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4 НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА НОВИОТ ЗКП

ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ

Содржина на прирачникот:

Во овој прирачник е опфатен делот од Законот за кривична постапка кој 
се однесува на истражната постапка. Истиот е наменет за обука на судии, јавни 
обвинители и советници и други соработници во јавните обвинителства и 
судовите кои работат на кривична материја, но, исто така, може да се користи 
за обука на полициски службеници и адвокати.

Во прирачникот се опфатени одредбите со кои е уредено постапувањето 
на сите поважни субјекти во текот на истрагата, при што редоследот на темите 
е направен така што ја прикажува истрагата како континуиран процес. Притоа, 
акцентот е ставен врз главните новини на новиот Закон за кривичната постапка 
(ЗКП) објавен во Службен весник 150 од 2010 година. 

Во прирачникот сите поважни одредби се разработени со теоретски дел 
кој е следен со материјалите за практичните вежби, како и посебен дел со 
примероци од разни писмени акти кои се донесуваат во текот на кривичната 
постапка. 

Траење на модулот: Траењето на семинарот/обуката по овој модул е 3 дена. 

Методологија: Реализацијата обуката е предвиденa како работилница на која 
се комбинира теоретскиот со практичниот дел. Во теоретскиот дел се опфатени 
клучните измени на ЗКП, а во практичниот дел овие измени се опфатени во 
предвидените вежби.

Обуките ќе се реализираат преку следните наставни методи: 

− предавање со помош на Power Point презентација;
− студии на случај;
− симулации;
− играње улоги; 
− дискусии и 
− изработка на писмени акти.

Цели на едукацијата: 

− Да се презентираат новите законски решенија; 
− Да се дадат практични објаснувања на позначајните законски 

одредби;
− Да се истакнат спорните ситуации и да се предложат мислења за 

нивно решавање, и
− Да се унапредат практичните знаења и вештини на правосудната 

полиција, судиите, јавните обвинители и адвокатите за 
постапувањето во кривичната постапка. 

 

 

• Присуство и учество во истражните дејствија на јавниот 
обвинител

• (Сопствени) Истражни дејствија на одбраната
− Разговор со лица (сведоци)
− Пристап до приватни простории и простори
− Приватни истражители и технички советници

5. ДОКАЗНИ СРЕДСТВА 
• Испитување на обвинет
• Испитување на сведоци 

− Заштита на сведоци
− Испитување на посебно ранливи сведоци и жртви 
− Увид и реконструкција

• Вештачење
− Преглед, обдукција, идентификација на леш 
− Психијатриско вештачење
− Телесен преглед , земање крв и други лекарски дејствија

• Дејствија на техничкиот советник во вештачењето
• Снимка и електронски доказ 

6. ДОКАЗНО РОЧИШТЕ 
• Постапка
• Начин на испитување

7. ЗАВРШУВАЊЕ НА ИСТРАГАТА 
• Завршување на истражната постапка 
• Поднесување обвинение, запирање и прекин на истражната 

постапка 
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1.2. ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ИСТРАЖНАТА ПОСТАПКА
Истражната постапка започнува со донесување на наредба за спроведување 
на истражна постапка. Наредбата ја донесува јавниот обвинител, кога ќе оцени 
дека постои основано сомневање дека осомничениот сторил кривично дело 
за кое се гони по службена должност.

Споредено со основите на сомневање, како основ за поведување 
предистражна постапка, основаното сомневање во законот (член 21 став 1 т. 
15) е дефинирано како повисок степен на сомневање. Имено, основите на 
сомневање се дефинирани како сознанија кои врз основа на криминалистичкото 
знаење и искуство можат да се оценат како доказ дека е сторено кривично 
дело, додека пак основаното сомнение е повисок степен на сомневање кој 
е заснован врз прибавените докази кои упатуваат на заклучок дека 
определено лице сторило кривично дело. 

Во секој конкретен случај, јавниот обвинител e тој кој што врз основа на веќе 
прибраните докази и сознанија треба да оцени дали постои основано 
сомневање дека осомничениот сторил кривично дело за кое се гони по 
службена должност, што е сосема логично со оглед на тоа што согласно на 
овластувањата кои му се дадени со новиот ЗКП, јавниот обвинител е 
раководител на целата претходна постапка. При таква состојба, се поставува 
прашањето на кој начин јавниот обвинител оценува дека постои основано 
сомневање и дека се исполнети условите за спроведување на истражна 
постапка. Не треба за се заборави сепак дека основаноста на сомневање кај 
притворот  и сл.мерки со кои се зафаќа во личната слобода и во приватноста и 
натаму е на судијата, кој пак релаксиран од обврската да го разјасни случајот 
(што кај него резултура со своевиден судир на интереси) понепристрасно ќе ,ое 
да одлужува за неопходноста и законитоста на секое ограничување на 
човековите права и слободи (затоа некои и го нарекуваат „судија на 
слободите“).

Како што и со сегашниот ЗКП на истражниот судија не му се дадени конкретни 
критериуми врз основа на кои ќе одлучи дека барањето на јавниот обвинител за 
спроведување на истрага е основано и дека постои основано сомневање дека 
осомничениот сторил кривично дело за кое се гони по службена должност, така 
и во новиот ЗКП на јавниот обвинител не му се дадени експлицитни  
критериуми за оценување дали постои основано сомневање дека 
осомничениот сторил кривично дело за кое се гони по службена должност и 
дека треба да ја започне истражната постапка. Ваквата оценка јавниот 
обвинител ќе треба да ја врши самиот, врз основа на известувањата и доказите 
кои претходно ќе ги собере. 

Сепак, ова не значи дека критериумот основано сомнение е сосем лабав и 
апстрактен. Напротив, ЗКП сега појасно ги дефинира основите за сомневање, 
додека пак, како што наведува Европскиот суд за човекови права во неговата 
богата судска практика (види Фокс и др. против Велика Британија), се работи за 
критериум кој на секој непристрасен набљудувач ќе му се види разумен и 
оправдан. Впрочем, од Mana Carta Libertatum (1215 година) до денес, 
суштината на заштитата на човековите права и слободи и на пропишаните 
кривични процедури е да се спречи арбитрерното и неосновано упаѓање во 
слободата, приватноста и спокојството на граѓаните од страна на државата. 
Фактот дека новиот ЗКП ја нема постојната судска контрола врз основаноста на 
поведувањето на истражната постапка на прв поглед изгледа дека измените се 
направени на штета на правата на обвинетите. Сепак, ова не е баш така како 

 

 

1. ИСТРАЖНА ПОСТАПКА – ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ 

1.1.ВОВЕД

Методологија: Power point презентација 
Едукаторот ги изнесува воведните напомени, одредбите за започнување на 
истражна постапка и ја дефинира целта на истрагата преку слајдови.
Траење: 20 минути

Истражната постапка претставува втора фаза од претходната постапка, со која 
раководи и ја спроведува јавниот обвинител. Од друга страна, ако се земе дека 
предистражната постапка е составена од два дела - полициски извиди и 
претходно прибирање известувања од страна на јавниот обвинител, во суштина 
истражната постапка е само надоврзување и продолжување на ова претходно 
постапување на јавниот обвинител или трета фаза од претходната постапка, се 
разбира доколку тој оцени дека почетните основи на сомневање дека е сторено 
кривично дело прераснат во основано сомневање дека определено (конкретно) 
лице сторило кривично дело. Ваквата реформа на претходната постапка се 
засноваше врз уверувањето дека не е потребно за доразјаснување на овие 
сомневања да се вклучува судот како истражувач, бидејќи со тоа се губи и на 
време и на непристрасната положба на судот. Барањата пак за едно правично 
судење бараат доказите да се изведуваат на судењето со можност за една 
контрадикторна јавна расправа во која странките непосредно ќе ги изведат 
пред судот а нивната веродостојност ќе се тестира со вкрстено испрашување.

Треба да се напомене дека, за разлика од сегашниот ЗКП каде предистражната 
и истражната постапка суштински се разликуваат и тоа како според нивниот 
носител, така и според карактерот на дејствијата кои се преземаат во секоја од 
нив, со новиот ЗКП всушност целата претходна постапка претставува една 
целина, без оглед на тоа што истата и понатаму е поделена на две фази – на 
предистражна и истражна постапка. Таквиот карактер на претходната постапка 
се согледува во тоа што од една страна со целата претходна постапка 
раководи јавниот обвинител, а од друга страна се согледува и во можноста која 
е дадена со законските одредби, што во текот на целата претходна постапка, 
како во предистражната, така и во истражната постапка, јавниот обвинител 
може да ги презема сите истражни дејствија и да ги користи сите инструменти 
кои му се ставени на располагање за собирање на потребни известувања.

Со ЗКП на јавниот обвинител му е дадена обврска во текот на истражната 
постапка да собира докази кои одат како на товар на осомничениот, така и во 
негов прилог. Причината за вака дадената обврска е поради тоа што јавниот 
обвинител како државен орган нема задача да гони по секоја цена, туку е 
обврзан да постапува законито и правично односно објективно. Затоа, заради 
заштита на правата на обвинетиот, за да не дојде до запоставување на 
доказите во прилог на осомничениот, јавниот обвинител е должен да ги собира 
и доказите кои се во прилог на осомничениот. 

 

 



7МОДУЛ: 2 ИСТРАЖНА ПОСТАПКА

1.2. ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ИСТРАЖНАТА ПОСТАПКА
Истражната постапка започнува со донесување на наредба за спроведување 
на истражна постапка. Наредбата ја донесува јавниот обвинител, кога ќе оцени 
дека постои основано сомневање дека осомничениот сторил кривично дело 
за кое се гони по службена должност.

Споредено со основите на сомневање, како основ за поведување 
предистражна постапка, основаното сомневање во законот (член 21 став 1 т. 
15) е дефинирано како повисок степен на сомневање. Имено, основите на 
сомневање се дефинирани како сознанија кои врз основа на криминалистичкото 
знаење и искуство можат да се оценат како доказ дека е сторено кривично 
дело, додека пак основаното сомнение е повисок степен на сомневање кој 
е заснован врз прибавените докази кои упатуваат на заклучок дека 
определено лице сторило кривично дело. 

Во секој конкретен случај, јавниот обвинител e тој кој што врз основа на веќе 
прибраните докази и сознанија треба да оцени дали постои основано 
сомневање дека осомничениот сторил кривично дело за кое се гони по 
службена должност, што е сосема логично со оглед на тоа што согласно на 
овластувањата кои му се дадени со новиот ЗКП, јавниот обвинител е 
раководител на целата претходна постапка. При таква состојба, се поставува 
прашањето на кој начин јавниот обвинител оценува дека постои основано 
сомневање и дека се исполнети условите за спроведување на истражна 
постапка. Не треба за се заборави сепак дека основаноста на сомневање кај 
притворот  и сл.мерки со кои се зафаќа во личната слобода и во приватноста и 
натаму е на судијата, кој пак релаксиран од обврската да го разјасни случајот 
(што кај него резултура со своевиден судир на интереси) понепристрасно ќе ,ое 
да одлужува за неопходноста и законитоста на секое ограничување на 
човековите права и слободи (затоа некои и го нарекуваат „судија на 
слободите“).

Како што и со сегашниот ЗКП на истражниот судија не му се дадени конкретни 
критериуми врз основа на кои ќе одлучи дека барањето на јавниот обвинител за 
спроведување на истрага е основано и дека постои основано сомневање дека 
осомничениот сторил кривично дело за кое се гони по службена должност, така 
и во новиот ЗКП на јавниот обвинител не му се дадени експлицитни  
критериуми за оценување дали постои основано сомневање дека 
осомничениот сторил кривично дело за кое се гони по службена должност и 
дека треба да ја започне истражната постапка. Ваквата оценка јавниот 
обвинител ќе треба да ја врши самиот, врз основа на известувањата и доказите 
кои претходно ќе ги собере. 

Сепак, ова не значи дека критериумот основано сомнение е сосем лабав и 
апстрактен. Напротив, ЗКП сега појасно ги дефинира основите за сомневање, 
додека пак, како што наведува Европскиот суд за човекови права во неговата 
богата судска практика (види Фокс и др. против Велика Британија), се работи за 
критериум кој на секој непристрасен набљудувач ќе му се види разумен и 
оправдан. Впрочем, од Mana Carta Libertatum (1215 година) до денес, 
суштината на заштитата на човековите права и слободи и на пропишаните 
кривични процедури е да се спречи арбитрерното и неосновано упаѓање во 
слободата, приватноста и спокојството на граѓаните од страна на државата. 
Фактот дека новиот ЗКП ја нема постојната судска контрола врз основаноста на 
поведувањето на истражната постапка на прв поглед изгледа дека измените се 
направени на штета на правата на обвинетите. Сепак, ова не е баш така како 

 

 

1. ИСТРАЖНА ПОСТАПКА – ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ 

1.1.ВОВЕД

Методологија: Power point презентација 
Едукаторот ги изнесува воведните напомени, одредбите за започнување на 
истражна постапка и ја дефинира целта на истрагата преку слајдови.
Траење: 20 минути

Истражната постапка претставува втора фаза од претходната постапка, со која 
раководи и ја спроведува јавниот обвинител. Од друга страна, ако се земе дека 
предистражната постапка е составена од два дела - полициски извиди и 
претходно прибирање известувања од страна на јавниот обвинител, во суштина 
истражната постапка е само надоврзување и продолжување на ова претходно 
постапување на јавниот обвинител или трета фаза од претходната постапка, се 
разбира доколку тој оцени дека почетните основи на сомневање дека е сторено 
кривично дело прераснат во основано сомневање дека определено (конкретно) 
лице сторило кривично дело. Ваквата реформа на претходната постапка се 
засноваше врз уверувањето дека не е потребно за доразјаснување на овие 
сомневања да се вклучува судот како истражувач, бидејќи со тоа се губи и на 
време и на непристрасната положба на судот. Барањата пак за едно правично 
судење бараат доказите да се изведуваат на судењето со можност за една 
контрадикторна јавна расправа во која странките непосредно ќе ги изведат 
пред судот а нивната веродостојност ќе се тестира со вкрстено испрашување.

