
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на  Република  Северна  Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна Македонија издаваат 

 
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ 

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

санкциите, 

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

21 октомври 2019 година. 

 
Бр. 08-5591/1 Претседател на Република 

21 октомври 2019 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

САНКЦИИТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна 

Македонија" број 99/19), во членот 29 став (2) алинејата 4 се менува и гласи: 

„- донесува правилници, решенија, наредби, упатства, планови, програми и други 

видови на акти од областа на извршувањето на санкциите,“. 

 
Член 2 

Во член 37 ставот (1) се менува и гласи: 

„(1) Во установите може да се основаат посебни одделенија за осудени лица странски 

државјани и за лица без државјанство.“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 

„(3) Во установите може да се основаат одделенија за осудени лица со висок и многу 

висок безбедносен ризик.“. 

 
Член 3 

Во членот 46 по ставот 1 се додава нов став (2), кој гласи: 

„(2) Во оваа установа се извршува и казна затвор до една година спрема осудени лица 

за кривични дела извршени во поврат.“. 



2 од 4 

 

 

Член 4 

Во членот 48 по ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4), кои гласат: 

„(3) Во установите може да се врши видео надзор. 

(4) Начинот и условите за вршење на видео надзорот со акт ги уредува директорот на 

Управата.“. 

 

Член 5 

Во членот 59 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 

„(4) Начинот на постапување на Министерството за внатрешни работи во врска со 

ставот (2) на овој член, со општ акт го пропишува министерот за правда во согласност со 

министерот за внатрешни работи.“. 

Член 6 

Во членот 63 став (2) точка а) по зборот „степен" се става точка, а зборовите до крајот 

на реченицата се бришат. 

 

Член 7 

Во членот 65 став (2) точка а) наместо зборовите: „180 кредити стекнати според ЕКТС“ 

се заменуваат со зборовите: „180 или 240 кредити стекнати според ЕЦВЕТ или МКСОО“. 

 

Член 8 

Во членот 98 по ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4), кои гласат: 

„(3) Додатокот на плата за ноќна работа по час се вреднува во износ од 35% од износот 

на основната плата по час. 

(4) Додатокот на плата за работа во смени по час се вреднува во износ од 5% од износот 

на основната плата по час.“. 

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6), (7) и (8). 

 
Член 9 

Во членот 123 став (5) алинеjата 6 се брише. 

Алинејата 7 се менува и гласи: 

„- поради исполнување на условите за пензија, установата му го прекине договорот за 

вработување на припадникот на затворската полиција по сила на закон, со навршување на 

40 години пензиски стаж на вработениот, без оглед на неговите години на возраст. 

Старосната пензија се утврдува во висина од 80% од просечната месечна нето плата што 

припадникот на затворската полиција ја остварил во текот на најповолните десет години 

од пензискиот стаж.“. 

 

Член 10 

Во членот 220 став (1) алинејата 2 се брише. 

 
Член 11 

Во членот 222 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 

„(5) Примерок од решението од ставот (2) на овој член, Управата му доставува на 

судијата за извршување на санкциите.“. 

 

Член 12 

Во членот 224 став (6) зборовите: „ставовите (1) и (2)" се заменуваат со зборовите: 

„став (1) точка 1". 
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Член 13 

Членот 234 се менува и гласи: 

„(1) Дисциплинската казна - ограничување на доделување на погодности до три месеци 

може да се изрече само ако осуденото лице ги злоупотребило дадените погодности. 

(2) Дисциплинската казна - упатување во самица од три до 14 дена со или без право на 

работа, може да се изрече само за потешки повреди на дисциплината.“. 

 

Член 14 

Во членот 240 став (3) зборовите: „во рок од 48 часа“ се заменуваат со зборовите: „во 

рок од пет работни денови“. 

 

Член 15 

Во членот 253 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат: 

„(1) Пред одлучувањето за условниот отпуст првостепениот суд ги има во предвид 

писмениот извештај и мислењето на матичниот воспитувач во казнено поправната 

установа врз основа на кои е даден предлогот за условен отпуст. Во случај кога до судот е 

поднесено барање за условен отпуст надлежниот суд може да побара од казнено 

поправната установа каде што осуденото лице ја издржува казната затвор да достави 

извештај за однесувањето на осуденото лице во текот на издржувањето на казната затвор 

и основаноста на поднесеното барање за условен отпуст. Надлежниот суд бара 

дополнителни податоци од казнено поправната установа каде што осуденото лице ја 

издржува казната затвор, а може да се сослуша и осуденото лице и да се побара мислење 

од матичниот воспитувач на осуденото лице, судијата за извршување на санкциите за 

околности што се однесуваат на личноста на осуденото лице, неговото поведение за време 

на издржувањето на казната, извршувањето на работните обврски и за други околности од 

кои може да се заклучи дали е постигната целта на казнувањето и особено дали осуденото 

лице во иднина нема да врши кривични дела. 

(2) Предлогот на директорот на установата го застапува и го образложува матичниот 

воспитувач во установата каде што осуденото лице ја издржува казната затвор.“. 

Член 16 

Во членот 254 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) Судот ќе го отповика условниот отпуст по добиено известување од казнено 

поправната установа доколку осуденото лице во периодот до неговото условно отпуштање 

стори една или повеќе потешки дисциплински повреди во казнено поправната установа.“. 

 

Член 17 

Во членот 413 зборот „три“ се заменува со зборот „шест“. 

 

Член 18 

По членот 415 се додава нов член 415-а, кој гласи: 

 

„Член 415-а 

Сите постапки за вработување и унапредување во казнено поправните и воспитно 

поправните установи кои се предвидени согласно со единствениот Годишен план за 

вработување за 2019 година на Управата за извршување на санкциите и казнено 

поправните и воспитно поправните установи, ќе се спроведат согласно со Законот за 

извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ број 2/2006,  

57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 33/15, 98/15, 11/16, 21/18 и 209/18)“. 
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Член 19 

По членот 415-а се додава нов член 415-б, кој гласи: 

 

„Член 415-б 

Припадниците на затворската полиција ќе го задржат звањето кое го имаат стекнато во 

согласност со Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република 

Македонија“ број 2/2006, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 33/15, 98/15, 11/16, 21/18 и 209/18), 

доколку со нивното работно искуство не ги исполнуваат условите кои ги предвидува 

Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ број 99/19)“. 

 

Член 20 

По членот 415-б се додава нов член 415-в, кој гласи: 

 

„Член 415-в 

Условите пропишани во членот 9 од овој закон, ќе се применуваат и при утврдувањето 

на старосната пензија на припадниците на затворската полиција на кои им се прекинати 

договорите за вработување по сила на закон со навршување на 40 години пензиски стаж, 

во периодот од стапувањето во сила на Законот за извршување на санкциите („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ број 99/19) до стапувањето во сила на Законот 

за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите. 

 

Член 21 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 


