следниве ограничувања:
' 1) мерката упатување во воспитна установа не може
да се запре од извршување пред истекот на рокот од
шест месеци, а до истекот на овој рок може да се замени само со упатување на малолетникот во воспитнопоправен дом или во посебна установа за лекување и
оспособување и
2) мерката упатување во воспитно-поправен дом не
може да се запре од извршување пред истекот на рокот
од една година, а од истекот на овој рок може да се
замени само со упатување на малолетникот во посебна
установа за лекување и оспособување.
Повторно одлучување за воспитните мерки
Член 85
(1) Ако од правосилноста на одлуката со која е изречена мерка на засилен надзор или заводска мерка поминало повеќе од една година, а извршувањето не започнало, судот повторно ќе одлучи за потребата од нејзиното извршување. Притоа судот може да одлучи порано изречената мерка да се изврши, да не се изврши
или да се замени со некоја друга мерка.
(2) Мерката упатување во дисциплински центар за
малолетници нема да се изврши доколку од правосилноста на одлуката со која е изречена оваа мерка изминале повеќе од шест месеци, а нејзиното извршување Не
започнало.
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Одмерување на казната малолетнички затвор
Г

Член 88
При одмерувањето на казната малолетнички затвор, судот ќе ги земе предвид сите околности што
влијаат казната да биде поголема или помала (член 39)
посебно водејќи сметка за степенот на душевната развиеност на малолетникот и за времето потребно за неговото воспитување, превоспитување и стручно оспособување.
Изрекување на воспитни мерки
и малолетнички затвор за кривични дела во стек
Член 89
(1) За кривични дела во стек судот му изрекува на
малолетник само една воспитна мерка или само казна
малолетнички затвор кога постојат законски услови за
изрекување на таа казна и кога судот ќе најде дека
треба да се изрече.
(2) Судот ќе постапи според став 1 и кога по изречената воспитна мерка, односно малолетнички затвор,
утврди дека малолетникот пред или по нивното изрекување сторил некое кривично дело.
(3) Ако постар малолетник стори повеќе кривични
дела во стек, а судот најде дека за секое одделно кривично дело треба да се изрече казна малолетнички затвор, казната ќе му ја одмери според слободна оцена во
рамките на најголемата законска мерка на казната малолетнички затвор.
(4) Судот ќе постапи според став 3 и во случај ако по
изречената казна утврди дека малолетникот пред или
по нејзиното изрекување сторил кривично дело.
а
Дејство на казната врз воспитните мерки

Казнување на постари малолетници

Член 90
(1) Ако за времетраењето на воспитната мерка судот изрече казна малолетнички затвор, воспитната
мерка престанува со започнувањето на издржувањето
на оваа казна.
(2) Ако за време на траењето на воспитната мерка,
судот му изрече на помладо полнолетно лице казна
малолетнички затвор или затвор најмалку една година,
воспитната мерка престанува со започнувањето на
издржуваното на казната. Ако изречената казна затвор
е од пократко времетраење, судот во пресудата ќе одлучи дали по издржаната казна ќе продолжи извршувањето на воспитната мерка или ќе ја укине.

Член 86

Застареност на извршувањето на казната
малолетнички затвор

3. Казнување на малолетници

Може да се казни само кривично одговорен постар
малолетник кој сторил кривично дело за кое со закон е
пропишана казна потешка од пет години затвор, а поради тешките последици од делото и високиот степен
на кривичната одговорност не би било оправдано да се
изрече воспитна мерка.
Малолетнички затвор
Член 87
(1) Малолетничкиот затвор не може да биде пократок од една ниту подолг од десет години, а се изрекува
на полни години или на половина година.
(2) При одмеруваното на казната на постар малолетник за определено кривично дело, судот не може да
изрече малолетнички затвор во траено подолго од пропишаната казна затвор за тоа дело, но судот не е врзан
за најмалата пропишана мера на таа казна.

Член 91
Казната малолетнички затвор не може да се изврши
ако поминале:
1) десет години од осудата на малолетнички затвор
над пет години,
2) пет години од осудата на малолетнички затвор над
три години и
3) три години од осудата на малолетнички затвор до
три години. ,
4. Примена на мерки за безбедност спрема малолетници
Услови за изрекување
Член 92
(1) Спрема малолетници, под условите предвидени
со закон, кон воспитна мерка или малолетнички затвор, може да се изрече некоја од следниве мерки за
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безбедност: задолжително психијатриско лекување и
чување во здравствена установа, задолжително лекување на алкохоличари и наркомани, одземање на предмети и протерување на странец од земјата, а спрема
постари малолетници и мерката на безбедност забрана
на управување со моторно возило.
(2) Спрема непресметлив малолетен сторител на
кривично дело, под условите предвидени со закон,
може да се изрече мерката на безбедност задолжително
психијатриско лекување и чување во здравствена установа и задолжително лекување на алкохоличари и наркомани без изрекување на воспитна мерка или казна
малолетнички затвор. Кон овие мерки може да се
изрече и мерката одземање на предмет и забрана на
управување со моторно возило.
5. Изрекување на кривични санкции на полнолетни
лица за дела кои ги сториле како малолетници
Изрекување па кривични санкции на полнолетни
лица кои делата ги сториле како малолетници
Член 93
(1) На полнолетно лице кое наполнило 21 година не
може да му се суди за кривично дело кое го извршило
како помлад малолетник.
(2) Ако полнолетно лице во време на судењето не
наполнило 21 година може да му се суди само за кривични дела за кои е пропишана казна потешка од пет
години затвор. На вакво лице, судот може да му изрече
само соодветна заводска воспитна мерка. При оцената
дали ќе ја изрече оваа мерка, судот ќе ги земе предвид
сите околности на случајот, а особено тежината на стореното дело, времето што поминало од неговото извршување, поведението на сторителот и целта на оваа
воспитна мерка.
(3) На полнолетно лице за кривично дело кое го
извршило како постар малолетник може да му се
изрече соодветна заводска воспитна мерка, а под условите од член 87 казна малолетнички затвор. При оцената дали и која од овие санкции ќе изрече, судот ќе ги
земе предвид сите околности на случајот, а особено
тежината на стореното дело, времето што поминало од
неговото извршување, поведението на сторителот,
како и целта што треба да се постигне со овие санкции.
(4) По исклучок од одредбата на став 3, на полнолетно лице кое во време на судењето наполнило 21
година, судот може наместо малолетнички затвор, да
му изрече затвор или условна осуда. Казната затвор
изречена во ОЈВОЈ случај во однос на рехабилитацијата,
бришењето на осудата и правните последици од осудата, има исто правно дејство како и казната малолетнички затвор.
Изрекување на воспитни мерки
иа помлади полнолетни лица
Член 94
(1) На сторител кој како полнолетен извршил кривично дело, а во времето на судењето не наполнил 21
година, судот може да му изрече соодветна мерка на
засилен надзор или заводска мерка, ако со оглед на
неговата личност и околностите под кои е сторено делото, може да се очекува дека и со воспитната мерка ќе
се постигне целта што би се остварила со изрекувањето
на казната.
(2) На помладо полнолетно лице на кое му е изречена воспитна мерка судот, под условите предвидени со
овој закон, може да му ги изрече сите мерки на безбедност, освен забрана на вршење на професија, дејност
или должност.
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(3) Изречената воспитна 'мерка може да трае најмногу до наполнетата 23 година на сторителот.
6. Евиденција на воспитните мерки и дејство на воспитните мерки и на казната малолетнички затвор
Евцденција на изречените воспитни мерки
Член 95
(1) Евиденција на изречените воспитни мерки води
судот надлежен според местото на раѓањето.
(2) За малолетни лица родени во странство или со
непознато место на раѓање се устројува централен регистар што го води суд определен со закон.
(3) Податоци за изречените воспитни мерки може да
му се дадат само на судот, на јавниот обвинител и на
установите што се занимаваат со заштита на малолетниците, во врска со нова кривична постапка што се
води спрема малолетникот.
Дејство на воспитните мерки
и на казната малолетнички затвор
Член 96
Воспитните мерки и казната малолетничкиот затвор
не повлекуваат правни последици што се состојат во
забрана на стекнување на определени права (член 102
став 2).
Глава

седма

ПЛЕНУВАЊЕ НА ИМОТНАТА КОРИСТ
ПРИБАВЕНА СО КРИВИЧНО ДЕЛО
Основа за пленување
Член 97
(1) Никој не може да ја задржи посредната или непосредната имотна корист прибавена со кривично дело.
(2) Имотната корист од став 1 ќе се плени со судската одлука со која е утврдено извршувањето на кривичното дело под условите предвидени со овој законик.
Начин на пленување
Член 98
(1) Од сторителот ќе се пленат парите, предметите
од вредност, имотот и друга имотна корист прибавена
со кривичното дело, а ако пленувањето не е можно,
сторителот ќе се обврзе да плати паричен износ што
одговара на прибавената имотна корист.
(2) Имотната корист прибавена со кривично дело се
плени и од лицата на кои е пренесена ако не знаеле, а
можеле или биле должни да знаат дека е прибавена со
кривично дело.
(3) Предметите што се прогласени за споменици на
култура, архивски или библиотечен материјал или природна реткост, како и оние за кои оштетениот е лично
врзан, се пленат од трети лица, без оглед на тоа што не
знаеле или не можеле ниту биле должни да знаат дека
се прибавени со кривично дело.
(4) Запленетото му се враќа на оштетениот, а ако
нема оштетен , станува сопственост на државата.
(5) Ако на оштетениот во кривичната постапка му е
досудено имотно-правно барање, судот ќе изрече пленување на имотната корист доколку тоа го преминува
износот на ова барање.
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Заштита на оштетениот
Член 99
(1) Оштетениот кој во кривичната постапка во однос на своето имотно-правно барање е упатен на спор
може да бара да се намири од износот на пленетата
вредност, ако поведе спор во рок од шест месеци од
денот на правосилноста на одлуката со која е упатен на
спор и ако во рок од три месеци од денот на правосилноста на одлуката со која е утврдено неговото барање
побара намирување на пленетата вредност.
(2) Оштетениот кој во кривичната постапка не пријавил имотно-правно барање може да бара намирување
на пленетата вредност ако заради утврдување на своето
барање повел спор во рок од три месеци од денот на
узнавањето за пресудата со која се плени имотната корист, а најдоцна во рок од две години од правосилноста
на одлуката за пленување на имотната корист и ако во
рок од три месеци од денот на правосилноста на одлуката со која е утврдено неговото барање побара намирување на пленетата вредност.
Пленување од правно лице
Член 100
Ако со кривичното дело на сторителот е прибавена
имотна корист за правно лице, користа ќе се плени од
него.
Глава

осма

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД ОСУДАТА
Настапување на правните
последици од осудата
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(2) Рехабилитацијата значи предвремен престанок
на мерките за безбедност и правните последици од осудата и бришење на осудата од казнената евиденција.
(3) Рехабилитираат) лице се смета за неосудувано,
а податоците за бришаната осуда не се даваат никому.
(4) Со рехабилитацијата не се гиба во правата на
трети лица кои се засноваат врз осудата.
Законска рехабилитација
Член 104
(1) Осудата за изречената судска опомена и осудата
со која сторителот на кривичното дело е ослободен од
казна се бришат од казнената евиденција ако осудениот
во рок од една година од денот на правосилноста на
судската одлука не стори ново кривично дело.
(2) Условната осуда се брише од казнената евиденција по една година откако ќе помине времето за проверка ако за тоа време осудениот не стори ново кривично дело.
(3) Осудата на парична казна се брише од казнената
евиденција кога ќе поминат три години од денот на
извршената, застарената или простената казна ако за
тоа време осудениот не стори ново кривично дело.
(4) Осудите на затвор до три години и на малолетнички затвор се бришат од казнената евиденција кога
ќе поминат пет години од денот на издржаната, застарената или простената казна ако за тоа време осудениот
не стори ново кривично дело.
(5) Повеќе осуди на исто лице можат да се бришат
од казнената евиденција само истовремено и тоа ако
постојат услови за бришење на секоја од тие осуди.
Судска рехабилитација
Член 105

Член 101
(1) По протекот на три години од денот на издржа(1) Правните последици од осудата што се надоврзу- ната, застарената или простената казна судот може да
ваат на осудите за определени кривични дела, не може определи да престанат правните последици од осудата
да настапат кога за кривичното дело на сторителот му е што се однесуваат на забрана на стекнување на опредеизречена парична казна, условна осуда, судска опомена , лени права.
или кога тој е ослободен од казна.
(2) По протекот на тричгодини од денот на примену(2)Правни последици можат да се предвидат само со вањето на мерките на безбедност забрана ца вршење на
закон и настапуваат по сила на законот со кој се предви- професија, дејност или должност и забрана за управудени.
вање со моторно возило, судот може да одлучи да престанат.
Почеток и траење на правните
(3) При одлучувањето за рехабилитација судот ќе го
последици од осудата
земе предвид однесувањето на осудениот по осудата,
околноста дали ја надоместил штетата, дали ја вратил
Член 102
имотната корист, како и други околности од значење за
оваа одлука.
(1) Правните последици од осудата настапуваат со
(4) Судот може, на молба на осудениот да определи
денот на правосилноста на пресудата.
да се брише од казнена евиденција осудата на затвор:
(2) Правните последици од осудата што се состојат над три години до пет години во рок од пет години; над
во забрана на стекнување на определени права траат
пет години до десет години во рок од десет години; над
најдолго десет години од денот на издржаната, просте- десет години до 15 години во рок од 15 години, од денот
ната или застарената казна.
на издржаната, застарената или простената казна, ако
(3) Со бришење на осудата престануваат правните
во тоа време осудениот не изврши ново кривично дело.
последици од осудата.
При одлучувањето за бришењето на осудата, судот ќе
води сметка за поведението на осудениот по издржаГлава д е в е т т а
ната казна, за природата на кривичното дело и за другите околности што можат да бидат од значење за оцеРЕХАБИЛИТАЦИЈА
ната за оправданоста на бришењето на осудата.
Рехабилитација

Казнена евиденција

Член 103
(1) Рехабилитацијата на осудено лице може да настапи по сила на закон (законска рехабилитација) или
врз основа на судска одлука (судска рехабилитација).

Член 106
' (1) Казнената евиденција ја води првостепениот суд
надлежен според местото на раѓање на осудениот.
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(2) За лицата родени во странство ,како и за оние чие
место на раѓање е непознато, казнената евиденција ја
води судот определен со закон.
(3) Податоците од казнената евиденција може да му
се дадат на судот и на јавното обвинителство во врска
со кривичната постапка што се води против порано
осудениот и на надлежните органи што учествуваат во
постапката за давање амнестија и помилување.
(4) Податоци од казнената евиденција можат на
образложено барање да им се дадат и на државни органи, правни или физички лица ако уште траат определени правни последици од осудата или мерки на безбедност или ако за тоа постоЈгоправдан интерес заснован
врз закон.
(5) Никој нема право да бара од граѓаните да поднесуваат докази за својата осудуваноно или неосудува
ност.
(6) На граѓаните по нивно барање, може да им се
дадат податоци за нивната осудуваност или неосудуваност само ако овие податоци им се потребни заради
остварување на нивните права во странство.
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(6) Застареност на кривичното гонење настапува во
секој случај кога ќе помине двапати онолку време
колку што според законот се бара за застареност на
кривичното гонење.
Застареност на извршувањето на казната
Член 109
Ако со овој законик не е поинаку определено изречената казна не може да се изврши кога ќе поминат:
1) 30 години од осуда на доживотен затвор,
2) 15 години од осуда на затвор над десет години,
3) десет години од осуда на затвор над пет години,
4) пет години од осуда на затвор над три години,
5) три години од осуда на затвор над една година и
6) две години од осуда на затвор до една година или
на парична казна.
Застареност на извршувањето на споредните
казни и на мерките на безбедност
Член НО

Глава

десетта

ЗАСТАРЕНОСТ
Застареност на кривичното гонење
Член 107
(1) Ако во овој законик не е поинаку определено ,
кривичното гонење не може да се преземе кога ќе поминат:
1) 30 години од извршувањето на кривично дело за
кое според законот може да се изрече казна доживотен
затвор,
2) 15 години од извршувањето на кривично дело за
кое според законот може да се изрече затвор над десет
години,
3) десет години од извршувањето на кривично дело
за кое според законот може да се изрече затвор над пет
години,
4) пет години од извршувањето на кривично дело за
кое според законот може да се изрече затвор над три
години,
5) три години од извршувањето на кривично дело за
кое според законот може да се изрече затвор над една
година и
6) две години од извршуваното на кривично дело за
кое според законот може да се изрече затвор до една
година или парична казна.
(2) Ако за кривичното дело се пропишани повеќе
казни, рокот на застареноста се определува според најтешката пропишана казна.
Тек и прекин на застарувањето
на кривичното гонење
Член 108
(1) Застарувањето на кривичното гонење почнува од
денот кога е сторено кривичното дело.
(2) Застарувањето не тече за времето за кое според
законот гонењето не може да започне или да продолжи.
(3) Застарувањето се прекинува со секое процесно
дејство што се презема заради гонење на сторителот
поради стореното кривично дело.
(4) Застарувањето се прекинува и кога сторителот
во времето додека тече рокот на застареност ќе стори,
исто така, тешко или потешко кривично дело.
(5) За секој прекин застарувањето почнува повторно
да тече.

(1) Застареност на извршувањето на парична казна
како споредна казна настапува кога ќе поминат две
години од денот на правосилноста на пресудата со која е
изречена таа казна.
(2) Застареност на извршувањето на мерките на безбедност задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена установа, задолжително психијатриско лекување на слобода и одземање на предмети
настапува кога ќе поминат пет години од денот на правосилноста на одлуката, со која се изречени тие мерки.
(3) Застареност на извршувањето на мерките на безбедност забрана на вршење на професија, дејност или
должност и забрана на управување со моторно возило
настапува кога ќе помине времето за кое се изречени
тие мерки.
Тек и прекин на застарувањето на
извршувањето на казната
Член 111
(1) Застарувањето на извршувањето на казната почнува од денот кога пресудата станала правосилна, а ако
условната осуда е отповикана од денот кога одлуката за
отповикување ставала правосилна.
(2) Застарувањето не тече за времето за кое според
законот извршуваното на казната не може да се преземе.
(3) Застарувањето се прекинува со секое дејство на
надлежниот орган што се презема заради извршување
на казната.
(4) Со секој прекин застаруваното почнува повторно да тече.
(5) Застареност на извршувањето на казната настапува во секој случај кога ќе помине двапати онолку
време колку што според законот се бара за застареност
на извршувањето на казната.
(6) Одредбите на ставовите од 2 до 5 согласно се
применуваат и врз застаруваното на извршувањето на
мерките на безбедност.
Незастарливосѓ на кривичните дела
геноцид и воени злосторства
Член 112
Кривичното гонеио и извршуваното на казната не
застарува за кривичните дела предвидени во членовите
од 403 до 408 , како ни за кривични дела за кои со
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ратификувани меѓународни договори е предвидена незасгарливост.
Глава

сдииаесетта

АМНЕСТИЈА И ПОМИЛУВАЊЕ
Амнестија
Член 113
На лицата кои се опфатени со акт за амнестија им се
дава ослободување од гонење или потполно или делумно ослободување од извршување на казната, им се
заменува изречената казна со поблага казна, им се
определува бришење на осудата или им се укинува
определена правна последица од осудата.
Помилување
Член 114
(1) Со помилувањето на поименично определено
лице му се дава ослободување од гонење или потполно
или делумно ослободување од извршување на казната,
му се заменува изречената казна со поблага казна или
со условна осуда или му се определува бришење на
осудата или му се укинува, односно му се определува
пократко траено на определена правна последица од
осудата или на мерката на безбедност.
,(2) Со помилувањето може да се определи укинув а а или пократко траење на овие мерки на безбедност, забрана на вршење на професија,. дејност или
должност, забрана на управување со моторно возило на
сторителите кои се возачи по занимање и протерување
на странец од земјата.
Дејство на амнестијата и помилувањето
врз правата на трети лица
Член 115
Со даваното амнестија или помилување не се засега
во правата на трети лица засновани врз осудата.
Глава

дванаесетта

ВАЖЕЊЕ НА КРИВИЧНОТО ЗАКОНОДАВСТВО
СПОРЕД МЕСТОТО НА ИЗВРШУВАЊЕ НА
КРИВИЧНОТО ДЕЛО
Важење на кривичното.законодавство за секој
кој на територијата ма Република Македонија
ќе стори кривично дело
Член 116
(1) Кривичното законодавство важи за секој кој на
територијата на Република Македонија ќе стори кривично дело.
(2) Кривичното законодавство важи и за секој кој ќе
стори кривично дело на домашен брод, без оглед каде
се наоѓа бродот во времето на извршуваното на делото.
(3) Кривичното законодавство важи и за секој кој ќе
стори кривично дело во домашен цивилен водзухоплов
додека е во лет' или во домашен воен воздухоплов без
оглед каде сс наоѓал воздухопловот во време на извршуваното на делото.
Важење на кривичното законодавство за
определени кривични дела извршени во
странство
Член 117
Кривичното законодавство важи за секој кој во
странство ќе стори кривично дело од членовите 305 до
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326 или од член 268 , ако фалсификувањето се однесува
на домашни пари.
Важење на кривичното законодавство за
државјанин на Република Македонија
кој ќе стори кривично дело во странство
Член 118
Кривичното законодавство важи за државјанин на
Република Македонија и кога во странство ќе стори
некое кривично дело, освен кривичните дела наведени
во член 117, ако се затече на територијата на Република
Македонија или биде екстрадиран.
Важење на кривичното законодавство за
странец кој ќе стори кривично дело
во странство
Член 119
(1) Кривичното законодавство важи и за странец кој
надвор од територијата на Република Македонија ќе
стори спрема неа или спрема нејзин државјанин кривично дело и кога не се во прашање кривичните дела
наведени во член 117, ако се затече на територијата на
Република Македонија или биде екстрадиран.
(2) Кривичното законодавство важи и за странец кој
спрема странска држава или спрема странец ќе стори во
странство кривично дело за кое според тоа законодавство може да се изрече затвор од пет години или потешка казна, кога ќе се затече на територијата на Република Македонија, а не ќе и биде екстрадиран на странската држава. Ако со овој законик не е поинаку определено , судот во таков случај не може да изрече потешка
казна од казната што е пропишана со закон на земјата
во која е сторено кривичното дело.
Посебни услови за гонење
Член 120
1) Ако во случаите од член 116 е поведена или довршена кривичната постапка во странска држава, гонење
во Република Македонија ќе се преземе само по одобрение на јавниот обвинител на Република Македонија.
(2) Во случаите од членовите 118 и 119 нема да се
преземе гонење ако:
1) сторителот потполно ја издржал казната на која е
осуден во странство,
2) сторителот во странство е ослободен со правосилна пресуда или казната му е застарена или простена
и
3) за кривично дело. според странски закон се гони
по барање од оштетениот, а такво барање не е поднесено.
(3) Во случаите од членовите 118 и 119 ќе се преземе
гонење само кога за кривично дело се казнува според
законот на земјата во која е сторено делото. Кога во
случаите од член 118 и 119 став 1 според законот на
земјата во која е сторено делото за тоа дело не се
казнува, може да се преземе гонено само по одобрение
од јавниот обвинител на Република Македонија.
(4) Само по одобрение од јавниот обвинител на Република Македонија може во Република Македонија да
се преземе гонење по случаите од член 119 став 2 без
оглед на законот на земјата во која е сторено кривичното дело, ако е во прашање дело што во времето кога
е извршено е сметано за кривично дело според општите
правни начела признати од страна на меѓународната
заедница.
(5) Во случаите од член 116, гонење на странец
може, под услов на заемност, да се отстапи на странска
држава.
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Засметување на притвор и на казна
издржана во странство
Член 121
Притворот, лишувањето од слобода во текот на екстрадиционата постапка, како и казната што сторителот ја издржал по пресуда на странски суд, ќе се засмета
во казната што ќе ја изрече домашниот суд за истото
кривично дело, а ако казните не се од ист вид засметувањето ќе се изврши по оцена на судот.
Глава

тринаесетта

ЗНАЧЕЊЕ НА ИЗРАЗИТЕ НА ОВОЈ ЗАКОНИК
Член 122
(1) Под кривично законодавство на Република Македонија се подразбираат одредбите на овој кривичен
законик и одредбите содржани во другите закони.
(2) Под територија на Република Македонија се подразбираат сувоземната територија, водните површини
внатре во нејзините граници, како и воздушниот простор над нив.
(3) Под поимот воено лице се сметаат: војник на
отслужување на воениот рок; војник под договор; питомец на воена академија; воени старешини; лице од резервниот состав додека како воен обврзник се наоѓа на
воена должност и граѓански лица во служба на Армијата на Република Македонија.
(4) Пари се метални и книжни пари што врз основа
на законот се во оптек во Република Македонија или во
странска држава.
(5) Под знаци за вредност се подразбираат и странски знаци за вредност.
(6) Како службено лице, кога тоа е означено како
сторител на кривично дело се смета:
а) избран или именуван функционер во Собранието
на Република Македонија, во Владата на Република
Македонија, во органите на државната управа, во судовите и други органи и организации што вршат определени стручни, управни и други работи во рамките на
правата и должностите на Републиката, во локалната
самоуправа, како и лица кои постојано или повремено
вршат службена должност во овие органи и организации,
б) овластено лице во правно лице на кое со закон
или со друг пропис донесен врз основа на закон му е
доверено вршење на јавни овластувања, кога должноста ја врши во рамките на тие овластувања,
в) лице кое врши определени службени должности
врз основа на овластување дадено со закон или со други
прописи донесени врз основа на закон,
г) воено лице кога се во прашање кривични дела кај
кои како извршител е означено службено лице и
д) претставник на странска држава или на меѓународна организација во Република Македонија.
(7) Под правно лице се подразбираат: Република
Македонија, единици на локалната самоуправа, политички партии, претпријатија, установи и други здруженија, фондови, финансиски организации и други со закон одредени организации регистрирани како правни
лица и други заедници и организации на кои им е признато својството на правно лице.
(8) Како одговорно се смета лице во правно лице на
кое со оглед на неговата функција или врз посебно
овластување во правното лице му е доверен определен
круг на работи што се однесуваат на извршување на
законските прописи или на прописите донесени врз основа на закон или општ акт на правното лице во управувањето, користењето и располагањето со имот, раководењето со производниот или некој друг стопански про-
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цес или надзорот над нив. Како одговорно лице се
смета и службено лице кога се во прашање дела кај кои
како сторител е означено одговорно лице, а не се предвидени во главата за кривични дела против службената
должност, односно како кривични дела на службено
лице предвидени во некоја друга глава на овој законик.
(9) Кога како извршител на кривично дело е означено службено или одговорно лице, сите лица наведени
во ставовите 6 и 8 можат да бидат сторители на тие дела
доколку од законските обележја на одделно дело не
произлегува дека сторител може да биде само некое од
тие лица.
(10) Како избори и гласање се сметаат изборите за
претставници на граѓани во Собранието на Република
Македонија и во локалната самоуправа, за претседател
на Република Македонија и изјаснувањето на граѓаните
на референдум.
(11) Исправа е секој предмет што е подобен или
одреден да служи како доказ на некој факт што има
вредност за правните односи.
(12) Како хартија од вредност 1е сметаат: акција,
обврзница, таксени марки, таксена хартија, друга хартија од вредност што се наоѓа во промет врз основа на
закон на Република Македонија.
(13) Како подвижен предмет се смета и секоја произведена или собрана енергија за давање светлина, топлина или движење.
(14) Како сила се смета и примената на хипноза и
замајни средства со цел некој да се доведе против своја
волја во несвесна состојба или да се онеспособи за отпор.
(15) Под социјален орган се сметаат органите за
социјална работа на општините, центрите за социјална
работа и другите органи што со закон се основани за
вршење социјална дејност.
(16) Како моторно возило се смета секое сообраќајно средство на моторен погон во сувоземниот, водниот и воздушниот сообраќај.
(17) Под тешко пијанство се подразбира состојба на
алкохол во крвта над 1,5 промили.
(18) Под помала имотна корист, вредност или
штета, се подразбира корист, вредност или штета што
одговара на износот на службено објавена една половина просечна месечна плата во стопанството во Република Македонија во времето на извршувањето на делото.
(19) Под поголема имотна корист, вредност или
штета, се подразбира корист, вредност или штета што
одговара на износот на пет просечни месечни плати во
стопанството во времето на извршувањето на делото.
(20) Под значителна имотна корист, вредност или
штета, се подразбира корист, вредност или штета што
одговара на износот на 50 просечни месечни плати во
стопанството во времето на извршувањето на делото.
(21) Под корист, вредност или штета од големи размери, се подразбира корист, вредност или штета што
одговара на износот на 250 просечни месечни плати во
стопанството во времето на извршувањето на делото.
П О С Е Б Е Н ДЕЛ
Глава четиринаесетта
КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТОТ
И ТЕЛОТО
Убиство
Член 123
(1) Тој којшто друг ќе лиши од живот ќе се казни со
затвор најмалку пет години.
(2) Со затвор најмалку десет години или со доживотен затвор ќе се казни тој којшто:
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1) друг ќе лиши од живот на свиреп или подмолен
начин,
2) друг ќе лиши од живот и притоа со умисла ќе го
доведе во опасност животот на уште некое лице,
3) друг ќе лиши од живот од користољубие, заради
извршување или прикривање на друго кривично дело,
од безобѕирна одмазда или од други ниски побуди,
4) друг ќе лиши од живот по порачка,
5) ќе лиши од живот женско лице за кое знае дека е
бремено и
6) ќе лиши од живот службено или воено лице при
вршењето на работите на јавната или државната безбедност или на должноста чување на јавниот ред, фаќање на сторител на кривично дело или чување на лице
лишено од слобода.
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(5) Ако поради делата од ставовите од 1 до 4 самоубиството е само во обид, судот може сторителот да го
казни поблаго.
Противправно прекинување на бременост

Тој којшто друр ќе лиши од живот од благородни
побуди, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет
години.

Член 129
(1) Тој којшто спротивно на прописите за прекинување на бременост, на бремена жена со нејзина согласност ќе изврши, ќе започне да врши или ќе помогне да
изврши прекинување на бременоста, ќе се казни со
затвор од три месеци до три години.
(2) Тој којшто се занимава со вршење на делото од
став 1, ќе се казни со затвор од една до пет години.
(3) Тој којшто на бремена жена без нејзина согласност ќе изврши или ќе започне да врши прекинување на
бременоста, ќе се казни со затвор од една до пет години.
(4) Ако поради делото од ставовите 1, 2 и 3 ќе настапи тешко нарушување на здравјето или смрт на бремена жена, сторителот ќе се казни за делото од став 1
со затвор од шест месеци до пет години, а за делото од
ставовите 2 и 3 со затвор најмалку една година.

Убиство на миг

Телесна повреда

Член 125

Член 130
(1) Тој којшто друг телесно ќе го повреди или ќе му
го наруши здравјето, ќе се казни со парична казна или
со затвор до една година.
(2) Судот може на сторителот на делото од став 1 да
му изрече судска опомена ако бил предизвикан со особено навредливо или грубо однесување на оштетениот.
(3) Гонењето за делото од став 1 се презема по приватна тужба.

Убиство од благородни побуди
Член 124

Тој којшто друг ќе; лиши од живот на миг, доведен
без своја вина во состојба на силна раздразнетост со
напад или со тешко навредување од страна на убиениот,ќе се казни со затвор од една до пет години.
Убиство од небрежност
Член 126
Тој којшто друг ќе лиши од живот од небрежност, ќе
се казни со затвор од шест месеци до пет години.
1

Убиство на дете при пораѓање
Член 127
(1) Мајка којашто ќе го лиши од живот своето дете
за време на пораѓањето или непосредно по пораѓањето
во состојба на растројство предизвикано со пораѓањето
ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
(2) Обидот е казнив.
Наведување на самоубиство и
'помагање во самоубиство
Член 128
1

(1) Тој којшто друг ќе наведе на самоубиство или ќе
му помогне во извршувањето на самоубиството и тоа ќе
биде извршено, ќе се казни со затвор од три месеци до
три години.
(2) Ако делото од став 1 е сторено спрема малолетник што наполнил 14 години или спрема лице кое се
наоѓа во состојба на битно намалена пресметливост,
сторителот ќе се казни со затвор од една до десет години.
(3) Ако делото од став 1 е сторено спрема малолетник кој не наполнил Ј4 години или спрема непресметливо лице, сторителот ќе се казни според член 123.
(4) Тој којшто сурово или нечовечно постапува со
лице кое спрема него се наоѓа во однос на некоја подреденост или зависност, па тоа поради таквото постапување ќе изврши самоубиство кое може да се пропише
на небрежност на сторителот, ќе се казни со затвор од
шест месеци до пет години.

Тешка телесна повреда
Член 131
(1) Тој којшто друг тешко телесно ќе го повреди или
здравјето тешко ќе му го наруши, ќе се казни со затвор
од шест месеци до пет години.
(2) Тој којшто друг тешко телесно ќе го поврди или
здравјето тешко ќе му го наруши и поради тоа ќе биде
доведен во опасност животот на повредениот или, ќе му
биДе уништен или трајно и во значителна мера ослабен
некој важен дел од телото или некој важен орган или ќе
биде предизвикана трајна неспособност за работа воопшто или за работата за која е оспособен или трајно и
тешко ќе му биде нарушено неговото здравје или ќе
биде нагрден, ќе се казни со затвор од една до десет
години.
(3) Ако поради тешката телесна повреда од ставовите 1 и 2 повредениот ќе умре, сторителот ќе се казни
со затвор најмалку една година.
(4) Тој којшто делото од ставовите 1 и 2 ќе го стори
од небрежност, ќе се казни со парична казна или со
затвор до три години.
(5) Тој којшто делото ќе го стори на миг, доведен
без своја вина во состојба на силна раздразнетост со
напад или со тешко навредување од страна на повредениот, ќе се казни за делото од став 1 со парична казна
или со затвор до три години, а за делото од ставовите 2
и 3 со затвор од една до пет години.
Учество во тепачка
Член 132
(1) Тој којшто учествува во тепачка во која некој е
лишен од живот или на друг му е нанесена тешка телесна повреда, ќе се казни со затвор од три месеци до
три години.
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(2) Нема кривично дело од став 1 за лице кое без
своја вина било вовлечено во Тепачка или само раздвојувало други учесници во тепачката.
Загрозување со опасно орудие при
тепачка или караница
Член 133
Тој којшто при каква и да е тепачка или караница ќе
посегне по оружје, или опасно орудие со кое може
телото тешко да Го повреди или здравјето тешко да го
наруши, ќе се казни со парична казна или со затвор до
шест месеци.
Излагање на опасност
Член 134
(1) Тој којшто друг ќе остави без помош во состојба
на опасност за животот, која самиот ја предизвикал, ќе
се казни со затвор од три месеци до три години.
(2) Ако лицето изложено на опасност поради тоа го
загуби животот или е тешко телесно повредено или
здравјето му е тешко нарушено, сторителот ќе се казни
со затвор од една до пет години.
Напуштање немоќно лице
Член 13^
(1) Тој којшто немоќно лице кое му е доверено или
за кое е должен да се грижи, ќе го остави без помош во
прилики опасни за животот или здравјето, ќе се казни
со затвор од три месеци до три години.
(2) Ако оставеното лице поради тоа го загуби животот или е тешко телесно повредено или здравјето му е
тешко нарушено, сторителот ќе се казни со затвор од
една до пет години.
Неукажување помош
Член 136
Тој којшто нема да му укаже помош на лице кое се
наоѓа во состојба на опасност за животот, иако тоа
можело да го стори без опасност за себе или за друг, ќе
се казни со парична казна или со затвор до една година.

Бр. 37 - Стр. 1543

Повреда на правото на употреба на јазикот и писмото
Член 138
(1) Тој којшто ќе им го одземе или ограничи на
граѓаните со Уставот, закон или ратификуван меѓународен договор загарантираното право на употреба на
јазикот и писмото, ќе се казни со затвор од три месеци
до три години.
(2) Ако делото од став 1 го стори службено лице во
вршење на службата, ќе се казни со затвор од шест
месеци до пет години.
Присилба
Член 139
(1) Тој којшто со сила или со сериозна закана ќе
присили друг да стори или да не стори или да трпи
нешто, ќе се казни со парична казна или со затвор до
една година.
(2) Ако делото од став 1 го стори службено лице во
вршење на службата, ќе се казни со затвор
од шест месеци до пет години.
(3) Гонењето се презема по приватна тужба.
Противправно лишување од слобода
Член 140
(1) Тој којшто друг противправно ќе затвори, ќе го
држи затворен или на друг начин ќе му ја одземе или
ограничи слободата на движење, ќе се казни со парична
казна или со затвор до една година.
(2) Обидот се казнува.
(3) Ако противправно^ лишување од слобода го
стори службено лице со злоупотреба на службената
положба или овластување, ќе се казни со затвор од
шест месеци до пет години.
(4) Ако противправно^) лишување од слобода траело подолго од 30 дена или е вршено на свиреп начин
или ако на лицето противправно лишено од слобода
поради тоа тешко му е нарушено здравјето или настапиле други тешки последици, сторителот ќе се казни со
затвор од една до пет години.
(5) Ако лицето противправно лишено од слобода
поради тоа го загубило животот, сторителот ќе се
казни со затвор најмалку три години.
Грабнување

Глава

петнаесетта

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ СЛОБОДИТЕ И
ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТ И ГРАЃАНИНОТ
Повреда на рамноправноста на граѓаните
Член 137
(1) Тој којшто врз основа на разлика на полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното
потекло, политичкото и верското уверување, имотната
и општествената положба, јазикот или друго лично
својство или околност, ќе му одземе или ограничи
права на човекот и граѓанинот, утврдени со Уставот,
закон или со ратификуван меѓународен договор или кој
врз основа на овие разлики им дава на граѓаните повластици спротивни на Уставот, закон или ратификуван
меѓународен договор, ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
(2) Ако делото од став 1 го стори службено лице во
вршење на службата, ќе се казни со затвор од шест
месеци до пет години.