Треба да се напомене дека, за разлика од сегашниот ЗКП каде предистражната 
и истражната постапка суштински се разликуваат и тоа како според нивниот 
носител, така и според карактерот на дејствијата кои се преземаат во секоја од 
нив, со новиот ЗКП всушност целата претходна постапка претставува една 
целина, без оглед на тоа што истата и понатаму е поделена на две фази – на 
предистражна и истражна постапка. Таквиот карактер на претходната постапка 
се согледува во тоа што од една страна со целата претходна постапка 
раководи јавниот обвинител, а од друга страна се согледува и во можноста која 
е дадена со законските одредби, што во текот на целата претходна постапка, 
како во предистражната, така и во истражната постапка, јавниот обвинител 
може да ги презема сите истражни дејствија и да ги користи сите инструменти 
кои му се ставени на располагање за собирање на потребни известувања.

Со ЗКП на јавниот обвинител му е дадена обврска во текот на истражната 
постапка да собира докази кои одат како на товар на осомничениот, така и во 
негов прилог. Причината за вака дадената обврска е поради тоа што јавниот 
обвинител како државен орган нема задача да гони по секоја цена, туку е 
обврзан да постапува законито и правично односно објективно. Затоа, заради 
заштита на правата на обвинетиот, за да не дојде до запоставување на 
доказите во прилог на осомничениот, јавниот обвинител е должен да ги собира 
и доказите кои се во прилог на осомничениот. 
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1.3. ЦЕЛ НА ИСТРАЖНАТА ПОСТАПКА (член 291)

Основната цел на истражната постапка е во текот на истата да бидат собрани 
докази и податоци кои му се потребни на јавниот обвинител за да одлучи дали 
против обвинетиот да поднесе обвинение или да се откаже од кривично 
гонење. Така гледано, се работи повеќе за подготвителна отколку за истражна 
постапка, бидејќи јавното обвинителство повеќе испитува дали доказите и 
сознанијата собрани претходно во предистражната постапка се доволни за 
пред судот да ја докаже вината на осомничениот, отколку што истражува во 
потесна смисла на зборот. Покрај тоа, во текот на истражната постапка е 
дадена можност и за изведување на докази за кои постои опасност дека нема 
да можат да бидат изведени во текот на главната расправа, или нивното 
изведување би било поврзано со значителни тешкотии. Во тие случаи, доказите 
се изведуваат на доказно рочиште, под услови и на начин кои со законот се 
пропишани за негово одржување. Се разбира дека целта на истражната 
постапка е да се соберат доволно докази со кои на главната расправа ќе се 
докаже кривичната одговорност на обвинетиот. Треба да се нагласи дека не 
само што судот сега нема да носи дел од товарот на докажување, туку има 
преклузија и на предлагањето докази. Имено, на самото судење нови докази 
може да се предложат само исклучително.

Во поглед на собирањето на докази и потребни податоци во текот на 
истражната постапка, треба да се има во вид дека оние докази кои јавниот 
обвинител ги прибавил претходно во текот на предистражната постапка, 
односно пред донесување на наредба за спроведување на истражна постапка, 
не е потребно повторно да се собираат во текот на истражната постапка, 
бидејќи начинот, односно постапката на нивното собирање е ист во текот на 
целата претходна постапка. Тие имаат иста доказна вредност, без разлика на 
тоа во која фаза на претходната постапка се собрани. На пример, доколку некој 
сведок е испитан пред јавниот обвинител во предистражна постапка, овој 
сведок нема потреба да биде повторно испитуван пред јавниот обвинител во 
текот на истражната постапка, на истите околности. Би се јавила потреба од 
негово повторно испитување, само доколку:

• треба да даде исказ за некои други околности, за кои претходно не бил 
испитан, или 

• доколку јавниот обвинител оцени дека има потреба од појаснување на 
она што претходно веќе го кажал во својот исказ.

1.4. НАРЕДБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСТРАЖНА ПОСТАПКА (член 292)

Методологија: Power point презентација 
едукаторот ги изнесува главните аспекти на наредбата за истрага и механизмите 
за контрола на јавниот обвинител со осврт врз правата на осомничениот, 
бранителот и оштетениот. 
траење: 20 минути

Како што е веќе напоменато, истражната постапка започнува со донесување на 
наредба за нејзино спроведување, од страна на јавниот обвинител. На прв 
поглед, делува нелогично јавниот обвинител истражната постапка да ја започне 

 

 

што изгледа на прв поглед, бидејќи со постојната судска истрага фактички 
почнува судската постапка со изведување на докази кои против обвинетиот ќе 
се користат на судењето (еден вид судење пред судење), додека според 
новиот ЗКП во истражната постапка не се изведуават полноважно докази, 
туку само се собираат, за валидно да се изведат на јавна судска расправа 
со можност за нивно ефикасно тестирање (оспорување) во една 
контрадикторна расправа пред судот кој воопшто не го знае досијето на 
истрагата. 

Имено, штом ќе биде примена кривична пријава или известување од полицијата 
за добиено сознание дека е сторено кривично дело за кое се гони по службена 
должност, јавниот обвинител, самиот или преку правосудната полиција, ги 
собира сите известувања и докази, кои му се потребни за проверка на вака 
добиеното сознание, односно кои му се потребни да одлучи по пријавата. Во 
оваа фаза на постапката, јавниот обвинител е тој кој одлучува кои известувања 
и докази му се потребни за да може да одлучи дали против осомничениот ќе 
подигне и формално обвинение и ќе оди на судење. Затоа тој ќе треба да се 
покаже ефикасен да ја насочува предистражната постапка и тоа не само во 
правец на преземање соодветни мерки за собирање на тие известувања и 
докази кои му се потребни за одлучување, туку и во правец на собирање и 
изведување на посебно доказно рочиште на оние известувања и докази чие 
собирање, во подоцнежниот тек на претходната постапка, би можело да биде 
значително отежнато или оневозможено. Изведувањето на доказите на доказно 
рочиште е, сепак, исклучок и се одвива според правилата за изведување на 
докази на главен претрес (со можност за контрадикторна расправа).

Јавниот обвинител ќе треба да се покаже и ефикасен во својата оценка дека се 
исполнети условите за донесување на наредбата за спроведување на 
истражната постапка, односно во својата оценка дека во конкретниот случај 
сомневањето дека осомничениот сторил кривично дело за кое се гони по 
службена должност е издигнато до степен на основано сомневање. 
Овластувањата кои новиот ЗКП му ги дава на јавниот обвинител како на орган 
кој раководи со предистражната постапка и ја спроведува истражната постапка, 
го ставаат во позиција да ја носи и одговорноста за нивното ефикасно 
спроведување.
Наредба за спроведување на истражната постапка јавниот обвинител донесува 
доколку смета дека постои основано сомневање дека осомничениот сторил 
кривично дело за кое се гони по службена должност, за кое е пропишана казна 
затвор над 5 години. За оние кривични дела за кои е пропишана како главна 
казна парична казна или казна затвор до 5 години, не се донесува наредба за 
спроведување на истражна постапка и се применуваат одредбите за скратена 
постапка.

Наредба за спроведување на истражната постапка не се донесува и во случаи 
кога претходно веќе дошло до спогодување помеѓу јавниот обвинител и 
осомничениот, односно до донесување на предлог-спогодба.

Исто така, јавниот обвинител не донесува наредба за спроведување на 
истражната постапка, доколку согласно член 288 од ЗКП донеси решение за 
отфрлање на кривичната пријава.
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1.3. ЦЕЛ НА ИСТРАЖНАТА ПОСТАПКА (член 291)

Основната цел на истражната постапка е во текот на истата да бидат собрани 
докази и податоци кои му се потребни на јавниот обвинител за да одлучи дали 
против обвинетиот да поднесе обвинение или да се откаже од кривично 
гонење. Така гледано, се работи повеќе за подготвителна отколку за истражна 
постапка, бидејќи јавното обвинителство повеќе испитува дали доказите и 
сознанијата собрани претходно во предистражната постапка се доволни за 
пред судот да ја докаже вината на осомничениот, отколку што истражува во 
потесна смисла на зборот. Покрај тоа, во текот на истражната постапка е 
дадена можност и за изведување на докази за кои постои опасност дека нема 
да можат да бидат изведени во текот на главната расправа, или нивното 
изведување би било поврзано со значителни тешкотии. Во тие случаи, доказите 
се изведуваат на доказно рочиште, под услови и на начин кои со законот се 
пропишани за негово одржување. Се разбира дека целта на истражната 
постапка е да се соберат доволно докази со кои на главната расправа ќе се 
докаже кривичната одговорност на обвинетиот. Треба да се нагласи дека не 
само што судот сега нема да носи дел од товарот на докажување, туку има 
преклузија и на предлагањето докази. Имено, на самото судење нови докази 
може да се предложат само исклучително.

Во поглед на собирањето на докази и потребни податоци во текот на 
истражната постапка, треба да се има во вид дека оние докази кои јавниот 
обвинител ги прибавил претходно во текот на предистражната постапка, 
односно пред донесување на наредба за спроведување на истражна постапка, 
не е потребно повторно да се собираат во текот на истражната постапка, 
бидејќи начинот, односно постапката на нивното собирање е ист во текот на 
целата претходна постапка. Тие имаат иста доказна вредност, без разлика на 
тоа во која фаза на претходната постапка се собрани. На пример, доколку некој 
сведок е испитан пред јавниот обвинител во предистражна постапка, овој 
сведок нема потреба да биде повторно испитуван пред јавниот обвинител во 
текот на истражната постапка, на истите околности. Би се јавила потреба од 
негово повторно испитување, само доколку:

• треба да даде исказ за некои други околности, за кои претходно не бил 
испитан, или 

• доколку јавниот обвинител оцени дека има потреба од појаснување на 
она што претходно веќе го кажал во својот исказ.

1.4. НАРЕДБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСТРАЖНА ПОСТАПКА (член 292)

Методологија: Power point презентација 
едукаторот ги изнесува главните аспекти на наредбата за истрага и механизмите 
за контрола на јавниот обвинител со осврт врз правата на осомничениот, 
бранителот и оштетениот. 
траење: 20 минути

Како што е веќе напоменато, истражната постапка започнува со донесување на 
наредба за нејзино спроведување, од страна на јавниот обвинител. На прв 
поглед, делува нелогично јавниот обвинител истражната постапка да ја започне 

 

 

што изгледа на прв поглед, бидејќи со постојната судска истрага фактички 
почнува судската постапка со изведување на докази кои против обвинетиот ќе 
се користат на судењето (еден вид судење пред судење), додека според 
новиот ЗКП во истражната постапка не се изведуават полноважно докази, 
туку само се собираат, за валидно да се изведат на јавна судска расправа 
со можност за нивно ефикасно тестирање (оспорување) во една 
контрадикторна расправа пред судот кој воопшто не го знае досијето на 
истрагата. 

Имено, штом ќе биде примена кривична пријава или известување од полицијата 
за добиено сознание дека е сторено кривично дело за кое се гони по службена 
должност, јавниот обвинител, самиот или преку правосудната полиција, ги 
собира сите известувања и докази, кои му се потребни за проверка на вака 
добиеното сознание, односно кои му се потребни да одлучи по пријавата. Во 
оваа фаза на постапката, јавниот обвинител е тој кој одлучува кои известувања 
и докази му се потребни за да може да одлучи дали против осомничениот ќе 
подигне и формално обвинение и ќе оди на судење. Затоа тој ќе треба да се 
покаже ефикасен да ја насочува предистражната постапка и тоа не само во 
правец на преземање соодветни мерки за собирање на тие известувања и 
докази кои му се потребни за одлучување, туку и во правец на собирање и 
изведување на посебно доказно рочиште на оние известувања и докази чие 
собирање, во подоцнежниот тек на претходната постапка, би можело да биде 
значително отежнато или оневозможено. Изведувањето на доказите на доказно 
рочиште е, сепак, исклучок и се одвива според правилата за изведување на 
докази на главен претрес (со можност за контрадикторна расправа).

Јавниот обвинител ќе треба да се покаже и ефикасен во својата оценка дека се 
исполнети условите за донесување на наредбата за спроведување на 
истражната постапка, односно во својата оценка дека во конкретниот случај 
сомневањето дека осомничениот сторил кривично дело за кое се гони по 
службена должност е издигнато до степен на основано сомневање. 
Овластувањата кои новиот ЗКП му ги дава на јавниот обвинител како на орган 
кој раководи со предистражната постапка и ја спроведува истражната постапка, 
го ставаат во позиција да ја носи и одговорноста за нивното ефикасно 
спроведување.
Наредба за спроведување на истражната постапка јавниот обвинител донесува 
доколку смета дека постои основано сомневање дека осомничениот сторил 
кривично дело за кое се гони по службена должност, за кое е пропишана казна 
затвор над 5 години. За оние кривични дела за кои е пропишана како главна 
казна парична казна или казна затвор до 5 години, не се донесува наредба за 
спроведување на истражна постапка и се применуваат одредбите за скратена 
постапка.