Член 141
(1) Тој којшто ќе изврши грабнување на некое лице
со намера него или некој друг да го присили да стори, да
не стори или да трпи нешто, ќе се казни со затвор од
една до десет години.
(2) Тој којшто делото од став 1 го стори спрема
малолетно лице или тој којшто заради остварување на
целта на грабнувањето од став 1 се заканува дека ќе го
лиши од живот грабнатото лице или дека тешко телесно ќе го повреди, ќе се казни со затвор најмалку три
години.
(3) Сторителот на делото од ставовите 1 и 2 кое
доброволно ќе го пушти на слобода грабнатото лице
пред исполнување на барањето поради кое го извршил
грабнувањето,
може да се ослободи од казна.
Тортура
Член 142
(1) Тој којшто во вршеното на службата ќе употреби сила, закана или друго недопуштено средство или
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недопуштен начин со намера да изнуди признание или
некоја друга изјава од обвинет, сведок, вештак или
друго лице, ќе се казни со затвор од три месеци до пет
години.
(2) Ако изнудувањето на признанието или изјавата
било следено со тешко насилство или ако поради изнуденото признание или изјава настапиле особено тешки
последици за обвинетиот во кривичната постапка, сторителот ќе се казни со затвор најмалку една година.
Малтретирање во вршење на службата
Член 143
Тој којшто во вршењето на службата малтретира
друг, го застрашува, го навредува или воопшто спрема
него постапува на начин со кој се понижува човечкото
достоинство и човековата личност, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.
Загрозување на сигурноста
Член 144
(1) Тој којшто ќе ја загрози сигурноста на друг со
сериозна закана дека ќе нападне врз неговиот живот
или тело или животот или телото на нему блиско лице,
ќе се казни со парична казна или со затвор до шест
месеци.
(2) Тој којшто делото од став 1 ќе го стори спрема
службено лице во вршењето на службата или спрема
повеќе лица, ќе се казни со затвор од три месеци до три
години.
(3) Гонепото за делото од став 1 се презема по приватна тужба.
Нарушување на неповредливоста на домот
Член 145
(1) Тој којшто неовластено ќе влезе во туѓ дом,
затворен или заграден простор што му припаѓа на тој
дом или приватен деловен простор означен како таков
или по барање од овластеното лице оттаму не се оддалечи, ќе се казни со парична казна или со затвор до
една година.
(2) Ако делото од став 1 го стори службено лице во
вршено на службата, ќе се казни со затвор од шест
месеци до пет години.
(3) Обидот за делата од ставовите 1 и 2 е казнив.
(4) Гоненото за делото од став 1 се презема по приватна тужба.
Противзаконито вршење нретрес
Член 146
(1) Тој којшто противзаконито ќе врши претрес на
лице, дом затворен или заграден простор што му припаѓа на домот или на приватен деловен простор, ќе се
казни со парична казна или со затвор до една година.
(2) Службено лице кое во вршење ца службата противзаконито изврши претрес, ќе се казни со затвор од
шест месеци до пет години.
(3) Обидот за делата од ставовите 1 и 2 е казнив.
(4) Гонењето за делото од став 1 се презема по приватна тужба.
Повреда на тајноста на писма или други пратки
Член 147
(1) Тој којшто без судска одлука или согласност на
лице на кое му се упатени ќе отвори туѓо писмо, телеграма, некое друго затворено писмено или пратка или
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обезбедена електронска пошта или на друг начин ќе ја
повреди нивната тајност или ќе задржи, прикрие,
уништи или на друг ќе му предаде туѓо писмо, телеграма, затворено писмено или пратка или обезбедена
електронска пошта, ќе се казни со парична казна или со
затвор до шест месеци.
(2) Тој којшто со намера за себе или за друг да
прибави некоја корист или на друг да му нанесе некоја
штета, ќе му ја соопшти на друг тајната што ја сознал
со повреда на тајноста на туѓо писмо, телеграма или
некое друго затворено писмено или пратка или обезбедена електронска пошта или ќе се послужи со оваа
тајна, ќе се казни со парична казна или со затвор до
една година.
(3) Ако делото од ставовите 1 и 2 го стори службено
лице во вршење на службата, ќе се казни за делото од
став 1 со затвор од три месеци до три години, а за
делото од став 2 со затвор од три месеци до пет години.
(4) Гонењето за делото од ставовите 1 и 2 се презема
по приватна тужба.
Неовластено објавување на лични записи
Член 148
(1) Тој којшто без дозвола на авторот во случаите
кога такво одобрение е потребно, ќе објави дневник,
писмо или друг личен запис, ќе се казни со парична
казна или со затвор до една година.
(2) Гонењето се презема по приватна тужба.
Злоупотреба па лични податоци
Член 149
(1) Тој којшто спротивно на условите утврдени со
закон без согласност на граѓанинот прибира, обработува или користи негови лични податоци, ќе се казни со
парична казна или со затвор до една година.
(2) Со казна од став 1 се казнува тој којшто ќе
навлезе во компјутерски информативен систем на
лични податоци со намера користејќи ги за себе или за
друг да оствари некаква корист или на друг да му нанесе
некаква штета.
(3) Ако делото од ставовите 1 и 2 го стори службено
лице во вршено на службата, ќе се казни со затвор од
три месеци до три години.
(4) Обидот е казнив.
Неовластено откривање тајна
Член 150
(1) Адвокат, нотар, бранител, лекар, бабица или
друг здравствен работник, психолог, верски исповедник, социјален работник или друго лице кое неовластено ќе открие тајна што ја сознало во вршењето на
својата професија, ќе се казни со парична казна или со
затвор до една година.
(2) Нема кривично дело од став 1 ако тајната е откриена во општ интерес или во интерес на друго лице
кое е попретежен од интересот за чување на тајна.
(3) Гореното се презема по приватна тужба.
Неовластено прислушкување и тонско снимање
Член 151
(1) Тој којшто со употреба на посебни уреди прислушкува или тонски снима разговор или изјава што не
му е наменета, ќе се казни со парична казна или со
затвор до една година.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој којшто ќе му
овозможи на неповикано лице да се запознае со разго-
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вор или изјава која е прислушкуваиа или тонски снимана.
(3) Со казната од став 1 ќе се казни и тој којшто
тонски ќе сними изјава што му е наменета, без знаење
на оној кој ја дава, со намера да ја злоупотреби или да ја
пренесе врз трети лица или тој којшто таквата изјава
непосредно ја пренесува врз трети лица.
(4) Ако делото од ставовите 1, 2 и 3 го стори службено лице во вршење на службата, ќе се казни со затвор
од три месеци до три години.
х
(5) Гонењето за делото од ставовите 1, 2 и 3 се
презема по приватна тужба.
Неовластено снимање
Член 152
(1) Тој којшто неовластено ќе направи фотогорафски, филмски или видео снимки на друго лице или на
неговите лични простории без негова согласност, повредувајќи ја неговата приватност или тој којшто таквите снимки непосредно ги пренесува на трето лице или
му ги покажува или на друг начин му овозможува со нив
да се запознае, ќе се казни со парична казна или со
затвор до една година.
(2) Ако делото од став 1 противзаконито го стори
службено лице во вршење на службата, ќе се казни со
затвор од три месеци до три години.
(3) Гонењето за делото од став 1 се презема по приватна тужба.
Повреда на правото на поднесување правно средство
Член 153
(1) Тој којшто со сила или сериозна закана ќе спречи
друг да го искористи своето право на одбрана на поднесување жалба или друго правно средство, ќе се казни со
парична казна или со затвор до една година.
(2) Ако делото од став 1 го стори службено лице со
злоупотреба на својата службена положба или овластување, ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
(3) Гонењето за делото од став 1 се презема по приватна тужба.
Спречување на печатење и растурање печатени работи
Член 154
(1) Тој којшто со сила или сериозна закана ќе спречи
печатење, продажба или растурање на книги, списанија, весници или други печатени работи, ќе се казни со
парична казна или со затвор до една година.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој којшто
противправно ќе спречи емитирање, продажба или растурање на снимен материјал.
^ Спречување или смеќавање јавен собир
Член 155
(1) Тој којшто, со сила, сериозна закана, измама или
на друг начин ќе спречи или ќе смеќава свикување или
одржување мирен јавен собир, ќе се казни со парична
казна или со затвор до една година.
(2) Ако делото од став 1 го стори службено лице со
злоупотреба на својата службена положба или овластување, ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
Повреда на правото на штрајк
Член 156
Тој којшто на друг со сила или сериозна закана ќе му
го одземе или ограничи правото на штрајк, ќе се казни
со парична казна или со затвор до една година.
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Повреда на авторско право и сродни права
Член 157
(1) Тој којшто во свое име или во име на друг неовластено ќе објави, прикаже, репродуцира, дистрибуира, изведе,емитува или на друг начин неовластено ќе
посегне по туѓо авторско право или сродно право ,односно авторско дело, изведба или предмет на сродно
право, ќе се казни со парична казна или со затвор до
една година.
(2) Тој којшто со делото од став 1 прибавил поголема имотна корист, ќе се казни со парична казна или
со затвор до три години.
(3) Тој којшто со делото од став 1 прибавил значителна имотна корист, ќе се казни со затвор од три
месеци до пет години.
(4) Обидот е казнив.
(5) Примероците на авторското дело,предметите на
средното право и средствата за нивно репродуцирање
се одземаат.
(6) Ако повредата е сторена од правно лице, се казнува одговорното лице во правното лице.
(7) Гонењето за повреда на морално право се презема по приватна тужба.

Глава

шеснаесетта

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ИЗБОРИТЕ
И ГЛАСАЊЕТО
Спречување на избори и гласање
Член 158
(1) Тој којшто со употреба на сила, сериозна закана
или на друг начин оневозможува или спречува одржување избори или гласање или го оневозможува или
спречува утврдувањето или објавувањето на резултатите од гласањето, ќе се казни со затвор од шест месеци
до пет години.
(2) Ако делото од став 1 е сторено на организиран
начин или на подрачјето на две или повеќе изборни
единици, сторителот ќе се казни со затвор од една до
десет години.
Повреда на избирачкото право
Член 159
(1) Член на избирачки одбор, изборна комисија, одбор за спроведување референдум или друго службено
лице кое во вршењето на службата во врска со изборите или гласањето, со намера да му оневозможи на
друг вршење на избирачко право, противзаконито не ќе
го запише во избирачки список или во листа на кандидати или ќе го избрише од избирачки список или од
листа на кандидати или на друг начин ќе го лиши избирачот од правото да избира, да биде Избран или да
гласа, ќе се казни со парична казна или со затвор до
една година.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и член на избирачки одбор, изборна комисија или одбор за спроведување референдум или друго службено лице кое во
вршењето на службата во врска со изборите или гласањето, на противзаконит начин ќе му овозможи на друг
да користи избирачко право,иако знае дека тоа лице
нема такво право.
(3) Обидот е казнив.
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Повреда на слободата! на определување па избирачите
Член 160
(1) Тој којшто со употреба на сила, сериозна закана,
измама или на друг начин ќе присили или ќе спречи
друг да го врши, да не го врши или да го врши избирачкото право во определена смисла, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.
(2) Ако делото од став 1 го стори член на избирачки
одбор, изборна комисија, одбор за спроведување на референдуми или друго службено лице во вршењето на
службата во врска со изборите или гласањето, ќе се
казни со затвор од три месеци до три години.
(3) Обидот е казнив.
Злоупотреба на избирачкото право
Член 161
(1) Тој којшто на избори или гласање ќе гласа наместо друг или ќе гласа повеќе од еднаш, ќе се казни со
парична казна или со затвор до една година.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и тој којшто ќе
земе учество на изборите или гласањето, иако знае
дека нема избирачко право.
(3) Обидот е казнив.
Поткуп при избори -и гласање
Член 162
(1) Тој којшто на лице со избирачко право му нуди,
дава или ветува подарок или друга лична корист, со
намера да го придобие да го врши, да не го врши или да
го врши избирачкото право во определена смисла, ќе се
казни со парична казна или со затвор до три години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и лице со избирачко право кое ќе (Зара за себе подарок или друга
корист или ќе прими подарок или друга корист, за да го.
врши, да не го врши или да го врши избирачкото право
во определена смисла..
Повреда па тајноста на гласањето
Член 163
(1) Тој којшто при избори или при гласање ќе ја
повреди тајноста, ќе се казни со парична казна или со
затвор до шест месеци.
(2) Ако делото од с?тав 1 го стори член на избирачки
одбор, изборна комисија, одбор за спроведување референдум или друго службено лице во вршењето на службата во врска со изборите или гласањето, ќе се казни со
парична казна или со затвор до три години.
(3) Со казната од став 2 ќе се казни и тој којшто со
употреба на сила, сериозна закана, искористување на
службена, работна или економска зависност и на друг
начин, ќе издејствува од друг да каже дали гласал или
како гласал.
Уништување на изборни исправи
Член 164
(1) Тој којшто ќе уништи, прикрие, оштети, преправи или на друг начин ќе стори да биде неупотреблива исправа, книга или спис што служи за изборите
или гласањето, ќе се казни со парична казна или со
затвор до една година.
(2) Ако делото од став 1 го стори член на избирачки
одбор, изборна комисија, одбор за спроведување рефе-
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рендум или друго службено лице во вршењето на^ службата во врска со изборите или гласањето, ќе се казни со
парична казна или со затвор до три години.
Изборна измама
Член 165
Член на избирачки одбор, изборна комисија, одбор
на спроведување референдум или друго службено лице
во вршењето на службата во врска со изборите или
гласањето што при изборите или гласањето, ќе го измени бројот на дадените гласови со додавање или одземање на едно или повеќе гласачки ливчиња или ќе го
измени бројот на гласовите при пребројувањето или
при објавувањето на резултатите од изборите или гласањето со додавање или одземање на еден или повеќе
^ласови, ќе се казни со затвор од три месеци до пет
години.
Глава

с едумна е с етта

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ РАБОТНИТЕ
ОДНОСИ
Повреда на правата од работен однос
Член 166
Тој којшто свесно не се придржува кон закон, друг
пропис или колективен договор, за засновање или престанок на работниот однос, за платата и надоместоците
на платата, работно време, одморот или отсуството,
заштитата на жената, младината и инвалидите или за
забрана на прекувремената или ноќната работа и со тоа
повреди, одземе или ограничи право што на работникот му припаѓа, ќе се казни со парична казна или со
затвор до една година.
Повреда на правото од социјално осигурување
Член 167
Тој којшто свесно не се придржува кон закон, друг
пропис или колективен договор, за здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и други видови социјално
осигурување и со тоа повреди, одземе , или ограничи
право што на работникот му припаѓа, ќе се казни со
парична казна или со затвор до една година.
Злоупотреба на правата од социјално осигурување
Член 168
Тој којшто со симулирање или предизвикување болест или неспособност за работа ќе оствари право на
здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и
други видови социјално осигурување, што според закон, друг пропис или колективен договор не му припаѓа, ќе се казни со парична казна или со затвор до една
година.
Повреда на правата за време на привремена невработеност
Член 169
Тој којшто со злоупотреба на службената должност
не се придржува кон закон, друг пропис или колективен
договор за правата на граѓаните за време на привремена невработеност и со тоа на друг потешко ќе му го
повреди или одземе правото што му припаѓа, ќе се
казни со парична казна или со затвор до една година.
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Непреземен^ мерки за заштита
при работа
Член 170
(1) Одговорно лице во правно лице кое свесно не се
придржува кон закон, друг пропис или колективен договор за мерките за заштита при работата, ќе се казни
со парична казна или со затвор до една година.
(2) При изрекувањето условна осуда судот може на
сторителот да му наложи во определен рок да постапи
според прописите за мерките за заштита при работата.
Повреда на правото за учество
во управувањето
Член 171
Тој којшто со повреда на прописи или општи акти ќе
му одземе или ограничи на друг право да учествува во
управувањето со правното лице, ќе се казни со парична
казна или со затвор до една година.
Глава

осумнаесетта

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ЧЕСТА
И УГЛЕДОТ
Клевета
Член 172
(1) Тој којшто за друг изнесува или пронесува нешто
невистинито што може да му наштети на неговата чест
и углед, ќе се казни со парична казна или со затвор до
шест месеци.
(2) Ако делото од став 1 е сторено преку печат,
радио, телевизија или со други средства за јавно информирање или на јавен собир, сторителот ќе се казни со
парична казна или со затвор до една година.
(3) Ако она што невистинито се изнесува или се
пронесува е од такво значење што довело или можело
да доведе до тешки последици за оштетениот, сторителот ќе се казни со затвор од три месеци до Три години.
(4) Ако обвинетиот ја докаже вистинитоста на своето тврдење или ако докаже дека имал основана причина да поверува во вистинитоста на она што го изнесувал или го пронесувал нема да се казни за клевета, но
може да се казни за навреда (член 173), односно за
омаловажување со префрлање за кривично дело (член
175).
(5) Тој којшто за друг лажно изнесува или пронесува
дека сторил кривично дело за кое се гони по службена
должност ќе се казни за клевата иако имал основана
причина да поверува во вистинитоста на она што го
изнесувал или го пронесувал, доколку изнесувањето
или пронесувањето не е сторено под условите од член
176 став 2. Вистинитоста на фактот дека некој сторил
кривично дело за кое се гони по службена должност
може да се докажува само со правосилна пресуда, а со
други доказни средства само ако гонењето или судењето не е можно или не е дозволено.
Навреда
Член 173
(1) Тој којшто ќе навреди друг, ќе се казни со парична казна или со затвор до три месеци.
(2) Ако делото од став 1 е сторено преку печат,
радио, телевизија или со други средства за јавно информирање или на јавен собир, сторителот ќе се казни со
парична казна или со затвор до шест месеци.
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Изнесување лични и семејни прилики
Член 174
(1) Тој којшто изнесува или пронесува нешто од
личниот или семејниот живот на некое лице што може
да му штети на неговиот углед, ќе се казни со парична
казна или со затвор до шест месеци.
(2) Ако делото од став 1 е сторено преку печат,
радио, телевизија или со други средства за јавно информирање или на јавен собир, сторителот ќе се казни со
парична казна или со затвор до една година
(3) Ако она што се изнесува или се пронесува е од
такво значење што довело или можело да доведе до
тешки последици за оштетениот, сторителот ќе се
казни со затвор од три месеци до три години.
(4) Вистинитоста или невистинитоста на она што се
изнесува или пронесува во поглед на личниот или семејниот живот на некое лице не може да се докажува,
освен во случај од член 176 став 3.
Омаловажување со префрлање
за кривично дело
Член 175
(1) Тој којшто со намера да омаловажи друг, ќе му
префрли дека сторил некакво кривично дело или дека е
осудуван поради некакво кривично дело или тоа со иста
намера ќе му го соопшти некому, ќе се казни со парична казна или со затвор до три месеци.
(2) Ако делото од став 1 е сторено преку печат,
радио, телевизија или со други средства за јавно информирање или на јавен собир, сторителот ќе се казни со
парична казна или со затвор до шест месеци.
Неказнување за кривичните дела
од членовите 172, 173 и 174

^

Член 176
(1) Нема да се казни тој којшто навредливо ќе се
изрази за друг во научно, книжевно или уметничко
дело, во сериозна критика, во вршење на службена
должност, новинарска професија, политичка или друга
општествена дејност, во одбрана на некое право или
при заштита на оправдани интереси, ако од начинот на
изразувањето или од други околности произлегува дека
тоа не е сторено со намера за омаловажување.
(2) Во случаите од став 1 нема да се казни тој којшто
за друг изнесува или пронесува дека сторил кривично
дело за кое се гони по службена должност иако не
постои правосилна пресуда (член 172 став 5), ако докаже дека имал основана причина да поверува во вистинитоста на она што го изнесувал или го пронесувал.
(3) За изнесување или пронесување на лични и семејни прилики што е сторено во вршење на службена
должност, политичка или друга општествена дејност,
во одбрана на некое право или при заштита на оправдани интереси, сторителот нема да се казни ако ја докаже вистинитоста на своето тврдење или ако докаже
дека имал основана причина да поверува во вистинитоста на она што го изнесувал или го пронесувал.
Изрекување судска опомена за кривичните
дела од членовите 172 до 175
Член 177
(1) Судот може на сторителот на кривично дело од
членовите 172 до 175 да му изрече судска опомена,
особено ако сторителот бил предизвикан со непри-
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стојно или груоо постапување на оштетениот, ако пред
судот изразил готовност на оштетениот да му се извини, а во случај на кривично дело од членовите 172 и
174 и ако пред судот го отповикал она што го изнесувал
или пронесувал.
(2) Ако навредениот ја возвратил навредата, судот
може обете или еднава страна да ја казни или да изрече
судска опомена.
Повреда на угледот на
Република Македонија
Член 178
Тој којшто со намера за исмејувано јавно ќе ја
изложи на подбив Република Македонија, нејзиното
знаме, грб или химна, ќе се казни со затвор од три
месеци до три години.
Излагање на подбив на македонскиот
народ и националностите
Член 179
Тој којшто со намера за исмејување јавно ќе ги
изложи на подбив македонскиот народ и националностите, ќе се казни со затвор од три месеци до три гоV дини.
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Гонење за кривичните дела против
честа и угледот
Член 184
(1) Гонењето за кривичните дела од членовите 172
до 175, се презема по приватна тужба.
(2) Ако делата од членовите 172, 173 и 174 се сторени спрема претседателот На Република Македонија
во врска со вршењето на неговата функција, гонењето
се презема по службена должност.
(3) Ако делата од членовите 172, 173 и 174 се сторени спрема лице кое се наоѓа на кандидатската листа,
за време на изборите или непосредно пред гласањето,
во време кога она што се изнесува или пронесува не
можело да биде; јавно негирано, гонењето се презема по
службена должност.
(4) Ако Делата од членовите 172, 173 и 174 се сторени спрема државен орган или негов претставник,
спрема службено или воено лице, во врска со нивната
служба или остварување на нивната функција, гонењето се презема по предлог.
(5) Ако делата од членовите 172, 173 и 174 се сторени спрема умрено лице, гонењето се презема по приватна тужба од брачниот другар, децата, родителите,
браќата или сестрите на умреното лице.
Објавување на судска пресуда

Повреда на угледот на судот

Член 185

Член 180

При осудата за кривично дело сторено преку средствата за јавно информирање, судот по барано на тужит е л ^ ќе одлучи на сметка на осудениот да се објави
судската пресуда или извод од неа.

Тој којшто во постапка пред судот ќе го изложи на
подбив судот, судијата или судијата поротник или тој
којшто истото дело ќе го изврши со писмен поднесок до
судот, ќе се казни со парична казна или со затвор до
една година.
Повреда на угледот на странска држава
Член 181
Тој којшто со намера за исмејување јавно ќе изложи
на подбив странска држава, нејзиното знаме, грб или
химна или шеф на странска држава или дипломатски
претставник на странска држава во Република Македонија, ќе се казни со парична казна или со затвор до три
години.
Повреда на угледот на
меѓународна организација
Член 182
Тој којшто со намера за исмејување јавно ќе ги
изложи на подбив Организацијата на обединетите нации, Меѓународниот црвен крст или друга меѓународна
организација или нивни претставници, ќе се казни со
парична казна или со затвор до три години.
Гонење за кривични дела против
угледот на странска држава и
меѓународна организација
Член 183
Гонењето за кривичните дела од членовите 181 и 182
се презема на барано на странската држава, односно
меѓународна организација и по одобрение од министерот за правда.

Глава

д е в ети а е с етта

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ПОЛОВАТА
СЛОБОДА И ПОЛОВИОТ МОРАЛ
Силување
Член 186
(1) Тој којшто Друг со употреба на сила или закана
дека непосредно ќе нападне врз неговиот живот или
тело или врз животот или телото на нему блиско лице,
ќе го присили на обљуба, ќе се казни со затвор од една
до десет години.
(2) Ако поради делото од став 1 настапила тешка
телесна повреда, смрт или други тешки последици или
делото е сторено од страна на повеќе лица или на особено суров или понижувачки начин, сторителот ќе се
казни со затвор најмалку три години.
(3) Тој којшто друг ќе присили на обљуба со сериозна закана дека за него или за нему блиско лице ќе
открие нешто што би му наплатило на неговата чест и
углед или дека ќе предизвика друго тешко зло, ќе се
казни со затвор од шест месеци до пет години
(4) Тој којшто во случаите од ставовите 1, 2 и 3 ќе
изврши само Друго полово дејство, ќе се казни за делото од став 1 со затвор од шест месеци до пет години,
за делото од став 2 со затвор од една до десет години, а
за делото од став 3 со затвор од три месеци до три
Години.
(5) Ако делото од ставовите 1, 3 и 4 е сторено спрема
лице Со кое сторителот живее во брачна или трајна
вонбрачна заедница, триењето се презема по приватна
тужба.
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такво дејство, ќе се казни со парична казна или со
затвор до три години.

Обљуба врз немоќно лице
Член 187

Посредување во вршење проституција

(1) Тој којшто врз друг ќе изврши обљуба, злоупотребувајќи го душевното заболување, душевната растроеност, немоќта, заостанатиот душевен развој или
друга состојба поради која тоа лице е неспособно за
отпор, ќе се казни со затвор од три месеци до пет
години.
(2) Ако поради делото од став 1 настапила тешка
телесна повреда, смрт или друга тешка последица или
делото е сторено од страна на повеќе лица, на особено
суров или понижувачки начин, сторителот ќе се казни
со затвор најмалку три години.
(3) Тој којшто во случаите од ставовите 1 и 2 ќе
изврши само друго полово дејство, ќе се казни за делото од став 1 со затвор од три месеци до три години, а
за делото од став 2 со затвор од една година до десет
години.
(4) Ако делото од ставовите 1 и 3 е сторено врз лице
со кое сторителот живее во брачна или трајна вонбрачна заедница, гонењето се презема по приватна
тужба.
Половнападврз дете
Член 188
(1) Тој којшто ќе изврши обљуба или друго полово
дејство врз дете, ќе се казни со затвор од шест месеци
до пет години.
(2) За силување на дете или за друго полово дејство
врз дете со злоупотреба на неговото душевно заболување, душевна растроеност, немоќ, заостанат душевен
развој или друга состојба поради која детето е неспособно за отпор, сторителот ќе се казни со затвор најмалку три години.
(3) Ако делото од ставовите 1 и 2 го изврши наставник, воспитувач, посвоител, старател, очув, лекар или
друго лице со злоупотреба на својата положба, ќе се
казни со затвор најмалку пет години.
(4) Ако поради делата од ставовите 1 и 2 настапила
тешка телесна повреда, смрт или други тешки последици или делото е сторено од страна на повеќе лица или
на особено суров или понижувачки начин, сторителот
ќе се казни со затвор најмалку пет години.
Обљуба со злоупотреба на положбата
Член 189
(1) Тој којшто со злоупотреба на својата положба ќе
наведе на обљуба или друго полово дејство лице кое
спрема него се наоѓа во однос на подреденост или зависност, ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
(2) Наставни^, воспитувач, посвоител, старател,
очув, лекар или друго лице кое со злоупотреба на својата положба ќе изврџш обљуба или друго полово дејство со малолетно лице постаро од 14 години кое му е
доверено заради учење, воспитување, чување или нега,
ќе се казни со затвор од една до пет години.
Задоволувањенаполовистрастипред
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друг

Член 191
(1) Тој којшто врбува, наведува, поттикнува или намамува лица на проституција или тој којшто на кој и да
е начин учествува во предавање на лице на друг заради
вршење проституција, ќе се казни со затвор од шест
месеци до пет години.
(2) Тој којшто заради заработувачка му овозможува
на друг користење на сексуални услуги, ќе се казни со
парична казна или со затвор до една година.
(3) Тој којшто заради заработувачка со сила или со
сериозна закана за употреба на сила ќе присили или со
измама ќе наведе друго лице на давање сексуални
услуги, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет
години..
(4) Ако делото од ставовите 1, 2 и 3 е сторено со
малолетно лице, сторителот ќе се казни со затвор од
шест месеци до пет години.
(5) Ако делото од ставовите 1, 2 и 3 е сторено со
дете, сторителот ќе се казни со затвор од една до пет
години.
(6) Тој којшто организира вршење на делата од ставовите 1 до 5, ќе се казни со затвор од една до десет
години.
Подведување и овозможување полови дејствија
Член 192
(1) Тој којшто ќе подведе на полови дејствија малолетно лице, ќе се казни со затвор од три месеци до пет
години.
2) Тој којшто ќе овозможи вршење полови дејствија со малолетно лице, ќе се казни со затвор од три
месеци до три години.
Прикажување на порнографски
материјал на дете
Член 193
(1) Тој којшто на дете ќе му продаде, прикаже или со
јавно излагање на друг начин ќе му направи достапни
слики, аудиовизуелни и други предмети со порнографска содржина или ќе му прикаже порнографска претстава, ќе се казни со парична казна или со затвор до
една година.
(2) Ако делото е сторено преку средства за јавно
информирање, сторителот ќе се казни со парична казна
или со затвор до три години.
(3) Со казната од став 2 ќе се казни тој којшто ќе
злоупотреби малолетно лице за изработување на аудиовизуелни слики или други предмети со порнографска
содржина или за порнографска претстава.
(4) Предметите од ставовите 1 , 2 и 3 ќе се одземат.
Родосквернавење
Член 194

Член 190
(1) Тој којшто пред друг врши полово дејство на
јавно место, ќе се казни со парична казна или со затвор
до една година.
(2) Тој којшто пред дете врши полово дејство или
којшто ќе наведе дете пред него или пред друг да врши

(1) Тој којшто ќе изврши обљуба со крвен сродник
во права линија или со брат, односно сестра, ќе се казни
со затвор од три месеци до три години.
(2) Крвен сродник во права линија или брат, односно
сестра кој ќе изврши обљуба или друго полово дејство
со дете, ќе се казни со затвор најмалку три години.
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Глава

дваесетта

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ БРАКОТ,
СЕМЕЈСТВОТО И МЛАДИНАТА
Двобрачност
Член 195
(1) Тој којшто ќе склучи брак, иако веќе е во брак,
ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и тој којшто ќе
склучи брак со лице за кое знае дека се наоѓа во брак.
Овозможување да се склучи
недозволен брак
Член 196
Службено лице кое во вршење на својата службена
должност ќе овозможи склучување брак иако знаело за
законските пречки поради кои бракот е забранет или
ништовен, ќе се казни со парична казна или со затвор
до три години.
Вонбрачен живот со малолетно лице
Член 197
(1) Полнолетно лице кое живее во вон(брачна заедница со малолетно лице кое навршило 14 години, а не
навршило 16 години, ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и родителот,
посвоителот или старателот кој на малолетно лице' кое
навршило 14 години, а не навршило 16 години, ќе му
допушти да живее во вонбрачна заедница со друго лице
или ќе го наведе на тоа.
(3) Ако делото од став 2 е сторено од користољубие,
сторителот ќе се казни со зтвор од една до пет години.
Одземање малолетник
Член 198
(1) Тој којшто противправно ќе одземе малолетно
лице од родител, посвоител, старател, од установа или
од лице на кое му е доверено или спречува тоа да биде
кај лице кое има право на тоа или оневозможува извршување на извршна одлука за доделување на малолетно
лице, ќе се казни со парична казна или со затвор до
една година.
(2) Ако делото од став 1 е сторено од користољубие
или други ниски побуди или со примена на сила, закана
или измама или ако поради тоа потешко е загрозено
здравјето, воспитувањето, издржувањето или школувањето на малолетното лице, сторителот ќе се казни со
затвор од три месеци до три години.
(3) При изрекувањето условна осуда, судот може да
му наложи на сторителот да го врати малолетното лице
или да овозможи извршување на извршната одлука за
доделување на малолетното лице.
(4) Ако сторителот на делото од став 1 доброволно
го врати малолетното лице или овозможи извршување'
на извршна одлука, може да се ослободи од казна.
Промена на семејна состојба
Член 199
(1) Тој којшто со подметнување, замена или на друг
начин ќе ја промени семејната состојба на детето,
ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
(2) Обидот е казнив.
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Напуштање немоќно дете
Член 200
Родител, посвоител, старател или друго лице на кое
му е доверено, немоќно дете кое ќе го напушти, со
намера трајно да се ослободи од него, ќе се казни со
затвор од три месеци до три години.
Запуштање и малтретирање на
малолетно лице
Член 201
(1) Родител, посвоител, старател или друго лице кое
со грубо запоставување на својата должност за грижа и
воспитување ќе го запушти малолетното лице или ќе го
малтретира, ќе се казни со затвор од три месеци до три
години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни родител, посвоител, старател или друго лице кое присилува малолетно лице на работа што не одговара на неговава возраст и физичка сила или од користољубие го наведува
на питање или на вршење други дејствија што се
штетни за неговиот развиток.
(3) Ако поради делата од ставовите 1 и 2 настапила
тешка телесна повреда или тешко нарушување на
здравјето на малолетното лице или малолетното лице
се оддало на питање, проституција или други облици на
асоцијално однесување, сторителот ќе се казни со затвор од три месеци до пет години.
Неплаќање издршка
Член 202
(1) Тој којшто иако е во можност одбегнува да дава
издршка определена врз основа на извршна судска одлука или порамнување, ќе се казни со парична казна
или со затвор до една година.
(2) При изрекувањето условна осуда, судот може на
сторителот да му наложи да ги исплати пристигнатите
обврски и во иднина уредно да ја плаќа издршката.
,Повреда на семејни обврски
Член 203
(1) Тој којшто со груба повреда на своите законски
семејни обврски ќе остави во тешка состојба член на
семејството кој не е во состојба да се грижи за себе, ќе
се казни со затвор од три месеци до три години.
(2) Ако поради делото од став 1 членот на семејството го загуби животот или ако здравјето му биде
тешко нарушено, сторителот ќе се казни со затвор од
една до пет години.
(3) При изрекувањето условна осуда, судот може на
сторителот да му наложи уредно исполнување на законските обврски.
Точење алкохолни пијалаци
на малолетници
Член 204
(1) Тој којшто во угостителски или друг дуќан или
место каде што се точат и продаваат алкохолни пијалаци ќе послужи малолетник, ќе се “казни со парична
казна или со затвор до шест месеци.
(2) Ако делото од став 1 е сторено спрема пијан
малолетник, сторителот ќе се казни со парична казна
или со затвор до една година.
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Глава д ва есетипрва
КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ
НА ЛУЃЕТО

ЗДРАВЈЕТО

Пренесување заразна болест
Член 205
(1) Тој којшто со кршење на прописи или наредби со
кои надлежен орган определува прегледи, дезинфекција, издвојување на болни или некои други мерки за
сузбивање или спречување на заразни брлест кај луѓето или со вработување или држење на лице кое боледува од заразна болест со вршење на полово дејство или
на друг начин, предизвика пренесувано на заразна болест, ќе се казни со парична казна или со затвор до три
година,
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и тој којшто не
постапува според прописите или наредбите од став 1 во
поглед на сузбивањето или спречувањето на заразните
болести кај животни кои мцрсат да се пренесат на луѓето и со тоа предизвикува пренесување на заразна болест.
(3) Ако како последица од делото од став 1 е пренесена неизлечива заразна болест, сторителот ќе се казни
со затвор од една до десет години
(4) Тој којшто делото од ставовите 1 и 2 ќе го стори
од небрежност, ќе се казни со парична казна или со
затвор до шест месеци.
Непостапување според здравствените
прописи за време на епидемија
Член 206
Тој којшто за време на епидемија на некоја опасна
заразна болест не постапи според прописите или наредбите со кои се определуваат мерки за нејзиното сузбивање или спречување, ќе се казни со парична казна или
со затвор до една година.
Несовесно лекување болни
Член 207
(1) Лекар кој при укажување лекарска помош ќе
примени очигледно неподобно средство или начин На
лекување или нема да примени соодветни хигиенски
мерки или воопшто несовесно постапува и со тоа ќе
предизвика влошување на здравствената состојба на некое лице, ќе се казни со парична казна или со затвор до
три години, а
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и бабица или
Друг здравствен работник кој при укажување медицинска помош или нега постапува несовесно и со тоа предизвика влошување на здравствената состојба на некое
лице.
(3) Ако делото од ставовите 1 и 2 е сторено од
небрежност, сторителот ќе се казни со парична казна
или со затвор до една година.

(2) Ако поради делото од став 1 настапи смрт на
лицето на кое не му е укажана медицинска помош,
сторителот ќе се казни со затвор од шест месеци до пет
години.
Надрил екарство
Член 209
Тој којшто без пропишана стручна подготовка се
занимава со лекување или со давање медицинска помош, ќе се казни со затвор до една година и со парична
казна.
Недопуштено пресадување делови
од човечкото тело
Член 210
(1) Тој којшто ќе земе дел од телото на друг заради
пресадување или на друг ќе му пресади дел од телото
иако земањето или пресадувањето е спротивно на медицинската струка или наука, ќе се казни со затвор од три
месеци до пет години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој којшто со
намера за пресадување ќе земе дел од човечкото тело
пред да е утврдена смртта, според пропишан начин.
(3) Тој којшто ќе земе дел од телото на друг или на
друг му пресади дел од телото без согласност на давателот или примателот или на нивниот законски застапник, ако давателот или примателот не бил во состојба
да даде согласност, ќе се казни со парична казна или со
затвор до три години.
(4) Со казната од став 3 ќе се казни тој којшто
спротивно на законот за награда продава или посредува
при давање делови од телото на живи или умрени лица
заради пресадување.
Несовесно вршење аптекарска дејност
Член 211
(1) Аптекар или друго лице овластено за подготвување или издавање на лекови кој ќе подготви лек спротивно на правилата од својата струка или ќе издаде
погрешен лек, па поради тоа ќе биде доведено во опасност животот или здравјето на некое лице, ќе се казни
со парична казна или со затвор до една година.
(2) Ако делото од став 1 е сторено од небрежност,
сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор
до шест месеци.
(3) Подготвените лекови се одземаат.
Производство и пуштање во промет
штетни средства за лечење

Неукажување медицинска помош

Член 212
(1) Тој којшто произведува, продава или на друг
начин става во промет лекови или други средства за
лечење што се штетни за здравјето, ќе се казни со
парична казна или со затвор до три години.
(2) Ако делото е сторено од небрежност, ќе се казни
со парична казна или со затвор до една година.
(3) Производите и средствата за производство се
одземаат.

Член 208

Производство и пуштање во промет штетни
прехранбени и други продукти

(1) Лекар или друг здравствен работник кој спротивно на својата должност нема да му укаже неодложна
медицинска помош на лице кое се наоѓа во опасност за
животот, ќе се казни со парична казна или со затвор до
една година.

Член 213
(1) Тој којшто произведува заради продажба, продава или на друг начин пушта во промет штетни прехранбени продукти или пијалаци или средства за лична
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хигиена, нега или други штетни продукти со што ќе
предизвика опасност за животот или здравјето на луѓето, ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
(2) Ако делото од став 1 е сторено од небрежност,
сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор
до шест месеци.
(3) Штетните прехранбени и други продукти ќе се
одземат.
Несовесно вршење преглед на
месо за исхрана
Член 214
(1) Ветеринар или друг овластен ветеринарен работник ,кој несовесно врши преглед на добиток за колење
или на месо наменето за исхрана или спротивно на
прописите не изврши преглед и со тоа овозможи да се
пушти во промет месо штетно за здравјето на луѓето,
ќе се казни со парична казна или со затвор до една
година.
(2) Ако делото од став 1 е сторено од небрежност,
сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор
до шест месеци.
(3) Месото се одзема.
Неовластено производство и пуштано
во промет на наркотични дроги, психотропни
супстанции и прекурзори
Член 215
(1) Тој којшто неовластено произведува, преработува, продава или нуди на продажба или заради продажба купува, држи или пренесува или посредува во
продажба или купување или на друг начин неовластено
пушта во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори, ќе се казни со затвор од една до
десет години.
(2) Ако делото од став 1 го извршиле повеќе лица
или сторителот на ова дело организирал мрежа на препродавачи или посредници, сторителот ќе се казни со
затвор најмалку пет години.
(3) Тој којшто неовластено прави, набавува, посредува или дава на употреба опрема, материјал или супстанции за кои знае дека се наменети за производство
на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори, ќе се казни со затвор од една до пет години.
(4) Наркотичните дроги, психотропни^ супстанции
и прекурзори^ и средствата за нивно правење, пренесување и растурање ќе се одземат.
Овозможување на употреба наркотични
дроги, психотропни супстанции и прекурзори
Член 216
(1) Тој којшто наведува друг на уживано наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори или
му дава наркотични дроги, психотропни супстанции и
прекурзори да ги ужива тој или друго лице или ќе стави
на располагаа простории заради уживано наркотични
дроги ,психотропни супстанции и прекурзори или на
друг начин му овозможува на друг да ужива наркотични
дроги, психотропни супстанции и прекурзори, ќе се
казни со затвор од три месеци до пет години.
(2) Ако делото од став 1 е сторено спрема малолетник или спрема повеќе лица или предизвикало особено
тешки последици, сторителот ќе се казни со затвор од
една до десет години.
(3) Наркотичните дроги, психотропни^ супстанции
и прекурзорите се одземаат.
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Тешки дела против здравјето на луѓето
Член 217
(1) Ако поради делото од членовите 205 ставови 1 и
2, 207 ставови 1 и 2, 209, 211 став 1, 212 став 1, 213 став
1,214 став 1, 215 ста^1 и 216 ставови 1 и 2 некое лице е
тешко телесно повредено или здравјето му е тешко
нарушено, сторителот ќе се казни со затвор од една до
десет години.
(2) Ако поради делото од членовите 205 ставови 1 и
2, 207 ставови 1 и 2, 209, 211 став 1, 212 став 1, 213 став
1, 214 став 1, 215 став 1 и 216 ставови 1 и 2 настапила
смрт на едно или повеќе лица, сторителот ќе се казни
со затвор најмалку три години.
(3) Ако поради делото од членовите 205 став 3, 207
став 3, 211 став 2, 212 став 2, 213 став 2 и 214 став 2
некое лице ќе биде тешко телесно повредено или здравјето му е тешко нарушено, сторителот ќе се казни со
затвор од три месеци до три години.
(4) Ако поради делото од членовите 205 став 3, 207
став 3, 211 став 2, 212 став 2, 213 став 2 и 214 став 2
настапила смрт на едно или повеќе лица, сторителот ќе
се казни со затвор од шест месеци до пет години.
Глава

д в а е с ети вто р а

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Загадување на животната средина
Член 218
(1) Тој којшто со непридржување кон прописите за
заштита и унапредување на животната средина ќе загади воздух, почва, вода, водна површина или водотек
во поголем обем или на пошироко подрачје и со тоа ќе
предизвика опасност за животот или здравјето на луѓето или уништување на животинскиот или растителниот свет во поголеми размери, ќе се казни со затвор од
една до пет години.
(2) Со истата казна ќе се казни и службено или
одговорно лице кое со непридржување кон прописите
за заштита и унапредување на животната средина ќе
пропушти да постави уреди за пречистувано или ќе
дозволи изградба, пуштање во дејство или користење
на погон кој ја загадува животната средина или на друг
начин ќе пропушти преземање мерки за спречување
или оневозможување на загадување на воздух, почва,
вода, водна површина или водотек кое ја надминува
дозволената граница или за спречувано бучава што
значително ја надминува дозволената граница и со тоа
ќе предизвика опасност за животот или здравјето на
луѓето или уништувано на животинскиот и растителниот свет во поголеми размери.
(3) Ако делото од ставовите 1 и 2 е сторено од
небрежност, сторителот ќе се казни за делото од став 1
со затвор до три години.
(4) При изрекувањето условна осуда, судот може на
сторителот на делото од ставовите 1 и 2 да му наложи
услов во определен рок да ги преземе пропишаните
мерки за заштита и унапредувано на животната средина.
Загадување вода за пиење
Член 219
(1) Тој којшто со некоја штетна материја ќе ја на“прави неупотреблива водата за пиење во извори, бунари, цистерни или резервоари или некоја друга вода за
пиење, ќе се казни со парична казна или со затвор до
три години.