Наредба за спроведување на истражната постапка не се донесува и во случаи 
кога претходно веќе дошло до спогодување помеѓу јавниот обвинител и 
осомничениот, односно до донесување на предлог-спогодба.

Исто така, јавниот обвинител не донесува наредба за спроведување на 
истражната постапка, доколку согласно член 288 од ЗКП донеси решение за 
отфрлање на кривичната пријава.

 

 



10 НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА НОВИОТ ЗКП

дело за кое се гони по службена должност, а не она за кое е дадена наредбата 
за спроведување на истражна постапка. Сигурно е дека во праксата, како и 
досега, ќе има вакви случаи. Во таков случај, јавниот обвинител не донесува
нова наредба за спроведување на истражна постапка, бидејќи може да врши 
измена на описот и на правната квалификација во текот на целата кривична 
постапка, до завршување на главната расправа.

1.5. МЕХАНИЗМИ НА КОНТРОЛА НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ

Доколку осомничениот, неговиот бранител и оштетениот сметаат дека има 
одредени неправилности во постапувањето на јавниот обвинител во текот на 
истражната постапка или дека истата неосновано се одолговлекува, можат 
да се обратат со поплака до вишиот јавен обвинител. Од вака дадената 
законска одредба, каде се вели дека ,,можат да се обратат со поплака,, 
произлегува дека поплаката може да биде дадена како во писмена форма, така 
и усно. Во таков случај, вишиот јавен обвинител е должен да ги испита 
наводите во поплаката. Ако оцени дека тие наводи се основани, законот 
предвидува дека вишиот јавен обвинител ќе преземе соодветни мерки за 
завршување на истражната постапка или за отстранување на неправилностите. 
Законот не наведува кои се тие соодветни мерки кои во такви ситуации може да 
ги преземе вишиот јавен обвинител. Станува збор за мерки кои согласно на 
хиерархиската поставеност на јавното обвинителство и на овластувањата на 
вишиот јавен обвинител, дадени во Законот за јавното обвинителство, тој може 
да ги преземе спрема основниот јавен обвинител (на пример, може да му се 
одземе предметот, а и да одговара дисциплински).

Во законот за кривична постапка е дадена можност и за судска контрола врз 
законитоста, на начин што она лице кое што смета дека при преземање на 
дејствијата е повредено некое негово право, може во рок од 8 дена од 
дознавањето на дејствието да поднесе жалба до судијата на претходна 
постапка. Во тој случај, судијата на претходна постапка е должен да донесе 
решение со кое ќе одлучи за законитоста на дејствието. Решението се 
доставува до јавниот обвинител и до подносителот на жалбата. Против истото 
е дозволена жалба по која одлучува советот од член 25 став 5, во рок од 3 дена 
од приемот на истата. 

1.6. ПРАВАТА НА ОСОМНИЧЕНИОТ И НЕГОВИОТ БРАНИТЕЛ ВО
ИСТРАЖНАТА ПОСТАПКА

Едно од основните права на осомничениот е неговото право на бранител.
Уште при првото испитување на осомничениот, или при преземање на некое 
дејствие за кое е предвидено правото на присуство на бранител, осомничениот 
треба да биде поучен на неговото право на бранител, со кого може насамо да 
се советува и кој може да присуствува на неговото испитување. Бранител на 
осомничениот може да биде само адвокат, со тоа што за кривични дела за кои е 
предвидена казна затвор од најмалку десет години, бранител може да биде 
само адвокат со искуство од најмалку 5 години по полагањето на правосудниот 
испит. 
ЗКП предвидува задолжителна одбрана со адвокат како бранител во ситуации 
каде заради тежината на обвинението или очигледен хендикеп обвинетиот 
успешно нема да може да се брани самиот. Во такви случаи останува прво 
можноста обвинетиот самиот да си ангажира бранител по сопствен избор, но 
доколку тоа не го стори, судот ќе му постави бранител по службена должност. 
Кој ќе го плати бранителот е друго прашање. Судот врз себе ја презема 

 

 

со донесување на наредба, бидејќи испаѓа како да си наредува самиот на себе. 
Меѓутоа, доколку започнувањето на истражната постапка би било определено 
со донесување на друг акт од јавниот обвинител – решение, тогаш тоа би 
подразбирало да се даде и право на жалба против истото, што пак од своја 
страна би било спротивно на новиот концепт на кривичната постапка кој на 
јавниот обвинител му дава право и можност за непречено спроведување на 
целата претходна постапка.

Наредбата за спроведување на истражна постапка содржи:

• лични податоци за осомничениот, 
• опис на кривичното дело за кое се донесува и 
• правна квалификација на истото.

Исто така, во законот е предвидено дека во наредбата за спроведување на 
истражна постапка јавниот обвинител ќе определи што треба да се превземе
во текот на истражната постапка, кои истражни дејствија треба да се 
преземат, за кои определени прашања треба да се испитаат определени лица, 
како и кои определени околности треба да се извидат. Во овој дел, наредбата 
за спроведување на истражната постапка, всушност претставува план на 
јавниот обвинител за истражната постапка, со кој си определува што уште му е 
потребно да се прибави и уште кои околности треба да се извидат, за да може 
да донесе одлука дали ќе подигне обвинение.

Наредбата за спроведување на истражна постапка не се доставува до никого, 
таа само се евидентира во евиденцијата на јавното обвинителство и се чува во 
списите по предметот, бидејќи осомничениот и неговиот бранител немаат 
право на жалба или приговор против истата. Од овие причини, се поставува 
прашањето зошто воопшто е предвидено донесувањето на таа наредба кога не 
се доставува до спротивната странка и кога осомничениот и неговиот бранител 
немаат право на жалба против истата? Главна причина поради која е 
предвидено донесување на наредба за спроведување на истражна постапка е 
утврдување на моментот кога формално започнува кривичната постапка и што 
со нејзиното донесување се прекинува застарувањето на кривичното гонење, 
бидејќи согласно член 19 став 1 од овој закон, кривичната постапка започнува 
со донесување на наредба за спроведување на истражна постапка, доколку 
претходно не е спроведено истражно дејствие. Второ, со донесувањето на 
наредбата за спроведување на истражна постапка започнуваат да течат и 
роковите кои се определени за траење на истражната постапка, а исто така 
само по донесувањето на наредба за спроведување на истражна постапка 
против обвинетиот можат да се определат одредени мерки за обезбедување
на неговото присуство, како што се мерките на претпазливост, гаранцијата и 
притворот. Трето, се наметнува јавниот обвинител самиот да преземе активна 
улога во собирањето докази, за истиот да не го препушти целосно на 
полицијата. И, последно, но не и најмалку важно, останува писмен документ за 
основаноста на кривичното гонење, значајно, меѓу другото, и за контрола врз 
работата на јавното обвинителство.

Во врска со наредбата за спроведување на истражна постапка, се поставува 
прашањето дали јавниот обвинител треба да донесува нова наредба за 
спроведување на истражна постапка, доколку во текот на истражната постапка, 
од доказите и податоците кои се собрани, произлезе дека во случајот се јавува 
потреба од измена на правната квалификација, односно дека постои основано 
сомневање дека со преземените дејствија осомничениот сторил друго кривично 
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дело за кое се гони по службена должност, а не она за кое е дадена наредбата 
за спроведување на истражна постапка. Сигурно е дека во праксата, како и 
досега, ќе има вакви случаи. Во таков случај, јавниот обвинител не донесува
нова наредба за спроведување на истражна постапка, бидејќи може да врши 
измена на описот и на правната квалификација во текот на целата кривична 
постапка, до завршување на главната расправа.

1.5. МЕХАНИЗМИ НА КОНТРОЛА НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ

Доколку осомничениот, неговиот бранител и оштетениот сметаат дека има 
одредени неправилности во постапувањето на јавниот обвинител во текот на 
истражната постапка или дека истата неосновано се одолговлекува, можат 
да се обратат со поплака до вишиот јавен обвинител. Од вака дадената 
законска одредба, каде се вели дека ,,можат да се обратат со поплака,, 
произлегува дека поплаката може да биде дадена како во писмена форма, така 
и усно. Во таков случај, вишиот јавен обвинител е должен да ги испита 
наводите во поплаката. Ако оцени дека тие наводи се основани, законот 
предвидува дека вишиот јавен обвинител ќе преземе соодветни мерки за 
завршување на истражната постапка или за отстранување на неправилностите. 
Законот не наведува кои се тие соодветни мерки кои во такви ситуации може да 
ги преземе вишиот јавен обвинител. Станува збор за мерки кои согласно на 
хиерархиската поставеност на јавното обвинителство и на овластувањата на 
вишиот јавен обвинител, дадени во Законот за јавното обвинителство, тој може 
да ги преземе спрема основниот јавен обвинител (на пример, може да му се 
одземе предметот, а и да одговара дисциплински).

Во законот за кривична постапка е дадена можност и за судска контрола врз 
законитоста, на начин што она лице кое што смета дека при преземање на 
дејствијата е повредено некое негово право, може во рок од 8 дена од 
дознавањето на дејствието да поднесе жалба до судијата на претходна 
постапка. Во тој случај, судијата на претходна постапка е должен да донесе 
решение со кое ќе одлучи за законитоста на дејствието. Решението се 
доставува до јавниот обвинител и до подносителот на жалбата. Против истото 
е дозволена жалба по која одлучува советот од член 25 став 5, во рок од 3 дена 
од приемот на истата. 

1.6. ПРАВАТА НА ОСОМНИЧЕНИОТ И НЕГОВИОТ БРАНИТЕЛ ВО
ИСТРАЖНАТА ПОСТАПКА

Едно од основните права на осомничениот е неговото право на бранител.
Уште при првото испитување на осомничениот, или при преземање на некое 
дејствие за кое е предвидено правото на присуство на бранител, осомничениот 
треба да биде поучен на неговото право на бранител, со кого може насамо да 
се советува и кој може да присуствува на неговото испитување. Бранител на 
осомничениот може да биде само адвокат, со тоа што за кривични дела за кои е 
предвидена казна затвор од најмалку десет години, бранител може да биде 
само адвокат со искуство од најмалку 5 години по полагањето на правосудниот 
испит. 
ЗКП предвидува задолжителна одбрана со адвокат како бранител во ситуации 
каде заради тежината на обвинението или очигледен хендикеп обвинетиот 
успешно нема да може да се брани самиот. Во такви случаи останува прво 
можноста обвинетиот самиот да си ангажира бранител по сопствен избор, но 
доколку тоа не го стори, судот ќе му постави бранител по службена должност. 
Кој ќе го плати бранителот е друго прашање. Судот врз себе ја презема 

 

 

со донесување на наредба, бидејќи испаѓа како да си наредува самиот на себе. 
Меѓутоа, доколку започнувањето на истражната постапка би било определено 
со донесување на друг акт од јавниот обвинител – решение, тогаш тоа би 
подразбирало да се даде и право на жалба против истото, што пак од своја 
страна би било спротивно на новиот концепт на кривичната постапка кој на 
јавниот обвинител му дава право и можност за непречено спроведување на 
целата претходна постапка.

Наредбата за спроведување на истражна постапка содржи:

• лични податоци за осомничениот, 
• опис на кривичното дело за кое се донесува и 
• правна квалификација на истото.

Исто така, во законот е предвидено дека во наредбата за спроведување на 
истражна постапка јавниот обвинител ќе определи што треба да се превземе
во текот на истражната постапка, кои истражни дејствија треба да се 
преземат, за кои определени прашања треба да се испитаат определени лица, 
како и кои определени околности треба да се извидат. Во овој дел, наредбата 
за спроведување на истражната постапка, всушност претставува план на 
јавниот обвинител за истражната постапка, со кој си определува што уште му е 
потребно да се прибави и уште кои околности треба да се извидат, за да може 
да донесе одлука дали ќе подигне обвинение.

Наредбата за спроведување на истражна постапка не се доставува до никого, 
таа само се евидентира во евиденцијата на јавното обвинителство и се чува во 
списите по предметот, бидејќи осомничениот и неговиот бранител немаат 
право на жалба или приговор против истата. Од овие причини, се поставува 
прашањето зошто воопшто е предвидено донесувањето на таа наредба кога не 
се доставува до спротивната странка и кога осомничениот и неговиот бранител 
немаат право на жалба против истата? Главна причина поради која е 
предвидено донесување на наредба за спроведување на истражна постапка е 
утврдување на моментот кога формално започнува кривичната постапка и што 
со нејзиното донесување се прекинува застарувањето на кривичното гонење, 
бидејќи согласно член 19 став 1 од овој закон, кривичната постапка започнува 
со донесување на наредба за спроведување на истражна постапка, доколку 
претходно не е спроведено истражно дејствие. Второ, со донесувањето на 
наредбата за спроведување на истражна постапка започнуваат да течат и 
роковите кои се определени за траење на истражната постапка, а исто така 
само по донесувањето на наредба за спроведување на истражна постапка 
против обвинетиот можат да се определат одредени мерки за обезбедување
на неговото присуство, како што се мерките на претпазливост, гаранцијата и 
притворот. Трето, се наметнува јавниот обвинител самиот да преземе активна 
улога во собирањето докази, за истиот да не го препушти целосно на 
полицијата. И, последно, но не и најмалку важно, останува писмен документ за 
основаноста на кривичното гонење, значајно, меѓу другото, и за контрола врз 
работата на јавното обвинителство.