29 јули 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(2) Ако поради делото од став 1 дошло до појава на
епидемија на заразна болест, сторителот ќе се казни со
затвор од три месеци до три години.
(3) Ако делото од став 1 е сторено од небрежност,
сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор
до шест месеци.
Производство па штетни средства
за лекување добиток или живина
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во опасност животот или здравјето на животните, ќе се
казни со парична казна или со затвор до три години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој којшто со
некоја штетна материја ќе загади води на рибници,
езера, реки и потоци и со тоа ќе предизвика опасност за
опстанокот на рибите.
(3) Ако поради делото од ставовите 1 и 2 настапило
пцовисување на животни или риби од поголема вредност, сторителот ќе се казни со затвор од три месеци до
три години.

Член 220
(1) Тој којшто заради продажба ќе произведе или ќе
пушти во промет средства за лекување или спречување
зараза кај добиток или живина опасни за нивниот живот или здравјето, ќе се казни со парична казна или со
затвор до три години.
(2) Ако поради делото од став 1 ќе пцовиса поголем
број добиток или живина, сторителот ќе се казни со
затвор од три месеци до три години.
(3) Ако делото од став 1 е сторено од небрежност,
сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор
до шест месеци.
Несовесно укажување ветеринарна помош
Член 221
(1) Ветеринар или овластен ветеринарен работник
кој при укажувањето на ветеринарна помош пропише
или примени очигледно неподобно средство или очигледно неправилен начин на лекување или воопшто несовесно постапува при лекувањето и со тоа предизвика
извисување на добиток или на живина од поголема
вредност, ќе се казни со парична казна или со затвор до
три години.
(2) Ако делото од став 1 е сторено од небреженост,
сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор,
до шест месеци.
Пренесување заразни болести кај
животниот и растителниот свет
Член 222
(1) Тој којшто за време на епидемија на некоја добиточна болест што може да го загрози сточарството не
постапи според одлука на надлежен орган донесена врз
основа на пропис со која се определуваат мерки за отстранување или спречување на болест, ќе се казни со
парична казна или со затвор до три години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и тој којшто за
времетраењето на опасноста од болест и штетници кои
можат да го загрозат растителниот свет не постапи
според одлука на надлежен орган донесена врз основа
на пропис со која се определуваат мерки за отстранување или спречување на болест или штетници.
(3) Ако поради делото од ставовите 1 и 2 настапи
значителна штета, сторителот ќе се казни со затвор од
три месеци до три години.
(4) Ако делото од ставовите 1 и 2 е сторено од
небрежност, сторителот ќе се казни со парична казна
или со затвор до една година.

Уништување насади со употреба
на штетна материја
Член 224
Тој којшто со употреба на некоја штетна материја
ќе предизвика уништување на растенија, овошки или
други насади и со тоа ќе предизвика штета од поголеми
размери, ќе се казни со парична казна или со затвор до
три години.
Узурпација на недвижности
Член 225
(1) Тој којшто со намера за владение ќе заземе туѓа
недвижност што со пропис е прогласена за имот во
општа употреба, споменик на културата, природна реткост или друго природно богатство, ќе се казни со парична казна или со затвор до три години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој којшто, со
намера да го употреби за градба, ќе заземе туѓо земјиште.
Пустошење на шума
Член 226
(1) Тој којшто спротивно на пропис или наредба од
надлежни органи или организации врши пренамена,
сече или копачи шуми или подведува стебла или на друг
начин пустоши шума, ќе се казни со парична казна или
со затвор до три години.
(2) Ако делото од став 1 е извршено во заштитена
шума, национален парк или во друга шума со специјална намена, сторителот ќе се казни со затвор од три
месеци до три години.
Предизвикување шумски пожар
Член 227
(1) Тој којшто ќе предизвика шумски пожар па поради тоа ќе настапи штета од поголеми размери, ќе се
казни со затвор од една до десет години
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и тој којшто ќе
предизвика пожар во заштитена шума, национален
парк или во друга шума со специјална намена.
(3) Тој којшто ќе предизвика два или повеќе шумски
пожари, ќе се казни со затвор најмалку три години
(4) Ако делото од ставовите 1 и 2 е сторено од
небрежност, сторителот ќе се казни со парична казна
или со затвор до три години.

Загадување на добиточна храна или вода

Незаконит лов

Член 223

Член 228
(1) Тој којшто лови дивеч за време на ловостој, ќе се
казни со парична казна или со затвор до шест месеци.
(2) Тој којшто неовластено лови во забрането ловиште, убие, рани или фати жив дивеч, ќе се казни со
парична казна или со затвор до една година.

(1) Тој којшто со некоја штетна материја ќе загади
добиточна храна или вода во реки, потоци, извори,
бунари, цистерни или некоја друга вода што служи за
поење на добиток, живина или дивеч и со тоа го доведе
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(3) Ако делото од став 2 е сторено спрема висок
дивеч, сторителот ќе се казни со затвор од три месеци
до три години.
(4) Тој којшто лови редок или проретчен дивеч чиј
лов е забранет или лови без посебна дозвола дивеч за
чие ловење е потребна таква дозвола или лови на начин
или со средства со кои дивечот масовно се сотира, ќе се
казни со парична казна или со затвор до три години.
(5) Уловениот дивеч и средствата за лов ќе се одземат.

29 јули 1996

Внесување опасни материи
во земјата
Член 232

Незаконит риболов

(1) Тој којшто спротивно на прописите ќе внесе во
земјата радиоактивни или други материи или отпадоци,
штетни за животот или здравјето на луѓето, ќе се казни
со затвор од шест месеци до пет години.
(2) Службено лице кое спротивно на прописите ќе
овозможи во земјата да се внесат материи или отпадоци
од став 1, ќе се казни со затвор од една до десет години.

Член 229

Мачење животни

(1) Тој којшто лови риба со експлозив, струја,
отров, замајни средства или на начин штетен за нејзиното расплодување и притоа ќе предизвика помор на
риба во големи размери, ќе се казни со парична казна
или затвор од една до пет години.
(2) Уловената риба и средствата за риболов ќе се
одземат.

Член 233

Загрозување на животната средина со
отпадни материи

(1) Тој којшто грубо злоупотребува животно или го
изложува на непотребни маки или му нанесува непотребни болки или заради изживување го изложува на
страдање, ќе се казни со парична казна или со затвор до
шест месеци.
(2) Тој којшто со нехранехве, непоење или на друг
начин изложува животно подолго време на тегобна состојба, ќе се казни со парична казна или со затвор до
три месеци.

Член 230

Тешки дела против животната средина

(1) Тој којшто спротивно на прописите за заштита
на животната средина складира, остава или расфрла
отпадни материи или со нив постапува на начин со кој
се менува квалитетот на воздухот, почвата, водата или
водотекот, во мера што може да ги влоши условите за
живот на луѓето или животните или растенијата и да го
загрози нивниот опстанок, ќе се казни со затвор од три
месеци до три години.
(2) Со казна од став 1 ќе се казни тој којшто складира, остава или расфрла отпадни материи или со нив
постапува на начин со кој се менува квалитетот на воздухот, почвата, водата, водотекот и со тоа ќе предизвика уништување или значително оштетување на
шуми, растенија или други насади.
(3) Тој којшто делото од ставовите 1 и 2 ќе го стори
од небрежност, ќе се казни со парична казна или затвор
од една до пет години.

Член 234

Неовластено прибавување и располагање
со нуклеарни материи
Член 231
(1) Тој којшто со сила или закана, со извршување
кривично дело или на друг начин неовластено ќе прибави, посредува, користи, превезува, ќе му даде на друг
нуклеарни материи или ќе му овозможи на друг да дојде
до нив, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет
години.
(2) Тој којшто со делото од став 1 ќе предизвика
опасност за животот на луѓето или за имотот од поголем обем, ќе се казни со затвор од една до десет години.
(3) Ако поради делата од ставовите 1 и 2 настапи
смрт на едно или повеќе лица или имотна штета од
големи размери, сторителот ќе се казни со затвор најмалку пет години.
(4) Ако делото од став 1 е сторено од небреженост,
сторителот ќе се казни со затвор од три месеци до три
години.
(5) Ако поради делото од став 4 настапила смрт на
повеќе лица или штета од големи размери, сторителот
ќе се казни со затвор од една до пет години.

(1) Ако поради делата од членовите 218 ставови 1 и
2, 219 став 1, 230 ставови 1 и 2 и 232 ставови 1 и 2
настапи тешка телесна повреда или тешко нарушување
на здравјето на повеќе лица или настапи смрт на едно
или повеќе лица или промените од загадувањето не
можат подолго време да се отстранат, сторителот ќе се
казни со затвор од една до десет години.
(2) Ако поради делата од членовите 218 став 3, 219
став 3 и 230 став 3 настапи тешка телесна повреда или
тешко нарушување на здравјето на повеќе лица или
настапи смрт на едно или повеќе лица или промените од
загадувањето не можат долго време да се отстранат,
сторителот ќе се казни со затвор од една до пет години.
(3) Ако поради делата од членовите 220 став 1, 221
став 1, 222 став 1, 226 став 1 и 230 ставови 1 и 2 настапи
имотна, штета од големи размери, сторителот ќе се
казни со затвор од една до пет години.
(4) Ако поради делата од членовите 220 став 3, 221
став 2, 222 став 4 и 230 став 3 ќе настапи имотна штета
од големи размери, сторителот ќе се казни со затвор од
една до три години.
Глава

дв аесетитрета

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ИМОТОТ
Кражба
Член 235
(1) Тој којшто од друг ќе одземе туѓ подвижен предмет со намера противправно да го присвои, ќе се казни
со парична казна или со затвор до три години.
(2) Ако вредноста на украдениот предмет е помала и
сторителот одел кон тоа да присвои предмет од таква
вредност, ќе се казни со парична казна или со затвор до
една година.
(3) Гонењето за делото од став 2 се презема по приватна тужба.
(4) Обидот е казнив.
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Тешка кражба
Член 236
(1) Ако кражбата е сторена:
1) со кршење или провалување во затворени простории, со совладување препреки или на друг начин совладување поголеми пречки,
2) од страна на повеќе лица здружени заради
вршење кражба,
3) на дрзок начин,
4) од страна на лице кое кај себе имало некакво
оружје или опасно орудие заради напад или одбрана,
5) за време на пожар, поплава или слична несреќа и
6) за искористување на немоќта или несреќата на
друг, сторителот ќе се казни со затвор од една до десет
години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни сторителот на
кражба на предмети од значителна вредност.
(3) Ако украдениот предмет е од посебно научно,
културно или историско значено, сторителот ќе се
казни со затвор најмалку три години.
Разбојништво
Член 237
(1) Тој којшто со употреба на сила или закана дека
непосредно ќе нападне врз животот или телото на друг
ќе одземе туѓ подвижен предмет со намера противправно да го присвои, ќе се казни со затвор најмалку
една година.
(2) Ако вредноста на одземениот предмет е од големи размери, сторителот ќе се казни со затвор најмалку три години.
(3) Ако при извршувањето на делото од став 1 на
некое лице со умисла му е нанесена тешка телесна
повреда или ако делото е сторено во состав на група,
банда или ако е употребено огнено оружје или опасно
орудие, сторителот ќе се казни со затвор најмалку пет
години.
(4) Ако при извршувањето на делото од став 1 некое
лице со умисла е лишено од живот, сторителот ќе се
казни со затвор најмалку десет години или со доживотен затвор.
Разбојничка кражба
Член 238
(1) Тој којшто, затечен во кражба, ќе употреби сила
или закана дека непосредно ќе нападне врз животот или
телото на друг со намера украдениот предмет да го
задржи, ќе се казни со затвор најмалку една година.
(2) Ако вредноста на украдените предмети е од големи размери, сторителот ќе се казни со затвор најмалку три години.
(3) Ако при извршувањето на делото од став 1 на
некое лице со умисла му е нанесена тешка телесна
повреда или ако разбојничка кражба е сторена во состав на група или банда или ако е употребено огнено
оружје или опасно орудие, сторителот ќе се казни со
затвор најмалку пет години.
(4) Ако при извршувањето на делото од став 1 некое
лице со умисла е лишено од живот, сторителот ќе се
казни со затвор најмалку десет години или со доживотен затвор.
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(2) Ацо вредноста на затаените предмети е помала и
сторителот одел кон тоа да присвои предмети од таква
вредност, ќе се казни со парична казна или со затвор до
една година.
(3) Ако делото од ставовите 1 и 2 го стори старател
или лице на кое во правното лице предметите му се
доверени во врска со неговата работа, ќе се казни со
затвор од три месеци до пет години.
(4) Ако вредноста на затаените предмети е значителна или предметите се од посебно научно, културно
или историско значење, сторителот ќе се казни со затвор од една до пет години.
(5) Тој којшто противправно ќе присвои туѓ подвижен предмет што го нашол или до кој случајно дошол,
ќе се казни со парична казна или со затвор до една
година.
(6) За делата од ставовите 2 и 5 гонењето се презема
по приватна тужба, а за ставовите 1, 3 и 4 по предлог.
Послужување
Член 240
(1) Тој којшто неовластено ќе се послужи со пари,
хартии од вредност или други подвижни предмети што
му се доверени или овие предмети неовластено ќе му ги
даде на послуга на друг, ќе се казни со парична казна
или со затвор до една година.
(2) Гонењето се презема по предлог.
Одземање туѓи предмети
Член 241
(1) Тој којшто без намера за присвојување од друг
противправно ќе одземе туѓ подвижен предмет за да го
задржи во свое владение, ќе се казни со парична казна
или со затвор до една година.
(2) Гонењето се презема по приватна тужба.
Одземање на моторно возило
Член 242
(1) Тој којшто противправно ќе одземе туѓо моторно
возило со намера да го употреби за возење, ќе се казни
со парична казна или со затвор до една година.
(2) Ако употребата на возилото траела подолго
време или настапила поголема штета, сторителот ќе се
казни со затвор од три месеци до трр години.
(3) Обидот за делото од став 1 е казнив.
Оштетување туѓи предмети
Член 243
(1) Тој којшто ќе оштети, уништи или ј^гори неупотреблив туѓ предмет, ќе се казни со парична казна или
со затвор до три години.
(2) Ако штетата е од значителна вредност или предметните се од посебно научно, културно или историско
значење, сторителот ќе се казни со затвор од шест
месеци до пет години.
(3) Гонењето за делото од став 1 се презема по приватна тужба.

Затајување

Оштетување туѓи права

Член 239
(1) Тој којшто противправно ќе присвои туѓ подвижен предмет што му е доверен, ќе се казни со парична
казна или со затвор до три години.

Член 244
(1) Тој којшто со намера да го спречи остварувањето
на правата врз предмети, ќе отуѓи, уништи, оштети или
ќе одземе свој предмет врз кој друго лице има заложно
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право или право на уживање, ќе се казни со парична
казна или со затвор до една година.
(2) Тој којшто ќе прикрие, фиктивно ќе отуѓи,
уништи, оштети или ќе го направи неупотреблив целокупниот имот или некој негов дел или ќе признае невистинито побарување, ќе состави лажен договор или со
некое друго измамничко дејство привидно или вистински ќе ја загрози својата имотна состојба и со тоа ќе ја
намали или спречи можноста за исплатување на најмалку еден од своите доверители, ќе се казни со парична казна или со затвор од три месеци до една година.
(3) Гонењето за делото од ставовите 1 и 2 се презема
по предлог.
Оштетување на станбени и деловни
згради и простории
Член 245
(1) Корисник на стан, станар или друго лице кое од
станбена или деловна зграда или од станбениот или
деловиот простор ќе симне или оштети надворешен или
внатрешен уред, инсталација или нивни дел или на друг
начин значително ќе ја намали употребливоста на зградата или просторот, ќе се казни со парична казна или со
затвор до една година.
(2) Ако поради делото од став 1 зградата, станбениот или деловниот простор ќе стане неупотреблив,
сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор
до три години.
(3) Гонењето од ставовите 1 и 2 се презема по приватна тужба.
Незаконито вселување
Член 246
(1) Тој којшто неовластено ќе се всели во туѓ стан,
деловен простор или други простории, ќе се казни со
парична казна или со затвор до една година.
(2) Обидот е казнив.
(3) Ако судот изрече условна осуда ќе му наложи на
сторителот, во определен рок да го испразни станот,
деловниот простор или другите простории.
(4) Гоненото се презема по приватна тужба.
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Измамување на купувачи
Член 248
Тој којшто со намера да ги измами купувачите ќе
пушти во промет производи со ознака во која се внесени податоци што не одговараат на содржината, видот, потеклото или квалитетот на производот или ќе
пушти во промет производи што според својата тежина
или квалитет не одговараат на она што редовно се претпоставува кај таквите производи или производи без ознака за содржината, видот, потеклото или квалитетот
на производот кога ваквата ознака е пропишана, ќе се
казни со парична казна или со затвор до три години.
Измама при добивање кредит
или друга погодност
Член 249
Тој којшто со намера за себе или за друг да прибави
кредит, инвестициони средства, субвенција или друга
погодност за вршење дејност на кредитодавателот или
на надлежниот за одобрување таква погодност ќе му
даде невистинити или нецелосни податоци за имотната
состојба или други податоци значајни за добивање на
кредитот или друга погодност, ќе се казни со парична
казна или со затвор до три години.
Осигурителна измама
Член 250
(1) Тој којшто со намера од осигурително друштво
да наплати осигурување, ќе уништи или ќе оштети
предмет што е осигуран, ќе се казни со парична казна
или со затвор до три години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој којшто со
намера од осигурителното друштво да наплати осигурување за случај на телесно оштетување, телесна повреда
или нарушувано на здравјето, ќе си предизвика такво
оштетување, повреда или нарушување на здравјето.
(3) Гонењето се презема по предлог.
Навлегување во компјутерски систем

Измама

Член 251

Член 247

(1) Тој којшто неовластено ќе внесе измени, ќе објави, скрие, избрише или уништи компјутерски податоци или програми или на друг начин ќе навлезе во
компјутерски систем со намера за себе или за друг да
прибави противправна имотна корист или да оштети
друг, ќе се казни со парична казна или со затвор до три
години.
(2) Ако со делото од став 1 е прибавена поголема
имотна корист или предизвикана поголема имотна
штета, сторителот ќе се казни со затвор од една до три
години.
(3) Гонењето се презема по предлог.

(1) Тој којшто со намера за себе или за друг да
прибави противправна имотна корист ќе доведе некого
во заблуда со лажно прикажување или со прикривање
факти или ќе го држи во заблуда и со тоа ќе го наведе
да стори или да не стори нешто на штета на својот или
туѓ имот, ќе се казни со парична казна или со затвор до
три години.
(2) Ако сторената штета е од помала вредност, а
сторителот одел кон тоа да прибави таква вредност, ќе
се казни со парична казна или со затвор до една година.
(3) Ако сторената штета е од поголема вредност,
сторителот ќе се казни со затвор од три месеци до пет
години.
(4) Ако сторената штета надминува значителна
вредност, сторителот ќе се казни со затвор од една до
десет години.
(5) Тој којшто делото од став 1 го сторил само со
намера да оштети друг, ќе се казни со парична казна
или со затвор до една година.
(6) Обидот за делото од ставовите 1 и 5 е казнив.
(7) За делото од ставовите 2 и 5 гоненото се презема
по приватна тужба.

Злоупотреба на довербата
Член 252
(1) Тој којшто застапувајќи ги имотните интереси на
некое лице или грижејќи се за неговиот имот нема да ја
исполни својата должност или ќе ги злоупотреби дадените овластувања со намера да прибави имотна корист
или да го оштети лицето чии имотни интереси ги застапува или за чиј имот се грижи, ќе се казни со парична
казна или со затвор до една година.
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(2) Ако делото од став 1 го стори старател, полномошник, застапник или адвокат, ќе се казни со затвор
од три “месеци до три години.
(3) Гонењето се презема по приватна тужба.

Оштетување или повластување
на доверители

Неовластено примање подароци

Лажеа стечај

(1) Одговорно лице кое знаејќи дека правното лице
станало неспособно за плаќање, со исплата на долг или
на друг начин намерно ќе стави некој доверител во
поповолна положба оштетувајќи ги со тоа другите доверители, ќе се казни со парична казна или со затвор до
три години.
(2) Одговорно лице кое знаејќи дека правното лице
станало неспособно за плаќање, со намера да ги изигра
или оштети доверителите ќе признае невистинито побарување, ќе состави лажен договор или со некое друго
измамничко-дејство ќе оштети доверители, ќе се казни
со затвор од шест месеци до пет години.
(3) Ако поради делото од ставовите 1 и 2 настапила
имотна штета од големи размери или поради тоа правното лице паднало под стечај, сторителот ќе се казни со
затвор од една до десет години.

Член 254

Изнуда

Тој којшто со намера да избегне обврска за плаќање
ќе предизвика стечај со привидно продавање на имотот
или негов дел, со префрлање на средства на други
сметки или отстапување без надоместок или отуѓување
со несразмерно ниска вредност, со склучување лажни
спогодби за долг или признавање невистинити побарувања или со прикривање, уништување, преправање или
водење деловни книги така што да не може да се утврди
неговата вистинска имотна состојба, ќе се казни со затвор од една до пет години и со парична казна.

Член 258

Член 253
(1) Тој којшто застапувајќи ги имотните интереси на
некое правно лице ќе побара или ќе прими награда,
подарок или друга корист за да се склучи или да не се
склучи спогодба или да се изврши или да не се изврши
друго дејство на штета на правното лице, па поради тоа
за правното лице ќе настапи поголема имотна штета,
ќе се казни со парична казна или со затвор од една до
три години.
(2) Наградата или подарокот ќе се одземат.
(3; Гонењето се презема по предлог.

Предизвикување стечај со
несовесно работење
Член 255
Тој којшто знае дека самиот или некој друг како
должник е неспособен за плаќање со неразумно трошење и отуѓување предмети и права за несразмерно
ниска цена, со прекумерно задолжување, со преземање
несразмерни обврски, склучување или обновување договори со лица неспособни за плаќање, со пропуштање
да се оствари побарување или на друг начин ги повредува своите должноста при управувањето со имотот
или при водењето на работите и со тоа ќе предизвика
стечај, ќе се казни со затвор од три месеци до три
години.
Злоупотреба на постапката за присилно
порамнување или стечај
Член 256
(1) Тој којшто во постапката за присилно порамнување или во стечајната постапка ќе пријави лажно побарување или побарување по лажен исплатен ред, за да
оствари право кое не му припаѓа, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.
(2) Доверител, член на одбор на доверители или
стечаен управник, кој за себе или за друг ќе прими
имотна корист или ветување на имотна корист, за да се
донесе или да не се донесе одлука во определена смисла
или на друг начин да оштети барем еден доверител во
постапката за присилно порамнување или стечај ќе се
казни со парична казна или затвор до три години.
(3) Со казната од став 1 ќе се казни тој којшто на
доверител, член на одборот на доверители или стечајниот управник ќе му даде или вети имотна корист заради остварување на делото од став 1.

Член 257

(1) Тој којшто со намера за себе или за друг да
прибави противправна имотна корист со сила или со
сериозна закана ќе присили друг да стори или да не
стори нешто на штета на свој или на туѓ имот, ќе се
казни со затвор од три месеци до пет години.
(2) Тој којшто делото од став 1 ќе го стори во состав
на група, банда или друго здружение или со употреба на
огнено оружје или опасно орудие или ако притоа е
прибавена значителна имотна корист или настапила
значителна имотна штета, ќе се казни со затвор најмалку една година.
(3) Со казната од став 2 се казнува и тој којшто
делото од став 1 ќе го стори за награда.
Уцена
Член 259
(1) Тој којшто со намера за себе или за друг да
прибави противправна имотна корист ќе му се закани
на друг дека за него или за нему блиско лице ќе открие
нешто што би можело да и наштети на неговата или
нивната чест или на неговиот или нивниот углед и со
тоа го присили да стори или да не стори нешто на штета
на својот или на туѓ имот, ќе се казни со затвор од три
месеци до пет години.
(2) Тој којшто делото од став 1 ќе го стори како член
на група, банда или друго здружение или е прибавена
значителна имотна корист или настапила значителна
имотна штета, ќе се казни со затвор од една до десет
години.
Лихварство
Член 260
(1) Тој којшто за услугата што му ја прави на некое
лице прима или договара за себе или за друг ^сразмерна имотна корист искористувајќи ја неговата тешка
имотна состојба, тешките станбени прилики, нуждата,
недоволно искуство или лекомисленоста, ќе се казни со
парична казна или со затвор до три години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и тој којшто
неовластено се занимава со давање пари или други потрошни предмети на заем со договор и притоа договара
несразмерна имотна корист.
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Прикривање
Член 261
(1) Тој којшто ќе купи, ќе прими во залог или на
друг начин ќе прибави, прикрие или претури предмет за
кој знае дека е прибавен со кривично дело или она што
е добиено за него со продажба или со замена, ќе се
казни со парична казна или со затвор до три години.
(2) Тој којшто ќе го стори делото од став 1, а можел
да знае дека предметот е прибавен со кривично дело, ќе
се казни со парична казна или со затвор до една година.
(3) Ако вредноста на предметот од став 1 или став 2
е значителна или предметот е од посебно научно, културно или историско значење, сторителот ќе се казни
со затвор од три месеци до пет години.
Делотворно каење
Член 262
Судот може да го ослободи од казна сторителот на
делата од членовите 235, 239, 240, 241, 242, 243, 244,
245,246, 248 и 255 ако го вратил предметот, ја надоместил штетата или на друг начин ги отстранил штетните
последици на кривичното дело пред да дознае дека е
откриен.
Гонење за дела меѓу блиски сродници
Член 263
Освен за делата за кои се гони по приватна тужба
или по предлог, за кривичните дела од членовите 235,
236, 239 став 3, 242, 252 став 1 и 261 ако се сторени
спрема брачен другар, крвен сродник во права линија,
брат или сестра, посвоител или посвоеник или спрема
друго лице со кое сторителот живее во заедничко домаќинство, гонењето се презема по приватна тужба.
Глава

дваесетичетврта

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ СПОМЕНИЦИ НА
КУЛТУРАТА, АХРИВСКИОТ МАТЕРИЈАЛ И
ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ
Оштетување или уништување на споменици
од културно и историско значење
Член 264
„ (1) Тој којшто ќе оштети или уништи споменик на
култура, архивска граѓа, регистратурски материјал, библиотечни вредности или природна реткост, ќе се казни
со парична казна или со затвор до три години.
(2) Тој којшто без дозвола на надлежен орган ќе
изврши конзерваторски или реставраторски работи или
без дозвола или спротивно на забраната врши археолошки ископувања или истражувања или други истражувачки работи на споменик на култура, архивски или
регистратурски материјал, библиотечни вредности или
природна реткост, па поради тоа тие се тешко оштетени или ќе го загубат својството ,ќе се казни со затвор
од една до пет години.
Присвојување на споменици на култура,
архивски материјал или природна реткост
или друг археолошки материјал
Член 265
(1) Тој којшто при археолошки ископувања, архивски истражувања, геолошко-палеонтолоппсо и минеролошко-петрографски истражувања, ископувања или на
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друг начин ќе присвои ископина, материјал или најден
предмет што претставува споменик на култура, архивски материјал или природна реткост, ќе секазни со
затвор од една до десет години.
(2) Тој којшто со намера да прибави противправна
имотна корист присвои предмети со археолошко значење, ќе се казни со затвор од една до пет години.
Изнесување во странство споменик на култура,
архивски материјал или природна реткост
Член 266
Тој којшто без дозвола на надлежен орган ќе изнесе
во странство споменик на култура или архивски материјал, забележан документарен материјал, архивски
матерѕдал во микрофилм или фотокопира^, ксерографирана или на друг начин забележана библиотечна
вредност или предмет што претставува природна реткост, ќе се казни со затвор од една до десет години.
Уништување или прикривање на
необработен архивски материјал
Член 267
Тој којшто ќе уништи или прикрие регистратурски
материјал пред да биде одбран од него архивскиот материјал така што тој не може да послужи како извор на
архивска граѓа, ќе се казни со парична казна или со
затвор до три години.
Глава д ва е с етиветта
КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ
ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ, ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ
^СТОПАНСТВОТО
Фалсификување пари
Член 268
(1) Тој којшто ќе направи лажни пари со намера да
ги пушти во оптек кдко вистински или тој којшто ќе
преиначи вистински пари со намера да ги пушти во
оптек или тој којшто такви лажни пари ќе пушти во
оптек, ќе се казни со затвор од една до десет години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој којшто
прибавува лажни пари со намера да ги пушти во оптек
како вистински.
(3) Ако поради делата од ставовите 1 и 2 дошло до
растројство во стопанството на земјата, сторителот ќе
се казни со затвор најмалку пет години.
(4) Тој којшто лажни пари што ги примил како вистински ќе ги пушти во оптек или тој којшто знаел дека
се направени лажни пари или дека лажни пари се пуштени во оптек, па тоа нема да го пријави, ќе се казни со
парична казна или со затвор до три години.
(5) Лажните пари ќе се одземат.
Фалсификување на хартии од вредност
Член 269
(1) Тој којшто ќе направи лажни хартии од вредност
или тој којшто ќе преиначи вистинска хартија од вредност, со намера да ги употреби како вистински или да
му ги даде на друг на употреба или тој којшто таквите
лажни хартии ќе ги употреби како вистински, ќе се
казни со затвор од една до десет години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој којшто
прибавува лажни хартии од вредност со намера да ги
пушти во оптек како вистински.
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(3) Тој којшто лажни хартии од вредно^ што ги
примил како вистински ќе ги пушти во оптек или тој
којшто знае дека се направени лажни хартии од вредност или дека лажни хартии од вредност се пуштени во
оптек, па тоа нема да го пријави, ќе се казни со парична
казна или со затвор до три години.
(4) Лажните хартии од вредност ќе се одземат.
фалсификување на знаци за вредност
Член 270
(1) Тој којшто ќе направи лажни таксени или поштенски марки или други знаци за вредност или тој
којшто ќе преиначи некој од тие вистински знаци, со
намера да ги употреби како вистински или да му ги даде
на друг на употреба или тој којшто таквите лажни
знаци ќе ги употреби како .вистински или со таква намера ќе ги прибави, ќе се казни со парична казна или со
затвор до три години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој којшто со
отстранување на жигот со кој знаците од став 1 се
поништуваат или на некој друг начин на веќе употребени знаци им дава изглед како да не се употребени или
тој којшто тие употребени знаци ќе ги употреби или
продаде како да важат.
(3) Лажните знаци за вредност ќе се одземат.
Правење, набавување или отуѓување
средства за фалсификување
Член 271
(1) Тој којшто прави, набавува, продава или дава на
употреба средства за правење лажни знаци за вредност;
ќе се казни со парична казна или со затвор до една
година.
(2) Тој којшто прави, набавува, продава или дава на
употреба средства за правење лажни пари или лажни
хартии од вредност , ќе се казни со затвор од шест
месеци до пет години.
(3) Средствата од ставовите 1 и 2 ќе се одземат.
Фалсификување знаци за обележување
на стоки, мери и тегови
Член 272
(1) Тој којшто со намера да ги употреби како вистински ќе направи лажни знаци за обележување на домашна или странска стока, како печати, жигови или
мери со кои се жигосува злато, сребро, добиток, дрво
или некакви други стоки или ќе преиначи вистински
знаци или тој којшто лажни знаци ќе употреби како
вистински ќе се казни со затвор од три месеци до пет
години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и тој којшто ќе
изврши фалсификувано на мери шш тегови.
П) Тој кајшто неовластен прави, набавува, продава
или даг,а на употреба средства за правење знаци за
обележување на стока, како и лажни мери и тегови, ќе
се казни со парична казна или со затвор до три години.
(4) Лажните знаци, мери и тегови, како и средствата
за нивно правење ќе се одземат.
Перење вари и друга противправна
имотна корнет
Член 273
(1) Тој којшто во банкарското, финансиското или
друго стопанско работење ќе пушти во 01Ѓгек, ќе
прими, преземе, замени или раситни пари за кон знае
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дека се прибавени со трговија со наркотични дроги,
трговија со оружје или со друго казниво дејство или на
друг начин ќе прикрие дека потекнуваат од вакви извори ќе се казни со затвор од една до десет годиш!.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и тој којшто ќе
пушти во продажба или во друг вид на промет имот,
предмети од вредност или други добра за кои знае дека
се прибавени со трговија со наркотични дроги, трговија
со оружје или со друго казниво дејство или на друг
начин ќе прикрие дека потекнуваат од вакви извори.
(3) Тој којшто ќе го стори делото од ставовите 1 и 2,
а бил должен и можел да знае дека парите и другата
имотна корист се прибавени со казниво дејство, ќе се
казни со парична казна или со затвор до три години.
(4) Тој којшто дедото од ставовите 1 и 2 ќе го
изврши како член на група, банда или друго здружение
што се занимава со перење пари и друга имотна корист,
ќе се казни со затвор најмалку пет години.
(5) Парите и другата непосредна и посредна имотна
корист ќе се одземат, а ако одземањето не е можно
поради нивното префрлање во странство, од сторителот ќе се одземе друг имот што одговара на нивната
вредност.
Издавање чек без покритие и злоупотреба
на кредитна картичка
Член 274
(1) Тој којшто со намера за себе или за друг да
прибави противправна имотна корист ќе издаде или ќе
пушти во промет чек за кој знае дека нема поѕфитие во
износ кој е изрично забранет со договорот за употреба
на чекот, па со тоа ќе прибави поголема противправна
имотна корист, ќе се казни со парична казна или со
затвор до три години.
(2) Со казната од став 1 ќе сс казни и тој којшто со
намера за прибавување противправна имотна корист ќе
употреби банковна кредитна или банкомат картичка за
подигање пари или плаќање на стоки и услуги, за кои
знае дека нема покритие во износ кој изречно е забранет со договорот за употреба на картичката, па со тоа
прибави поголема имотна корист.
(3) Ако со делото од ставовите 1 и 2 е прибавена
значителна имотна корист, сторителот ќе се казни со
затвор од една до пет години.
(4) Ако сторителот на делото од ставовите 1 и 2
обезбеди покритие пред да дознае дека е откриен, може
да се ослободи од казна.
Измама ири работењето со
хартии од вредност
Член 275
(1) Тој којшто при пуштање во промет акции или
други хартии од вредност лажно ќе ја прикаже имотната состојба на правното лице кое ги пушта во промет,
податоците за добивката или загубите, неговото финансиско работење или други податоци за работењето
на правното лице кои влијаат врз нивната вредност на
пазарот и со тоа ќе наведе едно или повеќе лица да ги
купуваат или продаваат акциите или другите хартии од
вредност, ќе се казни со парична казна или со затвор до
три години.
\
(2) Со казната од став 1 се казнува и тој којшто во
правно лице спротивно на својата должност за чување
деловна тајна, ќе соопшти на неовластено лице или на
друг начин ќе искористи податок кој претставува деловна тајна што влијае врз цената на хартијата од вредност и со тоа ќе доведе во нееднаква положба физички
или правни лица на пазарот на хартии од вре^ост.
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(3) Ако со делото од ставовите 1 и 2 сторителот
прибавил за себе или за друг значителна имотна корист
или за друг предизвикал значителна имотна штета или
во тоа оштети поголем број лица, ќе се казни со затвор
од една до десет години.
Недозволено производство
. Член 276
(1) Тој којшто произведува или преработува стоки
чие производство или преработување е забрането, ако
не постојат обележја на некое друго потешко дело, ќе
се казни со парична казна или со затвор до една година.
(2) Стоките и средствата за произведување или за
преработување ќе се одземат.
Недозволена трговија
Член 277
(1) Тој којшто неовластено купува, продава или разменува предмети или стоки од поголема вредност,
чијшто промет е забранет или ограничен, ако не постојат обележја на некое друго дело, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.
(2) Ако сторителот на делото од став 1 организирал
мрежа на препродавачи или посредници, ќе се казни со
парична казна или со затвор до три години.
(3) Предметите и стоката на недозволената трговија
ќе се одземат.
Криумчарење
Член 278
(1) Тој којшто се занимава со пренесување стоки
преку царинската линија избегнувајќи ја царинската
контрола или тој којшто избегнувајќи ја царинската
контрола ќе пренесе стока од поголема вредност, ќе се
казни со парична казна или со затвор до три години.
(2) Тој којшто организира банда, група или друго
здружение заради вршење на делото од став 1 или за
растурање на неоцаринети стоки или делото го изврши
вооружен со огнено оружје или со употреба на сила или
закана, ќе се казни со затвор од една до пет години.
(3) Стоките што се предмет на делото од ставовите 1
и 2 и средствата за нивно пренесување и растурање ќе
се одземат.
Даночно затајување
Член 279
(1) Тој којшто со намера самиот или некој друг да
одбегне целосно или делумно плаќање данок, придонес
или некоја друга давачка на која е обврзан со закон,
дава лажни податоци за своите приходи, предметите
или другите факти од влијание за утврдување на износот на ваквите обврски или тој којшто со иста намера
во случај на задолжителна пријава не пријави приход,
односно предмет или друг факт од влијание за утврду
вање ца ваквите обврски, а износот на обЈирск^г^ с од
поголема вредност, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години и со парична казна.
(2) Ако износот на обврската од став 1 е значителен,
сторителот ќе се казни со затвор од една до пет годиш
и со парична казна.
Фалсификување или уништување
деловни книги
Член 280
(1) Тој којшто во деловна исправа, книга или спис,
што е должен да го води врз основа на закон или друг
пропис, ќе внесе невистинити податоци или не ќе внесе
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некој важен податок или со својот потпис или печат ќе
завери деловна исправа, книга или спис со невистинита
содржина или со својот потпис или печат ќе овозможи
правење на исправа, книга или спис со невистинита
содржина, ќе се казни со парична казна или со затвор
до три години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и тој којшто
невистинита деловна исправа, книга или спис ќе употреби како да се вистинити или деловна исправа, книга
или спис ќе уништи, прикрие, оштети или на друг начин
ќе ги направи неупотребливи.
Оддавање и неовластено прибавување
деловна тајна
Член 281
(1) Тој којшто на неповикано лице ќе му соопшти,
ќе му предаде или на друг начин ќе му ги направи
достапни податоците што со закон се прогласени за
деловна тајна, како и тој којшто прибавува вакви податоци со намера да ги предаде на неповикано лице, ќе се
казни со затвор од една до пет години.
(2) Тој којшто на неповикано лице ќе му соопшти,
ќе му предаде или на друг начин ќе му ги направи
достапни податоците што со пропис или со одлука на
надлежен орган на управување се прогласени за деловна тајна, ако оддавањето на овие податоци предизвикало или можело да предизвика потешки штетни последици, како и тој којшто прибавува вакви податоци
со намера да ги предаде на неповикано лице, ќе се казни
со затвор од три месеци до три години.
(3) Ако податоците од ставовите 1 и 2 се од особена
важност или ако оддавањето, односно прибавувањето
на податоците е извршено заради нивно изнесување во
странство или ако сторителот примил поткуп, ќе се
казни со затвор од една до десет години.
Повода на рамноправноста во вршењето
на ш ш и к к а дејност
Член 282
(1) Тој којшто со злоупотреба на својата службена
положба ИЛИ овластување ќе го ограничи слободното
движење на средства за репродукција на определено
подрачје, ќе го одземе или ограничи правото на претпријатие и друго правно лице на определено подрачје да
се занимава со промет на стоки и услуги, ќе стави
правно лице во нерамноправна положба спрема други
правни лица во поглед на условите за работа или за
вршење промет на стоки и услуги или ќе го ограничи
слободното вршење на дејноста или слободната размена на стоки и услуги, ќе се казни со затвор од шест
месеци до пет години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој којшто ќе ја
искористи својата општествена положба или влијание
а^ се. извршг
'
Создавање монополска положба ш
предизвикување растројство на пазарот
Член 283
Тој којшто во вршење на стопанска дејност спротивно на закон или друг пропис ќе склучи спогодба со
која друго правно лице се ограничува во слободниот
промет на стоки и услуги на определено подрачје или со
определено правно лице ќе склучи спошдба со која на
друг начин се создава монополска положба на пазарот,
па поради тоа правното лице ќе се здобие со значителна
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имотна корист или за друг настапи значителна штета,
ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.
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Глава д в а е сетишестта
КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ОПШТАТА
СИГУРНОСТ НА ЛУЃЕТО И ИМОТОТ

Нелојална конкуренција но работа на
надворешно-трговскиот промет

Предизвикување општа опасност

Член 284

Член 288

(1) Застапник или претставник на домашно правно
лице кој знаејќи дека друго домашно правно лице претходно постигнало спогодба со странска фирма за работа во надворешно-трговскиот промет или дека претстои склучување договор за таа работа, ќе и даде понуда на таа фирма за продажба или за купување на ист
вид стока, односно за извршување на иста услуга, па
поради тоа странската фирма ќе се откаже од склучување на договорот или договорот ќе се склучи под понеповолни услови за домашното правно лице, ќе се
казни со затвор од шест месеци до пет години.
(2) Ако сторителот на делото од став 1 постигнал
поголема корист или за друг настапила поголема
штета, ќе се казни со затвор од една до десет години.
Неовластена употреба на туѓа фирма
Член 285
(1) Тој којшто со намера да измами купувачи или
корисници на услуги ќе се послужи со туѓа фирма, туѓ
жиг или заштитен знак или со туѓа посебна ознака на
стоки, на потекло на производ или услуга, ќе се казни
со парична казна или со затвор до три години.
(2) Со казната од став 1 се казнува тој којшто со
намера да ги измами купувачите во производството неовластено ќе искористи туѓи мостри или модели или ќе
пушти во промет предмети изработени врз основа на
нив.
(3) Предметите од ставовите 1 и 2 ќе се одземат.
Неовластена употреба на туѓ пронајдок
Член 286
(1) Тој којшто неовластено ќе употреби, објави, отстапи или пренесе туѓ пријавен или заштитен пронајдок, ќе се казни со парична казна или со затвор до три
години.
(2) Предметите ќе се одземат.
(3) Гонењето се презема по предлог.

(1) Тој којшто со пожар, поплава, експлозија, отров
или отровен гас, јонизирачко зрачење, моторна сила,
електрична или друга енергија или со друго општоопасно дејство или средство ќе предизвика значителна
опасност за животот или телото на луѓето или за имот
од големи размери, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни службено или
одговорно лице кое нема да постави пропишани уреди
за заштита од пожар, експлозија,поплава, отрови,
отровни гасови или јонизирачки зрачења или овие
уреди не га одржува во исправна состојба или во случај
на употреба не ги стави во дејство или воопшто не
постапува според прописите или техничките правила за
мерките за заштита и со тоа предизвика опасност за
животот или телото на луѓето или за имотот од големи
размери.
(3) Ако делото од ставовите 1 и 2 е сторено на место
каде што се собрани поголем број луѓе, сторителот ќе
се казни со затвор од една до пет години.
(4) Тој којшто делото од ставовите 1, 2 и 3 го стори
од небрежност, ќе се казни со парична казна или со
затвор до три години.
Предизвикување опасност при
градежни работи
Член 289
(1) Одговорно лице кое при проектирање, раководење или изведување на некаква градба или градежни
работи ќе постапи спротивно на прописите или на општопризнатите технички правила и со тоа предизвика
опасност за животот или телото на луѓето или за имот
од големи размери, ќе се казни со затвор од три месеци
до пет години.
(2) Ако делото од став 1 е сторено од небрежност,
сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор
до три години.
Оштетување на заштитни уреди
Член 290

Злоупотреба на овластување во стопанството
Член 287
(1) Одговорно лице кое со намера да прибави противправна имотна корист за правното лице во кое работи или за друго правно лице: создава или држи недозволени фондови во земјата или во странство или со
составување на исправа со невистинита содржина, со
лажен биланс, процена или инвентарисување или со
друго лажно прикажување или со прикривање на факти
ја прикажува невистинито состојбата и движењето на
средствата и на резултатите на работењето и на тој
начин ќе ги доведе во заблуда органите на управување
во правното лице при донесувањето на одлуки, ќе се
казни со затвор од една до пет години.
(2) Ако со делото од став 1 е прибавена значителна
имотна корист, сторителот ќе се казни со затвор од
една до десет години.

(1) Тој којшто во рудници, фабрики, работилници
или воопшто во работата ќе уништи, оштети, ќе направи неупотребливи или ќе отстрани заштитни уреди и
со тоа ќе предизвика опасност за животот или телото
на луѓето или за имот од големи размери, ќе се казни со
затвор од една до пет години.
(2) Одговорно лице во рудник, фабрика, работилница или воопшто на работа што нема да постави заштитни уреди или не ги одржува во исправна состојба или
во случај на потреба не ги стави во дејство или воопшто
не постапува според прописите и техничките правила за
заштита во работата и со тоа предизика опасност за
животот или телото на луѓето или за имот од големи
размери, ќе се казни со затвор од три месеци до пет
години.
(3) Ако делото од ставовите 1 и 2 е сторено од
небрежност, сторителот ќе се казни со парична казна
или со затвор до три години.
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луѓе или имот од значителна вредност, неовластено
изработува, произведува, собира, крие или на друг му
овозможува до нив неовластено да дојде или непрописно да ги пренесе, ќе се казни со парична казнагогасо
затвор до една година.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој којшто
Уништување или оштетување
спротивно на прописите за промет на експлозив или
јавни инсталации
лесно запалив материјал ќе го предаде таквиот материјал за превоз со јавни превозни средства или самиот го
Член 291
(1) Тој којшто ќе уништи, оштети, отстрани, измени пренесува користејќи јавни превозни средства.
или ќе ги направи неупотребливи инсталациите за јавна
Неучество во отстранување
употреба на вода, топлина, плин или енергија или инопшта опасност
сталациите на системите за врски и со тоа ќе предизвика значително нарушување на редовниот живот на
Член 296
граѓаните или стопанското работење, ќе се казни со
затвор од шест месеци до пет години.
Тој којшто спротивно на наредба или повик на над(2) Тој којшто делото од став 1 ќе го стори од небрежност, ќе се казни со парична казна или со затвор лежен орган или организација без оправдана причина
ќе одбие да учествува во отстранување опасност од
до една година.
пожар, поплава или слична општа непогода, ќе се казни
со
парична казна или со затвор до една година.
Тешки дела против општата сигурност

(4) При изрекување условна осуда за делото од ставовите 1 , 2 и 3 судот на сторителот ќе му наложи услов
во определен рок да ги постави заштитните уреди или
да ги оспособи за дејство.

Член 292
(1) Ако поради делото од членовите 288 ставови 1, 2
и 3 , 289 став 1, 290 ставови 1 и 2 и 291 став 1 настапи
тешка телесна повреда на некое лице или поголема
имотна штета, сторителот ќе се казни со затвор од една
до десет години.
(2) Ако поради делото од членовите 288 ставови 1 , 2
и 3, 289 став 1, 290 ставови 1 и 2 и 291 став 1, настапи
смрт на едно или Повеќе лица, сторителот ќе се казни
со затвор најмалку три години.
(3) Ако поради делото од членовите 288 став 4, 289
став 2, 290 став 3 и 291 став 2 настапи тешка телесна
повреда на некое лице или поголема имотна штета,
сторителот ќе се казни со затвор од три месеци до пет
години.
(4) Ако поради делото од членовите 288 став 4, 289
став 2, 290 став 3 и 291 став 2 настапи смрт на едно или
повеќе лица, сторителот ќе се казни со затвор од една
до пет години.

Глава

дваесетнседна

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТА
НА ЈАВНИОТ СООБРАЌАЈ
Загрозување на безбедноста на сообраќајот
Член 297

(1) Учесник во сообраќај на јавните патишта кој не
се придржува кои прописите и со тоа ќе го загрози
јавниот сообраќај така што ќе ги доведе во опасност
животот или телото на луѓето или имот од значителен
обем, па поради тоа некое лице телесно ќе биде повредено или ќе настапи значителна имотна штета, ќе се
казни со парична казна или со затвор до три години.
(2) Тој којшто не се придржува кои прописите за
безбедноста на автобуски, железнички, воздушен и
бродски сообраќај, сообраќај на жичари или сообраќај
со други средства за масовен јавен превоз и со тоа ќе
предизвика опасност за животот или телото на луѓето
Оштетување брани
или за имотот од значителен обем, ќе се казни со заЧлен 293 .
твор од шест месеци до пет години.
(3) Тој којшто делото од ставовите 1 и 2 ќе го стори
Тој којшто ќе оштети брани или уреди што служат
од
небрежност, ќе се казни со парична казна ш/и со
како заштита од природни непогоди, ќе се казни со
затвор до една година.
парична казна или со затвор до една година.
Неотстранување опасност

I
Член 294
(1) Тој којшто со навремена пријава до надлежен
орган или на друг начин не ќе преземе мерки за отстранување пожар, поплава, експлозија, сообраќајна несреќа или некаква друга опасност за животот или телото на луѓето или за имот од значителен обем иако тоа
можел да ги стори без ризик за себе или за друг, ќе се
казни со парична казна или со затвор до една година.
(2) Тој којшто со одвраќање или на друг начин ќе
спречи друг во преземање мерки за отстранување на
пожар, експлозија, сообраќајна несреќа или друга опасност за животот или телото на луѓето или за имот од
големи размери, ќе се казни со затвор од три месеци до
три години.
Неовластено производство и промет
со општоопасни матери
Член 295
(1) Тој којшто јонизирачки или друѓи материи кон
можат да предизвикаат општа опасност за животот на

Загрозување на безбедноста на сообраќајот
со опасно дејство или средство
Член 298
(1) Тој којшто ќе уништи, отстрани или потешко
оштети сообраќаен уред, средство или знак или уред за
сигнализација што служи за безбедност на сообраќајот
или ќе даде погрешен сигнал или знак или ќе постави
пречка на сообраќајницата или на друг начин ќе ја загрози безбедноста на сообраќајот и со тоа ќе предизвика опасност за животот или телото на луѓето или за
имот од значителен обем, ќе се казни со парична казна
или со затвор до три години.
(2) Тој којшто делото од став 1 ќе го стори од небрежност, ќе се казни со парична казна или со затвор
до една година.
Несовесно вршење надзор над сообраќајот
Член 299
(1) Одговорно лице на кое му е доверен надзор врз
состојбата и одржувањето на сообраќајници и објекти
на нив, врз превозните средства или јавниот сообраќај
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или врз исполнувањето на пропишаните услова за работа на возач или на коешто му е доверено раководење
со превоз, што со несовесно вршење на должноста ќе
предизвика опасност за животот или телото на луѓето
или за имот од значителен обем, ќе се казни со затвор
од шест месеци до пет години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни одговорно лице
кое ќе издаде налог за возење и ќе даде дозвола за
превоз иако знаел дека возачот поради замор, болест,
замаеност или поради други причини не е во состојба
безбедно да управува со возилото или дека возилото не
е исправно и со тоа ќе предизвика опасност за животот
или телото на луѓето или за имот од значителен обем.
(3) Тој којшто делото од став 1 ќе го стори од небрежност, ќе се казни со парична казна или со затвор
до три години.

Загрозување на безбедноста на
воздушниот сообраќај

Член 301

Велепредавство

Член 303

(1) Тој којшто во воздухоплов ќе внесе експлозивна
или слична направа или супстанција, ќе ги уништи или
оштети уредите за навигација или ќе предизвика друга
штета на воздухопловот, ќе даде лажни известувања во
врска со летот, непрописно или неправилно ќе управува
со летот, ќе ја пропушти должноста за надзор врз безбедноста на воздушниот сообраќај или на друг начин ќе
ја доведе во опасност безбедноста на летот во воздухопловот, ќе се казни со затвор од една до десет години.
(2) Ако поради делото од став 1 настапила смрт на
едно или повеќе лица или е предизвикано уништување
на воздухопловот, сторителот ќе се казни со затвор
најмалку пет години.
Тешки дела против безбедноста на луѓето и
( 3 ) АЈКО при извршувањето на делото од став 1 некое
имотот во сообраќајот
лице со умисла е лишено од живот, сторителот ќе се
казни со затвор најмалку десет години или со доживоЧлен 300
тен затвор.
(4) Ако делото од став 1 е сторено од небрежност,
(1) Ако поради делото од членовите 297 ставови 1 и
сторителот
ќе се казни со парична казна или со затвор
2,298 став 1 и 299 ставови 1 и 2 или некое лице е тешко
телесно повредено или настапи имотна штета од го- до три години.
(5) Ако поради делото од став 4 настапила смрт на
леми размери, сторителот ќе се казни со затвор од една
едно или повеќе лица, или е предизвикано уништување
до десет години.
(2) Ако поради делото од членовите 297 ставови 1 и на воздухопловот, сторителот ќе се казни со затвор од
2,298 став 1 и 299 ставови 1 и 2 настапи смрт на едно или една до пет години.
повеќе лица, сторителот ќе се казни со затвор најмалку
Уништување или отстранувањее знак што
три години.
служи за безбедност на воздушниот
(3) Ако поради делото од членовите 297 став 3, 298
сообракај
став 2 и 299 став 3 настапи тешка телесна повреда на
некое лице или имотна штета од големи размери, стоЧлен 304
рителот ќе се казни со затвор од три месеци до три
години.
Тој којшто ќе уништи, оштети или отстрани знак за
(4) Ако поради делото од членовите 297 став 3, 298 безбедност на воздушниот сообраќај, ќе се казни со
став 2 и 299 став 3 настапи смрт на едно или повеќе парична казна или со затвор до три години.
лица, сторителот ќе се казни со затвор од една до пет
години.
Глава
дваесетносма
Неукажување помош на лице повредено
КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ДРЖАВАТА
во сообраќајна незгода

(1) Возач на моторно возило или на друго превозно
средство кој ќе остави без помош лице повредено со тоа
превозно средство, ќе се казни со парична казна или со
затвор до една година.
(2) Ако поради неукажување помош настапила
тешка телесна повреда или смрт на повредениот, сторителот ќе се казни со затвор од три месеци до пет години.
Грабнување воздухоплов или брод
Член 302
(1) Тој којшто со сила или сериозна закана ќе ја
преземе контролата над воздухоплов во лет или брод
што плови, ќе се казни со затвор најмалку една година.
(2) Ако поради делото од став 1 настапила смрт на
едно или повеќе лица или е предизвикано уништување
на воздухопловот илибродот, сторителот ќе се казни со
затвор најмалку пет години.
(3) Ако при извршувањето на делото од став 1 сторителот со умисла лишил некое лице од живот, ќе се
казни со затвор намалку десет години или со доживотен затвор.

Член 305
Тој којшто со употреба на сила или сериозна закана
ќе се обиде да го измени уставниот поредок ца Република Македонија или да ги собори највисоките
државни органи, ќе се казни со затвор најмалку пет
години.
Признавање на окупација
Член 306
Граѓанин на Република Македонија кој ќе признае
окупација на Република Македонија или на нејзин одделен дел, ќе се казни со затвор најмалку десет години
или доживотен затвор.
Загрозување на територијалната целина
Член 307
(1) Тој којшто со употреба на сила или сериозна
закана со употреба на сила ќе се обиде да отцепи дел од
територијата на Република Македонија или дел од таа
територија да припои кон друга држава, ќе се казни со
затвор најмалку пет години.
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(2) Тој којшто со употреба на сила или сериозна
закана со употреба на сипа ќе се обиде да ги измени
границите на Република Македонија, ќе се казни со
затвор најмалку три години.

експлозија, пожар, поплава или друго огаптоопасно дејство или акт на насилство, создавајќи чувство на несигурност или страв кај граѓаните, ќе се казни со затвор
најмалку три години.

Загрозување на независноста

Диверзија

Член 308

Член 314

Граѓанин на Република Македонија кој ќе ја доведе
Република Македонија во положба на потчинетост или
зависност спрема некоја друга држава, ќе се казќи со
затвор најмалку пет години.

Тој којшто со намера да го загрози уставниот поредок или безбедноста на Република Македонија ќе
уништи или ќе оштети индустриски, земјоделски или
друг стопански објект, сообраќајно средство, систем за
врски, систем за снабдување со вода, топлина, гас или
друг вид енергија, брана или друг објект од поголемо
значење за стопанството или за редовниот живот на
граѓаните, ќе се казни со затвор најмалку пет години.

Убиство на претставници од највисоките
државни органи
Член 309
Тој којшто со намера да го загрози уставниот поредок или безбедноста на Република Македонија ќе го
лиши од живот претседателот на Републиката, на Собранието, на Владата, на Уставниот суд или на Врховниот суд на Република Македонија, ќе се казни со затвор најмалку десет години или со доживотен затвор.

Саботажа
Член 315

Грабнување претставници на
највисоките државни органи

Тој којшто во вршењето на својата работна обврска
со намера да го загрози уставниот поредок или безбедноста на Република Македонија на прикриен, подмолен
или друг начин, ќе предизвика значителна штета за
државен орган, установа или правно лице во кое работи
или за друг државен орган, установа или правно лице,
ќе се казни со затвор најмалку три години.

Член 310

Шпионажа

(1) Тој којшто со намера да го загрози уставниот
поредок или безбедноста на Република Македонија ќе
изврши грабнување на претседател на Републиката, на
Собранието, на Владата, на Уставниот суд или на
Врховниот суд на Република Македонија, ќе се казни со
затвор најмалку три години.
(2) Сторителот на делото од став 1 кој грабнатата
личност доброволно ќе ја пушти на слобода пред да
биде откриен, може да се ослободи од казна.

Член 316

Насилство спрема претставници на
највисоките државни органи
Член 311
Тој коешто со намера да го загрози уставниот поредок или безбедноста на Република Македонија со сила
или со сериозна закана ќе го спречи нешто да стори или
ќе го присили нешто да стори или да не стори во вршењето на неговата должност претседателот на Републиката, на Собранието, на Владата, на Уставниот суд или
на Врховниот суд на Република Македонија, ќе се казни
со затвор најмалку три години.
Вооружен бунт
Член 312

/

(1) Тој којшто учествува во вооружен бунт насочен
кон загрозување на уставниот поредок или безбедноста
на Република Македонија, ќе се казни со затвор најмалку три години.
(2) Организаторот или поттикнувачот на бунтот, ќе
се казни со затвор најмалку пет години.

(1) Тој којшто државната тајна ќе ја соопшти, предаде или ќе ја стори достапна на странска држава, организација или на лице кое им служи, ќе се казни со
затвор најмалку три години.
(2) Тој којшто за странска држава или организација
ќе создаде разузнавачка служба во Република Македонија или ќе раководи со неа, ќе се казни со затвор
најмалку пет години.
(3) Тој којшто ќе стапи во странска разузнавачка
служба, ќе прибира за неа податоци или на друг начин
ќе ја помога нејзината работа, ќе се казни со затвор од
една до десет години.
(4) Тој којшто прибавува тајни податоци или документи со намера да ги соопшти или предаде на странска
држава, организација или на лице кое им служи, ќе се
казни со затвор од една до десет години.
(5) Ако делото од ставовите 1 и 4 е сторено за време
на војна или непосредна воена опасност или предизвикало тешки последици за безбедноста, економската или
воената моќ на Република Македонија, сторителот ќе
се казни со затвор најмалку пет години.
(6) Како државна тајна се сметаат податоците или
документите што со ^акон или со друг пропис или со
одлука на надлежниот орган донесени врз основа на
закон, се прогласени за државна тајна и чие откривање
имало или можело да има штетни последици за политичките, економските или воените интереси на Република Македонија.
Оддавање државна тајна
Член 317

Тероризам
Член 313
Тој којшто со намера да го загрози уставниот поредок или безбедноста на Република Македонија ќе предизвика или сериозно ќе се закани со предизвикување

(1) Тој којшто на јавноста или на неповикано лице
ќе соопшти, предаде или стори достапна државна тајна
што му е доверена, ќе се казни со затвор од една до
десет години.
(2) Тој којшто на јавноста или на неповикано лице
ќе му соопшти, предаде или стори достапни податоци
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или документи за кои знае дека се државна тајна, а до
кои дошол на противправен начин, ќе се казни со затвор од една до пет години.
(3) Ако делото од став 1 е извршено за време на
војна или непосредна воена опасност или довело до
загрозување
безбедноста на економската или воената моќ на Република Македонија сторителот ќе се
казни со затвор најмалку три години.
(4) Ако делото од став 1 е сторено од небрежност,
сторителот ќе се казни со затвор од шест месеци до пет
години.

ции или учествува во војна или вооружен судир како
борец против Република Македонија или нејзиниве сојузници, ќе се казни со затвор најмалку три години:
(2) Тој којшто врбува граѓанин на Република Макдонија за служба во непријателска војска или во други
непријателски вооружени формации или за учество Во
војна или вооружен судир против Република Македон
нија или нејзините сојузници, ќе се казни со затвор
најмалку пет години.

Повикување на насилна промена на
уставниот поредок

Член 323
Граѓанин на Република Македонија кој за време на
војна го помага непријателот во спроведувањево ма
реквизиција, одземање храна или друг имот ала во
спроведување други присилни мерки спрема населението, ќе се казни со затвор најмалку една година,

Член 318
Тој којшто со намера да го загрози уставниот поредок или безбедноста на Република Македонија, јавно
или со ширење списи повикува или поттикнува на непосредно извршување на делата од членовите 307 до 317,
ќе се казни со затвор од три месеци до пет години.
Предизвикување национална, расна и верска
омраза, раздор и нетрпеливост
Член 319
(1) Тој којшто со присилба, малтретирање, загрозување на сигурноста, излагање на подбив на националните, етничките или верските симболи, со оштетување
туѓи предмети, со сквернавење споменици, гробови или
на друг начин ќе предизвика или ќе разгори национална, расна или верска омраза, раздор или нетрпеливост, ќе се казни со затвор од една до пет години.
(2) Тој којшто делото од став 1 го врши со злоупотреба на положбата или на овластувањето или ако поради тие дела дошло до безредие и насилства спрема
луѓе или до имотна штета од големи размери, ќе се
казни со затвор од една до десет години.
Повреда на територијалниот суверенитет
Член 320
Тој којшто со намера да го загрози уставниот поредок или безбедноста на Република Македонија повредувајќи ги правилата на меѓународното право ќе навлезе
на територијата на Република Македонија, ќе се казни
со затвор од една до пет години.
Спречување на борба против непријателот
Член 321
(1) Граѓанин на Република Македонија кој за време
на војна или вооружен судир ги спречува граѓаните на
Република Македонија или граѓаните на нејзините сојузници да водат борба против непријателот, ќе се
казни со затвор најмалку пет години.
(2) Граѓанин на Република Македонија кој за време
на војна или вооружен судир ги одвраќа граѓаните на
Република Македонија или граѓаните на нејзините сојузници да водат борба против непријателот, ќе се
казни со затвор најмалку една година.

Помагање на непријателот

Здружување заради непријателска дејност
Член 324
(1) Тој којшто создава заговор, банда, група или
друго здружение на лица заради вршење на кривичните
дела од членовите 305 до 311, 313 , 314, 315, 321 и 322
став 2, ќе се казни со затвор од една до десет години
(2) Тој којшто ќе стане припадник на здружението
од став 1, ќе се казни со затвор од шест месеци До пет
години.
(3) Сторителот на делото од став 1 кој со откривме
на здружението или на друг начин, ќе го спречи извршувањето на кривичните дела предвидени во став I, Ќе
се казни со затвор од три месеци до три години, а ноже
и да се ослободи од казната.
(4) Припадник на здружение од став 1 кој ќе го
открие здружението пред да стори во негов состав или
за него некое кривично дело предвидено во тој став, ќе
се ослободи од казната.
Криевме и помагање на сторител по
извршено кривично дело
Член 325
(1) Тој којшто крие сторител на кривично дело од
членовите 305 до 317 и 324 му дава засолниште, храна,
пари или други средства, му служи за одржување врска,
презема дејствија насочени кон спречување на неговото
откривање или фаќање или на друг начин му укажува
помош, ќе се казни со затвор од една до десет години.
(2) Казната за делото од став 1 не може да биде
потешка според видот ниту според висината од казната
пропишана за кривичното дело извршено од сторителот на кого му е помогнато.
(3) Нема да се казни лицето на кое сторителот од
делата наведени во став 1 му е брачен другар, лице ное
со него живее во трајна вонбрачна заедница, крвен
сродник во права линија, брат или сестра, посвоител
или посвоеник, како и нивните брачни другари или лицата со кои живеат во трајна вонбрачна заедница.
Казнување за подготвување

Служба во непријателска војска

Член 326
Тој којшто подготвува извршување на кривично
дело (член 18 став 3) од членовите 305 до 309,312 до 315
и од член 317 став 1, ќе се казни со затвор од една до
десет години.

Член 322

Казнување за најтешките форми на кривичен дела

(1) Граѓанин на Република Македонија кој за време
на војна или вооружен судир служи во непријателска
војска или во други непријателски вооружени форма-

Член 327
(1) Ако со кривичното дело од член 305, член
членовите 312 до 315 е предизвикана смртнаедно
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или повеќе лица ита имотна штета од големи размери,
сторителот ќе се казни со затвор најмалку десет години.
(2) Ако при извршувањето на делото од став 1 сторителот со умисла лишил од живот едно или повеќе
лица, ќе се казни со затвор најмалку десет години или
со доживотен затвор.
(3) Со казната од став 2 ќе се казни и тој којшто ќе
стори кривично дело од членовите 305,306 и 307, од 312
до 316 и член 324 за време на војна или непосредна
воена опасност.
Глава

д,ваесетндеветта

КРИВИЧНИ ДЕДА ПРОТИВ
ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ
Неизвршување и одбивање
извршување наредба
Член 328
(1) Воено лице кое не ќе изврши или ќе одбие да
изврши наредба на претпоставен во врска со службата,
па поради тоа ќе настапат потешки штетни последици
за службата или службата е потешко загрозена, ќе се
казни со затвор од три месеци до три години.
(2) Воено лице кое од небрежност не ќе ја изврши
наредбата на претпоставениот од став 1, ќе се казни со
парична казна или со затвор до една година.
- (3) Нема кривично дело ако военото лице одбие да
изврши незаконита наредба.
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Спротивставување на стражар, стража,
патрола, дежурен или на друго воено
лице во слична служба
Член 331
Воено лице кое му се спротивставува на стражар,
стража, патрола, на дежурен или на друго воено лице
во слична служба додека ја врши својата службена
должност, како и воено лице кое не ќе го послуша
нивниот повик или не ќе ја изврши или ќе одбие да ја
изврши нивната наредба, па поради тоа ќе настапат
потешки штетни последици за службата или службата е
потешко загрозена, ќе се казни со затвор од шест месеци до три години.
Присилба спрема воено лице во вршењето
на службената должност
Член 332
(1) Тој којшто со сила или со закана дека непосредно
ќе употреби сила, ќе спречи воено лице во вршењето на
службената должност или ќе го присили на вршење на
службена должност, ќе се казни со затвор од шест месеци до три години.
(2) Обидот за делото од став 1 е казнив.
(3) Ако поради извршување на делото од став 1
настапиле тешки Последици за службата, сторителот ќе
се казни со затвор од шест месеци до пет години.
Напад на воено лице во вршењето на службата

Одбивање на примање и употреба на оружје

Член 333

Член 329
(1) Воено лице кое надвор од случајот определен со
закон ќе одбие да прими оружје или да го употреби по
наредба или според правилата на службата, ќе се казни
со затвор од една до пет години.
(2) Воен обврзник кој без оправдана причина ќе
одбие да прими оружје од надлежниот орган што му се
доделува во врска со службата во резервниот состав на
вооружените сили, ќе се казни со затвор од три месеци
до три години.

(1) Тој којшто ќе нападне или сериозно се заканува
дека ќе нападне воено лице во вршењето на службата,
ќе се казни со парична казна или со затвор до три
години.
(2) Ако при извршувањето на делото од став 1 сторителот му нанел на военото лице телесна повреда или
се заканувал со употреба на оружје, ќе се казни со
затвор од шест месеци до пет години.
(3) Ако при извршувањето на делото од став 1 на
воено лице му е нанесена тешка телесна повреда или
настапиле тешки последици за службата, сторителот ќе
се казни со затвор од една до десет години.
(4) Ако при извршувањето на делото од став 1 сторителот со умисла го лишил од живот военото лице, ќе
се казни со затвор најмалку десет години или со доживотен затвор.

Спротивставување на претпоставен
Член 330
(1) Воено лице кое заедно со други воени лица ќе се
спротивстави на наредба на претпоставен во врска со
службата и не сака да ја изврши или ќе одбие да ја врши
својата должност, ќе се казни со затвор од три месеци
до пет години.
(2) Ако делото од став 1 е извршено организирано,
сторителот ќе се казни со затвор од една до десет години.
(3) Ако делото од ставовите 1 и 2 е извршено со
употреба на оружје, сторителот ќе се казни со затвор
најмалку една година.
(4) Военото лице кое при извршувањето на делото
од став 3 ќе лиши од живот друг поради небрежност, ќе
се казни со затвор најмалку три години.
(5) Военото лице кое при извршувањето на делото
од ставовите 1 и 2 ќе лиши од живот друг со умисла, ќе
се казни со затвор најмалку пет години или со доживотен затвор.
(6) Воен старешина кој во случај на делото од ставовите 1 , 2 и 3 и став 5 не ќе преземе потребни мерки да
се воспостави ред, ќе се казни со затвор од една до пет
години.

Поблаго казнување за делата од член 328 н
членовите 330 до 333
Член 334
Ако сторителот на делата од член 328 ставови 1 и 3,
член 330 став 1, член 331, член 332 ставови 1 и 2 и член
333 ставови 1 и 2 бил предизвикан со незаконито или
грубо постапување на военото лице, може да се казни
поблаго или да се ослободи од казна.
Малтретирање на потчинет или помлад
Член 335
(1) Воен старешина кој во службата или во врска со
службата малтретира потчинет или помлад или со него
постапува на начин со кој се навредува човечкото достоинство, ќе се казни со затвор од три месеци до три
години.
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(2) Ако делото од став 1 е извршено спрема повеќе
лица, сторителот ќе се казни со затвор од една до пет
години.
Повреда на стражарска^ патролна или
на друга слична служба
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(2) Ако делото од став 1 е извршено со поднесување
извештај или рапорт од особена важност поради што
настапиле тешки последица, сторителот ќе се казни со
затвор од една до пет години.
(3) Ако делото од став 2 е сторено од небрежност,
сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор
до една година.

Член 336
(1) Воено лице кое ќе постапи спротивно на прописите за стражарска патролна служба, служба на дежурен или за друга слична служба, па поради тоа ќе настапат потешки штетни последици за службата или службата е потешко загрозена, ќе се казни со парична казна
или со затвор до една година.
(2) Ако делото од став 1 е сторено кај склад за
оружје, муниција или експлозивен материјал или кај
друг објект од големо значење, сторителот ќе се казни
со затвор од три месеци до три години.
(3) Ако поради делото од ставовите 1 и 2 настапила
тешка телесна повреда на некое лице или имотна штета
од големи размери или настапиле други тешки последици, сторителот ќе се казни со затвор од шесгмесеци
до пет години.
(4) Ако поради делото од ставовите 1 и 2 настапила
смрт на некое лице, сторителот ќе се казни со затвор од
една до десет години.
(5) Ако делата од ставовите 1 до 4 се сторени од
небрежност, сторителот ќе се казни за делото од став 1
со затвор до шест месеци, за делото од став 2 со парична казна или со затвор до една година, за делото од
став 3 со парична казна или со затвор до три години и за
делото Од став 4 со парична казна или со затвор до пет
години.
Повреда на чувањето на државната граница
Член 337
(1) Воено лице кое вршејќи ја службата на границата ќе постапи спротивно на прописите за чувањето на
државната даница, па поради тоа ќе настапат потешки
штетни последици за службата или службата е потешко
загрозена, ќе се казни со затвор од три месеци до три
години.
(2) Ако поради делото од став 1 настапила тешка
телесна повреда или имотна штета од големи размери
или настапиле други тешки последици, сторителот ќе
се казни со затвор од шест месеци до пет години.
(3) Ако поради делото од став 1 настапила смрт на
некое лице, сторителот ќе се казни со затвор од една до
десет години.
(4) Ако делото од став 1 е сторено од небрежност,
сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор
до една година.
(5) Ако поради делото од став 4 настапила последица од став 2 , сторителот ќе се казни со парична казна
или со затвор до три години, а ако настапила последица
од став 3, сторителот ќе се казни со затвор од една до
пет години.
Поднесување на невистинит рапорт и извештаи
Член 338
(1) Воено лице кое во вршењето на должноста ќе
поднесе рапорт или извештај со невистинита содржина
или во рапортот или извештајот ќе премолчи некој
факт што не смеело да го премолчи, па поради тоа ќе
настапат потешки штетни последици за службата или
службата е потешко загрозена, ќе се казни со парична
казна или со затвор до една година.

Непреземање мерки за заштита
на воена единица
Член 339
(1) Воен старешина кој не ќе преземе пропишани,
дадени со наредба или други очигледно потребни мерки
за чување на животот и здравјето на луѓето што му се
доверени, за осигурување и одржување во исправна состојба на објектите, предметите и средствата што служат за борбена готовност, за уредно снабдување на
единицата што му е доверена со храна, опрема или
материјал, за чување и нега на добиток или навреме и
уредно да се извршат осигурителни работи или обезбедување на објектите што му се доверени, па со тоа ќе го
доведе во опасност животот на луѓето или тешко ќе го
загрози здравјето на луѓето или имотот од голема вредност, ќе се казни со парична казна или со затвор до три
години.
(2) Ако поради делото од став 1 настапила тешка
телесна повреда или имотна штета од поголеми размери или настапиле друга тешки последици, сторителот ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.
(3) Ако поради делото од став 1 настапила смрт на
некое лице, сторителот ќе се казни со затвор од една до
десет години.
(4) Ако делото од став 1 е сторено од небрежност,
сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор
до една година.
(5) Ако поради делото од став 4 настапила последицата од став 2, сторителот ќе се казни со парична казна
или со затвор до три години, а ако настапила последицата од став 3, сторителот ќе се казни со затвор од една
до пет години.

Необезбедување ири воени вежби
Член 340
(1) Воено лице кое при вежба, обука или во вршењето опит не ќе преземе пропишани, дадени со наредба
или очигледно потребни мерки за обезбедување или
претпазливост, па со тоа ќе го доведе во опасност животот на луѓето или тешко ќе го загрози здравјето на
луѓето или имотот од голема вредност, ќе се казни со
парична казна или со затвор до три години.
(2) Ако поради делото од став 1 настапила тешка
телесна повреда или имотна штета од поголеми размери или настапиле други тешки последици, сторителот ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.
(3) Ако поради делото од став 1 настапила смрт на
некое лице, сторителот ќе се казни со затвор од една до
десет години.
(4) Ако делото од став 1 е сторено од небрежност,
сторителот ќе се казни со парична казна или со Затвор
до една година.
(5) Ако поради делото од став 4 настапила последицата од став 2, сторителот ќе се казни со парична казна
или со затвор до три години, а ако настапила последицата од став 3, сторителот ќе се казни со затвор од една
до пет години.
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Неодзивање на позив и одбегнување
на воена служба
Член 341
(1) Тој којшто без оправдана причина нема да дојде
во определено време на регрутирање, заради соопштување на воен распоред или прием на оружје или на
служење на воениот рок, воена вежба или друга воена
служба, иако е повикан со поединечна или со општа
покана, ќе се казни со парична казна или со затвор до
една година.
(2) Тој којшто се крие за да ја одбегне обврската од
став 1, иако е повикан со поединечна или со општа
покана, ќе се казни со затвор од три месеци до три
години.
(3) Тој којшто ќе ја напушти земјата или ќе остане
во странство за да одбегне регрутирање или служење на
воениот рок, воена вежба или друга воена служба, ќе се
казни со затвор од една до пет години.
(4) Тој којшто повикува или поттикнува повеќе лица
на изв,ршување на делата од ставовите 1 ,2 и 3, ќе се
казни за делото од став 1 со парична казна или затвор
до три години, а за делото од ставовите 2 и 3, со затвор
од една до десет години.
(5) Сторителот на делото од ставовите 2 и 3 кој
доброволно ќе му се јави на надлежниот државен орган
може да се казни поблаго или да се ослободи од казна.
Одбегнување на воена служба со
онеспособување или измама
Член 342
(1) Тој којшто со намера да ја одбегне воената
служба или да биде распореден на полесна должност, ќе
се рани или на друг начин привремено ќе се онеспособи
за воена служба или ќе му дозволи на друг привремено
ца го онеспособи, како и оној којшто друг со негово
одобрение или без одобрение со иста намера привремено ќе го онеспособи, ќе се казни со затвор од три
месеци до пет години.
(2) Ако со извршување на делото од став 1 настапила трајна неспособност за воена служба, Сторителот
ќе се казни со затвор од една до пет години.
(3) Тој којшто со намера од став 1 симулира болест
или ќе употреби лажна исправа за себе или за друг или
ќе постапи на друг измамнички начин ,ќе се казни , со
затвор од три месеци до три години.
Противзаконито ослободување од воена служба
Член 343
Тој којшто со злоупотреба на својата положба или
овластување ќе стори да се ослободи од должност или
да се распореди на полесна должност воено лице или
лице кое подлежи на воена обврска, ќе се казни со
затвор од една до пет години.
Самоволно оддалечување и бегство
од вооружените сили
Член 344
(1) Воено лице кое самоволно ќе ја напушти својата
единица или служба и нема да се врати на должност во
рок од десет дена или во истиот рок нема да се врати на
должност од дозволен престој надвор од едницата или
службата, ќе се казни со парична казна или со затвор до
една година.
(2) Со казна од став 1 ќе се казни и воено лице кое
повеќе од двапати и пократко од десет дена недозволено престојува надвор од својата единица или служба.
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(3) Воено лице кое самоволно ќе ја напушти својата
единица или служба за време на извршување на важна
задача или зголемен степен на борбена готовност на
единицата ќе се казни со затвор од три месеци до три
години.
(4) Воено лице кое се крие за да ја одбегне службата
во вооружените сили или кое самоволно ќе ја напушти 4
својата единица или служба и нема да се врати на должност во рок од 30 дена или во истиот рок нема да се
врати од дозволен престој надвор од единицата или
службата, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет
години.
(5) Воено лице кое ќе ја напушти земјата или ќе
остане во странство за да ја одбегне службата во вооружените сили, ќе се казни со затвор од една до десет
години.
(6) Воено лице кое подготвува бегство во странство
за да ја одбегне службата во вооружените сили, ќе се
казни со затвор од шест месеци до пет години.
(7) Сторителот на делото од ставовите 3 и 4 кој
доброволно ќе му се јави на надлежниот државен орган,
може да се казни поблаго.
ѕ
Несовесна изработка и преземање
на воен материјал
Член 345
(1) Воено или друго лице на кое во претпријатие, во
друга организација, заедница или установа која работи'
за потребите на одбраната му е доверено раководењето
и контролата со производствениот или со друг стопански процес или надзорот над нив, кое несовесно ја врши
обврската што му е доверена, па поради тоа оружјето,
муницијата, експлозивот или друго борбено средство не
ќе бидат изработени навреме или не му одговараат на
определениот квалитет, ќе се казни со затвор од три
месеци до три години.
(2) Со казна од став 1 ќе се казни воено лице кое
вршејќи ја несовесно службата ќе прими предмети за
снабдување, опрема или вооружување на војската што
не им одговараат на пропишаните услови или на договорот.
(3) Ако поради делата од ставовите 1 и 2 настапиле
тешки последици, сторителот ќе се казни со затвор од
една до пет години.
(4) Ако делата од ставовите 1 и 2 се , сторени од
небрежност, сторителот ќе се казни со парична казна
или со затвор до една година.
(5) Ако поради делото од став 4 настапила последицата од став 3 , сторителот ќе се казни со затвор од три
месеци до три години.
Непрописен н невнимателен однос спрема
доверено оружје
Член 346
(1) Тој којшто непрописно или невнимателно држи,
чува или ракува со доверено оружје, муниција или експлозив што му припаѓа на воена единица или воена
установа и со тоа предизвика нивно оштетување во
поголема мера, уништување или исчезнување, ќе се
казни со парична казна или со затвор до една година.
(2) Ракувач на склад за оружје, муниција, експлозив
и на други борбени средства, кој не ќе преземе мерки за
нивно обезбедување или одржување, па поради тоа ќе
настапи оштетување, уништување или исчезнување на
тие борбени средства, ќе се казни со затвор од три
месеци до пет години.
(3) Ако поради делото од став 2 настапила имотна
штета од големи размери, сторителот ќе се казни со
затвор од една до десет години.
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(4) Ако делото од став 2 е сторено од небрежност,сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор
до три години.
(5) Ако поради делото од став 4 настапила последицата од став 3, сторителот ќе се казни со затвор од три
месеци до пет години.