Во врска со наредбата за спроведување на истражна постапка, се поставува 
прашањето дали јавниот обвинител треба да донесува нова наредба за 
спроведување на истражна постапка, доколку во текот на истражната постапка, 
од доказите и податоците кои се собрани, произлезе дека во случајот се јавува 
потреба од измена на правната квалификација, односно дека постои основано 
сомневање дека со преземените дејствија осомничениот сторил друго кривично 
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зафаќа во задолжителната одбрана според ЗКП, со што ништо не решава, 
бидејќи задолжителноста на бранител во некои ситуации не кажува ништо за 
тоа кој на крајот ќе ги поднесе трошоците за неговиот ангажман.

Избор на бранителот. Врзано со трошоците е прашањето дали обвинетиот 
може да го избира бранителот што му е поставен по службена должност.
Имено, додека слободата на изборот на бранител што го плаќа самиот е 
изречно признаено како важна гаранција за обвинетиот, за бранителот што го 
плаќа државата важат малку поинакви критериуми. Во повеќе држави е 
вообичаено адвокатот по сопствен избор или по некаква шема да го определат 
властите што го плаќаат. Нашиот народ вели дека „не може да се бара преку 
леб - погача!“ Ваквото гледиште го застапуваа подолго време и Комисијата и 
Судот во Стразбур, во смисла на тоа дека обвинетиот не може да го бира 
бранителот по службена должност, ниту пак треба да биде консултиран за 
истото. Становиштата во коментарите и поновата судска практика се поделени, 
за по примерот на некои европски држави да се форсира поголемо уважување 
на волјата на обвинетите. Сè на сè, иако не може да се каже дека обвинетиот е
сосема слободен да избере бранител по службена должност нема посебно 
оправдување истиот барем да не се консултира за ова прашање.
Обвинетиот според постојниот ЗКП не може да бира бранител (во случаите на 
задолжителна одбрана/одбрана на сиромашни), туку мора да прифати оној што 
ќе го определи судот. Новиот ЗКП од 2010 год. сугерира странката да може да 
има влијание во изборот, но, од практични причини, не оди дотаму да го 
востанови како право на странката.
Од кога осомничениот има право на бранител? Во кривичната постапка 
потребата од бранител сега е многу важна („критична“) и во многу порани фази 
од постапката, па затоа во новиот ЗКП правото на бесплатен бранител не е 
условено со подигнат обвинителен акт!
На ова прашање многу внимание се придава во американската теорија и судска 
практика, при што се смета дека обвинетиот мора да добие бранител во сите 
„критични стадиуми“ од кривичната постапка против него. Тоа не значи дека 
обвинетиот мора да има бранител за цело време откако почнала постапката 
против него, туку бара на обвинетиот да му биде обезбедена помош од 
бранител само во она што може да се смета за „критични точки/стадиуми“ на 
постапката, а тоа се оние во кои неговите битни права може да бидат засегнати 
доколку нема бранител. Kако такви се наведуваат: подведување на 
осомничениот на некои постапки за идентификација; испитување од страна на 
полицијата или јавното обвинителство во кое има обиди од обвинетиот да се 
извлече признание или некоја друга инкриминирачка изјава; прво појавување 
пред суд при кое некое дејствие може да се искористи против обвинетиот; 
претходно рочиште; судењето и одмерувањето на казната. Нема причина 
ваквата логика и практика да не ја следат и нашите судови. 

Токму поради ова, условите за задолжителна одбрана од ЗКП не треба да се 
толкуваат во смисла дека и лица обвинети за така тешки дела за кои е 
пропишана казна затвор од 10 години или потешка казна не би можеле да се 
повикаат на член 75 за да добијат бранител на државен трошок уште пред да 
биде подигнато обвинение. Примената на критериумот правичност за 
одбраната или „интереси на правдата“ како што се вели во Европската 
конвенција судот треба да ги толкува флексибилно и соодветно на критичноста 
на помошта од бранител во секој одделен случај и во секоја критична фаза од 
постапката.

 

 

обврската да плати за овие бранители, но овие трошоци по правило ќе паднат 
на товар на осудениот на крајот на постапката,1 освен ако тој не го убеди судот 
дека со плаќањето на ваквите трошоци ќе биде загрозена неговата издршка или 
издршката на неговото семејство. 

Задолжителна одбрана е предвидена во случаите кога против осомничениот 
се води постапка за кривично дело за кое е пропишана казна доживотен затвор, 
или ако осомничениот е глув, нем или неспособен да се брани. Треба да се 
напомене дека (не)способноста да се брани со оглед на новиот карактер на 
постапката каде е напуштен судскиот патернализам добива друго значење. Во 
таков случај, осомничениот мора да има бранител уште при првото 
испитување. 

Се чини дека новиот ЗКП при уредувањето на задолжителната одбрана 
превидел дека првото испитување нема како досега да значи испитување во 
истрага (пред истражен судија), туку и на секое испитување пред јавниот 
обвинител кое може да се кориси како доказ на судењето (чл. 206 и 207 ЗКП)! 
Освен ова, ЗКП сега предвидува дека исказот на осомничениот ќе може да се 
користи и кога е даден пред полиција во присуство на јавниот обвинител чл.279 
ЗКП!

Поучени од лошите искуства со остварувањето на правото на бранител во 
постапката спрема малолетни согласно Законот за малолетничка правда, може 
да се очекува дека во практиката може да се јави проблем за тоа кој ќе го 
определува бранителот во тие случаи (чл. 74 од ЗКП упатува на судот односно 
претседателот на судот, иако тоа не е соодветно за постапка која ја води 
јавниот обвинител) и особено кој тоа ќе го плати?! Во буџетот на јавното 
обвинителство и на полицијата такви средства не се предвидени.

Осомничениот мора да има бранител и кога против него е определен притвор,
за време додека трае истиот, како и во текот на постапката за спогодување со 
јавниот обвинител, уште од самото започнување на таа постапка. Доколку 
осомничениот е во притвор, бранителот со него може да се допишува и да 
разговара без надзор. Само по исклучок, судијата на претходната постапка 
може да ги подложи на визуелен надзор, доколку притворот е определен 
поради опасност од попречување на истрагата со криење или уништување на 
доказите или со влијание врз сведоците и вештаците, а постои веројатност дека 
осомничениот ќе ги злоупотреби контактите со бранителот. 
Зголемениот ангажман на адвокатите како бранители ќе има сериозни 
финансиски импликации. Имено, судот повеќе нема да има обврска да собира и 
изведува докази по службена должност, па новата странечка постапка ќе 
изискува многу повеќе активност од адвокатите во текот на истрагата, на 
судскиот претрес или во постапката за спогодување. Особено на главниот 
претрес вкрстеното испрашување како нова техника обвинетиот кој нема 
средства за (добар) бранител ќе го стави во незавидна положба практично да 
не може да се брани.  Да потсетиме дека Законот за бесплатна правна помош 
не го решава овој проблем, бидејќи погрешно упатува дека со истиот не се 

1 Трошоците на постапката, како и нужните издатоци на назначениот бранител, според 
законот се исплатуваат однапред од средствата на органот што ја води кривичната 
постапка, а се наплатуваат подоцна од лицата кои според законот се должни да ги 
надоместат (член 88 ЗКП). Во практика трошоците се исплаќаат од судскиот буџет, 
најчесто со задоцнување од една година и повеќе, а за тоа колку од овие трошоци 
државата подоцна успеала да наплати од обвинетиот нема достапни податоци. 
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зафаќа во задолжителната одбрана според ЗКП, со што ништо не решава, 
бидејќи задолжителноста на бранител во некои ситуации не кажува ништо за 
тоа кој на крајот ќе ги поднесе трошоците за неговиот ангажман.

Избор на бранителот. Врзано со трошоците е прашањето дали обвинетиот 
може да го избира бранителот што му е поставен по службена должност.
Имено, додека слободата на изборот на бранител што го плаќа самиот е 
изречно признаено како важна гаранција за обвинетиот, за бранителот што го 
плаќа државата важат малку поинакви критериуми. Во повеќе држави е 
вообичаено адвокатот по сопствен избор или по некаква шема да го определат 
властите што го плаќаат. Нашиот народ вели дека „не може да се бара преку 
леб - погача!“ Ваквото гледиште го застапуваа подолго време и Комисијата и 
Судот во Стразбур, во смисла на тоа дека обвинетиот не може да го бира 
бранителот по службена должност, ниту пак треба да биде консултиран за 
истото. Становиштата во коментарите и поновата судска практика се поделени, 
за по примерот на некои европски држави да се форсира поголемо уважување 
на волјата на обвинетите. Сè на сè, иако не може да се каже дека обвинетиот е
сосема слободен да избере бранител по службена должност нема посебно 
оправдување истиот барем да не се консултира за ова прашање.
Обвинетиот според постојниот ЗКП не може да бира бранител (во случаите на 
задолжителна одбрана/одбрана на сиромашни), туку мора да прифати оној што 
ќе го определи судот. Новиот ЗКП од 2010 год. сугерира странката да може да 
има влијание во изборот, но, од практични причини, не оди дотаму да го 
востанови како право на странката.
Од кога осомничениот има право на бранител? Во кривичната постапка 
потребата од бранител сега е многу важна („критична“) и во многу порани фази 
од постапката, па затоа во новиот ЗКП правото на бесплатен бранител не е 
условено со подигнат обвинителен акт!
На ова прашање многу внимание се придава во американската теорија и судска 
практика, при што се смета дека обвинетиот мора да добие бранител во сите 
„критични стадиуми“ од кривичната постапка против него. Тоа не значи дека 
обвинетиот мора да има бранител за цело време откако почнала постапката 
против него, туку бара на обвинетиот да му биде обезбедена помош од 
бранител само во она што може да се смета за „критични точки/стадиуми“ на 
постапката, а тоа се оние во кои неговите битни права може да бидат засегнати 
доколку нема бранител. Kако такви се наведуваат: подведување на 
осомничениот на некои постапки за идентификација; испитување од страна на 
полицијата или јавното обвинителство во кое има обиди од обвинетиот да се 
извлече признание или некоја друга инкриминирачка изјава; прво појавување 
пред суд при кое некое дејствие може да се искористи против обвинетиот; 
претходно рочиште; судењето и одмерувањето на казната. Нема причина 
ваквата логика и практика да не ја следат и нашите судови. 

Токму поради ова, условите за задолжителна одбрана од ЗКП не треба да се 
толкуваат во смисла дека и лица обвинети за така тешки дела за кои е 
пропишана казна затвор од 10 години или потешка казна не би можеле да се 
повикаат на член 75 за да добијат бранител на државен трошок уште пред да 
биде подигнато обвинение. Примената на критериумот правичност за 
одбраната или „интереси на правдата“ како што се вели во Европската 
конвенција судот треба да ги толкува флексибилно и соодветно на критичноста 
на помошта од бранител во секој одделен случај и во секоја критична фаза од 
постапката.

 

 

обврската да плати за овие бранители, но овие трошоци по правило ќе паднат 
на товар на осудениот на крајот на постапката,1 освен ако тој не го убеди судот 
дека со плаќањето на ваквите трошоци ќе биде загрозена неговата издршка или 
издршката на неговото семејство. 

Задолжителна одбрана е предвидена во случаите кога против осомничениот 
се води постапка за кривично дело за кое е пропишана казна доживотен затвор, 
или ако осомничениот е глув, нем или неспособен да се брани. Треба да се 
напомене дека (не)способноста да се брани со оглед на новиот карактер на 
постапката каде е напуштен судскиот патернализам добива друго значење. Во 
таков случај, осомничениот мора да има бранител уште при првото 
испитување. 

Се чини дека новиот ЗКП при уредувањето на задолжителната одбрана 
превидел дека првото испитување нема како досега да значи испитување во 
истрага (пред истражен судија), туку и на секое испитување пред јавниот 
обвинител кое може да се кориси како доказ на судењето (чл. 206 и 207 ЗКП)! 
Освен ова, ЗКП сега предвидува дека исказот на осомничениот ќе може да се 
користи и кога е даден пред полиција во присуство на јавниот обвинител чл.279 
ЗКП!

Поучени од лошите искуства со остварувањето на правото на бранител во 
постапката спрема малолетни согласно Законот за малолетничка правда, може 
да се очекува дека во практиката може да се јави проблем за тоа кој ќе го 
определува бранителот во тие случаи (чл. 74 од ЗКП упатува на судот односно 
претседателот на судот, иако тоа не е соодветно за постапка која ја води 
јавниот обвинител) и особено кој тоа ќе го плати?! Во буџетот на јавното 
обвинителство и на полицијата такви средства не се предвидени.

Осомничениот мора да има бранител и кога против него е определен притвор,
за време додека трае истиот, како и во текот на постапката за спогодување со 
јавниот обвинител, уште од самото започнување на таа постапка. Доколку 
осомничениот е во притвор, бранителот со него може да се допишува и да 
разговара без надзор. Само по исклучок, судијата на претходната постапка 
може да ги подложи на визуелен надзор, доколку притворот е определен 
поради опасност од попречување на истрагата со криење или уништување на 
доказите или со влијание врз сведоците и вештаците, а постои веројатност дека 
осомничениот ќе ги злоупотреби контактите со бранителот. 
Зголемениот ангажман на адвокатите како бранители ќе има сериозни 
финансиски импликации. Имено, судот повеќе нема да има обврска да собира и 
изведува докази по службена должност, па новата странечка постапка ќе 
изискува многу повеќе активност од адвокатите во текот на истрагата, на 
судскиот претрес или во постапката за спогодување. Особено на главниот 
претрес вкрстеното испрашување како нова техника обвинетиот кој нема 
средства за (добар) бранител ќе го стави во незавидна положба практично да 
не може да се брани.  Да потсетиме дека Законот за бесплатна правна помош 
не го решава овој проблем, бидејќи погрешно упатува дека со истиот не се 

1 Трошоците на постапката, како и нужните издатоци на назначениот бранител, според 
законот се исплатуваат однапред од средствата на органот што ја води кривичната 
постапка, а се наплатуваат подоцна од лицата кои според законот се должни да ги 
надоместат (член 88 ЗКП). Во практика трошоците се исплаќаат од судскиот буџет, 
најчесто со задоцнување од една година и повеќе, а за тоа колку од овие трошоци 
државата подоцна успеала да наплати од обвинетиот нема достапни податоци. 

 

 

                                                            



14 НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА НОВИОТ ЗКП

Исто така, осомничениот и неговиот бранител имаат право да му даваат 
предлози на јавниот обвинител за преземање на определени дејствија
заради собирање на одделни докази и за остварување на своите права ( член 
293 и 305).

Доколку смета дека со преземањето на некое дејствие е повредено некое 
негово право, осомничениот, како и другите лица, има право во рок од 8 дена 
од дознавањето за преземањето на дејствието да поднесе жалба до судијата 
на претходна постапка. 

(Дури) Пред завршувањето на истражната постапка, осомничениот и неговиот 
бранител имаат право на увид во списите и доказите кај јавниот обвинител, 
како и да вршат препис од истите.

Во поглед на правата на осомничениот во текот на истражната постапка, важна 
новина во законот е што им е дадена можност за собирање на докази од 
нивна страна, согласно одредбите од член 305 – 311 од овој закон.

Законот предвидува посебни истражни дејствија на одбраната, при што 
предвидува на бранителот за таа цел да му помагаат и посебни истражители и 
стручни лица. Бранителот може во текот на постапката да му става предлози на 
јавниот обвинител да се обезбедат одделни докази. Ако јавниот обвинител не 
се согласи со предлогот, бранителот сам ќе ги обезбеди доказите согласно 
одредбите на новиот закон. Покрај тоа, од почетокот на извршување на својата 
должност, бранителот може да презема истражни дејствија заради пронаоѓање 
и собирање на докази во корист на одбраната. Истражните дејствија на 
одбраната може да се извршуваат по налог на бранителот, неговиот заменик, 
овластените приватни истражители и, кога е потребна посебна стручност, од 
страна на техничките советници. Навистина е чудно што законот не предвидува 
овие активности на одбраната да може да ги презема самиот обвинет!?

ЗКП прилично несмасно го уредува правото на одбраната (бранителот) на 
пристап до приватни простори и простории, без да каже која е смислата и 
суштината на оваа активност наспроти претресоткога тоа судот ќе може да го 
наложи доколку нема согласност на сопственикот/држателот и во што овие се 
разликуваат од претресот. Се чини дека „пристапот“ на одбраната е повеќе 
заради разгледување и е поблизок до увидот отколку до претресот како 
истражно дејствие. Што е пак разликата помеѓу дом и приватни простории не е 
исто така многу јасно.

Увид во списите. Во стариот сојузен ЗКП на бранителот му беше одземено 
правото, пред лицето да биде испитано во својство на обвинет, да ги 
разгледува списите и предметите што служат како доказ (чл. 73, ст. 1 од новиот 
ЗКП), што одбраната ја држеше во инфериорна положба.3

Во законот од 1997 година, правата на одбраната беа засилени со напуштање 
на повеќе ограничувања во врска со увидот на одбраната во списите и 
надзорот над комуникацијата помеѓу бранителот и обвинетиот што е во 
притвор. Имено, во обата случаја е напуштено условувањето на правата на 
одбраната со претходно испитување на обвинетиот, а бранителот има право да 
ги разгледува списите и предметите што служат како доказ уште од 

3 Сепак, остана проблематично решението според кое обвинетиот може да комуницира 
со бранителот дури откако ќе биде испитан.. 

 

 

                                                            

При првото испитување на осомничениот, покрај правото на бранител, тој мора 
да биде запознаен и поучен и на останатите права кои ги има а кои се дадени 
во член 206 од законот, како што е правото на употреба на својот јазик и право 
на бесплатна помош од преведувач, односно толкувач, да биде информиран 
за што се терети, правото на преглед од лекар како и на сите останати права 
дадени на осомничениот кои се таксативно наведени во овој член.
Најспорно беше и останува прашањето дали обвинетиот ќе се извести за 
поведувањето на истражната постапка (кога не е испитан). При 
донесувањето на новиот ЗКП на ова силно инсистираа практичарите судии и 
јавно обвинители, од јасни причини да не се осуети ефикасноста на истрагата 
(со бегство, криење на доказите, влијание врз сведоците и сл.). Ова понекогаш 
и не е само лошо за осомничените, зошто тие непотребно би се вознемирувале 
во случаите кога до истрага нема ни да дојде. Покрај ова, овие ситуации се 
ретки, бидејќи обвинетиот во случаите кога ќе биде испитуван, претресуван и 
сл. секако мора да се информира за тоа дали против него има некакви 
обвиненија или истрага. Згора на ова, информирањето не би му одговарало од 
аспект на притворот- ако имено, дознае- опасноста за бегство и сл. ќе ја 
зголеми веројатноста од определување на мерката притвор. Законот сепак не 
дава некои важни одговори, од особено практично значење: 1) дали обвинетиот 
има право да бара и да дознае дали против него има истрага?; 2) како ќе ги 
остварува сите оние права во истрагата, бидејќи нели има право да учествува 
во истражната постапка што ја води јавниот обвинител и да води сопствени 
истраги, ако воопшто не знае и како тоа воопшто ќе се легитимира кога на 
пример, ќе бара известувања од државни и други органи и лица ако нема „црно 
на бело“ дека против него има истрага?!2

Во текот на истражната постапка, осомничениот и неговиот бранител имаат 
право да присуствуваат на оние истражни дејствија за кои е предвидено дека 
тие можат да присуствуваат. Осомничениот и неговиот бранител можат да 
присуствуваат при вршење на увид, реконструкција и вештачење. Овие не 
присуствуваат на испитувањето на сведоците, ниту на претресот кога тој се 
врши кај трето лице (на претресот според чл. 191 ЗКП) има право да 
присуствува држателот на домот (или други домашни?!) и неговиот бранител, 
но не и осомничениот и неговиот бранител. За таа цел, јавниот обвинител е 
должен да го извести осомничениот за времето и местото на извршување на 
истражното дејствие, освен ако постои опасност од одлагање. Доколку 
осомничениот има бранител, јавниот обвинител ќе го извести само бранителот 
на осомничениот. Во случај на недоаѓање на осомничениот и неговиот 
бранител, истражното дејствие ќе се спроведе и во нивно отсуство. 

Доколку осомничениот и неговиот бранител присуствуваат на вештачењето,
заради разјаснување на работите имаат право да му предложат на јавниот 
обвинител да му постави определени прашања на вештакот, а доколку се врши 
испитување на осомничениот, тоа право го има неговиот бранител. По дадена 
дозвола од јавниот обвинител, тие можат и непосредно да ги поставуваат овие 
прашања. Исто така, имаат право да бараат во записникот да бидат внесени и 
нивните забелешки кои се однесуваат на преземањето на истражното дејствие.

2 За известувањето на обвинетиот и правото на еднаквост на оружјата во истрагата 
види кај: Д. Илиќ, Правото на обвинетиот да биде известен за обвиненијата против него 
и новиот модел на истражна постапка, МРКК, Бр.  

 

 

 

                                                            



15МОДУЛ: 2 ИСТРАЖНА ПОСТАПКА

Исто така, осомничениот и неговиот бранител имаат право да му даваат 
предлози на јавниот обвинител за преземање на определени дејствија
заради собирање на одделни докази и за остварување на своите права ( член 
293 и 305).

Доколку смета дека со преземањето на некое дејствие е повредено некое 
негово право, осомничениот, како и другите лица, има право во рок од 8 дена 
од дознавањето за преземањето на дејствието да поднесе жалба до судијата 
на претходна постапка. 

(Дури) Пред завршувањето на истражната постапка, осомничениот и неговиот 
бранител имаат право на увид во списите и доказите кај јавниот обвинител, 
како и да вршат препис од истите.

Во поглед на правата на осомничениот во текот на истражната постапка, важна 
новина во законот е што им е дадена можност за собирање на докази од 
нивна страна, согласно одредбите од член 305 – 311 од овој закон.

Законот предвидува посебни истражни дејствија на одбраната, при што 
предвидува на бранителот за таа цел да му помагаат и посебни истражители и 
стручни лица. Бранителот може во текот на постапката да му става предлози на 
јавниот обвинител да се обезбедат одделни докази. Ако јавниот обвинител не 
се согласи со предлогот, бранителот сам ќе ги обезбеди доказите согласно 
одредбите на новиот закон. Покрај тоа, од почетокот на извршување на својата 
должност, бранителот може да презема истражни дејствија заради пронаоѓање 
и собирање на докази во корист на одбраната. Истражните дејствија на 
одбраната може да се извршуваат по налог на бранителот, неговиот заменик, 
овластените приватни истражители и, кога е потребна посебна стручност, од 
страна на техничките советници. Навистина е чудно што законот не предвидува 
овие активности на одбраната да може да ги презема самиот обвинет!?

ЗКП прилично несмасно го уредува правото на одбраната (бранителот) на 
пристап до приватни простори и простории, без да каже која е смислата и 
суштината на оваа активност наспроти претресоткога тоа судот ќе може да го 
наложи доколку нема согласност на сопственикот/држателот и во што овие се 
разликуваат од претресот. Се чини дека „пристапот“ на одбраната е повеќе 
заради разгледување и е поблизок до увидот отколку до претресот како 
истражно дејствие. Што е пак разликата помеѓу дом и приватни простории не е 
исто така многу јасно.

Увид во списите. Во стариот сојузен ЗКП на бранителот му беше одземено 
правото, пред лицето да биде испитано во својство на обвинет, да ги 
разгледува списите и предметите што служат како доказ (чл. 73, ст. 1 од новиот 
ЗКП), што одбраната ја држеше во инфериорна положба.3

Во законот од 1997 година, правата на одбраната беа засилени со напуштање 
на повеќе ограничувања во врска со увидот на одбраната во списите и 
надзорот над комуникацијата помеѓу бранителот и обвинетиот што е во 
притвор. Имено, во обата случаја е напуштено условувањето на правата на 
одбраната со претходно испитување на обвинетиот, а бранителот има право да 
ги разгледува списите и предметите што служат како доказ уште од 

3 Сепак, остана проблематично решението според кое обвинетиот може да комуницира 
со бранителот дури откако ќе биде испитан.. 

 

 

                                                            

При првото испитување на осомничениот, покрај правото на бранител, тој мора 
да биде запознаен и поучен и на останатите права кои ги има а кои се дадени 
во член 206 од законот, како што е правото на употреба на својот јазик и право 
на бесплатна помош од преведувач, односно толкувач, да биде информиран 
за што се терети, правото на преглед од лекар како и на сите останати права 
дадени на осомничениот кои се таксативно наведени во овој член.
Најспорно беше и останува прашањето дали обвинетиот ќе се извести за 
поведувањето на истражната постапка (кога не е испитан). При 
донесувањето на новиот ЗКП на ова силно инсистираа практичарите судии и 
јавно обвинители, од јасни причини да не се осуети ефикасноста на истрагата 
(со бегство, криење на доказите, влијание врз сведоците и сл.). Ова понекогаш 
и не е само лошо за осомничените, зошто тие непотребно би се вознемирувале 
во случаите кога до истрага нема ни да дојде. Покрај ова, овие ситуации се 
ретки, бидејќи обвинетиот во случаите кога ќе биде испитуван, претресуван и 
сл. секако мора да се информира за тоа дали против него има некакви 
обвиненија или истрага. Згора на ова, информирањето не би му одговарало од 
аспект на притворот- ако имено, дознае- опасноста за бегство и сл. ќе ја 
зголеми веројатноста од определување на мерката притвор. Законот сепак не 
дава некои важни одговори, од особено практично значење: 1) дали обвинетиот 
има право да бара и да дознае дали против него има истрага?; 2) како ќе ги 
остварува сите оние права во истрагата, бидејќи нели има право да учествува 
во истражната постапка што ја води јавниот обвинител и да води сопствени 
истраги, ако воопшто не знае и како тоа воопшто ќе се легитимира кога на 
пример, ќе бара известувања од државни и други органи и лица ако нема „црно 
на бело“ дека против него има истрага?!2

Во текот на истражната постапка, осомничениот и неговиот бранител имаат 
право да присуствуваат на оние истражни дејствија за кои е предвидено дека 
тие можат да присуствуваат. Осомничениот и неговиот бранител можат да 
присуствуваат при вршење на увид, реконструкција и вештачење. Овие не 
присуствуваат на испитувањето на сведоците, ниту на претресот кога тој се 
врши кај трето лице (на претресот според чл. 191 ЗКП) има право да 
присуствува држателот на домот (или други домашни?!) и неговиот бранител, 
но не и осомничениот и неговиот бранител. За таа цел, јавниот обвинител е 
должен да го извести осомничениот за времето и местото на извршување на 
истражното дејствие, освен ако постои опасност од одлагање. Доколку 
осомничениот има бранител, јавниот обвинител ќе го извести само бранителот 
на осомничениот. Во случај на недоаѓање на осомничениот и неговиот 
бранител, истражното дејствие ќе се спроведе и во нивно отсуство. 