нет, ќе се казни со парична казна или со затвор до една
година.
(2) Тој којшто неовластено прави скици или цртежи
на воени објекти или на борбени средства или ги фотохрафира, односно на друг начин ги снима, ќе се казни со
парична казна или со затвор до три години.

Противзаконито располагање со доверено оружје

Услови за изрекување иа дисциплинска
казна, односно мерка

Член 347
Тој којшто ќе присвои, отуѓи, заложи, му предаде на
друг на користење, оштети или уништи оружје, муниција или експлозив што му се доверени на употреба кои
служат за потребите на одбраната на Република Македонија, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет
години.
Кражба па оружје иле дел од
борбено средство
Член 348
(1) Тој којшто ќе украде оружје, муниција, експлозив или дел од борбено средство кое служи за потребите на одбраната на Република Македонија, ќе се
казни со затвор од три месеци до пет години.
(2) Ако вредноста на предметите од став 1 преминува поголема имотна вредност или ако кражбата е
сторена со одбивање или со провалување на затворени
згради, соби, каси, ормани или други затворени простории или од страна на повеќе лица кои се здружиле за
вршење на кражба или на особено опасен или дрзок
начин или од страна на лице кое кај себе имало оружје
или опасно орудие заради напад или одбрана или за
време на пожар, поплава или слична несреќа, сторителот ќе се казни со затвор од една да десет години.
(3) Ако вредноста на предметите од став 1 е значителна, сторителот ќе се казни со затвор најмалку пет
години.

Член 351
За кривично дело против вооружените сили за кое е
пропишана казна затвор до три години, наместо кривична санкција, може на воено лице да му се изрече
дисциплинска казна, односно мерка утврдена со закон
ако делото добило особено лесен вид и ако тоа го бараат интересите на службата.
Одговорност за кривично дело извршено
но наредба на претпоставениот
Член 352
Нема да се казни потчинетиот ако стори кривично
дело по наредба на претпоставениот, а таа наредба се
однесува на службената должност, освен ако наредбата
била насочена кон извршување на воено злосторство
или друго тешко кривично дело или ако знаел дека
извршувањето на наредбата претставува кривично
дело.
Глава

триесетти

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ СЛУЖБЕНАТА
ДОЛЖНОСТ
Злоупотреба на службената
положба и овластување

Одавање на воена тајна

Член 353

Член 349
(1) Воено или друго лице кое, спротивно на своите
должности за чување на воена тајна, ќе му соопшти,
предаде на друг или на друг начин ќе му ги стори достапни податоците кои се воена тајна или прибавува
такви податоци со намера да му ги предаде на неповикано лице, ќе се казни со затвор од три месеци до пет
години,
(2) Ако делото од став 1 е сторено од користољубие
или во однос на особено доверливи податоци или заради
објавување или користење на податоците во странство,
сторителот ќе се казни со затвор најмалку една година.
(3) Ако делото од став 1 е сторено од небрежност,
сторителот ќе се казни со парична казна или со затвор
до три години.

(1) Службено лице кое со искористување на својата
службена положба или овластување, со пречекорување
на границите на своето службено овластување или со
неизвршување на својата службена должност ќе прибави за себе или за друг некаква корист или на друг ќе
му нанесе штета, ќе се казни со затвор од шест месеци
до три години.
(2) Ако сторителот на делото од став 1 ќе прибави
поголема имотна корист или ќе предизвика поголема
имотна штета или потешко ќе ги повреди правата на
друг, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет
години.
(3) Ако сторителот на делото од став 1 прибави
значителна имотна корист или нанесе значителна
штета, сторителот ќе се казни со затвор од една до
десет години,

или можело да има потешки штетни последици за вооружените сили и за нивните подготовки за одбрана на
Република Македонија.
Неовластено влегување во воени објекти
и правење скици или цртежи на воени
објекти и борбени средства
Член 350
(1) Тој којшто заради извидување неовластено ќе
влезе во воен објект иако знаел дека пристапот е забра-

Член 354
(1) Службено лице кое со намера да прибави за себе
или за друг противправна имотна корист ќе присвои
пари, хартии од вредност или други подвижни предмети
доверени во службата, ќе се казни со затвор од шест
месеци до пет години.
(2) Ако сторителот на делото од став 1 прибавил
поголема имотна корист, ќе се казни со затвор од една
до десет години.
(3) Ако сторителот на делото од став 1 прибавил
значителна имотна корист, ќе се казни со затвор најмалку три години.
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(4) Ако сторителот на делото од (лав 1 прибавил
мала имотна корист и одел кои тоа да прибави таква
имотна корист, ќе се казни со парична казна или со
затвор до една година.
Измама во службата
Член 355
(1) Службено лице кое во вршење на службата со
намера за себе или за друг да прибави противправна
имотна корист со поднесување лажни сметки или на
друг начин ќе доведе во заблуда овластено лице на
изврши незаконита исплата, ќе се казни со затвор од
шест месеци до пет години.
(2) Ако со делото од став 1 е прибавена поголема
имотна корист, сторителот ќе се казни со затвор ед
една до десет години.
(3) Ако со делото од став 1 е прибавена значителна
имотна корист, сторителот ќе се казни со затвор нај
малку три години.
Послужување во службата
Член 356
Службено лице кое неовластено ќе се послужи со
пари, со хартии од вредност или со други подвижни
предмети доверени во службата или овие предмети неовластено ќе му ги даде на друг да се послужи, ќе се
казни со затвор од три месеци до пет години.
Примање поткуп
Член 357
(1) Службено лице кое ќе побара или ќе прими пода
рок или друга корист или ќе прими ветување за подарок
или друга корист да изврши за во рамките на свое го
службено овластувала службено дејство што не би смеело да го изврши или да не изврши службено дејство
што би морало да го изврши, ќе се казни со затвор од
една до десет години.
(2) Службено лице кое ќе побара или ќе прими пода
рок или друга корист или ќе прими ветување за подарок
или на друга корист, за да изврши во рамките на своето
службено овластување службено дејство што би мо
рало да го изврши или да не изврши службено дејство
што не би смеело да го изврши, ќе се казни со затвор од
шест месеци до пет години.
(3) Службено лице кое по извршувањето или неизвршувањето на службеното дејство наведено во ста
вовите 1 и 2 во врска со него ќе побара или ќе прими
подарок или друга корист, ќе се казни со затвор од три
месеци до три години.
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ство што не би смеело да го изврши или да не изврши
службено дејство што би морало да го изврши или тој
којшто посредува при ова, ќе се казни со затвор од шест
месеци до пет години- .
(2) Тој којшто на службено лице ќе му даде или ќе
му вети подарок или друга корист за да изврши во
рамките на своето службено овластување службено дејство што би морало да го изврши или да не изврши
службено дејство што не би смеело да го изврши или тој
којшто посредува при ова, ќе се казни со парична казна
или со затвор до три години.
(.4) Сторителот на делото од ставовите 1 и 2 кој дал
поткуп по барање од службено лице, а ќе го пријави
пред да дознае дека делото е откриено ќе се ослободи
од казна.
(4) одредбите од ставовите 1,2 и 3 се применуваат и
кога поткупот е даден или ветен на одговорно лице, во
врска со делото од член 357.
(5) Дадениот подарок или имотна корне! ќе се одземат. а во случајот од став 3 ќе му се вратат на лицето
кое го дано поткупот.
Противзаконито посредување
Член 359
(1) ТОЈ којшто ќе прими награда или друга корист со
искористување на својата службена или општествена
положба и влијание за да посредува да се изврши или да
не се изврши некое службено дејство, ќе се казни со
парична казна или со затвор до три години.
(2) ТОЈ којшто со искористување на својата службена или општествена положба или влијание ќе посредува да се изврши службено дејство што не би смеело да
се изврши или да не се изврши службено дејство што би
морало да се изврши, ќе се казни со затвор од шест
месеци до пет години.
(3) Ако делото од став 2 е сторено во врска со покренување или водење кривична постапка против определено лице, сторителот ќе се казни со затвор од една до
пет години.
(4) Ако за посредувањето од ставовите 2 и 3 е примена награда или друга корист, сторителот ќе сс казни
со затвор од една до десет години.
Одавање службена тајна
Член 360
(1) Тој кој што на јавноста ИЛИ на неповикано лице
ќе соопшти, предаде или на друг начин ќе му ги стори
достапни податоците што претставуваат службена
тајна или прибавува такви податоци со намера да ги
соопшти или предаде на јавноста или на неповикано
лице, ќе се казни со затвор од три месеци до пет години.
(2) Ако делото од став 1 е сторено од користољубие
или заради користење на податоците во странство, сто-

(4) Како службена тајна се сметаат податоците или
документите што со закон, со друг пропис или со одлука на надлежниот органа донесени врз основа на закон
се прогласени како службена тајна и чие откривање
има или може да има штетни последици за службата.
Давање поткуп
Член З58
(1) Тој којшто на службено лице ќе му даде или ќе
му вети подарок или друга корист за да изврпт во
рамките на своето службено овластување службено деј-

Фалсификување службена искрава
Член 361
(1) Службено лице кое во службена исправа, книга
или спис ќе внесе невистинити податоци или нема да
внесе некој важен податок или со свој потпис, односно
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со службен печат ќе завери службена исправа, книга
или спис со невистинита содржина или со СВОЈ 'потпис,
односно со службен печат ќе овозможи правење службена исправа, книга или спис со невистинита содржина,
ќе се казни со затвор од три месеци до пет години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и службено лице
кое исправите од тој став ќе ги употреби во службата
како да се вистинити или ќе ги уништи, прикрие или во
поголема мера ќе ги оштети или на друг начин ќе ги
направи неупотребливи.
(3) Одговорно лице во правно лице кое располага со
државен или општествен имот кое ќе ги стори делата од
ставовите 1 и 2 ќе се казни со казната пропишана за тие
дела.
Противзаконита наплата и исплата
Член 362
Службено лице или одговорно лице во правно лице
кое располага со државен или општествен имот кое од
некого ќе наплати износ што тој не е должен да го
плати или ќе му наплати повеќе отколку што е должен
да плати или кое при исплатата или предавањето на
предметите ќе исплати или ќе предаде помалку отколку
што бил должен, ќе се казни со парична казна или со
затвор до три години.
Глава

трнесетннрва

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ПРАВОСУДСТВОТО
Непријавување подготвување
на кривично дело
Член 363
(1) Тој којшто знае дека се подготвува извршување
на кривично дело за кое според законот може да се
изрече казна затвор од пет години или потешка казна,
па во времето кога с уште било можно да се спречи
неговото извршување не го пријавил тоа, а делото било
.во обид или извршено, ќе се казни со парична казна или
со затвор до една година.
(2) Ако не е пријавено подготвување на кривично
дело за кое според законот може да се изрече казна
доживотен затвор, сторителот ќе се казни со казна затвор од една до пет години.
(3) Нема да се казни за непријавување на подготвување кривично дело од став 1, лице на кое сторителот
му е брачен другар, крвен сродник во права линија,
брат или сестра, посвоител или посвоеник или лице кое
со сторителот живее во трајна вонбрачна заедница.
Непријавување кривично дело
или сторител
Член 364
(1) Службено лице кое свесно ќе пропушти да пријави кривично дело за кое дознало во вршењето на
својата должност, ако за тоа дело според законот може
да се изрече казна затвор од пет години или потешка
казна, а делото се гони по службена должност, ќе се
казни со парична казна или со затвор од една до три
години.
(2) Нема да се казни за делото од став 1 лице на кое
сторителот му е брачен другар, крвен сродник во права
линија, брат или сестра, посвоител или посвоеник или
лице кое со сторителот живее во трајна вонбрачна заедница.
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Помагање на сторител по извршено
кривично дело
Член 365
(1) Тој којшто ќе скрие сторител на кривично дело
за кое гонењето се презема по службена должност или
со прикривање на орудијата, трагите, предметите или
на друг начин ќе му помогне да не биде откриен или тој
којшто крие осудено лице или презема други дејствија
со кои се оди кон тоа да не се изврши казната, изречените мерки На безбедност или да не се применат воспитните мерки упатување во воспитна установа или во воспитно-поправен дом, ќе се казни со парична казна или
со затвор до една година.
(2) Тој којшто ќе му помогне на сторител на кривично дело за кое е пропишана казна затвор од пет
години или потешка, ќе се казни со затвор од три месеци до пет години.
(3) Тој којшто ќе му помогне на сторител на кривично дело за кое е пропишана казна доживотен затвор, ќе се казни со затвор од една до десет години.
(4) Казната за делото од став 1 не може да биде
потешка според видот ниту според висината од казната
пропишана за кривичното дело извршено од сторителот на делото.
(5) Нема да се казни за делото од ставовите 1, 2 и 3
лице на кое сторителот му е брачен другар, крвен сродник во права линија, брат или сестра, посвоител или
посвоеник или лице кое со сторителот живее во трајна
вонбрачна заедница.
Лажно пријавување на кривично дело Член 366
(1) Тој којшто ќе пријави друг дека сторил кривично
дело за кое гонењето се презема по службена должност, а знае дека не е сторител, ќе се казни со затвор од
три месеци до три години.
(2) Тој којшто со подметнување траги или предмети
на кривично дело или на друг начин ќе предизвика
поведување на кривична постапка за кривично дело за
кое гонењето се презема по службена должност против
лице за кое знае дека не е сторител ќе се казни со
затвор од една до три години.
(3) Тој којшто ќе пријави дека сторил кривично дело
за кое гонењето се презема по службена должнот, иако
не го стори ќе се казни со парична казна или со затвор
до три месеци.
(4) Со казната од став 3 ќе се казни и тој којшто ќе
пријави дека е сторено кривично дело за кое гонењето
се презема по службена должност, иако знае дека тоа
дело не е сторело.
Давање лажен исказ
Член 367
1) Сведок, вештак, преведувач или толкувач кој
пред суд или во управна, прекршочна или дисциплинска
постапка ќе даде лажен исказ, ќе се казни со парична
казна или со затвор до три месеци.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни странка која при
изведување доказ со сослушување на странки во процесна или во управна постапка ќе даде лажен исказ, а
врз овој исказ е заснована одлуката донесена во таа
постапка.
(3) Ако лажниот исказ од став 1 е даден во кривична
постапка, сторителот ќе се казни со затвор од три месеци до пет години.
(4) Ако поради делото од став 3 настапиле особено
тешки последици за обвинетиот, сторителот ќе се
казни со затвор од една до десет години
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(5) Ако сторителот доброволно го отповика својот
лажен исказ пред да се донесе правосилна одлука, може
да се ослободи од казна.
Спречување на докажување
Член 368
(1) Тој којшто со намера да го спречи или отежне
докажувањето ќе скриеуништи, оштети или делумно
или целосно ќе стори неупотреблива туѓа исправа или
предмет што служи за докажување, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и тој којшто со
иста намера ќе отстрани, уништи, расипе, помести или
премести меѓник, земјомерски или друг знак за сопственост или за друго право врз недвижност или за право на
употреба на вода, или тој којшто со иста намера лажно
ќе постави ваков знак.
,
Повреда на тајноста на постапката
Член 369
Тој којшто неовластено ќе го открие она што го
дознал во постапка пред суд или во управна, прекршочна или дисциплинска постапка, што со закон или со
одлука на судот или органот што ја води дисциплинската постапка е прогласено како тајна, ќе се казни со
парична казна или со затвор до една година.
Бунт на лица лишени од слобода
Член 370
(1) Тој којшто во установа во која се наоѓа врз основа на законита одлука за лишувано од слобода, ќе
организира бунт на лица лишени од слобода, со намера
насилно да се ослободат или заеднички да ги нападнат
службените лица во таа установа или со сила или со
сериозна закана на употреба на сила да ги присилат
нешто да сторат или да не сторат што е спротивно со
нивната должност, ќе се казни со затвор од шест месеци
до три години.
(2) Учесникот во бунтот од став 1, ќе се казни со
затвор од три месеци до една година.
(3) Сторителот на делото од ставовите 1 и 2 кој ќе
употреби сила, ќе се казни со затвор од шест месеци до
пет години.
(4) Сторителот на делото од ставовите 1 и 2 кој
доброволно ќе се откаже од бунтот пред да се употреби
сила или сериозна закана, ќе се ослободи од казна.
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сторителот ќе се казни со затвор од една до десет години.
Противзаконито ослободување на лице
лишено од слобода
Член 373
Службено' лице кое спротивно на законот ќе ослободи лице лишено од слобода кое му е доверено на
чување или ќе му помогне да побегне, ќе се казни со
затвор од три месеци до пет години.
Противправно присвојување на предмети
ири претрес или во постапка на извршување
Член 374
Службено лице кое при претрес на дом, простории
или лица или во постапка на извршувано противправно
ќе одземе туѓ подвижен предмет со намера да го присвои, ќе се казни со затвор од една до десет години.
Присилба спрема правосуден работник
Член 375
(1) Тој којшто судија, судија-поротник, јавен обвинител, јавен правобранител или нивен заменик со сила
или со сериозна закана ќе го присили нешто да стори,
да не стори или да трпи, ќе се казни со парична казна
или со затвор до три години.
(2) Обидот е казнив.
Изигрување на забрани од изречените
мерки на безбедност и од правните
последици на осудата
Член 376
(1) Тој којшто на друг ќе му овозможи да врши
одредено занимање, професионална дејност или должност или други работи, иако знае дека тоа му е забрането со изречена мерка на безбедност или со правни
последици од осудата, ќе се казни со парична казна или
со затвор до една година.
(2) Ако делото од став 1 го стори службено лице, ќе
се казни со парична казна или со затвор до три години.

Бегство на лице лишено од слобода

Неизвршување на судска одлука

Член 371

Член 377

Тој којшто ќе побегне од установата во која со законита одлука е лишен од слобода со употреба на сила
или сериозна закана дека непосредно ќе нападне врз
животот или телото на друг, ќе се казни со затвор од
три месеци до пет години.

(1) Службено или одговорно лице кое нема да постапи по правосилна одлука на суд со која е одлучено за
враќање на работник на работа, ќе се казни со парична
казна или со затвор до една година.
(2) Службено лице или одговорно лице во правно
лице кое врши јавни овластувања што ќе одбие да
изврши правосилна и извршна судска одлука што е
должно да ја изврши, ќе се казни со парична казна или
со затвор до три години.
(3) Со казната од став 2 ќе се казни службено или
одговорно лице кое ќе одбие да изврши одлука на
Уставниот суд на Република Македонија што е должно
да ја изврши.
(4) Ако делото од ставовите 1, 2 и 3 предизвикало
потешка повреда на правата на друг или значителна
имотна штета, сторителот ќе се казни со затвор од една
до пет години.

Овозможување бегство на лице
лишено од слобода
Член 372
(1) Тој којшто со сила, сериозна закана, со измама
или на друг начин ќе му овозможи бегство на лице кое
врз основа на законита одлука ^ лишено од слобода, ќе
се казни со затвор од три месеци до пет години.
(2) Ако делото од став 1 е сторено во група или со
употреба на огнено оружје или друго опасно орудие,
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Глава

триесетнвтора

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ПРАВНИОТ
СООБРАЌАЈ
Фалсификување исправа
Член 378
(1) Тој којшто ќе направи лажна исправа или ќе
преправи вистинска исправа со намера таквата исправа
да се употреби како вистинска или тој којшто лажната
или преправената исправа ќе ја употреби како вистинска, ќе се казни со парична казна или со затвор до три
години.
(2) Обидот е казнив.
(3) Ако делото од став 1 е сторено во однос на јавна
исправа,тестамент, меница, чек, јавна или службена
книга или друга книга што мора да се води врз основа
на закон, сторителот ќе се казни со затвор од три месеци до пет години.
Посебни случаи на фалсификување исправи
Член 379
Ќе се смета дека сторил дело фалсификување на
исправа и ќе се казни според член 378 :
1) тој којшто некоја хартија, бланкет или на некој
друг предмет на кој некое лице го ставило својот потпис
неовластено ќе пополни со изјава што е од значење за
правните односи,
2) тој којшто ќе измами друг за содржината на
исправата за да го стави својот потпис врз неа, сметајќи
дека се потпишува под друга исправа или под друга
содржина,
3) тој којшто ќе издаде исправа од името на некое
лице без негово овластување или од името на лице кое
не постои,
4) тој којшто како издавач на исправа кон својот
потпис ќе додаде дека има некаква положба, звање или
чин иако нема таква положба, звање или чин, а ова има
битно влијание врз доказната сила на исправата и
5) тој којшто ќе направи исправа на тој начин што
неовластено ќе употреби вистински печат или знак.
Употреба на исправа со
невистинита содржина
Член 380
Тој којшто како доказ во правниот сообраќај ќе
употреби исправа, книга или спис за кои знае дека се
невистинити, ќе се казни со парична казна или со затвор до три години.
Издавање и употреба на невистинито
лекарско или ветеринарно уверение
Член 381
(1) Лекар или ветеринар кој ќе издаде невистинито
лекарско или ветеринарно уверение, ќе се казни со
парична казна или со затвор до три години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој којшто ќе
употреби невистинито лекарско или ветеринарно уверение како да е вистинито.
Глава

тр и е с е т и т р е т а

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД
Спречување службено лице во вршење
службено дејство
Член 382
(1) Тој којшто со сила или сериозна закана дека
непосредно ќе нападне врз животот или телото ќе
спречи службено лице во вршење службено дејство или
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"
ќе го присили на вршење службено дејство, ќе се казни
со парична казна или со затвор до три години.
(2) Ако при извршувањето на делото од став 1 сторителот го навредил или малтретирал службеното лице
или му задал телесни повреди или му се заканува со
употреба на оружје, ќе се казни со затвор од три месеци
до три години.
(3) Тој којшто делото од ставовите 1 и 2 ќе го стори
спрема службено лице или лице кое помага при вршењето работи на јавната безбедност или на заштита на
уставниот поредок на Република Македонија што се
однесуваат на спречување или откривање кривично
дело, фаќање на сторител на кривично дело,чување на
јавниот ред и мир или чување на лице лишено од слобода, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет
години.
(4) За обид на делото од ставовиве 1 и 2 се казнува.
(5) Ако сторителот на делото од ставовите 1, 2 и 3
бил предизвикан со незаконито или грубо постапување
на службеното лице или лицето кое помага, може да се
ослободи од казна.
Напад врз службено лице ири вршење
работи на безбедноста
Член 383
(1) Тој којшто ќе нападне или сериозно се заканува
дека ќе нападне службено лице или лице кое помага
при вршење работи на јавната безбедност или заштита
на уставниот поредок на Република Македонија што се
однесуваат на спречување или откривање кривично
дело, фаќање на сторител на кривично дело, чување на
јавниот ред и мир или чување на лице лишено од слобода, ќе се казни со парична казна или со затвор до три
години.
(2) Ако при извршувањето на делото од став 1 сторителот со употреба на оружје или друго опасно орудие
го малтретира или го навредува службеното лице или
лицето кое помага или телесно го повреди, ќе се казни
со затвор од шест месеци до пет години.
(3) Ако при извршувањето на делото од став 1 на
службеното лице или на лицето кое помага му е нанесена тешка телесна повреда, сторителот ќе се казни со
затвор од една до десет години.
(4) Ако сторителот на делото од ставовите 1 и 2 бил
предизвикан со незаконито или грубо постапување на
службеното лице или лицето кое помага, може да се
ослободи од казна.
Учество во толпа што ќе спречи службено
лице во вршење на службено дејство
Член 384
(1) Тој којшто учествува во толпа што со заедничко
дејствување ќе спречи или ќе се обиде да спречи службено лице во вршење на службено дејство или на ист
начин ќе го присили да изврши службено дејство, ќе се
казни со затвор од три месеци до три години.
(2) Водачот на толпата, ќе се казни со затвор од една
до пет години.
Учество во толпа што ќе изврши
кривично дело
Член 385
(1) Тој којшто ќе учествува во толпа што со заедничко дејствување ќе стори насилства спрема луѓе или
ќе оштети или ќе уништи имот од поголема вредност,
ќе се казни со парична казна или со затвор до три
години.
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(2) Ако при дејствувањето на толпата некое лице е
лишено од живот или тешко телесно повредено или
настапила штета од големи размери, учесникот во толпата за самото учество, ќе се казни со затвор од три
месеци до пет години.
(3) Водачот на толпата, ќе се казни со затвор од една
до десет години.
Насилство
Член 386
(1) Тој којшто друг малтретира, грубо навредува, ја
загрозува неговата сигурност или врз него врши грубо
насилство и со тоа во јавноста предизвикува чувство на
несигурност, загрозување или страв, ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
(2) Ако делото е извршено во група од две или повеќе лица или насилството е извршено над повеќе граѓани или сторителот телесно повредил друг, ќе се казни
со затвор од шест месеци до пет години.
Организирање на отпор
Член 387
(1) Тој којшто ќе организира други на отпор или на
непослушност спрема законити одлуки или мерки на
државен орган, ќе се казни со парична казна или со
затвор до три години.
(2) Ако поради делото од став 1 дошло до неспроведување или до значително отежнување на спроведувањето на законита одлука или мерка на државен орган
или делото го стори како водач на група, сторителот ќе
се казни со затвор од една до пет години.
Противправно менување на територијалната
поделба на Република Македонија
Член 388
Тој којшто со употреба на сила или сериозна закана
со употреба на сила или на друг противправен начин ја
менува со закон утврдената територијална поделба на
Република Македонија, ќе се казни со затвор од една до
пет години.
Симнување или оштетување на службен
печат или знак .
Член 389
(1) Тој којшто ќе симне или оштети службен печат
или знак што го ставило овластено службено лице заради осигурување на предмет или просторија или тој
којшто без симнување или оштетување на печат или
знак ќе влезе во ваква просторија или ќе отвори осигурен предмет, ќе се казни со парична казна или со затвор
до три години.
(2) Обидот е казнив.
Одземање или уништување службен
печат или спис
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. Лажно претставување
Член 391
(1) Тој којшто со намера за себе или за друг да
прибави корист или на друг да му стори штета, лажно
се претставува како службено или воено лице или неовластено носи знаци на службено или воено лице, ќе се
казни со парична казна или со затвор до една година.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и тој којшто ќе
изврши дејство што е овластено да ги изврши само
определено службено или воено лице.
Самовластие
Член 392
(1) Тој којшто самовласно прибавува некое свое
право или право што смета дека му припаѓа, ќе се казни
со парична казна или со затвор до шест месеци.
(2) Тој којшто самовласно прибавува некое свое
право или право што смета дека му припаѓа, со употреба на сила или со сериозна закана дека ќе нападне на
животот или телото, ќе се казни со парична казна или
со затвор од шест месеци до три години.
(3) Со казната од став 2 се казнува тој којшто делото
од ставовите 1 и 2 го стори за друг.
(4) Гонењето за дејството од став 1 се презема по
приватна тужба, а за ставовите 2 и 3 по предлог.
Договор за извршување кривично дело
Член 393
Тој којшто ќе се договори со друг да изврши кривично дело за кое може да се изрече казна затвор од три
години или потешка казна, ќе се казни со парична казна
или со затвор до една година.
Злосторничко здружување
Член 394
(1) Тој којшто ќе создаде група или банда што има за
цел вршење на кривични дела за кои може да се изрече
казна затвор од три години или потешка казна, ќе се
казни со затвор од шест месеци до пет години.
(2) Припадникот на групата или бандата, ќе се казни
со затвор
од три месеци до три години.
(3) Припадникот на групата или бандата кој ќе ја
открие групата, односно бандата, пред да стори некое
кривично дело во нејзин состав или за неа, ќе се ослободи од казна.
Изработување н набавување оружје и
средства наменети за извршување
на кривично дело
Член 395

(1) Тој којшто изработува, набавува или на друг му
овозможува
да дојде до оружје, распрскувачки материи
Член 390
или средства потребни за нивно правење, како и отрови
(1) Тој којшто противправно ќе одземе, скрие, за кои знаел дека се наменети за извршување кривично
уништи, оштети или на друг начин ќе направи неупо- дело, ќе се казни со затвор од три месеци до пет години,
треблив службен печат, книга или спис или исправа
(2) Тој којшто ќе направи или на друг ќе му отстапи
што му припаѓа на државен орган или друго правно лажен клуч или некое друго средство за провалување
лице што врши јавни овластувања или што кај нив се . иако знаел дека е наменето за извршување на кривично
наоѓа, ќе се казни со парична казна или со затвор до три дело, ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
години.
(3) Предметите од став 1 и средствата за нивно пра(2) Обидот е казнив.
вење, пренесување и растурање ќе се одземат.
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Недозволено држење на оружје иди
распрскувачки материи

останки на умрениот, ќе се казни со парична казна или/
со затвор до една година.

Член 396
(1) Тој којшто неовластено изработува, продава, набавува или врши размена со огнено оружје, муниција
или експлозивни материи или тој којшто неовластено
држи огнено оружје, муниција или експлозивни материи кои на граѓаните им се забранети, ќе се казни со
парична казпа или со затвор до три години.
(2) ,Ако предмет на делото од став 1 е поголемо
количество на огнено оружје, муниција или експлозивни материи, сторителот ќе се казни со затвор од
една до десет години.
(3) Предметите од ставовите 1 и 2 и средствата за
нивно правење, пренесување и растурање ќе се одземат.

Недозволено преминување на државната граница

Злоупотреба на знак за помош и опасност
Член 397
Тој којшто со злоупотреба на знак за помош или
знак за опасност или со неосновано повикување за помош ќе предизвика без потреба излетување на државни
органи или на противпожарна служба или други надлежни служби за помош, ќе се казни со парична казна
или со затвор до една година.
Комар
Член 398
(1) Тој којшто неовластено организира комар или
друга игра на среќа што е забранета, ќе се казни со
парична казна или со затвор до една година.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и тој којшто за
награда става на располагање простории за играње комар или на друг начин за награда овозможува играње
комар или примамува други на комар.
(3) Тој којшто при комар ќе се послужи со лажни
или обележани карти или со друга измама, а не се
работи за друго потешко дело, ќе се казни со затвор од
една до пет години и
со парична казна.
(4) Предметите на комарот, како и затечените пари
на сторителот при комарот ќе се одземат.
Спречување на верски обред
Член 399
Тој којшто противправно ќе спречи вршење верски
обред, ќе се казни со парична казна или со затвор до
една година„
Сквернавење на гроб
Член 400
(1) Тој којшто неовластено ќе прекопа, разурне или
оштети гроб или друго место во кое се закопуваат
умрените или грубо ќе ги повреди, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.
(2) Тој којшто со дејствата од став 1 ќе оскверни
два или повеќе гроба, ќе се казни со парична казна или
со затвор до три години.
Сквернавење на умрен
Член 401
Тој којшто противправно ќе скрие, однесе, оштети,
уништи или на друг начин ќе ги оскверни посмртните

Член 402
(1) Тој којшто без пропишана дозвола ќе ја премине
или ќе се обиде да ја премине границата на Република
Македонија вооружен или со употреба на насилство, ќе
се казни со парична казна или со затвор до една година.
(2) Тој којшто се занимава со недозволено префрлање други лица преку границата на Република Македонија или тој којшто од користољубие му овозможува
на друг недозволено преминување на границата, ќе се
казни со затвор од шест месеци до пет години.
Глава

триесетичетврта

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТА
И МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО
Геноцид
Член 403
Тој којшто со намера наполно или делумно да
уништи некоја национална, етничка, расна или верска
група, ќе нареди да се вршат убиства или тешки повреди на телото или тешко нарушување на физичкото
или душевното здравје на членовите на групата или
присилно раселување на населението илнГ групата да се
стави во такви животни услови што доведуваат до наполно или делумно истребување на групата или да се
применат мерки со кои се спречува раѓање меѓу припадниците на групата или да се врши присилно преселување на деца во друга група или тој којшто со иста
намера ќе изврши некое од наведените дела, ќе се казни
со затвор најмалку десет години или со доживотен затвор.
, Воено злосторство против цивилно население
Член 404
(1) Тој којшто за време на војна, вооружен судир или
окупација повредувајќи ги правилата на меѓународното
право ќе нареди да се изврши напад на цивилното население, на населба, на одделни цивилни лица или на лица
онеспособени за борба, што имало за последица смрт,
тешка телесна повреда или тешко нарушување на
здравјето на луѓето; напад без избор на целта со кој се
погодува цивилното население; вршење спрема цивилното население убиства, мачења, нечовечки постапувања, биолошки, медицински или други научниексперименти, земање на ткива или органи заради трансплантација,нанесување на големи страдања или повреди на телесниот интегритет или на здравјето; раселување или преселувале или присилно однародување
или промена во друга вера; присилување на проституција или силување; применување на мерки на застрашување и терор, земање на заложници, колективно казнување, противзаконито одведување во концентрациони
логори и други противзаконит! затворања, лишување
од правото на правилно и непристрасно судење; присилување на служба во вооружените сили на непријателска сила или во нејзина разузнавачка службаилиадминистрација; присилување на принудна работа, изгладнување на населението, конфискување на имот, грабеж
на имотот на населението, противзаконито и самоволно уништување или присвојување од поголеми размери на имоти што не е оправдано со воените потреби,
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земање на незаконита н несразмерно голема контрибу(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој којшто за
ција и реквизиција,намалување на вредноста на домаш- време на војна или вооружен судир повредувајќи го
ните пари или противзаконито издавање на пари или тој меѓународното право ќе нареди да нема преживеани
којшто ќе изврши некое од наведените дела, ќе се казни припадници на непријателот во војната или да се води
со затвор најмалку десет години или со доживотен за- борба против непријател врз такви основи.
твор.
(3) Ако поради делото од став 1 загинале повеќе
(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој којшто за лица, сторителот ќе се казни со затвор најмалку десет
време на војна, вооружен судир или окупација повреду- години или со доживотен затвор.
ваш ги правилата на меѓународното право ќе нареди;1
да се изврши напад на објекти посебно заштитени со
Организирање на група и поттикнување на
меѓународното право и на објекти и постројки со
извршување геноцид и воени
опасна моќ како што се брани, насипи и нуклеарни
злосторства
електроцентрали, без избор на целта да се гаѓаат цивилни објекти што се под посебна заштита на меѓунаЧлен 408
родното право, забранети места и демилитаризирани
(1)
Тој
којшто
организира
група заради вршење на
зони; долготрајно и во големи размери да се оштетува
кривични
дела
од
членовите
403
до 406 , ќе се казни со
природната околина што може да му штети на здравјето или на опстанокот на населението или тој којшто затвор најмалку десет години.
(2) Тој којшто ќе стане припадник на групата од став
ќе изврши некое од наведените дела.
(3) Тој којшто повредувајќи ги правилата на меѓуна- 1, ќе се казни со затвор најмалку една година.
(3) Припадник на групата од став 1 кој ќе ја открие
родното право за време на војна, вооружен судир или
групата
пред да стори кривично дело во нејзиниот соокупација, како окупатор, ќе нареди или ќе изврши
преселување на делови од цивилното население на с о - став или за неа, ќе се ослободи од казна.
(4) Тој којшто повикува или поттикнува на извршупираната територија, ќе се казни со затвор најмалку
вање кривични дела од членовите 403 до 406, ќе се
пет години.
казни со затвор од една до десет години.
Воено злосторство против ранети и болни
Противправно убивање и ранување
на непријател
Член 405
Член 409
Тој којшто за време на војна или вооружен судир
(1)
Тој
којшто
за
време
на војна или вооружен судир
повредувајќи ги правилата на меѓународното право ќе
нареди ранети ,болни, бродоломци или санитетски пер- повредувајќи ги правилата на меѓународното право ќе
сонал да се убие, да се мачи, нечовечно да се постапува, убие или рани непријател кој го оставил оружјето или
да се вршат биолошки, медицински или други научни безусловно се предал или останал без средства за одексперименти, да се земат ткива или органи заради брана, ќе се казни со затвор најмалку една година.
(2) Ако убиството од став 1 е извршено на свиреп
трансплантација или да им се нанесуваат големи страдања или повреди на телесниот интегритет или на или на подмолен начин, од користољубие или од други
здравјето или противзаконито и самоволно да се униш- ниски побуди или ако се убиени повеќе лица, сторитетува или да се присвојува во големи размери материјал, лот ќе се казни со затвор најмалку десет години или со
средства за санитетски транспорт и залихи на санитет- доживотен затвор.
ски или верски установи или на единици што не е оправПротивправно одземање на предмети од
дано со воените потреби или тој којшто ќе изврши
убиени н ранети на болите
некое од наведените дела, ќе се казни со затвор најмалку десет години или со доживотен затвор.
Член 410
(1) Тој којшто ќе нареди противправно да се од земат
Воено злосторство против воени заробеници
предмети од убиени или од ранети на боиште или тој
којшто врши такво одземање, ќе се казни со затвор од
Член 406
една до пет години.
(2) Ако делото од став 1 е сторено на свиреп начин,
Тој којшто повредувајќи ги правилата на меѓународ- сторителот ќе се казни со затвор од една до десет гоното право ќе нареди спрема воени заробеници да се дини.
вршат убиства, мачења, нечовечни постапувања, да се
вршат биолошки, медицински или други научни експеПовреда на парламевггар
рименти, земање ткива или органи заради трансплантација, да им се нанесуваат големи страдања или повреди
Член 411
на телесниот интегритет или на здравјето, да се присиТој
којшто
за
време
на војна или вооружен судир
луваат на вршење служба во вооружените сили на непријателот или да се лишуваат од правото на правилно повредувајќи ги правилата на меѓународното право, наи непристрасно судење или тој којшто ќе изврши некое вредува, малтретира или ќе задржи парламентар или
од наведените дела, ќе се казни со затвор најмалку негова придружба или ќе им го спречи враќањето или
на друг начин ќе ја повреди нивната неприкосновеност,
десет години или со доживотен затвор.
ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.
Употреба на недозволени средства на борба
Сурово постапување со ранети, болни
и со воени заробеници
Член 407
(1) Тој којшто за време на војна или вооружен судир
ќе нареди да се употребат борбени средства или начин
на борба што се забранети со правилата на меѓународното право или сам ќе ги употреби, ќе се казни со
затвор најмалку една година.

Член 412
Тој којшто повредувајќи ги правилата на меѓународното право сурово постапува со ранети, болни или со
воени заробеници или оневозможува или спречува да ги
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користат правата што според тие правила им припаѓаат, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.
Неоправдано одлагаше на репатриација
на воени заробеници
Член 413
Тој којшто по завршена војна или вооружен судир
повредувајќи ги правилата на меѓународното право ќе
нареди или ќе изврши неоправдано одлагање на репатриација на воени заробеници или на цивилни лица, ќе
се казни со затвор од шест месеци до пет години.,

Бр. 37-Стр. 1573

однос или го држи во таков однос, го купи, го продаде,
му го предаде на друго лице или посредува во купувањето, продажбата или предавањето на вакво лице или
поттикнува друг да му ја продаде својата слобода или
слободата на лицето кое го издржува или кое се грижи
за него, ќе се казни со затвор од една до десет години.
(2) Тој којшто превезува лица кои се наоѓаат во
ропски или сличен однос од една земја во друга, ќе се
казни со затвор од шест месеци до пет години.
(3) Тој којшто делото од ставовите 1 и 2 ќе го стори
спрема малолетно лице, ќе се казни со затвор најмалку
пет години.
Меѓународен тероризам

Упишување културни н историски споменици

Член 419

Член 414
(1) Тој којшто за време на војна или вооружен судир
повредувајќи ги правилата на меѓународното право
уништува културни или историски споменици и градби
или установи наменети за науката, уметноста, воспитувањето или за хуманитарни цели, ќе се казни со затвор
најмалку една година.
(2) Ако со делото од став 1 е уништен јасно препознатлив објект, кој како културно и духовно наследство
на народот е под посебна заштита на меѓународното
право, сторителот ќе се казни со затвор најмалку пет
години.

(1) Тој којшто со намера да наштети на странска
држава или на меѓународна организација ќе изврши
грабнување на некое лице или некое друго насилство,
ќе предизвика експлозија или пожар или со некое општоопасно дејство или со општоопасни средства ќе предизвика опасност за животот на луѓето и за имотот од
значителна вредност, ќе се казни со затвор најмалку
три години.
(2) Ако поради делата од став 1 настапила смрт на
едно или на повеќе лица или е предизвикана штета од
големи размери, сторителот ќе се казни со затвор нај
малку пет години.
(3) Ако при извршувањето на делата од став I стори
телот со умисла лишил од живот друг, ќе се казни со
затвор најмалку десет години или со доживотен затвор.

Поттикнување на агресивна војна
Член 415
Тој којшто Повикува или поттикнува на агресивна
војна, ќе се казни со затвор од една до десет години.

Загрозување лица под меѓународна заштита
Член 420

Злоупотреба на меѓународни знаци
Член 416
(1) Тој којшто ќе го злоупотреби или неовластено ќе
го носи знамето или знакот на Организацијата на обединетите нации или знаците или знамето на Црвениот
крст или знаци што се соодветни на нив, меѓународни
телекомуникациски знаци или други признати меѓународни знаци со кои се обележуваат определени објекти,
ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
(2) Тој којшто делото од став 1 ќе го стори во зона на
воени операции, ќе се казни со затвор од шест месеци
до пет години.
Расна и друга дискриминација
Член 417
(1) Тој којшто врз основа на разлика на раса, боја на
кожа, националност или етничко потекло ги повредува
основните човекови права и слободи признати од
страна на меѓународната заедница, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.
(2) Со казната од став 1 ќе се казни тој којшто врши
прогонување на организации или на поединци поради
нивното залагање за рамноправност на луѓето.
(3) Тој којшто шири идеи за супериорност на една
раса над друга или пропагира расна омраза или поттикнува на расна дискриминација, ќе се казни со затвор од
шест месеци до три години.
Засновање ропски однос и превоз
па лица во ропски однос
Член 418
(1) Тој којшто повредувајќи ги правилата ца меѓународното право, ќе стави друг во ропски или нему сличен

(1) Тој којшто ќе изврши грабнување или некое
друго насилство спрема лице под меѓународно-правна
заштита или ги нападне неговите службени простории,
приватниот стан или превозното средство, ќе се казни
со затвор најмалку една година.
(2) Ако поради делата од став 1 настапила смрт на
едно или повеќе пица, сторителот ќе се казни со затвор
најмалку пет години.
(3) Ако при извршувањето на делото од став 1 сторителот со умисла лишил од живот друг, ќе-се казни со
затвор најмалку десет години или со доживотен затвор.
(4) Тој којшто ќе ја загрози сигурноста на лицето од
став 1 со сериозна закана дека ќе го нападне него,
неговите службени простории, приватниот стан или
превозното средство, ќе се казни со затвор од една до
десет години.
Земање заложници
Член 421
(1) Тој којшто ќе изврши грабнување на некое лице
и се заканува дека ќе го убие, ќе го повреди или ќе го
задржи како заложник со намера да ја присили некоја
држава или меѓународна организација нешто да стори
или да не стори, како изричен или молкумен услов за
ослободување на заложникот, ќе се казни со затвор
најмалку една година.
(2) Ако поради делото од став 1 настапила смрт на
грабнатото лице, сторителот ќе се казни со затвор најмалку пет години.
(3) Ако при извршувањето на делото од став 1 сторителот со умисла го лишил од живот грабнатото лице,
ќе се казни со затвор најмалку десет години или со
доживотен затвор.
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Пиратство

Влегување во евла на Законикот

Член 422

Член 426

Овој законик влегува во сила осмиот ден од денот на
(1) Член на посада или патник на брод или воздухо- објавувањето во „Слумѓбен весник на Република Макеплов, кој со намера за себе или за друг да прибави донија? а ќе се применува од 1 ноември 1996 година.
корист или на друг да му нанесе штета, на место кое не
потпаѓа под власт на ниту една држава ќе изврши насилство или друга присилба спрема друг брод или возду- 791.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
хоплов или спрема лицата кои се наоѓаат на него или
грабеж на предметите од бродот или воздухопловот, ќе Република Македонија, претседателот на Република
се казни со затвор најмалку една година.
Македонија и претседателот на Собранието на Репу(2) Ако поради делата од став 1 настапи смрт на едно блика Македонија издаваат
или повеќе лица или е предизвикано уништување на
У К А З
бродот или воздухопловот или настапила друга имотна
штета од големи размери, сторителот ќе се казни со ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАзатвор најмалку пет години.
ТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА
Глава

трисетинетта

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Донесување на упатство за постапување
на судовите за водење на
казнена евиденција
Член 423
Министерот за правда ќе донесе упатство за постапување на судовите за водење на казнена евиденција во
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој
законик.
Пренесување на податоците од
казнената евиденција
Член 424
, (1) Министерството за внатрешни работи е должно
во рок од една година од денот на влегувањето восила
на овој законик да ги пренесе сите податоци од^газнената евиденција што ја водат органите на оваЈ|4инистерство во казнената евиденција на надлежните судови.
(2) По истекот на рокот од став 1 Министерството за
правда ќе изврши увид во евиденциите на Министерството за внатрешни работи заради утврдување дали се
отстранети податоците за осудени лица и за тоа ќе ја
извести Владата на Република Македонија.
Престанување на важноста
на кривично-правните одредби
Член 425
Со денот на примената на овојзаконикпрестануваат
да важат кривичноправните одредби од Кривичниот ^закон на Република Македонија - општ Нѕ посебен Дел
(„Службен лист на СФРЈ“ број 44/76,34/84,74/87,57/89,
3/90 и 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 25/92 и 32/93) и Кривичниот закон на Република
Македонија („Службен весник на СРМ“ број 25/77, 23/
84, 50/87, 36/89, 7/90 и „Службен весник на Република
Македонија“ број 28/91, 24/92 и 49/93), како и точка 1.
Кривични дела и членовите 278, 279, 280, 281 и 282 од
Закон за царина(Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и членовите 26,27 и 28 од Законот
за условите за земање,разменување, пренесување и
пресадување ДЕЛОВИ ОД Човечкото тело заради лекување(„Службен весник да Република Македонија“ број
30/95).

Се прогласува Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата^
што Собранието на Република Македонија го донесе
на седницата одржана на 24 јули 1996 година.
Број 08-2820/1
24 јули 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА
Член 1
Со овој закон се уредува евиденцијата, управувањето, начинот и постапката на приватизација на државниот капитал во претпријатијата.
Член 2.
Државен капитал во смисла на овој закбн се смета
учеството (трајните влогови) на Република Македонија
во вредноста на претпријатијата утврдено согласно со
Законот за трансформација на претпријатијата со опш, тествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ број 38/93 и 48/93), Законот за трансформација
на претпријатијата и задругите со општествен капитал
кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Службен
весник на Република Македонија“ број 19/96) и Законот
за уредување на односите во врска со отплата на користени кредити од меѓународни финансиски организации
(„Службен весник на Република Македонија“ број 48/
94), влоговите на Република Македонија во вредноста
на претпријатието согласно на Законот за преструктуирање на дел од претпријатијата Кои во своето работење искажуваат загуби („Службен весник на Република Македонија“ број 2/95 и 65/95), Законот за санација и реконструирани на дел од банките во Република
Македонка („Службен весник на Република Македонија број 14/95), како и капиталот стекнат по други'
основи во согласност со закон.
Член 3
За вредноста на државниот капитал претпријатијата
к издаваат на Република Македонија обични акции, односно потврди за удели.
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Член 4
Евиденцијата на државниот капитал во претпријатијата ја води Министерството за финансии.
Начинот и постапката за водење на евиденцијата на
државниот капитал ја пропишува Владата на Република
Македонија.
Член 5
Со државниот капитал управува Владата на Република Македонија.
Владата именува членови во органите на управувањето на претпријатијата во кои е застапен државниот
капитал, во согласност со закон.
Член 6
За приватизацијата на државниот капитал во претпријатијата одлучува Владата на Република Македонија за секој случај одделно.
Приватизацијата се врши врз основа на Програма
што ќе ја донесе Владата на Република Македонија за
период од шест месеци.
Член 7
Државниот капитал може да се приватизира заедно
со општествениот капитал и одделно.
Член 8
Кога државниот капитал се приватизира заедно со
општествениот капитал, заради понудување на мнозински (управувачки) пакет на акции, односно удели, соодветно се применуваат одредбите од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Член 9
Државниот капитал се приватизира одделно, со:
а) јавен повик за прибирање на понуди (во натамошниот текст: „јавен повик“) и
б) преку берзата за долгорочни хартии од вредност.
Постапката на приватизација со јавен повик и преку
берзата за долгорочни хартии од вредност ја спроведуваат Агенцијата за трансформација на претпријатијата
со општествен капитал и Агенцијата за санација на
банка.
Член 10
Кога државниот капитал се приватизира со јавен
повик или преку берзата за долгорочни хартии од вредност, почетната цена на акциите, односно уделите,
претставува нивна номинална цена.
Номиналната цена од став 1 на овој член се утврдува
врз основа на проценетата вредност на капиталот.
Во случаите кога не постои проценета вредност на
капиталот, номиналната цена се утврдува врз основа на
книговодствената вредност на капиталот.
Член 11
Акциите и уделите на државниот капитал можат да
се продаваат и на отплата во рок кој не може да биде
подолг од пет години.
Член 12
Начинот и постапката за продажба и плаќањето на
акциите, односно уделите, поблиску ги пропишува Владата на Република Македонија.
Член 13
Плаќањето при продажбата на државниот капитал
може да се врши со денари, со депонирани девизни
влогови на граѓаните, како и со хартии од вредност што
ги издава Република Македонија.
Член 14
При продажбата на државниот капитал со јавен повик се даваат следниве попусти:
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- за промптно плаќање со денари во готово 60%
- за промптно плаќање со депонирани девиз ни влогови на граѓаните 10%,
- з а плаќање на рати во рок од една година 30%^ и
- за плаќање на рати во рок од две години 20 %.
Член 15
Во купувањето на акции и удели можат да уче ств^Јваат домашни и странски, правни и физички лица.
Член 16
Договорите за продажба на акции и удели во им гето
на Република Македонија ги склучува министерот за
финансии.
Член 17
Средствата остварени од продажбата на државни от
капитал се приход на Буџетот на Република Македон ија.
Член 18
Претпријатијата што ја завршиле постапката за
трансформација на општествениот капитал во кој о
утврдено постоење на државен капитал, должни се во
рок од 60 дена од денот на влегување во сила на овој
закон да и издадат на Република Македонија акции,
односно потврди за удели за вредноста на државниот
капитал.
Претпријатијата кои се во постапка на трансформација должни се во рок од 30 дена по завршување на
постапката на трансформацијата да и издадат на Република Македонка,акции, односно потврди за удели за
вредноста на државниот капитал, утврден во постапката за трансформација.
Член 19
Надзор на спроведување на овој закон врши Министерството за финансии.
Член 20 4
Со парична казна од 100 до 200 плати ќе се казни за
стопански престап претпријатието ако не и издаде на
Република Македонија акции, односно потврди за
удели (член 18).
Со парична казна од пет до осум плати за стопански
престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното
лице во претпријатието.
Член 21
Прописите од членовите 4 и 12 на овој закон ќе се
донесат во рок од 60 дена од денот на влегување во сила
на овој закон.
Член 22
Овој закон влегува во сила осмиот ден Од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
792.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОРНИТОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ
„ЕЗЕРАНИ“ НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО, ЗА
СТРОГ ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ
Се прогласува Законот за прогласување на орнитолошкиот локалитет „Езерани“ на Преспанското Езеро,
за строг природен резерват,
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што С обранието на Република Македонија го донесе
на седницата одржана на 25 јули 1996 година.
Број 08-2819/1
25 јули 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
- на Собранието на Република
Македонија,
Тато Петковски, с.р.
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II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.
III
Овој указ влегува во сила веднаш.
У. бр. 41
15 јули 1996 година
Скопје,

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

ЗАКОН
794.
ЗАПРОГЛАСУВАЊЕНА ОРНИТОЛ ОШКИОТ
ЛОВрз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од УстаКАЛИТЕТ „ЕЗЕРАНИ“ НА ПРЕСПАНСКОТО
вот на Република Македонија („Службен весник на РеЕЗЕРО, ЗА СТРОГ ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ
публика Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од
Законот за помилување („Службен весник на РепублиЧлен 1
Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на РепублиПросторот на орнитолошкиот локалитет „Езерани“ ка
ка Македонија донесе
^
на, Преспанското Езеро, се прогласува за строг природен резерват (во натамошниот текст: резерват).
ОДЛУКА
Член 2
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО
Границата на резерватот почнува од брегот на ПреПОВОД 2-РИ АВГУСТ 1996 ГОДИНА ' шпанското Езеро кај селото Сир Хан, оттаму таа проНАЦИОНАЛНИОТ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА
должува по патот за Ресен до селото Долно Перово
МАКЕДОНИЈА
каде свртува во североисточен правец, минува низ месноста Перовски Ливади, ја сече котата - 852,2 и избива
на котата - 855,1 кај месноста Рамник. Одовде границата свртува на исток и во тој правец продолжува до
Потполно се ослободуваат од извршување на какотата - 855,3 од каде што го менува правецот кон зната затвор осудените лица:
југоисток, ја сече котата 853,3, минува низ месноста
1. Ибраим Џафер Рамадан,
Ледине, ја сече котата - 854,1 кај Лонче и се во тој
2.
Зоран Александар Петковски,
правец продолжува до селото Асамати, притоа мину3. Николчо Стојче Јованов,
вајќи низ месностите Ружин, Жердец и Прекоп. Кај
селото Асамати границата остро свртува на запад и во
4. Зоре Антонија Бојоски,
тој правец продолжува низ водите на Преспанското
5. Здравко Славчо Ѓорѓов.
Езеро, избива др 10м и избива на почетната точка кај
селото Сир Хан.
II
Во овие граници резерватот зазема површина од
2080 ха.
и
^
Делумно се ослободуваат од извршување на каЧлен 3
зната затвор осудените лица:
Министерот за урбанизам, градежништво и заштита
1. Милан Глигор Велинов, во траење од 3 месена животната средина ќе донесе поблизок пропис за ци,
спроведување ла мерките за заштита на орнитолош2. Селвер Зулбеар Исмаиловски, во траење од 6
киот локалитет „Езерапи“ на Преспанското Езеро, во
рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на месеци,
3. Жарко Трајче Мицески, во траење од 3 месеовој закон.
ци,
Член 4
4. Кире Благоја Ристевски, во траење од 6 месеОвој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Маке- ци,
донија“.
5. Кемал Амет Мемеши, во траење од 6 месеци,
6. Тодор Томе Видовски, во траење од 6 месеци,
793.
7. Бранко Ангел Митев, во траење од 6 месеци,
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уста8. Пецо Цветан Блажески, во траење од 6 месевот на Република Македонија („Службен весник на
РМ“ бр. 52/91), Претседателот на Република Маке- ци,
донија донесе
9. Александар Љубен Димитров, во траење од 3
месеци.
УКАЗ
у
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КАЗАКСТАН
СЕ ПОСТАВУВА

III
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.

I
Број 08-546
Трајан Петровски, вонреден и ополномоштен 25 јули 1996 година
амбасадор на Република Македонија во Република
Скопје
Турција, за вонреден и ополномоштен амбасадор
на Република Македонија во Република Казакстан,
со седиште во Анкара.

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

29 јули 1996
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795.
Врз скалова на член 12 од Законот за републичките
награди („Службен весник на СРМ“ број 40/87 и 36/89),
Собранието на Република Македонија, на седницата
одржана на 17 јули 1996 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ
-ЈАСМИН“
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ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР ВО ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ ,,РОСТУШЕ" РОСТУШЕ
1. За членови на Управниот одбор во Здравствениот
дом „Ростуше" - Ростуше, се избира ат:
д-р Ќенан Хасипи, пратеник во Собранието на Република Македонија,
д-р Мирко Лазаревски, пратеник во Собранието на
Република Македонија,
Рецеп Реџеповски, професор,додиректорво ОУ „Јосип Броз - Тито“ с. Жеровница и
Музафер Муслиу, дипломиран економист од с. Скудриње - Гостивар.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.

1. Се разрешуваат претседателот и членовите на
Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџи Василев - Јасмин“, поради истек на времето за кое се именувани и тоа:
а) претседателот
д-р Љубомир Јакимовски.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
б) членовите:
Драги Арсов, Бранко Арсовски, Снежана Каковска,
Претседател
Број 08-2736/1
Насер Зибери, Зоран Иванов, Панчо Минов, Мирко
на Собранието на Република
17
јули
1996
година
Миронски, Никола Младеновски, Стојан Насев, Јован
Македонија,
Скопје
Павловски, Никола Поповски и Антон Серечи.
Тито Петковски, с.р.
2. За претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџи Василев - Јасмин“, се 797.
;
именуваат:
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
а) за претседател
заштита („Службен весник на Република Македонија“
д-р Нано Ружин, пратеник во Собранието на Репу- број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република
блика Македонија.
Македонија, на седницата о држана на 17 јули 1996 гоб) за членови:
дина, донесе
д-р Драги Аргировски, уредник во Македонската телевизија,
ОДЛУКА
Ерол Ризаов, главен и одговорен уредник на весниЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДкот „Нова Македонија“,
БОР ВО БОЛНИЦАТА ,“ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ
Иван Босилевски, новинар од Струмица,
БОЛЕСТИ „БАРДОВЦИ“ - СКОПЈЕ
Бранислав Димовски, уредник во Македонската телевизија,
1. За членови на Управниот одбор во Болницата за
Јадранка Костова, новинар во Македонската теле- нервни и душевниб о л е с т и„Бардовци" - Скопје, се извизија,
бираат:
Магдалена Наумовска, директор и главен и одговоДаринка Аспровска, дипломиран економист, враборен уредник на Радио - Тетово,
тена во Фондот за здравствено осигурување во Скопје,
Благоја Нинески, советник на секретарот на СекреШемси Муса, вработ.ен во министерството за труд и
таријатот за информации на Владата на Република Ма- социјална политика ПЕ - Карпош - Скопје,
кедонија,
Даница Зимбакова, дипломиран фармацевт, врабоМахи Насими, новинар во редакцијата на весникот тена во А.Д. „Реплек Македонија“ - Скопје и
„Флака е влазеримит",
д-р Витомир Мицев, вработен во ЈЗО „Клинички
Гордана Стошиќ, директор и главен и одговорен центар“ - Скопје.
уредник на Телевизија А1,
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесуваЕрол Хајретин, директор и главен и одговорен уред- њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
ник на весникот „Демократија“,
Македонија“.
Петар Стефановски, директор на „Битолски весник“ и
СОБРАНИЕ Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Паскал Гилевски, писател.
Претседател
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесуваБрој 08-2737/1
на Собранието на Република
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
17 јули 1996 година
Македонија,
Македонија“.
Скопје
Тито Петковски, с.р.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
798.
Претседател
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
Број 08-2734/1
на Собранието на Република
заштита („Службен весник на Република Македонија“
17 јули 1996 година
Македонија,
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република
Скопје
Тито Петковски, с.р.
Македонија, н.а седницата одржана на 17 јули 1996 година, донесе
796.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република
Македонија, на седницата одржана на 17 јули 1996 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР ВО ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ВО БИТОЛА
1. За членови на Управниот одбор во Заводот за
здравствена заштита во Битола, се избираат:
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Драги Амгелкоски, дипломиран правник, вработен
во управата за јавни приходи - Битола,
Раде Пејковск и, доктор по медицина, вработен во
Медицинскиот центар во Битола,
Александар В асилевски, дипломиран економист,
вработен во А.Д. Стопанска банка - Битола и
Митко Ристева и, пратеник во Собранието на Република Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објавиг во „Службен весник на Република
Македонија“
СОБРАНИЕ НА .РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 08-2738/1
17 јули 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

799.
Врз основа на член 1'35 од Законот за здравствената
заштита („Службен вес ник на Република Македонија“
број 38/91, 46/93 и 55/9 5), Собранието на Република
Македонија, на седницата одржана на 17 јули 1996 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР ВО ЗАВОДОТ ЗА З ДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
-ОХРИД
1. За членови на Управниот одбор во Заводот за
здравствена заштита - Охрид се избираат:
Ѓуре Ангеловски, дипломиран инженер, директор
на ЈП „Охридски комуналец^ - Охрид,
прим. д-р Ѓоре Василевски, приватна ординација Охрид,
прим. д-р Јонче Ковачевски, вработен во Медицинскиот центар - Струга и
Љубомир Чаулев, вработел во Собранието на општина Охрид.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службе н весник на Република
Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 08-2739/1
17 јули 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

800.
Врз основа на член 131 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Републ,ика Македонија“
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република
Македонија, на седницата одржана на 17 јули 1996 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И
НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ ШТО
ЌЕ НАСТАНАТ МЕЃУ ЗДРАВСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА И ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
1. Се именуваат претседател, членови и нивни заменици на Арбитражната комисија за решаваше на споровите што ќе настанат меѓу здравствената организација
и Фондот за здравствено осигурување и тоа:

29 јули 1996

а) за претседател
Невенка Крчковска, судија на Апелациониот суд во
Скопје.
б) за заменик на претседател
Слободанка Тасевска, помошник на министерот за
развој.
в) за членови:
Зорица Апостолоска, помошник на министерот за
труд и социјална политика и
Стојан Поповски, дипломиран економист, вработен
во Заводот за платен промет - Скопје.
г) за заменици на членовите:
Слободан Брашнарски, раководител на Одделението за матична евиденција во Фондот за пензиско и
инвалидско осигурување на Македонија и
Менка Темеловска, раководител на Одделението
за план и анализа во Фондот за пензиско и инвалидско
осигурување на Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 08-2743/1
17 јули 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

801.
Врз основа на член 44 од Законот за Народната
банка на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ број 26/92, 4/93, 29/93 и 17/96),
Собранието на Република Македонија, на седницата
одржана на 17 јули 1996 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН НА
СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА
1. Се разрешува од функцијата член на Советот на
Народната банка на Македонија
Џевдет Хајредини, поради заминување на друга
должност.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 08-2740/1
17 јули 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

802.
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за филмската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 15/86, 51/
88 и „Службен весник на Република Македонија“ број
12/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 17 јули 1996 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАРФИЛМ“ - СКОПЈЕ
1. Се разрешуваат сегашните претставници на Републиката во Советот на РО за производство на филмови
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„Вардар-филм" - Скопје, поради истек на времето за
кое се именувани и тоа:
Лилјана Велјанова,
Валентина Божиновска и
Виолета Џолева
2. За претставници на Републиката во Советот на
РО за производство на филмови „Вардар-филм" Скопје, се именуваат:
Дарко Марковиќ, режисер на анимиран филм,
Ненад Стојановски, актер и
Бајруш Мјаку, актер во Албанската драма.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 08-2741/1 '
17 јули 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

803.
Врз основа на член 76 од Уставот на Република
Македонија, Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 17 јули 1996 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА АНКЕТНАТА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА ЗА УВОЗ НА ДОМАТИ И КРАСТАВИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ТЕКОТ НА 1995 И 1996 ГОДИНА
1. За раководител и членови на Анкетната комисија
за утврдување на одговорноста за увоз на домати и
краставици во Република Македонија во текот на 1995 и
1996 година, се определуваат:
а) за раководител
Звонко Каров.
б) за членови:
Мирко Пецов,
Ристо Трајков
Борис Костаќев
Газмент Ајдарага,
Хисни Шаќири и
Лазар Димов.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 08-2742/1
17 јули 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

804.
Врз основа на член 68 од Уставот на Република
Македонија, Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 17 јули 1996 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
СОРАБОТКА СО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ
Член 1
Со оваа одлука се основа пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со
Европскиот парламент.
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Член 2
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и седум членови од редот на пратениците на Собранието на
Република Македонија и тоа:
а) за претседател
Илинка Митрева,
б) за членови
Славе Наумовски,
Илија Каров,
Лазар Димов,
Исмет Рамадани,
Туше Гошев,
Иван Бојков,
Зоре Темелковски и
Бранко Арсовски.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 08-2733/1
17 јули 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

805.
Врз основа на член 10, 11 и 18 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95
и 24/96) и член И и 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/
90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на
Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДРЖАВНО СРЕДНО
ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ ВО ОПШТИНА
ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука се основа државно средно економско училиште со седиште во Тетово.
Член 2
Во државното средно економско училиште од
член 1 на оваа одлука ќе се организира и остварува
средно образование од економска струка согласно Законот за средно образование.
Член 3
Државното средно училиште од член 1 на оваа
одлука во учебната 1996/97 ќе запишува 170 ученици
во пет паралелки.
За секоја наредна учебна година бројот на учениците кои ќе се запишуваат во училиштето ќе се утврдува со Конкурсот.
Член 4
За извршување на подготовките започетоксоработа на училиштето се формира ком,исија во состав:
1. Виктор Шопоски, секретар на Секретаријатот
- Тетово, Министерството за образование и физичка
култура;
2. Милка Масникова, виш самостоен советник во
Министерството за образование и физичка култура;
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3. Кемал Ајдини, советник на министерот за
образование и физичка култура.
Комисијата ќе има за задача:
- да изврши избор на наставници, стручни соработници и администрагивно-технички кадар потребен
за работа на училиштето;
- да предложи лица за вршител на должноста директор на училиштето;
- да изврши запишување на ученици во учебната
1996/97 година;
- да го опреми училиштето со нагледни средства,
опрема и сл,;
- да предложи претставници од редот на наставниците, родители на ученици и претставници на основачот за Членови на училишниот одбор, и да организира конституирање на истиот;
- да конституира Совет на родители на училиштето;
- да изготви статут на училиштето; и
- превземе други дејствија потребни за почеток
со работа на училиштето.
Член 5
Државното средно економско училиште од член
1 на оваа одлука ќе биде сместено во објектот на улица „Борис Кидрич" бб - Тетово (Стара касарна).
Член 6
До завршувањето на адаптацијата на објектот од
член 5 на оваа одлука, учениците наставата ќе ја следат во Училиштето за средно образование „Чеде Филиповски“ - Гостивар, за што ќе им се обезбеди превоз.
Член 7
Потребните средства за основање и работа на
училиштето ќе ги обезбеди основачот и тоа:
- за адаптација на објектот Стара касарна;
- набавка на опрема, нагледни средства и сл.;
- плата и надоместоци на плата за вработениот
кадар во училиштето;
- материјални и други трошоци потребни за работата на училиштето,
- превоз на ученици во периодот до адаптирање
на објектот.

ОДЛУКА
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И
ДРЖАВАТА КАТАР
Член 1
Република Македонија воспоставува дипломатски
односи со државата Катар на амбасадорско ниво.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на РМ“.
Број 23-2171/1
22 јули 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

807.
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/
94), Владата донесе
ОДЛУКА
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И
ИСЛАМСКАТА ДРЖАВА АВГАНИСТАН
Член 1
Република Македонија воспоставува дипломатски
односи со Исламската држава Авганистан на амбасадорско ниво.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни раб о т на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 8

Член 3

Државното средно економско училиште се регистрира во судскиот регистар најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Член 9
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-2169/1
22 јули 1996 година
Скопје

808.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

7

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на
Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр.
38/90 и 63/94), Владата донесе

Број 23-1785/3
11 јули 1996 година
Скопје
Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

806.

ОДЛУКА
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ
НОРМИ ОД РЕЗОЛУЦИЈАТА БР. 91/2 НА ЕЦМТ
(„ЗЕЛЕН КАМИОН“)

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република
Македонка („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/
94), Владата донесе

1. Со оваа одлука се овластува Машинскиот факултет од Скопје да издава сертификати за задоволување
на техничките норми според Резолуцијата бр. 91/2 на
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ЕЦМТ („Зелен камион“) со кој ќе се потврдува дека
моторните возила ги задоволуваат техничките норми за
користење на ЕЦМТ дозволи за меѓународен превоз на
стока.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 23-2071/1
22 јули 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

од Скопје и се определува земјиштето кое му припаѓа
на објектот за неговата редовна употреба.
2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во
Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Број 23-2119/1
22 јули 1996 година
Скопје

809.
Врз основа на член 24 став 1 од Законот за трговија
(„Службен весник на РМ“, бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и,
член 45 од Законот за Владата на Република Македо- 811.
Врз основа на член 38, став 2 и 3 од Законот за
нија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Влабуџетите („Службен весник на РМ“ бр. 79/93) и член 45
дата донесе
од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДЛУКА
БРАШНОТО И ЛЕБОТ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПОЗАЈМИЦА ОД БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Како највисока производна цена на брашното тип
„500" се определува 19,29 ден./кгр.
1. Од средствата за усогласување на приходите на
Цената на брашното од став ! на оваа точка важи општинските буџети се дава позајмица во износ од ден.
како највисока продажна цена на производителите 3.186.000 на собранијата на општините:
франко натоварени во вагон или камион на најблиската
1. Ресен
500,000
натоварна станица на производителот.
2. виница
200,000
На цената од став 1 на оваа точка можат да се пре3. Македонски Брод
200,000
сметуваат и трошоците на амбалажата.
4. Валандово
400,000
2. Како највисока цена на брашното во прометот се
5. Делчево
286,000
определува и тоа:
6. Радовиш
300,000
- брашно тип „500" 1/1 кгр. на големо 20,50 ден./кгр;
7. Неготино
300.000
- брашно тип „500" 1/1 кгр. на мало 23,00 ден./кгр.
8. Демир Хисар
200,000
3. Како највисока малопродажна цена на лебот тип
9. Дебар
300,000
„500" од 600 грама се определува 23,00 денари по парче.
10. Крушево
500,000
4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за определување највисоки цени на брашното и лебот („Службен весник на
РМ“, бр. 5/96).
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 23-2168/1
22 јули 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

810.
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“,
бр. 4/96) и член 45 од Законот за Владата на Република
Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/
94), Владата донесе
О тт

VКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА
НА ПРОИЗВОДЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ПРОИЗВОДСТВО НА ПРИРОДНА
МИНЕРАЛНА ВОДА, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба
на производен капацитет за експлоатација и производство на природна минерална вода, на КП бр. 599, КО
„Долно Коњари“, во м.в. „Кисела Вода“ со вкупна
површина од 15.000 м2, чии инвеститори ќе бидат ПОС
„Петровец“ од с. Петровец - Скопско и ДОО „Елконс"

Вкупно: 3.186,000
2. Позајмица од точка 1 на оваа одлука се дава со
рок на враќање од три месеци од денот на пренесување
на средствата.
3. Враќањето на позајмицата се обезбедува со депонирање на акцептен налог од корисникот на позајмицата во Министерството за финансии.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Број 23-2178/1
22 јули 1996 година
Скопје

812.

;

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“
број 4/96), и член 45 од Законот за Владата ца Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и
63/94), Владата на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА
НА БЕНЗИНСКА ПУМПА ПОКРАЈ РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ Р-101, ДЕЛНИЦА СИНЃЕЛИЌ АРАЧИНОВО, СТАЦИОНАЖА НА КМ. 2+000 ДЕСНО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА
ГАЗИ БАБА - СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба
на бензинска пумпа покрај регионалниот пат Р-101, дел-
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ница Сингели^ - Арачиново, стационажа на км. 2+000
- десно, на КП бр. 217/4, КО Синѓелиќ, во м.в. Говедарник, со вкупна површина од 1990 м2, на подрачјето на
општината Гази Баба - Скопје, чии инвеститори ќе
бидат Сејди Таирова Зинета од Скопје и Претпријатието за надворешен и внатрешен промет на големо и
мало „Холидеј" од Куманово и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна
употреба.
2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во
Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 23-2118/1
22 јули 1996 година
Скопје

б) Ексгерна меморија, 4гб
дат
84.73

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

813.
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр.
20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и
63/94), Владата донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА
СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

85.24

90.02

1. Со ова Решение Се утврдува опремата која не се
произведува во Република Македонија и може да се
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер“
ството за урбанизам, градежништво и заштита на човековата средина и тоа:
Тарифен Тарифна
број
ознака
ј

2

НАИМЕНУВАЊЕ

Количина

з

^
90.04

84.71

,.

Машини за автоматска
обработка на податоци и
нивни единици; магнетни
или оптички читачи, машини за препишувана на
податоци на носители на
податоци во кодирана
форма и машини за обработка на такви податоци,
неспомнати ниту опфатени
на друго место:
8471.9
Друго
8471.92 - - влезни и излезни единици потрошни тчч^ко
или како дел од систем,
вклучувајќи вие ши и
излезни единици што во
исто куќните имаат и мемориски единици;
8471.927 -читани на документ!!, ознаки и уреди за внесувана
на податоци од цртежи
а) дигнтајзер, Микро грил
3468
8471.93 -мемориски единици, испорачани посебно или како
дел на систем
8471.931 -екстерни мемории
а) Екстерна меморија, 2 ГБ '
хард диск
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1 парче

Делови и прибор (освен покривани, куфери за машини
и сл.) погодни за употреба
исклучително или главно со
машините од тар. бр. 84.69
до 84.72;
8473.30 -Делови и прибор на машини од тар. бр. 84.71
8473.303 -глави за чистење или запишување податоци на магнетни носители
а) глава за чистење и запишување податоци на магнетни носители
а) глава за чистење и запишување врз магнетен носител, ОД РОМ
1 парче
Плочи, ленти и други снимени подлоги со звучни феномени вклучувајќи ѓ матрици и галвански отпечатоци за производите од
глава 37;
8524.90 -Друго;
8524.909 -друго
а) Софтвер
10 парчиња
Леќи, призми, огледала и
друга оптички елементи од
кој и да е материјал, монтирани, што се делови или
прибор на инструменти или
прибор на инструменти или
на апарати, освен такви оптички необработени елементи од стакло;
9002.20 -Друго
а) лупа за дигитајзер
1 парче
Очила и слични производи
корективни, заштитни и
Други

9004.90

-Друго;
а) наочари за стереоскопско набљудување

2 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 23-2151/1
22 јули 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
БранкоЦрвенковски,с.р,

814,
Врз основа на член 65 од Уредбата за јавни набавки („Службен весник на РМ“, бр. 18/96 и 35/96),
Комисијата на Владата на Република Македонија
за јавни набавки донесе
УПАТСТВО
1 парче З А БИТНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРОТ
З А ЈАВНИ НАБАВКИ ПОМЕЃУ ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ
1. Со ова упатство се пропишуваат битните елемента' на договорот за јавни набавки помеѓу дого1 парче ворните страни.
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Бр. 37 - Стр. 1543

2. Како битни елементи на договорот од точка
1 на ова упатство се:
- договорни страни
- предмет на договорот
- вредност на договорот
. - рок на испорака или изведба
- услови на плаќање
- права и обврски на договорните страни
- квантитативен и квалитативен прием
- гаранции
- казнени одредби
- виша сила
- арбитража
- завршни одредби
3. Договорот може да содржи и други елементи
во зависност од специфичноста на договорот.
4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 23-1825/4
Претседател
19 јули 1996 година на Комисијата за јавни набавки,
Скопје
д-р Петар Наумовски, с.р.
ОБРАЗЕЦ 1

815.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартиите
од вредност („Службен весник на РМ“, бр. 5/93), Комисијата за хартии од вредност донесува
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА НА ЕФЕКТНА БЕРЗА
1. Во Правилата за условите за работа на ефектна
берза („Службен весник на РМ“, бр. 21/95 , 42/95 и 20/
96), во точката 65-а став 1 зборовите: „една година“ се
заменуваат со зборовите: „16 месеци“.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 01-224/1
5 јули 1996 година
Скопје

Претседател на Комисијата
Проф. д-р Љубе Трпески, с.р.

816.
Врз основа на член 54 од Законот за хартиите од
вредност („Службен весник на РМ“, бр. 5/93), а во согласност со Правилата за условите за работа на
ефектна берза („Службен весник на РМ“, бр. 21/95, 42/
95 и 20/96), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 04.07.1996 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ
ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ И ПОЧЕТОК СО
РАБОТА НА ЕФЕКТНА БЕРЗА
1. Во Решението за давање одобрение за основање и
почеток со работа на ефектна берза („Службен весник
на РМ“, бр. 42/95), во точката 3 бројот „12" се заменува
со бројот „16".
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
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3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број 01-225/1
Претседател на Комисијата,
5 јули 1996 година проф. -р Љубе Трпески, с.р.
Скопје
817.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа
на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 3 јули
1996 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на парцијални измени и дополнувања на делови од детални урбанистички планови во град Куманово бр. 09-529/1, донесена од Собранието на Општина Куманово на 12 јуни
1995 година.
2. СЕ УКИНУВА решението по предметот У. бр.
112/96 за запирање од извршување на поедините акти и
дејствија донесени односно преземени врз основа на
актот означен во точката 1 од оваа одлука донесена од
Уставниот суд на Република Македонија на 5 јуни 1996
година.
3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
4. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У. бр. 112/96 од 5 јуни 1996 година поведе постапка
за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 од ова решение, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со закон.
5. На седницата Судот утврди дека со оспорената
одлука се предвидуваат повеќе парцијални измени и
дополнувања на делови од деталните урбанистички планови и тоа на следните улици: ул. „Јоско Илиевски“,
„Октомвриска Револуција“ (лок. У.З. „Перо Наков“ и
лок. „водовод I и И“), „Васил Драгомански“, „Народна
Револуција“, раскрсницата на ул. „Кирил и Методиј“ со
ул. „Н. Револуција“, „Лесковачка", „Боро Прцан",
„Сава Ковачевиќ“, „Војо Карастојанов“, „Доктор Рибар“ (Поток „Серава"), „Теофан Економов“, „III
МУБ", „Јован Поповиќ“ (дополна на одредбите за реализација), „Боро Соколов“, простор помеѓу ул.
„Браќа Рибар“ и ул. „Моша Пијаде“ (лок. „стар СОК“)
ул. „У1Г? (Нас. Железничка станица), „Тоде Думба",
„Кузман Јосифовски - Питу“ и „Карадачки одреди“.
Измените и дополнувањата се однесуваат на надградби, доградби и проширување на габаритот на објектот во рамките на сопственото градежно земјиште, а на
ул. „III Македонска ударна бригада“ се предвидува изградба на бензинска пумпа.
Во извештајот за одржаната јавна расправа е означено дека планот бил изложен во просториите на подрачната единица на Министерството за урбанизам и
дека јавната расправа траела од 14 јуни до 28 јуни 1995
година и дека по јавната расправа пристигнале повеќе
приговори на дел од ул. „Јоско Илиевски“ кои се однесувале претежно на имотните односи, па до нивно разрешување истиот е повлечен. На останатите делови,
меѓу кои и ул. „III Македонска ударна бригада“, не
пристигнал ниту еден приговор.
Судот утврди дека фаќаните на Куманово биле известени за одржуван,ето на јавната расправа на 23 јуни
1995 година, што значи јавната расправа започнала од
14 јуни 1995 година и траела до 28 јуни 1995 година, а
граѓаните имале можност да ги дадат своите забелешки
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само 5 дена односно од 23 јуни до 28 јуни 1995 година.
Согласноста од Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина била дадена на
10 јуни 1995 година. /
6. Во член 19 од Законот за измени и дополнувања
на Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90)
кој важеше во време на донесување на урбанистичкиот
план, се определува урбанистичкиот план да се изработува во две фази: нацрт на план и предлог на план, при
што, нацртот на урбанистичкиот план задолжително се
става на јавна расправа, која трае најмалку 15 дена, а
забелешките на граѓаните се доставуваат до органот
надлежен за работите на урбанизмот во рок од 15 дена
од завршувањето на јавната расправа. Врз основа на
забелешките што ќе се прифатат се подготвува предлог
на план. Понатаму, во член 22 од Законот се предвидува предлог-урбанистичкиот план да се доставува на
собранието на општината, заедно со извештајот од јавната расправа и образложението на забелешките кои
не се прифатени, а според член 23 став 2 од Законот,
урбанистичкиот план за подрачјето на општината го
донесува собранието на општината.
Од изнесените законски одредби произлегува обврска за доносителот, нацрт-урбанистичкиот план да го
стави на јавна расправа пред граѓаните најмалку 15
дена, а граѓаните дека имаат право да дадат забелешки
на предвидените решенија.
Имајќи ја предвид изнесената фактичка состојба, и
одредбите на законот кој важел во време на донесување
на одлуката, јавната расправа треба задолжително да
трае најмалку 15 дена, во кој рок заинтересираните
граѓани треба да доставуваат писмени забелешки на
анкетни листови. Притоа, суштествен елемент на самата јавна расправа е благовременото известување на
граѓаните за местото и времето на одржувањето на
јавната расправа. Благовременото известување според
мислењето на Судот значи известување пред самиот
почеток на излагањето на планот на јавно место како
би бил спазен рокот од 15 дена на траење на расправата. Во спротивно со секое подоцнежно известување
на граѓаните за план кој е веќе изложен се скратува
рокот на траењето на јавната расправа предвиден во
законот.
Самото и з л а г а ч на планот во определени простории без благовремено известување на граѓаните, според мислењето на Судот е како по нацрт-планот воопшто да не се води јавна расправа, затоа што е исклучено присуството на граѓаните.
Со оглед на тоа што во конкретниот случај граѓаните не биле благовремено известени за одржувањето и
текот на јавната расправа односно јавната расправа
била сведена во траење од само 5 дена, а не 15 дена,
Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност
со означените одредби што важеле во време на донесуваното на одлуката.
7. Со оглед на тоа што донесе конечна одлука, Судот согласно член 27 од Деловникот одлучи да ја укине
времената мерка.
8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точките 1 и 2 од ова решение.
9. Ова решение Судот го донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими,
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов.
У. бр. 112/96
3 јули 1996 родина
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.
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ОБЈАВА
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија - Скопје во смисла на член 24 став 4 од Законот за семе („Сл. весник на
РМ“ бр. 18/73, 51/88, 20/90, 32/91 и 83/92) објавува дека
во регистерот на доработувачи на семенски материјал
се запишува
- РО Институт за ориз - Кочани за доработка на
семенски материјал од житни култури под регистарски
број 26 и Решение бр. 10-4439/2 од 23.07.1996 година.
Бр. 10-4439/2
23 јули 1996 година
Скопје

Министер,
дипл.инж.агр.Никола Паракеов, с.р.