Доколку осомничениот и неговиот бранител присуствуваат на вештачењето,
заради разјаснување на работите имаат право да му предложат на јавниот 
обвинител да му постави определени прашања на вештакот, а доколку се врши 
испитување на осомничениот, тоа право го има неговиот бранител. По дадена 
дозвола од јавниот обвинител, тие можат и непосредно да ги поставуваат овие 
прашања. Исто така, имаат право да бараат во записникот да бидат внесени и 
нивните забелешки кои се однесуваат на преземањето на истражното дејствие.

2 За известувањето на обвинетиот и правото на еднаквост на оружјата во истрагата 
види кај: Д. Илиќ, Правото на обвинетиот да биде известен за обвиненијата против него 
и новиот модел на истражна постапка, МРКК, Бр.  
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право, јавниот обвинител е должен да го извести оштетениот за 
времето и местото на нивното извршување. Доколку оштетениот не е
присутен, дејствието ќе се изврши и во негово отсуство. Во текот на 
вештачењето, оштетениот има право да му предложи на јавниот 
обвинител да му постави определени прашања, а по дадена дозвола 
од јавниот обвинител може и непосредно да поставува прашања. 
При спроведувањето на тоа истражно дејствие, оштетениот има 
право да бара во записникот да се внесат неговите забелешки во 
врска со извршувањето на истражното дејствие.

− право да укажува на факти и да предлага докази кои се од значење 
за утврдување на кривичната одговорност на осомничениот и за 
утврдување на имотноправното барање; 

− на јавниот обвинител да му дава предлози за преземање на 
определени дејствија и за остварување на своите права;

− да ги разгледа списите и предметите кои служат како доказ. Јавниот 
обвинител може да му го забрани на оштетениот разгледувањето на 
овие списи и предмети, се додека оштетениот не биде испитан како 
сведок;

− да биде известен за откажувањето од кривично гонење од страна на 
јавниот обвинител;

− да изјави приговор до непосредно повисокиот јавен обвинител 
против одлуката на јавниот обвинител со која се откажува од 
кривично гонење, во рок од 8 дена од приемот на наредбата за 
запирање на истражната постапка.

Покрај овие права, во текот на целата кривична постапка, жртвата на 
кривичното дело има право на посебна грижа и внимание од органите и 
субјектите кои учествуваат во постапката, како и право да добие психолошка и 
друга стручна помош од органи, установи и организации за помош на жртви 
на кривични дела. Исто така, жртвата на кривичното дело за кое е пропишана 
назна затвор од најмалку 4 години, пред давањето на исказ или пред 
поднесување на имотноправно барање, има право на советник на товар на 
буџетските средства, доколку има тешки психофизички оштетувања или пак 
има потешки последици од кривичното дело. Доколку пак станува збор за жртва 
на кривично дело против половата слобода и половиот морал човечноста и 
меѓународното право, ваквата жртва, доколку во постапката учествува како 
оштетен, има и право пред нејзиното испитување на разговор со бесплатен 
советник или полномошник, како и право да во јавното обвинителство бидат 
испитувани од лице од ист пол и да не одговара на прашања кои се однесуваат 
на нејзиниот личен живот, а кои не се поврзани со кривичното дело.

Ранливите категории жртви имаат право на посебни мерки на процесна 
заштита, при нивното испитување, во сите фази на постапката. Во оваа 
категорија спаѓаат:

− жртвите на кривичното дело кои во времето на давањето на исказот 
не наполниле 18 години; 

− кои со давањето на исказ би се изложиле себе си или блиско лице на 
сериозна опасност по животот, здравјето или физичкиот интегритет. 
Тоа се загрозени жртви и

− оние жртви кои заради возраста, природата и последиците на 
кривичното дело или поради инвалидитет или здравствена состојба, 
културно, општествено минато, религиозни уверувања, етничка 
припадност, како и поради однесувањето на обвинетиот или неговото 
семејство и пријатели кон нив, давањето на исказ би имало штетни 

 

 

моментот кога е доставено барање за поведување кривична постапка, како и 
кога истражниот судија пред донесувањето решение за отворање истрага ќе ги 
изврши потребните истражни дејствија (чл. 69 ЗКП). 
Обвинетиот, пак, може да ги разгледува списите и предметите што служат како 
доказ дури откако ќе биде испитан (чл. 124, ст. 5 ЗКП), што, исто така, може да 
се подложи на критика. На тој начин, правото на увид во списите во домашното 
законодавство ги надминуваше барањата за увид во списи востановени во 
практиката на органите на Конвенцијата, бидејќи тие не признаваат право на 
пристап до списите во рана фаза на постапката.
Новиот ЗКП пак за прв пат правото на увид во списи заедно со правото на 
откривање на доказите во негова полза го предвидува меѓу основните права за 
правично судење од чл. 70 и 79 од новиот ЗКП („обвинетиот да има доволно 
време и можности за подготвување на својата одбрана, а особено увид во 
списите и откривање на доказите против него и во негова корист“). 
Покрај ова, според член 206 ст. 5 од новиот ЗКП, пред започнувањето на 
првото испитување осомничениот задолжително ќе се поучи дека може да земе 
бранител по свој избор со кого може насамо да се советува и кој може да 
присуствува на испитувањето и дека има право на увид во списите и да ги 
разгледува предметите кои се одземени. Ваквото решение се чини правично, 
но се поставува прашање дали обвинетиот ќе може со списите да се запознае 
пред испитувањето, кое во тој случај ќе треба да се прекине за некое време. 
Ова не е до крај консеквентно ниту со решението за правото на увид на 
бранителот во списите. Имено, увид на бранителот во списите е предвиден во 
член 79, според кој „во текот на кривичната постапка“ (значи сега за разлика од 
постојниот ЗКП дури откако е донесена наредба за спроведување истрага), 
бранителот има право да ги разгледа списите и другите прибавени предмети 
што служат како доказ. Ова решение е контрадикторно со можноста 
осомничениот да има увид во списите уште пред да започне првото 
испитување. Нејасна е и одредбата од главата за обвинување, според која по 
поднесување на обвинителниот акт, осомничениот и бранителот, имаат право 
на увид во сите списи и докази. 

1.7. ПРАВАТА НА ОШТЕТЕНИОТ ВО ИСТРАЖНАТА ПОСТАПКА

Оштетен во кривичната постапка е жртвата на кривичното дело, како и друго 
лице чие лично или имотно право е повредено или загрозено со кривичното 
дело и кое учествува во кривичната постапка со приклучување кон кривичното 
гонење или за да го оствари своето имотно правно барање. Жртва на 
кривичното дело е пак секое лице кое како последица од стореното кривично 
дело претрпело штета, физичка или ментална повреда, емотивно страдање, 
материјална загуба или друга повреда или загрозување на неговите права и 
интереси.

Во текот на истражната постапка, оштетениот има право на:

− употреба на својот јазик и писмо и право од преведувач, односно 
толкувач;

− да стави предлог за остварување на имотноправно барање; 
− право на полномошник;
− да присуствува на доказното рочиште;
− да присуствува на преземањето на истражни дејствија како што се 

увид, реконструкција и некои вештачења. Заради остварување на ова 
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право, јавниот обвинител е должен да го извести оштетениот за 
времето и местото на нивното извршување. Доколку оштетениот не е
присутен, дејствието ќе се изврши и во негово отсуство. Во текот на 
вештачењето, оштетениот има право да му предложи на јавниот 
обвинител да му постави определени прашања, а по дадена дозвола 
од јавниот обвинител може и непосредно да поставува прашања. 
При спроведувањето на тоа истражно дејствие, оштетениот има 
право да бара во записникот да се внесат неговите забелешки во 
врска со извршувањето на истражното дејствие.

− право да укажува на факти и да предлага докази кои се од значење 
за утврдување на кривичната одговорност на осомничениот и за 
утврдување на имотноправното барање; 

− на јавниот обвинител да му дава предлози за преземање на 
определени дејствија и за остварување на своите права;

− да ги разгледа списите и предметите кои служат како доказ. Јавниот 
обвинител може да му го забрани на оштетениот разгледувањето на 
овие списи и предмети, се додека оштетениот не биде испитан како 
сведок;

− да биде известен за откажувањето од кривично гонење од страна на 
јавниот обвинител;

− да изјави приговор до непосредно повисокиот јавен обвинител 
против одлуката на јавниот обвинител со која се откажува од 
кривично гонење, во рок од 8 дена од приемот на наредбата за 
запирање на истражната постапка.

Покрај овие права, во текот на целата кривична постапка, жртвата на 
кривичното дело има право на посебна грижа и внимание од органите и 
субјектите кои учествуваат во постапката, како и право да добие психолошка и 
друга стручна помош од органи, установи и организации за помош на жртви 
на кривични дела. Исто така, жртвата на кривичното дело за кое е пропишана 
назна затвор од најмалку 4 години, пред давањето на исказ или пред 
поднесување на имотноправно барање, има право на советник на товар на 
буџетските средства, доколку има тешки психофизички оштетувања или пак 
има потешки последици од кривичното дело. Доколку пак станува збор за жртва 
на кривично дело против половата слобода и половиот морал човечноста и 
меѓународното право, ваквата жртва, доколку во постапката учествува како 
оштетен, има и право пред нејзиното испитување на разговор со бесплатен 
советник или полномошник, како и право да во јавното обвинителство бидат 
испитувани од лице од ист пол и да не одговара на прашања кои се однесуваат 
на нејзиниот личен живот, а кои не се поврзани со кривичното дело.

Ранливите категории жртви имаат право на посебни мерки на процесна 
заштита, при нивното испитување, во сите фази на постапката. Во оваа 
категорија спаѓаат:

− жртвите на кривичното дело кои во времето на давањето на исказот 
не наполниле 18 години; 

− кои со давањето на исказ би се изложиле себе си или блиско лице на 
сериозна опасност по животот, здравјето или физичкиот интегритет. 
Тоа се загрозени жртви и

− оние жртви кои заради возраста, природата и последиците на 
кривичното дело или поради инвалидитет или здравствена состојба, 
културно, општествено минато, религиозни уверувања, етничка 
припадност, како и поради однесувањето на обвинетиот или неговото 
семејство и пријатели кон нив, давањето на исказ би имало штетни 

 

 

моментот кога е доставено барање за поведување кривична постапка, како и 
кога истражниот судија пред донесувањето решение за отворање истрага ќе ги 
изврши потребните истражни дејствија (чл. 69 ЗКП). 
Обвинетиот, пак, може да ги разгледува списите и предметите што служат како 
доказ дури откако ќе биде испитан (чл. 124, ст. 5 ЗКП), што, исто така, може да 
се подложи на критика. На тој начин, правото на увид во списите во домашното 
законодавство ги надминуваше барањата за увид во списи востановени во 
практиката на органите на Конвенцијата, бидејќи тие не признаваат право на 
пристап до списите во рана фаза на постапката.
Новиот ЗКП пак за прв пат правото на увид во списи заедно со правото на 
откривање на доказите во негова полза го предвидува меѓу основните права за 
правично судење од чл. 70 и 79 од новиот ЗКП („обвинетиот да има доволно 
време и можности за подготвување на својата одбрана, а особено увид во 
списите и откривање на доказите против него и во негова корист“). 
Покрај ова, според член 206 ст. 5 од новиот ЗКП, пред започнувањето на 
првото испитување осомничениот задолжително ќе се поучи дека може да земе 
бранител по свој избор со кого може насамо да се советува и кој може да 
присуствува на испитувањето и дека има право на увид во списите и да ги 
разгледува предметите кои се одземени. Ваквото решение се чини правично, 
но се поставува прашање дали обвинетиот ќе може со списите да се запознае 
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бранителот во списите. Имено, увид на бранителот во списите е предвиден во 
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постојниот ЗКП дури откако е донесена наредба за спроведување истрага), 
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1.7. ПРАВАТА НА ОШТЕТЕНИОТ ВО ИСТРАЖНАТА ПОСТАПКА

Оштетен во кривичната постапка е жртвата на кривичното дело, како и друго 
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дело и кое учествува во кривичната постапка со приклучување кон кривичното 
гонење или за да го оствари своето имотно правно барање. Жртва на 
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Во текот на истражната постапка, оштетениот има право на:

− употреба на својот јазик и писмо и право од преведувач, односно 
толкувач;

− да стави предлог за остварување на имотноправно барање; 
− право на полномошник;
− да присуствува на доказното рочиште;
− да присуствува на преземањето на истражни дејствија како што се 

увид, реконструкција и некои вештачења. Заради остварување на ова 
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2. ИСТРАЖНИ ДЕЈСТВИЈА НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ 

Методологија: Power point презентација 
Едукаторот ги образложува истражните дејствија на јавниот обвинител, со осврт 
на претрес на дом и лица и пребарување во компјутер и компјутерски податоци
Траење: 20 минути

Во текот на истрагата јавниот обвинител може да презема повеќе различни 
истражни дејствија кои можат да бидат насочени кон пронаоѓање на лица и 
предмети или кон собирање на докази битни за водење на кривичната 
постапка. Овие истражни дејствија јавниот обвинител може да ги презема и 
пред поведување на истражната постапка, заради поефикасно постапување, 
односно кога тоа налага потребата од итност во преземањето на дејствијата. 

Бидејќи со овие истражни дејствија јавниот обвинител обезбедува докази, од 
кои, некои нема да има можност повторно да ги обезбеди, затоа е неопходно 
при спроведување на истите да се почитуваат одредбите предвидени во ЗКП. 
Непочитувањето на истите предизвикува последици од процесно-праван 
карактер. Може да се рече дека вака обезбедените докази се ништавни бидејќи 
истите нема да можат да бидат користени во текот на кривичната постапка за 
донесување на одлука (докази прибавени на недозволен начин).  

Доколку судот донесе пресуда која се заснова на незаконит доказ, таквата 
пресуда содржи суштествена повреда. Но освен ова директна последица од 
непридржување кон законските одредби во преземањето на истражните 
дејствија, постои и друга, посредна последица, која произлегува од ставот 2 на 
членот 12 од ЗКП според кој и доказите произлезени од докази кои се 
прибавени на незаконит начин, не можат да се користат и врз нив не може да се 
заснова судската одлука. Оттука, особено е важно секое истражно дејствие да биде 
спроведено онака како што е предвидено во ЗКП. Така на пример, доколку 
претресот на дом е направен на незаконит начин, сите докази кои се прибавени со 
таквиот претрес претставуваат докази прибавени на незаконит начин и врз нив не 
може да е заснова судската одлука. 

2.1. ПРЕТРЕС (чл. 181 до 193 од ЗКП)

Во новиот Закон за кривична постапка за прв пат е дадена дефиниција на 
истражното дејствие претрес определувајќи го како детално истражување на 
лице, средство за превоз, дом под услови определени со закон. Исто така, со 
овој закон е дефинирано и дејствието преглед на лица, возила, багаж и простории 
со што законодавецот точно ги раздвоил овие две истражни дејствија. Ова е 
особено важно кога се има во вид дека за спроведување на претрес најчесто е 
потребно исполнување на посебни услови кои не се потребни при прегледот 
(најчесто тоа е прибавена наредба). 

 

 

последици по нивното здравје или негативно би влијаело на 
квалитетот на нивниот исказ. Тоа се посебно чувствителни жртви.

Посебните мерки на процесна заштита ги определува судот, по предлог на 
јавниот обвинител, по предлог на жртвата или по своја оценка, при што треба 
да ја има во вид волјата на жртвата.

Иако не станува збор за право кое што жртвите на кривични дела за кои е 
пропишана казна затвор од најмалку 4 години кое го остваруваат во текот на 
истражната постапка, треба да се напомене дека во законот за нив е 
предвидено и право на надоместок на материјална и нематеријална штета од 
државен фонд, под услови кои ќе бидат пропишани во посебен закон, доколку 
овој надоместок не може да се обезбеди од осудениот. 
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Непочитувањето на истите предизвикува последици од процесно-праван 
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стенографски запис, судијата на претходната постапка е должен да го даде 
записникот на препис заради заверка на идентичноста на преписот. 
Притоа, оригиналниот записник и преписот ги предава на судот во рок од 24 часа 
од издавањето на наредбата. 

Третиот исклучок се однесува на случаите кога претрес се врши врз основа на 
согласност, односно врз основа на наредба за приведување, опфатен во членот 
193 од ЗКП. Според оваа одредба без наредба за претрес може да се влезе во дом 
во следните случаи: 

• ако држателот на домот се согласува со тоа
• ако таму се наоѓа лице кое по наредба на суд треба да се притвори или 

присилно да се доведе
• ако треба да се лиши од слобода сторител кој е затечен при извршување 

на кривично дело кое се гони по службена должност или 
• ако треба да се врши увид на на местото каде што е извршено кривично 

дело. 

При ваквите влегувања во дом или други простории се јавуват две ситуа-
ции. Првата кога само се влегува во домот со цел да се притвори некое 
лице, присилно да се доведе или сторител да се лиши од слобода, но при-
тоа не се врши претрес. Во таква ситуација се издава само потврда во која 
ќе се назначи причината за влегувањето во домот и сите забелешки на држате-
лот на домот.

Во втората ситуација, ако во домот е извршен и претрес тогаш се составува 
записник во кој се внесуваат причините заради кој е извршен претрес без наредба 
и за тоа веднаш се известува јавниот обвинител. 

2.1.1. Основ за спроведување на претрес 

Без оглед на тоа дали претресот се врши на дом, на лица или на предмети за да 
може да се изврши потребно е да бидат исполнети неколку услови предвидени во 
членот 182 од ЗКП. Основно за сите видови претрес е  постоење на основ на 
сомение дека е извршено некакво кривично дело што е предуслов за преземање 
на сите истражни дејствија и употреба на сите доказни средства. Но, мора да се 
нагласи дека во моментот на издавање на наредбата за претрес судот тоа не го 
испитува, туку проценката за основаноста на сомневањето е оставена на јавниот 
обвинител. Она што е битно за судот во овој момент е постоење на определен 
степен на веројатност дека со претресот:

• ќе биде пронајден обвинетиот кој се бара заради приведување или 
• дека ќе се пронајдат траги на кривичното дело или 
• ќе се пронајдат предмети важни за кривичната постапка. 

Тоа значи дека судијата на претходна постапка, од обвинителот, односно од 
правосудната полиција кога поднесува барање за издавање наредба за претрес 
во случаи на итност, не може да бара докази за основаноста и потребата од 
претрес, затоа што претресот претставува дејствие со кое се обезбедуваат 
докази. Веројатноста дека со претресот ќе се постигнат погоре наведените цели 
се цени врз основа на разни изјави на очевидци, сведоци, изјави на осомни-

 

 

Членот 181 од ЗКП определува дека претресот се врши под услови и на начин 
пропишан со закон и тоа на:

− простории
− лица и 
− предмети.

Иако во ставот 2 од овој член е нагласено дека само за претресот на дом и 
пребарувањето на компјутер, судот на барање на јавниот обвинител, односно во 
случај на опасност од одлагање на барање на правосудната полиција, издава 
писмена наредба, сепак во чл. 191 ст. 1 од ЗКП се наведува дека ред почетокот 
на претресот, извршителот на наредбата мора да се легитимира и да му ја 
предаде наредбата за претрес на лицето кај кое или врз кое ќе се врши 
претресот. Оттука произлегува дека таква наредба треба да има и за претрес на 
лице. 

Ваквите противречни одредби создаваат одредена заблуда. Доколку интенцијата 
на законодавецот е претресот на лице да може да се врши без наредба за претрес 
што произлегува од членот 181 став 2 од ЗКП, задолжително ќе треба да се изврши 
измена во наведениот член 191 ст. 1 каде се наведени правилата за претрс и 
зборовите во вториот ред „или врз кое“ ќе треба да се избришат. 

Треба да се нагласи дека законот предвидува исклучоци кога може да се изврши 
претрес без постоење на наредба или претрес врз основа на усно барање на 
јавниот обвинител, како и претрес врз основа на согласност.

Претресот врз основа на издадена наредба на судијата за претходна 
постапка е регулиран во членот 186 од ЗКП. Според овој член, самото 
барање за издавање на наредба за претрес може да биде:

• писмено
• усно

Ако барањето е поднесено во писмена форма, тогаш тоа мора да ги да 
содржи следните елементи: 

• назив на судот
• име и функција на подносителот на барањето 
• факти што укажуваат на веројатноста дека лицето, односно 

предметите важни за кривичната постапка ќе се најдат на означеното 
или опишаното место или кај определено лице и 

• барање судот да издаде наредба за претрес поради пронаоѓање на 
лице или одземање на предмети. 

Но, постојат и случаи кога барањето за издавање на наредба за претрес до 
судијата на претходна постапка е поднесено усно, било директно или по телефон, 
радиоврска или преку друго средство на електронска комуникација. Вака може да 
се постапи само во случаи кога постои опасност од одлагање. Во ваквите случаи 
судијата на претходната постапка мора разговорот да го забележи. Ако е 
дословно забележан разговорот, судијата на претходната постапка ќе се 
потпише на копијата од записникот и ќе ја предаде на судот во рок од 24 
часа од издавањето на наредбата. Додека пак, ако се користи звучен или 
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• ако треба да се врши увид на на местото каде што е извршено кривично 

дело. 

При ваквите влегувања во дом или други простории се јавуват две ситуа-
ции. Првата кога само се влегува во домот со цел да се притвори некое 
лице, присилно да се доведе или сторител да се лиши од слобода, но при-
тоа не се врши претрес. Во таква ситуација се издава само потврда во која 
ќе се назначи причината за влегувањето во домот и сите забелешки на држате-
лот на домот.

Во втората ситуација, ако во домот е извршен и претрес тогаш се составува 
записник во кој се внесуваат причините заради кој е извршен претрес без наредба 
и за тоа веднаш се известува јавниот обвинител. 

2.1.1. Основ за спроведување на претрес 

Без оглед на тоа дали претресот се врши на дом, на лица или на предмети за да 
може да се изврши потребно е да бидат исполнети неколку услови предвидени во 
членот 182 од ЗКП. Основно за сите видови претрес е  постоење на основ на 
сомение дека е извршено некакво кривично дело што е предуслов за преземање 
на сите истражни дејствија и употреба на сите доказни средства. Но, мора да се 
нагласи дека во моментот на издавање на наредбата за претрес судот тоа не го 
испитува, туку проценката за основаноста на сомневањето е оставена на јавниот 
обвинител. Она што е битно за судот во овој момент е постоење на определен 
степен на веројатност дека со претресот:

• ќе биде пронајден обвинетиот кој се бара заради приведување или 
• дека ќе се пронајдат траги на кривичното дело или 
• ќе се пронајдат предмети важни за кривичната постапка. 

Тоа значи дека судијата на претходна постапка, од обвинителот, односно од 
правосудната полиција кога поднесува барање за издавање наредба за претрес 
во случаи на итност, не може да бара докази за основаноста и потребата од 
претрес, затоа што претресот претставува дејствие со кое се обезбедуваат 
докази. Веројатноста дека со претресот ќе се постигнат погоре наведените цели 
се цени врз основа на разни изјави на очевидци, сведоци, изјави на осомни-

 

 

Членот 181 од ЗКП определува дека претресот се врши под услови и на начин 
пропишан со закон и тоа на:

− простории
− лица и 
− предмети.

Иако во ставот 2 од овој член е нагласено дека само за претресот на дом и 
пребарувањето на компјутер, судот на барање на јавниот обвинител, односно во 
случај на опасност од одлагање на барање на правосудната полиција, издава 
писмена наредба, сепак во чл. 191 ст. 1 од ЗКП се наведува дека ред почетокот 
на претресот, извршителот на наредбата мора да се легитимира и да му ја 
предаде наредбата за претрес на лицето кај кое или врз кое ќе се врши 
претресот. Оттука произлегува дека таква наредба треба да има и за претрес на 
лице. 

Ваквите противречни одредби создаваат одредена заблуда. Доколку интенцијата 
на законодавецот е претресот на лице да може да се врши без наредба за претрес 
што произлегува од членот 181 став 2 од ЗКП, задолжително ќе треба да се изврши 
измена во наведениот член 191 ст. 1 каде се наведени правилата за претрс и 
зборовите во вториот ред „или врз кое“ ќе треба да се избришат. 

Треба да се нагласи дека законот предвидува исклучоци кога може да се изврши 
претрес без постоење на наредба или претрес врз основа на усно барање на 
јавниот обвинител, како и претрес врз основа на согласност.

Претресот врз основа на издадена наредба на судијата за претходна 
постапка е регулиран во членот 186 од ЗКП. Според овој член, самото 
барање за издавање на наредба за претрес може да биде:

• писмено
• усно

Ако барањето е поднесено во писмена форма, тогаш тоа мора да ги да 
содржи следните елементи: 

• назив на судот
• име и функција на подносителот на барањето 
• факти што укажуваат на веројатноста дека лицето, односно 

предметите важни за кривичната постапка ќе се најдат на означеното 
или опишаното место или кај определено лице и 

• барање судот да издаде наредба за претрес поради пронаоѓање на 
лице или одземање на предмети. 

Но, постојат и случаи кога барањето за издавање на наредба за претрес до 
судијата на претходна постапка е поднесено усно, било директно или по телефон, 
радиоврска или преку друго средство на електронска комуникација. Вака може да 
се постапи само во случаи кога постои опасност од одлагање. Во ваквите случаи 
судијата на претходната постапка мора разговорот да го забележи. Ако е 
дословно забележан разговорот, судијата на претходната постапка ќе се 
потпише на копијата од записникот и ќе ја предаде на судот во рок од 24 
часа од издавањето на наредбата. Додека пак, ако се користи звучен или 

 

 



22 НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА НОВИОТ ЗКП

2.1.4. Претрес на лице (чл. 185 од ЗКП)

Претресот на лице опфаќа претрес на:

• облеката
• обувките
• површината на телото
• подвижните предмети што лицето ги носи или се во негово владение
• просторот во кој е затечено лицето во време на преземањето на 

претресувањето и 
• средството за превоз кое се користи во време на претресувањето. 

За претрес на лице предвидени се правила кои мора да бидат почитувани заради 
обезбедување на законитост на обезбедените докази. Такви се:

• Претресот секогаш го врши лице од ист пол, освен ако тоа не е можно 
заради посебните околности во кои се врши, а тие мора да бидат 
назначени во записникот за претрес. 

• Претресот со соблекување на делови од облеката секогаш го врши 
лице од ист пол

• Претресот на интимните делови на телото или телесните отвори
ги врши медицинско лице само со изрично одобрение на судот. 