Огласен дел
ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6573/
96 на регистарска влошка бр. 1-67588-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето на Трговското претпријатие ,, АМ С-ЈУ НАЈТЕД"
експорт-импорт д.о.о. булевар „Партизански одреди“ бр. 17, Скопје.
Основачи; Марјан Димески од Прилеп и Миливој Мешевски од
Скопје.
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123,
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140,
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 070222, 070223,
070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060502,
ј060503, 060601, 060602, рента ќар, 090121, 110302, 110303, 110309,
110909, 070320, 070320, меѓународен превоз на стоки и патници, рента
ќар, застапување, посредување, реекспорт, консигнација.
Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за
своја сметка.
За сите обврски сторени во правниот предмет со трети лида одговара со сите свои средства.
Директор Миливој Меновски - без ограни,чување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6573/96. (6485)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7137/
96, на регистарска влошка бр. 1-11427-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија „ХЕМКОМЕРЦ" извоз-увоз
Д.О.О. ул. „Московска“ бр. 9/2-26, Скопје.
Дејности: 010201, 010202, 0120203, 010301, 010302, 010410, 010420,
010500, 010600, 010711, 010712, 010712, 010720, 0Г0810, 010820, 010830,
010890, 010910, 010920, 010930, 010941, 010942, 010991, 010992, 01099,
011010, 011091, 011092, 011093, 011099, ОПНИ, 011112, 011113, 011119,
011121, 011129, 011211, 011212, 011219, 011220, 011231, 011232, 011291,
011292, 011299, 011311, 011312, 011313, 011314, 011315 , 011316. 011319,
011320, 011390, 011411, 011412, 011413, 011419, 011420, 011430, 011511,
'011512, 011521, 011522, 011523, 011524, 011525 , 011526, 011527, 011530,
011590, 011601, 011602, 01171, 011721, 011722, 011724, 011729, 011730,
011741, 011742, 011743, 011749 , 011792, 011792, 011792, 011799, 011810,
011820, 0:11831, 012111, 012112, 012120, 012130, 012141, 012142, 012143,
012201, 012020, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012410,
012421, 012429, 012511, 012512, 012513, 012514, 012615, 012621, 012622,
012623, 012624, 012691, 012699, 012701, 012702, 012703, 01281'). 012410,
012830, 012901, 012909, 013010, 013021, 013022, 013030. 0114X41. 013042,
013043, 013050, 013060, 013071, 013072, 013073, 013074, 013080, 0Ј0309,
013099 , 013111, 013112 , 013113 , 013114, 013115, 013119, 013121, 01 КП 22,
0130200, 013310, 0130320, 013320, 013400, 012500, ()Р901, 013902,
0130903, 013904, 013909, 020110, 020121, 020129, 020131, 02(4 39, 020140,
020201, 020202, 020301, 020302 , 030001, 030002, 03ШН, 0КНХ)4, 040001
040002, 040003, 050НХ), 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 060104,
060301, 060401, 060402 , 060403 , 060501, 060502 060503, 060601, 060602.
060802, 070227, 070260, 080111, 080112, 080113. 080114, 080114), 080121.
080122, 080123, 080129, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123,
090124, 090129, 090131, 090132 , 090133, 090139, 090140, 090150, 090160,
090171, 090172, 090179, 090181, 090182, 090183 , 090189, 090201, 090202,
090209, 100101, 100102, 110103, 110200, 100310, 100320, 100330. 100340,
110351, 100352, 100399, 110109, 110301, 110302, 110304, 110401, 110402,
110404, 110406, 110500, 110611, 110612, 11620, 110901, 110901, 110902,
110903, 110905, 110909, 120312, 120321, 120349
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 7137/96 (6486)

Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решението Срег бр. 6003/
96 на регистарска влошка бр. 1-37846-0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промена на основач на Здравствената организација-ординација
за општа медицина „Прим. д-р. Душан Цветковски Меме" п о ул
,.Прозорска“ 10, Куманово.
Пристапува основачот Саша Иванов.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег бр. 6003/96 (5718)
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5755/
96, на регистарска влошка бр. 1-67282-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето на Приватната здравствена организација-ординација по.општа стоматологија со заботехничка лабораторија „ЕЛЕК“
п.о, ул. „Западен Булевар“ зфада А-4/1, Кавадарци.
Здравствената организација е основана со Договор за основање
бр. 01л)6 од 03.04 1996 год., а основачи се Тодор Галев и Милан Камчев.
Дејност: 130140, стоматолошка здравствена заштита.
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во
^ свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот
' промет со трети лица претпријатието целосно одговара.
Лице овластено за застапување на претпријатието е Тодор Галев,
директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5755/96. (5719)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5599/
96, на регистарска влошка бр. 1-67252-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Студиото за филмска
и видео продукција „ПИРЕЈ“ д о.о. ул. „8-ми март“, бр. 2, СкопЈе.
Претпријатието е основано со акт за основање од 09.04. 1996 год.,
а основачи се Горан Ацевски и Бранко Петровски од Скопје.
Дејности: 070129, 070132, 070229, 0702150, 110303, 110309, 110909,
120311, 120350, 120361, 120362, 120363, 120364.
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот
промет со трети лица претпријатието целосно одговара.
Лице овластено за застапување на претпријатието е Бранко Петровски, директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5599/96. (5720)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6007/
96, на регистарска влошка бр. 1-28417-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за гоадежништво и трговија, „БИЛД-ИН" Д.О.О, увоз-извоз ул. „Гаврил Радомир“
бр. 7-Б, Скопје.
Дејност: 110905.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, .Срег. бр. 6007/96. (5721)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6358/
96, на регистарска влошка бр. 1-20851-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство, внатрешна и надворешна трговија, угостителство, туризам и посредувала „КАЈОВА“ Д.О.О, увоз-извоз ул. „Париска комуна“ бб.
Скопје.
Дејности: 012201, 012310, 011321, 012322, 012323, 013050, 013200,
020202 , 060601, 060602, 090122 , 090123 , 090120, 090129, 090140, 090172,
090189, реекспорт, консигнација, застапување, шпедиција, посредувала, малограничен промет со соседните земји СР Југославија, Бугарија,
Албанија и Грција и земјите на бивша СФРЈ.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6358/96. (5722)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението ,Срег. бр. 6580/
96 на регистарска влошка бр. 1-67160-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената, назив на Претпријатието за превоз на патници во
патниот сообраќај „Сребрена звезда44 д.о.о. Скопје, ул. „Јужноморавски бригади“ бр. 436.
Досегашниот назив на претпријатието се менува и во иднина ќе
гласи: Претпријатие за превоз на патници во патниот сообраќај „СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА“ д.о.о. Скопје, ул. „Јужноморавски бригади“ бр.
436.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6580/96. (6073)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5574/
96 на рег-истарска влошка бр. 1-31040-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основачи - истапување на Радио и телевизија „БТРНАЦИОНАЛ" Д.О.О. Скопје, ул. „376" бр. 108, Скопје.
Од претпријатието истапуваат основачите: Борис Димитровски од
Скопје и Здружение на младина на подрачје „Топаана“ од Скопје, на
01 04.1996 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5574/96. (6074)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6266/
96 на регистарска влошка бр. 1-62830-0-1М) ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за изградба и промет
на стамбен и деловен простор и услуги во прометот експорт-импорт
„СВЕТ-МК" д.о.о. Скопје, Бул. „Јане Сандански“ бр. 9/3-7.
Се брише Кузмановска Татјана, директор со неограничени овластувања, а се запишува Мојсовски Димитар, директор со неограничени
овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6266/96. (6075)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6672/
96 на регистарска влошка бр. 1-43506-0-0-0 го запиша во судскиот регистар Претпријатието за промет и услуги ,,ЛУКАС" експорт-импорт
д о о Скопје, ул. „Павле Илиќ“ бр. 15/7-15, Скопје.
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Се врши промена на називот на претпријатието со следниот текст:
Претпријатие за шпедиција, промет и услуги „ЛУКАО“ експорт-импорт д.о.о. Скопје.
Се врши промена на седиштето на претпријатието е на адреса ул.
„Пушкинова" бр. 3/1-16, Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6672/96. (0000)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6294/
96 на регистарска влошка бр. 1-6294-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за градежништво и градежно занаетчиство „УНИОН ГРАДБА 96" Д.О.О. Куманово, ул. „Иван Г. Ковачиќ1' 12.
Претпријатието е основано со договор за основање од 10.05.1996
год,, а основач е Стојановски Душко.
Дејности: 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302,
070111, 070112 , 070113, 070114 , 070121, 070122, 070123, 070124, 070125,
070126, 070128 , 070127, 070129, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219,
070221, 070222 , 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070310,
070320
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.-бр. 6294/96. (6076)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 882/
96 на регистарска влошка бр. 1-16679-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапуваа во внатрешен и НТР
на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и
мало извоз-увоз „СПАЗОН-ИМПЕКС" Д.О.О. Скопје, ул. „Партизанска“ бр. 105/2
Се брише Зоран Цветковски, директор, а се запишува Небојша
Цветковски, директор
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 882/96 (6077)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 6330/
96 на регистарска влошка бр. 1-66759-0-0-0 Ја запиша во судскиот регистар промената на основач и основачки влог на Претпријатието за
трговија и производство „ДЕНТОМЕД-М" увоз-извоз д.о.о. Скопје,
ул. „Бојмија бр. 2/2.
Во претпријатието пристапува нов основач Јован Петковски од
Скопје, на 14.05.1996 год.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6330/96. (6078)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6886/
96 на регистарска влошка бр. 1-67509-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЖАРДЕН" д.о.о. експорт-импорт Куманово, с. Проевце, с.
Проевце - 68, Куманово.
Претпријатието е основано со акт за основање 01-01 од 31.05.1996
год., а основач е Гордана Трајковска од с. Проевце - 68 Куманово.
Дејности: 011313, 011390, 011710, 011741, 011791, 011820, 011941,
012142, 012201, 012310, 012321, 012421, 012701, 013010, 013021, 013121,
020110, 020121, 020131, 060501, 060502, 060601, 070111, 070112, 070113,
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 070127, 070128?,
070129, 070132, 070140, 070250, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219,
070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230,
070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 090189, 090209, 110109, 110309,
110909, 070310, 070320, застапување и посредување во промет на стоки
и услуги, меѓународен транспорт на стоки и услуги на внатрешна и
меѓународна шпедиција.
За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства
о
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За директор на претпријатието како и за лице овластено за застап у в а а на претпријатието во надворешното трговско работење се
именува Гордана Трајковска.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6886/96. (6107)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 6732/
96 на регистарска влошка бр. 1-67463-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ГАЛА“ д.о.о. експорт-импорт Гевгелија, ул. „Македонија“ 14
Претпријатието е основано со одлука за основање од 27 05 1996
год., а основач е Јосип Галовиќ од Гевгелија
Дејности: 020110, 020121, 020131, 060502, 07011, 070111, 070112,
070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070127, 070128,
070129, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070219, 07022,
070221, 070222 , 070223, 070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 070240,
070250, 080190, 012614, 013022 , 013021, 013121, 090123, 090124, 070310,
070320
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот
промет претпријатието целосно одговара.
Лице овластено за застапуваа на претпријатието во внатрешниот
и надворешно трговскиот промет е Јосип Галовиќ, директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6732/96. (6108)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 6887/
96 на регистарска влошка бр. 1-14872-0-0-0 го запиша во судскиот ре-
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гистар дополнувањето на дејности и пристапување на нов вложувач
на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „ШТИМА“
ц.о. експорт-импорт, ул. „Партизански одреди“ бр. 105/27, Скопје.
Кон претпријатието пристапува нов основач и тоа: Борче Стаменков од Скопје на ден 22.05. 1996 год.
Дејности: 011309, 013010, 013021, 013021, 013030, 013060, 013091,
013099, 013200, 020202,110909, посредување во надворешно трговскиот
промет, застапување на странски фирми, продажба на странска стока
и консигнација, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и
Србија, (СРЈ).
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6887/96 (6109)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6768/
96 на регистарска влошка бр. 1-46601-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за производство и промет на големо и мало и за надворешно трговско работење „ЕЛ ЕГА! 1Т
М" д.о.о. ул. „Илинденска“ бр 7/а, Гевгелија.
Се менува седиштето на претпријатието и од сега ќе гласи: Претпријатие за производство и промет на големо и мало и за надворешно
трговско работење „ЕЛЕГАНТ М" д о о. ул „Микола Парапунов" бб,
Скопје
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 6768/96. (6110)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6528/
96 на регистарска влошка бр. 1-52053-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, преработка, услуги и трговија „ЕВРО ГЕН“ д.о.о. комплекс УЗУС к-3/14,
Т. Велес.
Се брише Милован Волчески, директор без ограничување, се запишува Бранко Белчески, директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6528/96. (6111)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6545/
96 на регистарска влошка бр. 1-13512-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Производното трговско претпријатие
„ВЕМА" увоз-извоз, ул. „Бојмија" 4/8, Скопје.
Се брише Ема Зенделска, директор на претпријатие и лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешно трговскиот промет со Неограничени овластувања.
Се запишува Јосиф Зенделски, директор на претпријатието и лице
овластено за застапување на претпријатието во надворешно трговскиот промет со неограни,чени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6545/96. (6112)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6862/
96 на регистарска влошка бр. 1-10331-0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на вршител на должноста директор на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет „МАПРОМ ц.о. увоз-извоз
бул. „АСНОМ“ бр. 34 локал бр. 12, Скопје.
За нов вршител на должноста директор се именува Лозаноски Горан кој е и основач на претпријатието и овластен потписник, а досегашниот застапник Периќ руменка - се брише.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6862/96. (6435)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6979/ ,
96 на регистарска влошка бр. 1-6137-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачи на Претпријатието за изведување на градежни работи, сообраќај и трговија за внатрешен и надворешен промет„САБИ" д.о. ул. „Фуштанска" бр. 84, Скопје.
Истапуваат основачи“те Трговското туристичко претпријатие „М3" Охрид и Претпријатието за производство, услуги и трговија
„ШПЕТ ТРАНС“, Куманово.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6979/96. (6436)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6987/
96, на регистарска влошка бр. 1-3893-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија на
големо и мало и увоз-извоз „ГРАДСКИ-КОМЕРЦ" ц.о. ул. „Антон
Панов“ бр. 8, Нов Дојран.
Претпријатието својата дејност ја проширува со: 013010, 013021,
013022, 013030, 013050, 013121,. 013200, 080121, 080129, 080190, 080201,
080202, 0:90171, 090179,110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110909.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6987/96. (6437)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7303/
96, на регистарска влошка бр. 1-67002-0-0-0, ја запиша во судскиот
регистар промената на основач на Претпријатието за производство,
услуги и трговија на мало и големо „ЕРО-САН 96" извоз-увоз Д.О.О,
с. Арачиново, Скопје.
Истапува основачот ПТП „БОРЧЕ 93" од Охрид.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7303/96. (6438)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 7174/
96, на регистарска влошка бр. 1-67611-0-0-0, ја заниша во судскиот
регистар трансформацијата на Претпријатието за собирање и примар-
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

на преработка на отпадоци, Друштво со ограничена одговорност „ЈУГОСУРОВИНА-КРИВА ПАЛАНКА'4 извоз-увоз нас. „Грамаѓ", Крива Паланка.
Претпријатие го е настанато со поделба на Општественото претпријатие ЈУГОСУРОВ ИНА“ Скопје и запишување на НТП.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7174/96. (6439)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 549(У
96 на регистарска влошка бр. 1-67574-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основаното на Претпријатието за производство, трговија и
услуги „АР-КОМЕРЦЕ-КО“ д.о. ул. „Х.Т.Карпош" бр. 35. Куманово.
Основачи: Алијевски Хсвзи и Рамадани Алит двајцата од Куманово.
Дејности: 011721, 011791, 011799, 012310, 012323, 013021, 013041,
013042, 013121, 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 020140, 020201,
020202, 050100, 050201, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114,
070121, 070122, 070123, 1X70124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129,
070131, 070132, 070140, С70150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219,
070221, 070222, 07'Ј23, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240,
070250, 070260 , 080190, 080201, 090122, 090131, 090131, 090189, 100101,
110302, 110309, 110402, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување на странски лица, консигнациона продажба, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија и Грција.
Претпријатието ве правниот промет со трети лица истапува со
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет
претпријатието одговара со сите свои средства.
Во внатрешниот и надворешниот промет претпријатието го застапува Алијевски Хевзи, директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5490/96. (6430)
Окружниот стопански суд во Скопје, оо решението Срег. бр 6386/
96 на регистарска влошка бр. 1-50419-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за телекомуникации
и информатика „КАКТУС ДИВЕЛОПМЕНТ д.о о бул. ,,Гоце Делчев“ бр. И , ДТЦ Мавровка, Скопје.
Се брише Папазоска Хелена, се запишува Шалтановски Слободан.
директор.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6386/96. (6431)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6014/
96, на регистарска влошка бр. 1-675.56-0-0-0, го заниша во судскиот
регистар основаното во мешовита сопственост како ,д о о. и запишуван.ото во надворешно трговското р а б о т и : на Претпријатието за трговија и услуги „МАКЛИНК" д.о о. експорт импорт ул. „Исаја Мацовски“ бр. 42, Скопје.
Претпријатието е основано со договор за основање од 1996 год а
основачи се: Атанасиу Јоанис и Димакис Димитриос од Трикала, Р
Грција и Оливер Димитровски и Никола Павловски од Скопје, Р Ма
кедонија.
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 0709121, 070122 , 070123,
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140,
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022!, (РОШ, 070223,
070224, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 0 ^ 2 Ш, 070250, 070260,
откуп на шумски плодови, стока и живина, земјоделски грожшоди,
110109, 110301, 110302, 110309, 110909, 070310, 070320, шсмпучање и
посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона
продажба на странска стока.
Неограничено овластување и целосна одговорност.
Лице овластено за застапување и посредување во внатрешното и
надворешното трговско работење - Оливер Димитровски - в д. директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 6014/96 (6132)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 6571/
96, на регистарска влошка бр. 1-67587-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето на Производно, прехранбеното трговско и услужно претпријатие„МАТО-КОМЕРЦ 96" д.о о. експорт -имперг VI
„Социјалистичка Зора“ бр. 5 Скопје.
Основач: Лилјана Матиќ од Скопје.
Дејности: 013041, 013042, 013043, 060501, 060502 , 060503 070111,
070112, 070113 , 070! 14. 070121, 070122, 070123 , 070124, 070175 070126,
070127 , 070128 , 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212,
0702И, 070214, 070219. 070221, 070222, 070223, 070224, 07022с„ 070226,
070227 , 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202,
110109, 110302, ПОЗОЗ.З 110309, 110909, 0709310, 070320
Претпријатието по правниот промет со трети лица истапува во
свое имб и за своја сметка, за обврските направени спрема трети лица
одговара со сите свои средства.
Лилјана Матиќ, директор без ограничување во внатрешниот промет и надворешно-трговското работење.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6571/96. (6433)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7118/
96, на регистарска влошка бр. 1-37691-0-0-0, ја запиша во судскиот
регистар промената на директор на Претпријатието за промет, услуги,
градба и инженеринг „САЛАМАНДЕР“ увоз-извоз д,о. ул. „Струма“
бр. 3/2-9, Скопје.

Бр. 37 - Стр. 1543

Се брише од упис лицето: Неческа Татјана-директор со неограничено овластувала.
Се врши упис на лицето Неќески Стефан - директор со неограничени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Сјзег. бр. 7118/96. (6434)

Окружниот стопански суд во Скопје, со ре шени'ето Срег. бр. 7067/
96 на регистарска влошка бр. 1-6886-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на дејноста на Претпријатието за трговија на големо
и мало производство, увоз-извоз „АСА КОМ1ЕРЦ" ц.о. с. Добридол,
Гостивар.
Дејноста се проширува со: 011091, 011032 01ШЗ, 0110^, 01113,
01119, 011129, 011211, 011212, 011219, 011220, 011231. 011299, 011311,
011314, 011316, 011320, 011390, 011411, 011413, 0114194 01143СК 011521,
011710, 011721, 011723, 011729, 011730, 011741, 011742, 011749, 011-831,
011832, 011910, 011920, 011930, 011949, 011990, 012001, 012130, 012310,
012321, 012322, 012323, 012410, 012429, 012614, 012615, 012622, 012624,
012691, 012810, 012830, 012901, 013050, 013080, 013041, 013121, 030003,
060401, 060501, 060601, 060700, 070227, 080112, 080121, 080122, 080129,
0Ѕ0190, 080201, 080202, 090110, 090123, 090124, 1)90150, 090160, 090171,
090179, 090181, 090209, 110301, 110304, 110401, меѓународна шпедиција,
меѓународен превоз на патници, комисионо работење, туристички и
угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, фри-шопови.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 71ЛЅ7/96. (6420)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 6683/
96, на регистарска влошка бр. 1-67606-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за агенциски, деловно технички
услуги инженеринг и трговија, надзор на работи во земјоделство, градежништво, индустрија, мало стопанство, услу.жни дејности и туризам
„АГРОКОНСАЛТИНГ" д.о.о. бул. „Партизански одреди4- 706, Скопје.
Основачи: „ТИКОН“, Скопје, „АСКОМ", Скопје, Милена Ангелова, Александра Мартиновска и Игор Колева ми сите од Скопје
Дејности: 01240, 012421, 012429, 020110, 020121, 02(ГД)1. 020202,
030001, 030002, ОЗОООЗ, 040001, 040002, 040003, 114)202, 060:502, 070111,
070112, 070113 , 070114, 070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 070126,
070127, 070128, 070129, 070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 074)212,
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 0702Л5, 070226,
070227м 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080202, 090Ц!3, 100102
110302, 110303, 110309, 110403, 110404, 110611, 110620, 110901, 070310,
070320.
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во
двое име и за своја сметка.
Застапник е Колевски Игор директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6683/96. (6421)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 6682/
96 на регистарска влошка бр. 1-32537-0-0-0, Ја запиша во судскиот рсгистар промената на седиште и проширување на дејноста на Прстлријатието за производство, трговија и услуги увоз- извоз „ЦАИТ' д.о.о
ул:Наум Охридски“ бр. 19, Скопје.
Новото седиште на претпријатието е на ул ,, К Македонска бригаДа' г бб, Скопје.
'Дејноста во внатрешен промет се проширува со: СКИ) 160, 090181,
011832.
' '
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 6682/96 (6422)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 71ХЅ6/
96, ни регистарска влошка'бр 1-67598-0-0-0, го 'ѕ.ипинш во судски.от
ри истар основањето во приватна сопственост и занишувањето^ пр авото за вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за трговија на големо и мало „МИСс ТЕА“ д.о.о ишозувоз ул. „Владимир Комаров“ бр 29/1-2, Скопје.
Претпријатието е основано со акт за основање е д 07.06. 1996 год ,
а основач е Михајловски Милорад од Скопје.
Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113 070114, 070121,
070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 070127, 1)7 К ВЛ, 070129, 071032,
07014, 070140, 07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070211, 070212,
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226,
070227, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 0702.4 070250, 07026,
070260, 080121, 080122 , 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110301,
110302. 110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110620,
110905, 110909, 0703, 07031, 070310, 07032, 070320
Во правниот прометно трети лица истапува во свое име и за своја
сметка.
За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства (целокупниот свој имот) а основачот не одговара, а ризикот го сноси до висина на основачкиот влог.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот
промет е Михајловски Милорад - директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7086/96. (6423)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7150/
96, на регистарска влошка бр. 1-67622-0-0-0, го запи,ша во судскиот
регистар основаното во приватна сопственост и запишувањето право
за вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Поетптма-
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тието за пролет на големо и мало увоз-извоз „ЕВРО ТРЕЈД ЌРД"
ц.о. ул. „Нов /Живот“ бр. 46, Скопје.
Дејности: 020110, 020121, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112,
07013, 070114, 070121, 070122, 07013, 07014, 070125, 070126, 070127,
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213,
070214, 070219, 0702.21, 070222 , 070223, 070224, 070225, 070226, 070227,
070229. 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201,
080202, 110Ш9, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 110620, 110909.
Посредуваа по надворешно-трговскиот промет, консигнационо
работење, комисионо работење, реекспорт, продажба на домашни и
странски стоки во царински продавници, меѓународен транспорт и
шпедиција, угости.телски и туристички услуги,'малограничен промет
со стоки со, Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.
Во правниот промет со трети лица, претпријатието настапува во
свое име и за своја сметка. За обврсктие сторени во ѓфавниот промет
со трети лица одговара со целокупниот свој имот.
Лице овластено за застапуваа е: .Џемаил Ибраим - директор,
без ограничувана.
Во надворешно трговскиот промет ќе го застанува Џемаил
Ибраим, директор - без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7150/96. (6424)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4402/
96 на регистар ка влошка бр. 1-21517-0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за промет, туризам и услуги
„ЦТБ-ХОЛДИНГ" д.о.о. експорт-импорт бул. „АВНОЈ“ бр. 20, Скопје.
Пристапува нов основач кон претпријатието и тоа лицето Сашко
Јордановски од Скопје на ден 28.02. 1996 год., а истапува лицето
Александар Апостоловски од Скопје на ден 28.02. 1996 год., се брише
досегашниот директор ш претпријатието Александар Апостоловски,
застапник без ограничување, а се запишува Сашко Јордановски, застапник б/ез ограничување.
Од Окружниот стоп,ански суд во Скопје, Срег. бр. 4402/96. (6414)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4440/
96, на регистарска влошка бр. 1-3834-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Пртпријатието за промет на големо и
мало и увоп „БОНАТИ44 ц.о. увоз-извоз ул. „Дурмиторска" 7а, Скопје.
Досегашното седиштее на претприајтието за промет на големо и
мало и услуги „БОНАТИ" ц.о. увоз-извоз ул. „Дурмиторска" бр. 7-а,
Скопје, во иднина се менува и ќе гласи: Претпријатие за промет на
големо и мало и услуги „БОН АТИ'4 ц.о. увоз-извоз ул. „16-та Македонска бр/игада“ бр. 10, Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4440/96 (6415)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 6645/
96 на регистарска влошка бр. 1-67524-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето на Претпријатието за промет, производство и
услуги .,,ЈОДИ КОМПАНИ“ Д.О.О увоз-извоз ул. „Видое Смиленски
БатоА ѓф. 7 ст објект Б 2 Кисела Вода, Скопје.
Претпријатието е основано со акт за основана бр. 1 од 20.05. 1996
год., а основачи се Деј|ан Јовчески и Снежана Јовческа од Скопје.
Дејности: 011212, 011219, 011231, 011311, 011312, 011313, 011315,
011319/, 011390, 0114И , 011430, 011741, 011742, 011749, 011791, 011832,
011920, 011941, 012313', 012321, 012322, 012410, 012421, 012429, 012611,
01261 2, 012613, 012614, 012615, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699,
0127^1, 012810, 012820, 012830, 013021, 013033, 013030, 013041, 013042,
013Ш0, 013071, 013072, 013073, 013074, 013080, 013091, 013099, 013113,
0131 И, 013115, 013119, 013121, 013122, 013200, 013400, 013500, 013901,
01394)3, 013909, 020110, 020121, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503,
060/)0|, 060602, МИМИ, М)802, М)803, 070111, 070112, 070113, 070114,
07'0 121, 070122, 07012:3, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131.
(Г/СМ32, 070140, 07015.0, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221.
(Г7П222, 070223, 0702?.4, 070225 , 070226, 070227, 070229, 070230, 070240,
070250, 070260, ШИ 111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080190,
Ш)201, 080202 , 0901110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131,
000132, 090133, „0901.'19, 090140, 090150, 090160, 090471, 090172, 090179,
090181, 090182 , (Ј90ШЗ, 090189, 090201, 090202, 090209, 110301, 1103(12,
110303, 110304, 110309, 110901, 110902, 110903, 110909, 070310,070320,
посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт
консигнација и друго.
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во
свое име и за споја сметка, а за обврските настанати во правниот
промет претпријатието целосно одговара.
Лице овластело за застапувала на претпријатието во ина грешниот
и надворешниот трновски промет с Дејан Јовчески, директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6645ЛЈ6. (6416)
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Се запишуваат во надворешно трговско работена: Јован ^филовски, генерален директор, Боце Симјановски, директор на РЕ АВТОУнион. Јован Настовски, директор на РЕ Надгадби Миодрл Ѓорѓески. директор на Р Е Темни.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6391/96. (6417)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6667/
96, на регистарска влошка бр. 1-7787-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за промет „РДИНПЕКС" д.о.о. извоз-увоз, бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 22-2/
1, Скопје.
Дејности: 010713, 011311, 011313, 011314, 011315, 011316, 011390,
"060502, 060503, 110301, 110302, 110309, 110902, 110903, 110909, продажба на странска стока од консигнационен склад, склучување договори
за вршење сервисни услуги за одржувани на увезена опрема и добра
за лична потрошувачка, меѓународен транспорт на стоки во друмски
сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција и Албанија.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6667/96. (6418)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6806/
96, на регистарска влошка бр. 1-67577-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето во приватна сопственост на Производното,
трговско, угостителско и услужно претпријатие ,,ТЕМА“ Д.О.О, увозизвоз ул. „X. Антевски“ 3, Тетово.
Основач: Златко Божиновски од Тетово.
Дејности: 011920, 011941, 0120001, 012211, 012143, 012201, 012310,
012321, 012322, 012421, 012611, 012613, 012622, 012820, 013021, 013022,
013073, 013121, 013200, 013400, 060501, М)502, 070111, 070112, 070113,
070114, 070121, 070122, 070123, 070124,071025, 070126, 070128, 071029,
070131, 070132 , 071040, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219,
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 072030, 070240,
070250, 070260, 080121, 080201, 080202, 090121, (190129, 090140, 090181,
090201, 090209, 110301, 110302, 110402, 110403, 110404, 110909, 070310,
070320
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6806/
96, на регистарска влошка бр. 1-675/7-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар основањето во приватна сопственост на Производното,
трговско, угостителско и услужно претпријатие „ТЕМА“ д.о.о. увозизвоз ул „X. Ангевски“ 3, Тетово.
Основач: Златко Божиновски од Тетово.
Дејности: 011920, 011941, 0120001, 012211, 012143, 012201, 012310,
012321, 012322, 012421, 012611, 012613, 012622, 012820, 013021, 013022.
013073, 013121, 013200, 013400, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113,
070114, 070121, 070122, 070123, 070124 , 071025, 070126, 070128, 071029,
070131, 070132, 071040. 070150, 0702П, 070212, 070213, 070214, 070219,
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 072030, 070240,
070250, 070260, 080121, 080201, 080202, 090121, 090129, 090140, 090181,
090201, 090209, 110301, 110302, 110402, 110403, 110404, 110909,070310,
070320
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во
свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот
промет претпријатието целосно одговара.
Лице овластено за застапуваа на претпријатието е Златко Божиновски, директор без ограничување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6806/96. (6419)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2732/
96 на регистарска влошка бр. 1-34445-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за инжињеринг, инсталирам.е, сервисирање, производство и промет „ЕНЕРГОТЕРМ" извозувоз д.о.о. Скопје, ул. „Нерешка“ бр. 76.
Се разрешува Мишковски Слободан, директор со неограничени
овластувања, а се именува Мицковска Јасмина, директор со неограничени овластувања.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2732/96. (6130)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6552/
96 го запиша во судскиот регистар истапувањето на основач на Претпријатието за информатика и инжињеринг „ИНФО СОФТИНГ" ц.о.
Скопје, Градски ѕид блок X влез 7 стан 21.
Од претпријатието како основач истапува лицето Симовски Димитров од Скопје од 17.05.1996.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6552/96. (6131)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6ИХ1/
96 на решета река влошка бр. 1-64546-0-0-0 го заниша во судскиот регистар прошируваното на дејност на Графичкото, трговско и услужно
претпријатие „СПЕКТАР А.С." ц.о. експорт-импорт, Неготино, ул.
„Енгелсова" бр. 10.
Дејноста на претпријатието се проширува со следната дејност и
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6100/96. (6132)
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2512/
96, на регистарска влошка бр. 1-567 ја запиша во судскиот регистар
промената на називот на фирмата со следните податоци: 11 роме на на
називот на фирмата од- Претпријатие во општествена сопственост на
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тела за расветлување „ПРОЛЕТЕР“-Прилеп во Општествено претпријатие за производство на расветен тела „ПРО ЛУКС“ - Прилеп.
Од Окружниот стопански суд во Битола.

Бр. 37 - Стр. 1543

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на “
31.07.1996 година, во 9 часот, соба бр. 53 во овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.

\

Окружниот стопански суд во СкопЈе со решението Срег. бр. 6924/96
на регистарска влошка бр. 1-98-0-0-0, Ја запиша во“ судскиот регистар
тра^јСфромацијата со организирање во ДОО на Друштвото со ограничена одговорност за урбанизам, архитектура и инженеринг „ЗУАС" Скопје бул. „Партизански одреди“ 89, СКОПЈС со следните податоци:
Јовановски Јанко, Здравев Здравко, Пенчиќ Мирјана, Басотов Тодор,
Клетничка Олга, Бошку Никола, Стојановска Марија, Влахчев Борислав, Павлов Љупчо, Арсовски Владимир, Андреевска ЈТиднЈа, Поновска Снежана, Џамбазоска Лидија, Влчовска Наташа, Атанасовска
Боца, Чубриноски ВоЈче, Муличковски БоЈан, Митрева Снежана, Иванов Најчо, Бошкова Даница, ^аировски Пламенчо, Јовановска Снежана, Петровска Лилјана, Апостолов Бранко, Антиќ Анка, Богоевски
Мишо, Скендсрова Весна, Николоска Елица, Османли Лилјана, Чуиќ
Олгица, Игњатовнќ Вера, Лазаревска Славица, Спировски Апостол,
Граорковска Катина, Боцевска Алтана, Миновски Ацо, Малинка Ниновска Наташа, Коловски Горѓе, Бороевиќ Војислав, Гранчевска
Аница.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 6924/96.

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението
Ст. бр. 950/95 од 10.VI.1996 година, е отворена ликвидациона постапка
над должникот Претпријатие „ЕВРОБИЗНИС" од Скопје ул. „Букурешка“ бр. 65.
За стечаен судија е одредена Даница Младеновска, судија при овој
суд.
За стечаен управник е одреден Раде Стефановски ул. „Пелистерска“ бр. 1/П/7, телефон 251-738.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен
весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените
побарувања се закажува дополнително, во соба бр. 53-а во овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението
Сг. бр. 1299/96 од 27.06-1996 е отворена стечајна постапка над должникот ДОО за преработка на зеленчук и овошје „ЗОРА И ЛАДИЛНИК“
Гевгелија ул. „Индустриска“ бб
За стечаен судија е одреден: Ружица Топ л има нека судија при ОВОЈ
суд.
За стечаен управник е одреден Челев Ристо од Гевгелија, ул. „Сава
Михај лов“ ламела 4/7, тел. 88-599.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето но „Службен'
весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со
докази.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените
побарувања ќе се закаже дополнително.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението
Ст. бр. 254/96 од 29.04.1996 год. отворена е стечајна постапка над
должникот ПТУТТ „ЈУГОМАКС - 29 АВГУСТ“ од Скопје, ул. „710"
бр. 1
За стечаен судија е одреден Александар Јањиќ, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Србољуб Глигоров од Скопје, ул.
„Париска“ бр. 2-г, тел. 252-353.
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават
своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
„Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со доказа.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените
побарувања се закажува на 10.09.1996 год. во 9,00 часот, соба бр. 83 во
овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје

ЛИКВИДАЦИИ
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.
бр. 646/96 од 20. VI.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над
должникот ПП „Афро промет“ Тетово с. Желино, со ж-ска бр. 41500601-15325.
За ликвидационен управник е одреден Беким Есати од Тетово ул.
„Караорман" бр. 49.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувана во рок од 30 дена по објавувањето во
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два
примероци со докази. Се задолжуваат должниците дата намират долговите према ликвидациониот должите без одлагање.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.
бр. 622/96 од 14.VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над
должникот Претпријатие за трговија и книговодствени услуги „ФУКОНТА" Експорт-Импорт Скоцје, ул. „Методија Митевски“ бр. 10/83
од Скопје и со ж-ска бр. 40100-601-125999.
За ликвидационен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје
ул. „Пелистерска“ бр. 1-2/7, телефон 251-738.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања дополнително
ќе биде закажано.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
Окружниот стопански суд во Скрпје објавува дека со решението Л.
бр. 660/96 од 20.У1.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над
должникот ПП „НАЗИ КОМПАНИ“ експорт-импорт Д О Скопје,
бул. „Македонско-Косовска бригада“ бр. 22/1 со жиро сметка 40100601-315803.
За ликвидационен управник е одредена Алексиќ Ружица од СкопЈе,
тел. 511-946.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувана во рок од 30 дена по објавувањето во
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
31.'УЛ. 1996 година, во 9 часот, соба бр. 60 До овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
Окружниот стопанска суд во Скопје објавува дека со решението Л
бр. 702/96 од 20.VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над
должникот Претпријатие за производство и промет „А1ПДЕДО-КОМЕРЦ“ извоз-увоз ДОО Скопје, ул. „Благоја Огефковски" бр. 1/1 со
жиро сметка 40110-601-52123.
За ликвидационен управник е одредена Ружица Алексиќ од Скопје
ул. „Никола К. Мајски“ бр. 4, тел. 511-946.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник дополнително ќе се закаже.
^ ' Од Окружниот стопански суд во Скопје.
^, Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.
бр. 706/96 од 26.VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над
должникот Претпријатие за услуги, промет со стоки на големо и мало и
градежни занатски работи „ФИЛТРА-КОМЕРЦ" Д.О. Скопје, ул.
„Лекарска“ бр. 14 со ж-ска 40120-601-220895.
За ликвидациона управник е одреден Радослав Кипровски од
Скопје бул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36 тел. 415-054.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
20.08.1996 година, во 11,20 часот, соба бр. 60 во овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.
бр. 679/96 од 28.VI.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над
должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет, угостителство и туризам „КАРОЛЦ-ТРЕЈД" од Скопје, ул. „Антон Попов“
бр. 22 со жиро сметка 40110-601-259848.
За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од
Скопје ул. „Јуриј-Гагарин" бр. 37, телефон 227-300.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
5.09.1996 година, во соба бр. 60 во овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.
бр. 139196 од 28. VI. 1996 година, е Отворена ликвидациона постапка над
должникот ПП „ОРИОН" ДОО Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47-'
П-22 со жиро сметка 40100-601-175984.
За ликвИдационен управник е одредена Ружица Алексиќ од Скопје
ул. „Никола К. Мајски“ 41.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 4
Рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник дополнително ќе се закаже.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.
бр. 506/96 од 19.06.1996 е отворена ликвидациона постапка над должникот ЦУТ „ЦОНА ПРОМЕТ44 од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 23 со
ж.с.40120-601-3080027.
За ликвидационен управник е одреден Србољуб Глигоров од
Скопје, ул. „Париска“ бр. 2г, тел. 252-353.
Се повикуват доверителите на ликвидациониот дожник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен
вееш!к до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се закаже
дополнително.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.
бр. 731/96 од 26.VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над
должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „Д.А.С.
ТРЕНД“ д.о.о. експорт-импорт Скопје со седиште на ул. „Гемиџиска"
бр. 54 во Скопје, со жиро сметка 40110-601-337505.
За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од
Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 37, телефон 227-300.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долго. вите према ликвидациониот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на
02.09.1996 година, во 9 часот, соба бр. 60 во овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.
бр. 757/96 од 28. VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над
должникот ПП „Есра траде" ДОО Скопје, ул. „Места44 бр. 32.
. За ликвидационен управник е одредена Ружица Алексиќ од Скопје
ул. „Никола К. Мајски“ 41.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два
примероци с?о. докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према 'ликвидациониот должник без одлагање.
Рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник дополнително ќе се закаже.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.
бр. 767/96 од 28. VI. 1996 година, е отворена ликвВДациона постапка над
„Сиа-шгад" Скопје, со;ж-ска бр. 40100-601-154489.
За ликвидационен управник е одредена Ружица Алексиќ од Скопје
0
ул. „Никола К. Мајски“ 41.
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги
пријават своите побарувања во рок од -30 дена по објавувањето во
„Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два
примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.
Од Окружниот стопански суд во Скопје.
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Кезибан Дудиш ул. „Шуто Оризари“ бр. 116, Скопје.
(3426)
Пасош бр. 830297 на име Џеладин Зерафет ул. „Аџи
Мустафа“ бр.' 15, Охрид.
(3427)
(
Пасош бр. 484626/94 издаден од УВР Скопје на име
Баевски Атанас бул. „АСНОМ“ бр. 28-1/12, Скопје.
(3428)
^ Пасош бр. 401182 на име Хусеини Фериде, с. Долна
Бањица, Гостивар.
' (3429)
Пасош бр. 624642/95 издаден од УВР Скопје на име
Иса Амети ул. „Момин Поток“ бр. 37А, Скопје. (3430)
Пасош бр. 233835/94 издаден од УВР Тетово на име
Раиф Абази ул. „Караорман" бр, 7. Тетово.
(3431)
Пасош бр. 0126451/93 издаден од УВР Скопје на име
Бошко Ивановски ул. „Вел,ко Влаховиќ" бр. 25/6,
Скопје
(3432)
Пасош бр. 1)257077 подаден од ОВР С трумнца на име
Цветкова Јелена ул „Герас Цунев“ 13, Струмица.
Пасош бр. 717474 на име Димитровски Недо нас.
Тунел с-бр. 24, Титов Велес, (ул. „Невена Георгиева“
бр. 24).
(3402-а)
Пасош бр. 156266/94 издаден од УВР Скопје на име
Арифи Сами с. Танушевски, Скопје.
(3402)
Пасош бр.165922/94 издаден од УВР Гостивар на име
Менга Фети ул. „18 ноември“ бр. 113, Гостивар. (3403)
Пасош бр. 268041/94 издаден од УВР Куманово на
име Сали Беџети с. Оризаре Куманово.
(3404)
Пасош бр. 753145/95 издаден од УВР Куманово на
име Сељвер Биљали с. Отља, Куманово.
(3405)
Решение Уп. бр. 25-1731 од 24.V.1993 година на име
Џеват Селими Тетово.
(3406)
Решение Уп. бр. 25-1422 од 25.III.1996 година на име
Исмаил Мамути, Скопје, с. Брест.
(3408)
' Решение Ул. бр. 12-772 од 26.IV.1984 година на име
Јован Христов Скопје.
(3409)
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Чековна картичка бр. 58549-42 и чекови од бр. 867826
Пасош бр.295561 издаден од УВР Битола на име
до ,867835 и од бр. 867819 до 867825, 829814 и 1818748 Стевановска Елизабета ул. „Кумровец" бр.90, Битола.
издадени од Комерцијална банка ад. Скопје на име Зла(3470)
т а н а Димитровска, Скопје.
(3411)
Пасош бр.0393021 издаден од УВР Скопје на име
Чекови од бр. 0003282878 до 0003282891, 0002906785, Имер Шабан ул. „Јајце"бр.17-а, Скопје
, (3470)
0000692197 од тековна сметка бр. 0120149.64 издадени
Пасош бр.0113521 на име Алиовски Алија с.Црник,
од Комерцијална банка а. д. Скопје на име Павле Секу- Берово.
(3468)
ловски ул. „Маркс Енгелс" бр. 1/2-1, Скопје.
(3412)
Пасош бр.0293582 на име Ивановски Димче, ул. „И.
Чековна картичка бр. 8986170 издадена од Комерци- Милутиновиќ" бр.100/28-а, Битола.
(3469)
јална банка АД Скопје на име Никола Димовски,
Пасош бр.881598 на име Мојсовски Мишел ул.
Скопје.
(3413) „Мара Угринова" бр.56/6, Гостивар.
(3472)
Работна книшка на име Јовановски Игор, Скопје.
Пасош бр.439943 на име Трпчески Горан ул. „Даме
Работна книшка на име Дрпљанин Хајрудин, Скопје.
Груев“ бр.39, Охрид.
(3473)
Работна книшка на име Диме Ангеловски, Скопје.
Пасош бр.388835/94 издаден од УВР Скопје на име
Работна книшка на име Караланов Ламбо, Скопје.
Љупчо Петрушевски ул. „Перо Наков“ бр.80, Скопје.
Работна книшка на име Гордана Петковска, Скопје.
Пасош бр.768356 на име Арсланоски Сабрија с.ПодРаботна книшка на име Џеват Бошњак, Скопје.
горци, Струга.
(3475)
Работна книшка на име Снежана Смилева, Т. Велес.
Решенија за компензација бр.18-3190/2 од 23.04.96
Работна книшка на име Живко Анастасовски с. Жи- година, 18-4063/2 од 03.06.96 година, и решение бр.18дилово, Кр. Паланка.
(3421)
4418/2 од 10.06.96 година издадени од Министерството
Свидетелство за завршено VIII одд. издадено од ОУ За надворешни работи Скопје. Решенијата се издадени
„Јане Сандански“ Скопје на име Хајрудин Дрпљанин, како измени по основното решение бр. 18-3047/2 од
Скопје.
(3422) 17.04.19^6 година издадено од Министерство за надвоРаботна книшка на име Ленче Трајковска, Скопје.
решни работи Скопје кое е огласено за неважно на
(3423)
Чекови од бр. 1582802 до 1582810 од тековна сметка
бр. 4124634 издадени од Поштенска штедилница Скопје
на име Перица Атанасоски Скопје.
(3383)
Чековна картица бр. 31322-40 и чекови од бр.
0002695620 до 0002695627 издадени од Комерцијална
банка а. д. Скопје на име Стоје Стефановски ул, „554"
/15/5, Скопје.
(3384)
Тековна картичка бр. 027366-68 и чекови од бр.
9000084906 до 9000084910 издадени од Стопанска банка
а. д. Скопје на име Александар Нелковски, Скопје. ^
(3385)
Огласот објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 31/
96 за чековна карта и чекови издадени од Комерцијална
банка а. д. Скопје на име Загорка Николова, Скопје, се
сторнира.
(3386)
Решение Уп. бр. 25-3169 од 23.1Х.1993 година на име
Стојана Ристовска, Скопје.
(3387)
Работна книшка на име Перска Насева, Скопје.
(3388)
Работна книшка на име Наиле Емин, Скопје. (3389)
Работна книшка на име Ибадет Мехмед, Скопје.
(3390)
Работна книшка на име Пламен Ников, Скопје.
(3391)Чековна карта од тековна сметка бр. 1660-04 издадена од Стопанска банка а. д. Скопје - филијала Свети
Николе на име Ефремов Нове ул. „Едвард Кардељ" 15, Свети Николе.
(3392)
Тековна сметка бр. 1822/54 од чекови од бр. 2161113
до 2161120 издадени од Охридска банка а. д. Охрид на
име Тренески Трене ул. „Ј. Сандански“ 89, Охрид.
(3393)
Пасош бр. 171936 издаден од ОВР Кичево на име
Хусоски Нехру ул. „Скопска“ бр. 68, Кичево.
(3395)
Пасош бр. 5295/92 издаден од УВР Скопје на име
Драган Митров ул, „И. Р. Лола“ бр. 21/25, Скопје. .
(3396)
Пасош бр. 788976/95 издаден од УВР Скопје на име
Нехат Алијовски ул. „Јајце“ бр. 20-Б, Скопје.
(3397)
Пасош бр. 228208/96 издаден од УВР Тетово на име
Фатмир Мемиши с. Нераште, Тетово.
(3398)
Пасош бр. 841154/96 издаден од УВР Скопје на име
Јосиф Танчевски ул. „Петар Чајковски“ бр. 7/4,
Скопје.
.
(3399)
Огласот објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 36 за
пасош бр. 427999/94 на име Гајур Мемети ул. „Алија
Авдовиќ“ бр. 18, Скопје се сторнира.
(3400)

с
17.07.1996 година „Макпетрол" АД Скопје.
(3474)
Пасош бр. 124738/93 издаден од УВР Скопје на име
Нухи Бастри ул.,,18" бр.27 с.Арачиново, Скопје. (3477)
Пасош бр.522023 издаден од УВР Тетово на име
Рецепи Аливеби с.Дабарце, Тетово.
Пасош бр. 0328494/94 издаден од УВР Скопје на
име Му^мет Сулимани с. Студеничани, Скопје, л
- (3267-а)
Пасош бр. 0009216 на име Коцев Милан с. Сурдулци, Радовиш.
(3344)
Тековна сметка бр. 1538 со сериски броеви од бр.
650731 до 650740 и од бр. 112302 до 112305 издадени од
-Стопанска банка - филијала Гевгелија на име Смилкова Сава, булевар Гевгелија 20. 10.
(3345)
Пасош бр. 031829/93 издаден од УВР Скопје на
име Стана Периќ ул. „Димитрова“ бр. 8, Скопје.
(3444)
Пасош бр. 356565/94 издаден од УВР Скопје на
име Исљам Садула, ул. „Селечка Планина“ бр. 17,
Скопје.
(3445)
Пасош бр. 59572/93 издаден од УВР Скопје на име
Васил Попризов, ул. „Ловќенска" бр. 156, Скопје.
(3446)
Пасош бр. 687532/95 издаден од УВР Скопје на
име Милица Попризова, ул. „Ловќенска" бр. 156, Скопје.
(3447)
Пасош бр. 257046 издаден од УВР Струмица на
име Илиев Стево, ул. „Коста Бозов“ 32, Струмица.
(3448)
Пасош бр. 319186 издаден од УВР Струмица на
име Меѕханџиски Драги, ул. „Прохор Пчински" 8,
Струмица.
(3449)
Пасош бр. 288434 издаден од УВР Штип на име
Мустафова Ибадет, ул. „И. Р. Лола“ бр. 103, Штип.
(3452)
Пасош бр. 616400 издаден од УВР Куманово на
име Петрушевски Бобан, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 119,
Куманово.
(3451)
Пасош бр. 491190 издаден од УВР Куманово на
име Петковски Драган, ул. „Перо Чичо" бр. 1, Куманово.
(3452)
Пасош бр. 419255 издаден од УВР Куманово, на
име-Апостоловски Симе, ул. „Благоја Илиев Гуне" бр.
65-111/25, Куманово.
(3453)
Пасош бр. 49749/93 издаден од УВР Битола, на
име Наташа Илијева, ул. „Милтон Манаки“ бр. 39,
Битола.
(3453)
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Пасош бр. 554404/95 издаден од УВР Скопје, на
име Енвер Красниќи, ул. „Јосиф Шурна“ бр. 18, Скопје.
(3454)
Пасош бр. 56325/93 издаден од УВР Скопје, на
име Трајко Тодоровска ул. „Волгоградска" бр. 7-16/
21, Скопје.
Пасош бр. 0482701/94 издаден од УВР Скопје на
име Кице Темелков, ул. „Жил Верн“ бр. 5, Скопје.
(3455)
Пасош бр. 127614/93 издаден од УВР Скопје, на
име Благој Крстевски, ул. „4-ти Јули“ бр. 64, Скопје.
(3456)
Пасош бр. 634356/95 издаден од УВР Куманово,
на име Лила Белковска, с. Д. Коњаре, ул. „4" бр. 34,
Куманово.
(3457)
Тековна сметка бр. 0056731.06 и чекови бр.
0002074923, 0002074926, 0002074927, 0.095 Tc( 0002074927)

Tj0

Tc(,)

Tj1

0.949

609.240

Tm3.0.
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Чекови од бр. 3168762 до 3168781 од тековна сметРаботна книшка на име Игор Тошевски, Скопје.
ка бр. 101511-38 издадени од Комерцијална банка АД
(3286)
Скопје на име Лидија Лазаревска, Скопје.
(3381)
Работна книшка на име Зоран Исаковски, Скопје.
Чекови бр. 1002231-7, 1002232-5, 1002233-3,
(3287)
1002234-1, 1002235-8, 1002236-6, 1002237-4, 1002238-2,
Работна книшка на име Ридван Јахијевиќ, Скопје
1002239-0, 1002240-8, 1010362-0, 1010363-8, 1010367-9,
(3288)
1010365-3,1010364-6и 101366-1 издадени од Инвест
Работна
книшка
на
име
Елес
Неал,
Скопје.
банка Скопје на име Трајче Николовски, Скопје
(3289)
(3383)
Работна
книшка
на
име
Јасмина
Зафировска,
Свидетелство VIII одделение издадено од ПОУ
(3290)
„Рајко Жинзифов", с. Долно оризари на име Мехмедо- Скопје.
Свидетелство од VIII одделение издадено од ОУ
виќ Мирсад, с, Г. Оризари, Т. Велес,
(3237)
„Владимир Назор“ Скопје на име Рецеп Дејвид ул. „III
(3375)
Пасош бр. 0345177 издаден од УВР Куманово на име македонска бригада“ бр. 67/10, Скопје
Зумбери Бајрам с. Черкеско Село, Куманово.
(3493)
Решение Уп. бр. 25-2839 од 12.Х.1994 год на име
Пасош бр. 62088 на име Османи Агим с. Жировница, Неџати Таири с. Сарај, Скопје.
(3376)
Гостивар.
(3480)
Работна книшка на име Лидија Антевска, Скопје.
Пасош бр. 212355/94 издаден од УВР Скопје на име
Работна книшка на име Кирил Иванов, Скопје.
Нермин Дураковиќ бул. „АСНОМ“ бр. 42-1/29, Скопје
Работна книшка на име Санде Николов, Скопје.
(3481)
Работна книшка на име Предраг Илиевски, СкоПасош бр. 765596/95 издаден од УВР Скопје на име пје.
(3380)
Соња Борисовска бул. „Јане Сандански“ бр. 105,
Работна книшка на име Владо Симов, Скопје.
Скопје
(3482)
(3381)
Пасош бр. 812898/95 издаден од УВР Скопје на име
Работна
книшка
на
име
Методија
Јовчевски,
СкоБаки Рамадани с. Раовиќ, Скопје.
(3483)
(3382)
Пасош бр. 668885/95 издаден од УВР Гостивар на пје.
име Селим Селими ул. „Балшевска“ бр. 95, Гостивар.
Огласот објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 36 за
(3484) пасош бр. 427211/94 на име Џемиље Мемети ул. „Алија
Пасош бр. 491374 издаден од ОВР Куманово на име Авдовиќ“ бр. 18, Скопје, се сторнира.
(3401)
Момчило Спасевски ул. „11 Октомври“ бр. 39/III-15,
Куманово.
(3486)
ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ
Пасош бр. 197361 на име Хусеини Хакиф с. Д. БаСОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ
њица, Гостивар.
(3487)
НАСЛЕДНИЦИ
Пасош бр. 251088 на име Османи Лулзим с. Чајле,
Гостивар.
(3488)
Врз основа на член 33 и 34 од Законот за ТрансфорПасош бр. 0498328 на име Готева Славица ул. „Јосиф Јосифоски" бр. 58 Гевгелија.
(3491) мација на претпријатијата со Општествен капитал (Сл.
Пасош бр. 0068112 издаден од УВР Гевгелија на име весник на РМ бр. 38/93), Претпријатието З З „АНТИГлатгхаар Љубица ул. „Јосиф Јосифоски" бр. 67, Гевге- ГОНА“ во општествена сопственост од Демир Капија,
лија.
(3492) ул. „Ацо Аџиилов" бр. 63 Неготино, објавува
Тековна сметка бр. 8199/95 и чекови од бр. 2191466
ОГЛАС
до 2191475 и два чека издадени од Охридска банка АД
Охрид на име Кескоски Методије ул. „Билјанини Изво- ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПри“ бр. 11, Охрид.
(3490) СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДТековна сметка бр. 6331/09 и чекови од бр. 2212501 НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА
ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА
до 2212503 издадени од Охридска банка а.д. Охрид, на
име Јовановски Лазјф ул. „Бејбунар" бр. 68, Охрид. ^
1. З З „АНТИГОНА“ ДЕМИР КАПИЈА, Неготино
ги повикува поранешните сопственици и нивните
Свидетелство за завршено VIII одделение издаде- правни наследници, држављани на Република Македоно од ЦОУ „Рајко Жинзифов" од с. Д. Оризари - Т. нија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања
Велес на име Брулиќ Изудин с. Г. Оризари Т. Велес
(3292) кон задругата во рок од 60 дена сметано од денот на
објавување на огласот.
Чековна картичка бр. 20971-84 и чекови бр.
2. Седиштето на задругата во општествена сопстве2939947, 2915793 и 2915790 издадени од Комерцијална ност е во Неготино, З З „АНТИГОНА“ ул. „Ацо А д банка АД Скопје на име Лазо Станоски, Скопје
(32707) илов“ бр. 63, Неготино.
3. Пријавувањето на побарувањата се врши на обраЧековна картичка бр. 26929-03 и чекови од бр. зец пропишан од Агенцијата на Република Македонија
2123991 до 2123977 издадени од Комерцијална банка („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94 кои истовремено се достаАД Скопје на име Роберт Вузајевски, Скопје (3272)
вуваат и до Агенцијата на Република Македонија во
Чековна картичка бр. 31419 и чекови од бр. Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 14, пош. фах. 410 и З З
2761990 до 2761994 и од бр. 276199 до 2762010 издадени „АНТИГОНА“, Демир Капија, ул. „Ацо Аџиилов" бр.
од Комерцијална банка АД Скопје на име Загорка 63, Неготино.
Миленовиќ, Скопје.
(3273)
Работна книшка на име Неделковиќ Весна, СкоОГЛАС.
пје.
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПРаботна книшка издадена во Скопје на име Алек- СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДсандар Танчев, Скопје.
(3275) НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУРешение Уп. бр. 25-2535 од 9.УП1 1993 година на
ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО
име Марија Тасевска, Скопје.
(3284)
1. „ГРАДИНАР“ Акционерско друштво во мешоЧековна картичка бр. 79608-14 и чекови од бр.
2941504 до 2941507 издадени од Комерцијална банка вита сопственост за земјоделско производство, прераАД Скопје на име Зора Куновска, Скопје.
(3285) ботка и промет увоз - извоз - Охрид ги повикува пора-
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нешните сопственици и нивните правни наследници
државјани на Р. Македонија да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на
огласот.
2. Пријавувањето на побарувањата се врши со посебен образец пропишан од Агенцијата на Р. Македонија
за трансформација на претпријатието со општествен
капитал.
Своите побарувања барателите ги доставуваат во
два примерока од кои едниот до Агенцијата на Р. Македонија за трансформација на преторијатијата со општествен капитал, а другиот до „Градинар“ А . Д - Охрид,
ул. „7 ми Ноември“ бб - Охрид.

ОГЛАС
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. ДОО за Производство Преработка И Промет
„К О Н Ч Е“ Увоз-Извоз с. Конче - Радовиш ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Р Македонија, доколку имаат
да ги пријават своите побарувања од претпријатието,
освен земјоделско земјиште, во рок од 60 дена, сметано
од денот на објавувањето на Огласот.
2. Седиштето на ДОО „КОНЧЕ“ с. Конче се наоѓа
во село Конче.
3. Пријавувањето на побарувањето се врши на образец потпишан од Агенцијата на Р. Македонија („Сл.
Весник на Р. Македонија“ бр. 3/94) кој истовремено се
доставува и до агенцијата на Р. Македонија, Скопје, ул.
„Даме Груев“ бр. 14 поштенски фах 410.

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (сл.
в. на Р,М. бр. 38/93) ЖИП. ДОО ЖАС „КИЧЕВО“
Кичево, објавува

1. АД „Малина“ Крива Паланка ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници да
ги пријават своите побарувања од Претпријатието, во
рок од 60 дена по објавување на огласот.
2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посебен образец, пропишан од Агенцијата на Република
Македонија кој истовремено се доставува до Претпријатието и до Агенцијата на Република Македонија за
трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
ОГЛАС
3. Седиштето на претпријатието е во Криза Паланка
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП- на улица „Маршал Тито“ бр. 64.
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (ЈСлужбен весник на РМ“ број 38/93), Друштвото со ограни' чена одговорност „ФЕРОТУРИСТ" - Скопје, објавува
ОГЛАС
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД,НИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА
ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА г
1„ - МЖ- Д.О.О. - ФЕРОТУРИСТ - Скопје ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат, да ги пријават своите побарувања, во рок
од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.
2. - Седиштето на МЖ - Д.О.О. - ФЕРОТУРИСТ Скопје се наоѓа на ул. „Кузман Јосифовски Питу“ б.б. Скопје.
3. - Пријавувањето на побарувањата се врши на
образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/94), кои истовремено се доставуваат и до Агенцијата на Република Македонија во Скопје на ул. „Даме Груев“ бр. 14 пош.
фах. 410.

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и Законот за трансформација на претпријатија и задруги со
општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско
земјиште АД „Малина“ Крива Паланка, објавува

ОГЛАС
СО КОЈ СЕ ПОВИКУВААТ ПОРАНЕШНИТЕ
СОПСТВЕНИЦИ И ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА
ПОДНЕСАТ ПРИЈАВА НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА
1. ЖТП. ДОО ЖАС „КИЧЕВО“ Кичево, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници државјани на Р. Македонија да ги пријави
своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.
2. Пријавувањето на побарувањето се врши на
образец препишан од Агенцијата на Р. Македонија за
трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
3. Своите побарувања барателите ги донесуваат
истовремено до ЖТП. ДОО ЖАС „КИЧЕВО“ Кичево, и Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на Р. Македонија на посебен
образец (Сл. весник на РМ 3/94) во рок од 60 дена
сметано од денот на објавувањето на огласот.
Врз основа на член 33 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал („Службен
весник на РМ“ бр^ 38/93), Општественото претпријатие
за производство на цвеќе „ЦВЕТ“ од Гевгелија објавува
ОГЛАС '
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА
ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА
1. П
ност отпочнува постапка за трансформација на општествен капитал во согласност со одредбите на Законот за
трансформација на претпријатијата и задругите со општ,ествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 19/96).
2. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници кои се државјани на Република
Македонија, доколку имаа да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот.
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3. Седиштето на П.„ЦВЕТ“ - Гевгелија е на ул.
„Индустриска“ бр. 2 - Гевгелија.
Своето побарување барателите да го достават истовремено до П. „ЦВЕТ“ - Гевгелија и до Агенцијата на
Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на посебен образец
пропишан од агенцијата („Службен весник на РМ“ бр.
3/94).
ОБЈАВИ
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал „Југотутун"
А. Д. - Штип,
ОБЈАВУВА
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 12.07.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со: пренесување на остатокот на општествениот капитал на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр.
36 во Штип, во време од 9 до 12 часот.
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал А. Д. „Злетово - батерии“ - Пробиштип
\ ОБЈАВУВА
' Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 13.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши^
со: претворање на побарувањата на доверителите во'
влог на претпријатието.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Пробиштип“, во
време од 10 до 15 часот.
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал „МИСЛА“ Скопје
ОБЈАВУВА
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 12.07.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со: откуп на претпријатието од страна на вработените.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на бул, „Партизански
одреди“ 1 во Скопје, во време од 7 до 15 часот.

Бр. 37 - Стр. 1543

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација '
на Претпријатијата со општествен капитал, А.Д. „ЈУГОТУТУН ТРЕСКА“ - Македонски Брод.
ОБЈАВУВА
Дека Комисијата на'Владата на Република Македонија за трансформира на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 27.06.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни дица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр.
4 во време од 08 до 14 часот.
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал, д.о.о.
„ТРАНСКОП" - Битола.
ОБЈАВУВА
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 27.06.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација ц,а претпријатијата со општествен капитал.
Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со издавање акции заради дополнително вложување и
претворање на побарувањата на доверителите во траен
влог.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. -Иво Лола Рибар“
ББ во време од 9 до 14 часот.
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на. претпријатијата со општествен капитал- МЗТ „Пумпи“ ДОО - Берово
ОБЈАВУВА
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 18.07.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформации на претпријатијата со општествен гапи гал
Трансформацијата на претпријатието ќе се извриш
со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието и претварање на
побарувањата на доверителите во траен влог.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни џ странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. Индустриска б.б во
време од 8 до 14 часот.
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал АД ОХИС
„Наум Наумовски Борче“ - Скопје
ОБЈАВУВА
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со опште-
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ствен капитал на седницата одржана на 18.07.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. Првомајска бб во
време од 7 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал МЗТ „Метална“ ДОО - Штип
ОБЈАВУВА
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 18.07.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со: откуп на претпријатието од страна на вработените.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски лица ќе можат да се запознаат
преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бб
во време од 12 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал, МЗТ „Комерц“ ДОО - Скопје
ОБЈАВУВА
.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши
со: претворање на побаруваната на доверителите во
траен влог во комбинација со откуп на претпријатието.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странска правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр.
4 М. Каменица, во М. Каменица во време од 6,30 до 14
часот.
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал, АД „Раде
Кончар“ - Апаратна техника“со Д.О.О.та - Скопје
ОБЈАВУВА
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 18.07.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација па претпријатијата со општествен капитал.
Трансформацијата нц претпријатието ќе се изврши
со: пренесување на остатокот на општествениот капитал на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, сала, за состаноци бр. 103, кое се наоѓа
на бул. „III Македонска бригада“ бб, во време од 10 до
12 часот.
ЈАВНИ

ПОВИЦИ

Врз основа на член 6 од Уредбата за изменување и
дополнување на Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 35/96) и 25 од Уредбата зајакни нарачки
(„Сл. весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното претпријатие за
производство, пренос и дистрибуција на електрична
енергија „Електростопанство на Македонија“ г Скопје
објавува

)

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општа-'
ствен капитал на седницата одржана на 18.07.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
Трансформацијата на претпријатието ќе сс изврши
со: откуп на претпријатието од страна на вработените.
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани
домашни и странски лица ќе можат да сс запознаат
преку непосреден увид, во деловните простории на
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „III Македонска
бригада“ бб во време од 12 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал, „САСА“ Македонска Каменица
ОБЈАВУВА
Дека Комисијата на Владата на Рспублнка Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 12.07.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

ПОВТОРЕН
Ј А В Е Н П О В И К бр. 6
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДБА
НА ЗАШТИТА ОД ПОВРШИНСКИ ВОДИ ЗА
ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА 400/110 кв ДУБРОВО КАЈ НЕГОТИНО
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Нарачател на повикот е Јавното претпријатие
„Електростопанство на Македонија“, со седиште во
Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9.
1.2. Предмет на нарачката е доставувана на понуди за
изведба на заштитата од површински води за трансформаторската станица 400/110 кв Дуброво кај Неготино.
1.3. Повикот е јавен, со постапка на прибирање на
понуди без јавно отварање на понудите („Службен весник на РМ“ бр. 18/96 и 35/96).
1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно
Уредбата за јавни набавки („Сл. весник на Република
Македонија“ бр. 18/96 и 35/96).
2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.1. Главен проект за заштита од површински води во
ТС 400/110 кв Дуброво кај Неготино, со прсдмср во две
варијанти:
- прва варијанта - со земјен насип
- втора варијанта со бетонски зид
изработен од еМО Охрид

29 јули 1996

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2.2. К о м п л е т н а т а т е х н и ч к а документација о д е трапа ца
н а р а ч а т е л о т з а и н т е р е с и р а н и т е м о ж а т да ја п р е г л е д а т
во Ј П „ Е л е к т р о с т о п а н с т в о на М а к е д о н и ј а “ - С к о п ј е ,
п о г о н Е л е к т р о п р е н о с , с т а р а зграда на Е л е к т р о с т о п а н с т в о , кат први, с о б а б р . 1, о д 12-14 ч а с о т , тел. 226-103.
3. ОБЕМ НА НАРАЧКАТА
3 . 1 . П р в а варијанта: и з в е д б а н а з а ш т и т а т а с о з е м ј е н
насип

со транспорт на материјалот во депонија 1^=500 ш.
31x532,5x0,2
1.2. Ископ на темели за фундирање на бетонски зид
1,5x532,5x1,2
1.3. Насипуваљс околу темелот на зидот од ископаниот материјал

ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА
за варијанта со масни
Ред.
број
1

Опис на работите
2

1. Земјени работи
1.1. Машински ископ на површинскиот слој с о дебелина д=0,20м(хумус) по
целата површина испод
насипот. Средна транспортна должина до депонија 1.=500 т . (по табела 1)
1.2. Машински ископ во тесен
обим за темел на заштитен зид на должина
1^39,501,5x39,5
1.3. Изработка на телото на
насипот со материјал од
позајмивте на оддалеченост оса 5 км. Наситување
со разастирање во слоеви
од п о 30-50 см. с о набив а а (по табела 2)
1.4. Затревување на косините
на насипот

-4

5

6

м3

м3

950,00

кг'

59,25

530,00

533,00

533,00

ВкупноЗ:
Се вкупно 1-3
м3

3.060,00

м2

3.000,00

3.3. Понудувачите треба да дадат понуди за двете варијанти
посебно, према наведениот предмер.
4. Содржина на понудата:
4.1. Понудувачот треба да приложи р е ф е р е н т и листа ;а изведени објекти од ваков тип.
4.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени и вкупните
цени према дадените пред мери за двете варијанти.
4.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа!1С.
4.4. Понудата треба да го содржи рокот на изведбата према
обемот на нарачката.
4.5. Рок на важност на пону/дата
5. Доставување на понудите

43,(К)

3.2. Втора варијанта: Изведба на заштита со бетонски зид

6.1. Јавниот повик трае 10 дена од денот на објавувањето во
„Службен весник на РМ“.

Един. Коли- Един. Вк.чимера чина цена не!БС
3

4

5

5.1. Понудите треба да се доставуваат согласно членовите 46,
58, 59 и 61 од Уредбата за /авни нарачки („Службен весник на
РМ“ бр. 18/96) и членовите 11 и 24 од Уредбата за изменување
и дополнување на Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на
РМ“ 35/96).
6. Рокови

ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА
на работите за варијанта со бетонски зид

1. Земјени работи
1.1. Чистење на хумус д=0,29м

950,00

70,00

3.1. Вадење на постојната
ограда заедно со темелот
3.2. Поставувана на ограда од
,бодликава жица на чслични цевки Ф 3 0 на растојание од 2 м.

ВКУПНО“!

2

2.1. Набавка, транспорт и
вградување на мршав б е тон МБ-10
(од табела)
2.2. Бетонирана на бетонски
зид со МБ-20 заедно со потребна двострани оплата
(од табела)

3. Останати работи

м3

2.1. Бетонирана на заштитен
бетонски зид и крилни зидови со МБ-20 заедно с о
потребна
двострани
оплата
(О,9x0,6+2,4x0,25)х 15,5+
(О,9x0,6+2,6x0,25)х 10,5+
0,9x0,6x5,0+0,25x1,0+
О, 9x0,6x8,0+0,25x8,0x1,К

1

м3

2. Бетонски работи

548,00

2. Бетонски работи

Опис на работите

330,00

Вкупно2:

Вкупно!:

Ред.
број

м3

Вкупно!:

Един. Коли- Един. Вк,чимера чина цена нење
3

Бр. 37 - Стр. 1543

6

7. Завршни одредби
7.1. Понудите што се предадени по рокот, како и оние кои не
се изработени според барањата на јавниот повик нема да се
разгледуваат.
7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Стр.157/5- Бр. 37
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7.3. Понудите треба да ги доставувате на следната адреса: ЈП
„Електростопанство на Македонија“ - Скопје Погон Електропренос (Комисија за јавни нарачки за Погон Електропренос)
ул. ,Л! Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.
„ТРАНСКОП" БИТОЛА ДОО П.О ОБЈАВУВА
ЈАВЕН ПОВИК
ЗА КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ СО ПОПУСТ
1. Предмет на продажба на овој повик се 7.149
акции со вкупна вре дност од 714.968 дм.
Вредноста на една акција изнесува 100 дм.
2. Право на купување на акции со попуст имаат:
- работниците кои во „Транскоп" - Битола доо
п.о. непрекинато работеле најмалку 2 години пред донесувањето на Одлуката за трансформација,
- лицата чиј работен однос престанал во „Транскоп" - Битола, а кош во него работеле непрекинато 2
години,
- пензионирани работници кои во „Транскоп“-Битола непрекинато работеле најмалку 2 години.
- Правото на купување на акции со попуст може
да се користи еднократно и тоа само во едно претпријатие.
3. Вработените и други лица кои имаат право да
купат акции со попуст, попустот го користат индивидуално и тоа 30% од номиналната вредност на акцијата како основен попуст, зголемен за 1°/о за секоја полна година работен стаж во претпријатието.
Износот на купенит е акции со попуст не може дА
го надмине износот од 25,000 дм,
4. Акциите што се купуваат со попуст се достапни за сите корисници на попустот под еднакви услову
Вкупниот број на акции што се купуваат со попуст се дели подеднакво на сите лица што ќе запишат
акции.
,
5. Плаќањето на акциите со попуст ќе се врши
месечно во рок од 5 години со грејс период од 2 години
сметано од денот на продажбата.
6. Запишување на акциите со попуст ќе се ВРШИ
врз основа на посебно решение издадено од страна на
„Транскоп" - Битола по претходно поднесена писмена
изјава од купувачот во која покрај податоците за куп^н
вачот ќе го назначи износот на акциите кој што има
намера да ги купи. 7. Купувачите на акцизите со попуст имаат права
утврдени со закон.
8. Рокот за запишување на акциите со попуст изнесува 30 дена од денот на објавувањето на повикот.'
9. Поблиски информации во врска со продажбата
на акции со попуст можат да се добијат секој работен
ден во службите на „Транскоп" - Битола од 09—14 часот.
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Рибар“ бб, регистрирано во Окружниот стопански суд
во Битола под С. рег. 4752/92 од 19.11.1992 година.
Основна дејност кај „Транскоп" Битола е превоз на
стоки во друмскиот сообраќај, во внатрешноста и меѓународниот промет.
Вкупниот број на вработени изнесува 241.
Проценетата вредност на „ТРАНСКОП" Битола
изнесува 2.709.225 дм.
Проценетата вредност на трајните влогови изнесува 326.000 дм.
Проценетата вредност на фондот за ПИО изнесува 357.484 дм.
Проценетата вредност за доприватизација изнесува 2.025.714 дм.
„Траископ" Битола за општествениот капитал
што е предмет на трансформација во износ од
2.025.714 дм ќе издаде 20.257 акции од кои 7.149 акции
со вкупна вредност од 714.968 дм ќе им бидат понудени
на продажба со попуст на вработените, порано вработените и пензионирани работници, а остатокот од
13.107 акции со вкупна вредност од 1.310.774 дм се акции без попуст за јавна продажба
Вредноста на една акција изнесува 100 дм.

2
Заради остварување на трансформацијата по ме- .
тодот на издавање на акции заради дополнително вложување, Транскоп Битола ги повикува сите заинтересирани лица да поднесат понуда за дополнително вложување.
Право на дополнително вложување подеднакви
услови имаат домашните и странски физички и правни
лица.
Понудата за дополнително вложување од страна
на заинтересираните лица се доставуваат во рок од 30
дена од денот на објавувањето
на јавниот повик во
затворени плика до „Транскопи Битола и до Агенцијата на Р. Македонија. Кон понудата заинтересираните
лица задолжително поднесуваат програма за развој која треба да ги содржи следните елементи:
- резиме на понудата согласно шемата понудена
во Одлуката на критериумите (образец бр. 8)
- престанување на купувачот - инвеститорот
- развојна стратегија на Претпријатието
- понудена цена и услови на плаќање на Претпријатието т.е. на акциите (уделот што се купува)
- рокот во кој откупот ќе се изврши (не подолг
од 5 години)
- политика на вработување
- планирани инвестиции
- бројот на акциите кои има намера да ги купи и
др. податоци кои се од значење за преставување на
понудувачот.
Нема да сс разгледуваат понудите во кои е понудено дополнителни звложување помало од 30'% од
вкупната вредност на Претпријатието во јој е понуден откуп на дел од општествениот капитал во
Со цел издавање акции заради дополнително вложува- Претпријатието, што заедно со дополнителното влоње
жување е помало од 51% од вкупниот капитал на
Претпријатието.
,Транскоп“ - Битола доо п.о. објавува
Ако бидат поднесени повеќе понуди за дополнително вложување во Претпријатието, предимство ќе
ЈАВЕН ПОВИК
имаат лицата кои ќе понудат поквалитетна програма
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО за развој, како и др. поповолни услови.
ВЛОЖУВАЊЕ
Понудите за дополнително вложување ќе ги разгледува посебна комисија.
Во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот
1
за поднесување на понудите сите понудувачи ќе бидат
1. „Транскоп" Битола д.о.о. п.о. е општествено писмено известени за Решението на Комисијата на
претпријатие со седиште во Битола, ул. „Иво Лола Претпријатието.
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ОБЈАВИ

0124

Врз основа на членот 12 од Законот за персоналниот
данок од доход („Службен весник на Република Македонија“, број .80/93, 3/94 и 70/94), Министерството за
труд и социјална политика

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник на
РМ“ бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
Платата по работник која претставува основица за
пресметување на даноците и придонесите од плата за
месец јули 1996 година неможе да изнесува помалку од
утврдената по одделни гранки и тоа:
Гранка

Основица

0101

Електростопанство

7.725

0102

Производство на јаглен

0105

Производство на нафтени деривати

9.086

0106

Производство на железна руда

5.640

0107

Црна металургија

4.599

0108

Производство на руди на обоени метали

3.658

Произв. на готови текстилни производи
Производство на кожа и крзно

0128

Произв. на кожни обувки и галантерија

3.201
2.921

0130

Производство на прехранбени производи
6.772 ,

0131

Производство на пијалоци

8.632

0132

Производство на добиточна храна

5.789

0133

Производство и преработка на тутун

6.486

0134

Графичка дејност

4.846

0135

Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци

5.433

0139

Производство на разноводни производи
8.068
4.484

0202

Земјоделски услуги

6.482

0203

Рибарство

4.588

0300

Шумарство

5.262

0400

Водостопанство

5.597

0501

Високоградба

4.249

6.031

05,02,

Нискоградба и хидроградба

5.188

0503

Инсталатерски и завршни работи во градежништвото

3.832

0601

Железнички сообраќај

6.611

0604

Воздушен сообраќај

8.960

0605

Друмски сообраќај

4.690

0606

Градски сообраќај

6.599

0608

Претоварил услуги

0609

ПТТ услуга и врски

8.182

0701

Трговија на мало

5.179

0702

Трговија на големо

7.569

0703

Надворешна трговија

4.525

5.606

0801

Угостителство

5.005

-

8.763

0110

Преработка на обоени детали

5.255

0111

Производство на неметални минерали
(без градежен материјал)

4.181

Преработка на неметални минерали (без
градежен материјал)

4.579

0113

Металопреработувачка дејност

4.740

0114

Машиноградба

5.096

0115

Производство на сообраќајни средства
5.708
Производство на електрични машини и
апарати

0127

Земјоделско производство

Производство на обоени метали

0117

Производство на текстил, предива и
ткаен.

0201

0109

0112

0125

3.884

Просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец јули 1996 година која се применува
за аконтативно пресметување на персоналниот данок
од доход изнесува 9.000,00 денари.
Министер,
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Шифра

Производство и преработка на хартија
4.011

0126

ОБЈАВУВА

Бр. 37 - Стр. 1543

5.868

0118

Производство на базни хем. производи

0119

Преработка на хемиски производи

8.084

0802

Туристичко посредување

7.021

0120

Производство на камен, чакал и песок

5.623

0901

Занаетчиски услуги и поправки

5.166

0121

Производство на градежен материјал

9.362

0902

Лични услуги и услуги на домаќинство

5.330

0122

Производство на режана граѓа и плочи

1001

Уредување на населби и простори

6.705

1002

Станбена дејност

6.471

0123

Производство на финални произв. од

1003

Комунална дејност

6.362

Дрво

5.629
3.307

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Стр.157/5- Бр. 37

7.062

1101

Банкарство

1102

Осигурување на имоти и лица

12.349

1103

Услуги во областа на прометот

9.024

1104

Проектер, и сродни техн. услуги

1105

Геолошки истражувања

6.244

1106

Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)

7.339

1109

Деловни услуги

8.010

1201

Образование

5.923

1202

Научно истражувачка дејност

7.180

1203

Култура, уметност и информации

6.206

1204

Физичка култура и спорт

5.378

1301

Здравствена заштита

6.547

1302

Општествена заштита на децата и младината и социјална заштита
5.168

1401

Органи на државна власт, единици на локалната самоуправа и други облици

6.323

1402

Самоуправни интересни заедници

6.659

1403

Здруженија

8.847

1404

Политички партии, општествени организации, здруженија и други организации
8.163
Министер,
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