Меѓутоа, ЗКП предвидел и еден исклучок во поглед на субјектот кој издава наредба 
за претрес. Така, во членот 160, став 5 е предвидена можноста службеникот за 
прифат да наложи претрес на лицето лишено од слобода при неговото 
доведување во полициската станица или друго место определено за задржување. 
Притоа, пронајдените предмети и траги кои можат да послужат како доказ или 
кои можат да ја загрозат безбедноста на лицето лишено од слобода или некое 
друго лице привремено се одземат со потврда.

2.1.5. Наредба за претрес 

По барањето за издавање на наредба за претрес одлучува судијата на 
претходната постапка веднаш, а најдоцна во рок од 12 часа од приемот на 
барањето. Наредбата за претрес е формален акт кој задолжително ги содржи 
следните елементи: 

• назив на судот што ја издава наредбата
• име на судијата за претходна постапка што ја издавава 

наредбата, време и место на издавање на истата со 
посебно назначување доколку се издава врз основа на 
усно барање

• орган кој треба да ја спроведе наредбата
• целта на претресот 
• име и презиме, а по потреба и опис на лицето кое 

треба да се пронајде 
• опис на предметите што треба да се пронајдат при 

претресувањето
• одредување или опис на местото што ќе се 

претресува или лицето кое треба да се пронајде, со 
наведување на адреса, податоци за 

 

 

чениот, оперативни сознанија или дури и врз основа на искуството на обвини-
телот или правосудната полиција дека во извесни случаи со голем степен на 
извесност може да се очекува дека со претресот ќе бидат обезбедени некакви 
докази.

2.1.2. Претрес на дом (чл. 183 од ЗКП) 

Претрес на домот на обвинетиот и на други лица може да се преземе кога е 
веројатно дека ќе се пронајде обвинетиот кој се бара заради приведување или 
ќе се пронајдат траги на кривичното дело или предмети важни за кривичната 
постапка. Кога се има во вид фазата од кривичната постапка во која се врши ова 
истражно дејствие нема сомение дека се работи за претпоставен извршител на 
кривично дело.  

Претресот на дом може да се однесува на претресување на една или на повеќе 
простории кои лицето ги користи како свој дом, но истовремено може да се 
однесува и на други простории кои се просторно поврзани со домот и имаат 
иста цел на користење. Во праксата, претресот на домот најчесто значи и 
претресување на подвижните предмети на лицето затекнати во домот и 
другите простории, но за тоа да се направи мора да е наведено во наредбата за 
претрес. Само ако постојат услови за претрес на затекнато лице без наредба, 
тогаш без наредба се претресуваат и неговите подвижни предмети.  

2.1.3. Пребарување на компјутерски систем и компјутерски 
податоци (чл. 184 од зкп)

Претресување на подвижни предмети во себе ги опфаќа и случаите на 
пребарување на компјутерски системи и компјутерски податоци. Ова 
нешто е резултат на се поголемиот техничко-технолошки развој што резултира 
со се поголемо користење на ваквите уреди во секојдневниот живот, а со тоа и 
нивно користење при извршување на кривичните дела. Заради ова, често во 
компјутерските системи можат да се најдат важни податоци за кривичната 
постапка, па определувањето на условите под кои може да се пребарува во 
електронската меморија овозможува да се добијат податоци на законит начин 
кои потоа ќе можат да се користат во кривичната постапка. Компјутерите и 
сличните уреди за автоматска обработка на податоци, сами по себе како 
подвижни предмети, најчесто не претставуваат некаков доказ, туку е потребно 
да се влезе во нивната меморија за да се добијат податоци кои би 
претставувале доказ во кривичната постапка.  

Затоа во ЗКП е определено дека кога постои наредба за пребарување во 
компјутерски систем или податоци, лицето, кое го користи компјутерот или има 
пристап до него или до друг уред или носител на податоци, е должно да 
овозможи пристап до нив и да ги даде потребните известувања за 
непречено остварување на целта на претресот, или да преземе мерки со кои се 
спречува уништување или менување на податоците. Доколку тоа не го стори без 
оправдани причини, судијата за претходна постапка ќе го казни со парична казна 
од 200 до 1.200 евра во денарска противвредност.
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2.1.4. Претрес на лице (чл. 185 од ЗКП)

Претресот на лице опфаќа претрес на:

• облеката
• обувките
• површината на телото
• подвижните предмети што лицето ги носи или се во негово владение
• просторот во кој е затечено лицето во време на преземањето на 

претресувањето и 
• средството за превоз кое се користи во време на претресувањето. 

За претрес на лице предвидени се правила кои мора да бидат почитувани заради 
обезбедување на законитост на обезбедените докази. Такви се:

• Претресот секогаш го врши лице од ист пол, освен ако тоа не е можно 
заради посебните околности во кои се врши, а тие мора да бидат 
назначени во записникот за претрес. 

• Претресот со соблекување на делови од облеката секогаш го врши 
лице од ист пол

• Претресот на интимните делови на телото или телесните отвори
ги врши медицинско лице само со изрично одобрение на судот. 

Меѓутоа, ЗКП предвидел и еден исклучок во поглед на субјектот кој издава наредба 
за претрес. Така, во членот 160, став 5 е предвидена можноста службеникот за 
прифат да наложи претрес на лицето лишено од слобода при неговото 
доведување во полициската станица или друго место определено за задржување. 
Притоа, пронајдените предмети и траги кои можат да послужат како доказ или 
кои можат да ја загрозат безбедноста на лицето лишено од слобода или некое 
друго лице привремено се одземат со потврда.

2.1.5. Наредба за претрес 

По барањето за издавање на наредба за претрес одлучува судијата на 
претходната постапка веднаш, а најдоцна во рок од 12 часа од приемот на 
барањето. Наредбата за претрес е формален акт кој задолжително ги содржи 
следните елементи: 

• назив на судот што ја издава наредбата
• име на судијата за претходна постапка што ја издавава 

наредбата, време и место на издавање на истата со 
посебно назначување доколку се издава врз основа на 
усно барање

• орган кој треба да ја спроведе наредбата
• целта на претресот 
• име и презиме, а по потреба и опис на лицето кое 

треба да се пронајде 
• опис на предметите што треба да се пронајдат при 

претресувањето
• одредување или опис на местото што ќе се 

претресува или лицето кое треба да се пронајде, со 
наведување на адреса, податоци за 

 

 

чениот, оперативни сознанија или дури и врз основа на искуството на обвини-
телот или правосудната полиција дека во извесни случаи со голем степен на 
извесност може да се очекува дека со претресот ќе бидат обезбедени некакви 
докази.

2.1.2. Претрес на дом (чл. 183 од ЗКП) 

Претрес на домот на обвинетиот и на други лица може да се преземе кога е 
веројатно дека ќе се пронајде обвинетиот кој се бара заради приведување или 
ќе се пронајдат траги на кривичното дело или предмети важни за кривичната 
постапка. Кога се има во вид фазата од кривичната постапка во која се врши ова 
истражно дејствие нема сомение дека се работи за претпоставен извршител на 
кривично дело.  

Претресот на дом може да се однесува на претресување на една или на повеќе 
простории кои лицето ги користи како свој дом, но истовремено може да се 
однесува и на други простории кои се просторно поврзани со домот и имаат 
иста цел на користење. Во праксата, претресот на домот најчесто значи и 
претресување на подвижните предмети на лицето затекнати во домот и 
другите простории, но за тоа да се направи мора да е наведено во наредбата за 
претрес. Само ако постојат услови за претрес на затекнато лице без наредба, 
тогаш без наредба се претресуваат и неговите подвижни предмети.  

2.1.3. Пребарување на компјутерски систем и компјутерски 
податоци (чл. 184 од зкп)

Претресување на подвижни предмети во себе ги опфаќа и случаите на 
пребарување на компјутерски системи и компјутерски податоци. Ова 
нешто е резултат на се поголемиот техничко-технолошки развој што резултира 
со се поголемо користење на ваквите уреди во секојдневниот живот, а со тоа и 
нивно користење при извршување на кривичните дела. Заради ова, често во 
компјутерските системи можат да се најдат важни податоци за кривичната 
постапка, па определувањето на условите под кои може да се пребарува во 
електронската меморија овозможува да се добијат податоци на законит начин 
кои потоа ќе можат да се користат во кривичната постапка. Компјутерите и 
сличните уреди за автоматска обработка на податоци, сами по себе како 
подвижни предмети, најчесто не претставуваат некаков доказ, туку е потребно 
да се влезе во нивната меморија за да се добијат податоци кои би 
претставувале доказ во кривичната постапка.  

Затоа во ЗКП е определено дека кога постои наредба за пребарување во 
компјутерски систем или податоци, лицето, кое го користи компјутерот или има 
пристап до него или до друг уред или носител на податоци, е должно да 
овозможи пристап до нив и да ги даде потребните известувања за 
непречено остварување на целта на претресот, или да преземе мерки со кои се 
спречува уништување или менување на податоците. Доколку тоа не го стори без 
оправдани причини, судијата за претходна постапка ќе го казни со парична казна 
од 200 до 1.200 евра во денарска противвредност.
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домот или другите простории се повикува да биде присутен при претре-
сувањето. Доколку тој е отсутен, може да се повика неговиот застапник 
или некој од возрасните домашни лица или соседи. Но претресување 
може да се изврши и без присуство на држателот на домот или другите просто-
рии, ако тоа не е присутно и во таков случај наредбата се остава просторијата 
каде што се врши претресувањето. 

Исто така, при претресување на простории на државни органи, институции 
што вршат јавни овластувања или правни лица треба да присуствува 
старешината, односно при претресување во воен објект, воено лице кое ќе го 
определат воените власти.

Во новиот ЗКП посебно е определен начинот за вршење на претрес и на 
адвокатска канцеларија. Предвидено е дека ако претресот се врши во отсуство 
на адвокатот на кој таа му припаѓа, треба да се повика претставник на Адвокат-
ската комора, а ако тоа не е можно, друг адвокат. Чудно е што законот не 
предвидува да се повика прво засегнатиот адвокат, а дури потоа (ако не 
можат да го најдат), некој друг! И времето на одлагање на претресот е 
подолго отколку кај претресот на дом и други простории и изнесува 3 часа. 

Начинот на претресување треба да биде извршен со внимание и со почи-
тување на достоинството на личноста и правото на интимност, без непотребно 
нарушување на куќниот ред. Посебно е потребно да се внимава при отворање на 
заклучени простории, мебелот или другите предмети кога нивниот држател не е 
присутен или не сака доброволно да ги отвори, така што треба да се избегнува 
непотребно оштетување. 

Доколку при претресувањето се најдат предмети што немаат врска со 
кривичното дело, но укажуваат на друго кривично дело кое се гони по 
службена должност, таквите предмети привремено ќе се одземат. За нивното 
одземањето се издава потврда и веднаш се известува јавниот обвинител заради 
поведување на кривична постапка. Ако јавниот обвинител најде дека нема 
основа за поведување на кривична постапка, и не постои друга законска 
основа за нивно одземање, тие веднаш  се враќаат. 

2. 1.6. Записник за претрес
За секој претрес се составува записник во кој се внесуваат и точно се опишуваат 
предметите и исправите што се одземаат. За одземените предмети и исправи 
се издава и потврда за одземање.

По составувањето записникот го потпишуваат:

• лицето кој го врши претресот
• лицето кај кое или врз кое се врши претресот 
• лицата чие присуство е задолжително. 

Текот и начинот на вршењето на претресот може да се сними со апарат за 
визуелно-тонско снимање, а исто така местото на претресот и лицата и 
предметите пронајдени во текот на претресот можат да се фотогра-
фираат и сите тие можат да служат како докази заради што се приложуваат  
кон записникот. 

 

 

сопственикот/владетелот на 
предметот или домот и другите простории, како и други 
податоци значајни за утврдување на идентитетот

• време во кое треба да се изврши наредбата 
• посебно овластување за извршување на наредбата 

без нејзино предавање доколку судот така одреди 
• упатство наредбата и одземените предмети да му се однесат на 

судот без одлагање
• поука за право за известување на бранителот, како и 

назначување дека претресот може да се изврши и без 
присуство на бранителот ако тоа го бараат исклучителни 
околности и 

• потпис на судијата на претходната постапка кој ја 
издава наредбата 

• службен печат на судот. 

Новиот ЗКП изричито определил дека издадената наредба за претрес мора да се 
изврши во рок од 15 дена од денот на нејзиното издавање. Доколку тоа не се 
стори, таа мора да му се врати на органот што ја издал за да се поништи. Со 
оваа одредба се надминува проблемот од досегашната практика да се 
употребуваат наредби издадени пред пологем временски период, бидејќи постоеја 
случаи кога издадена наредба се користеше за претрес по повеќе месеци од 
издавањето. 

Во поглед на извршувањето, истата може да се изврши во кој било ден од 
седмицата и по правило дење, освен во случаи кога постои опасност од 
одлагање. Но доколку со претресот е започнато дење и не е довршено, тоа може 
да продолжи и ноќе. 

Во членот 191 од ЗКП се наведни правилата по кои се врши претресот. Како што 
многупати досега е нагласено, овие правила мора да се почитуваат бидејќи 
непридржувањето кон нив ги прави обезбедените докази незаконити. Освен во 
случаите кога се врши претрес во дом кој е очигледно напуштен, или оправдано 
се смета дека просториите се празни или со наредбата е изричито наведено дека 
може да се влезе без претходна најава, во сите други случаи начинот на претрес 
се одвива по следниот редослед:

• легитимирање на извршителот на наредбата за претрес 
• предавање на наредбата на лицето кај кое или врз кое ќе се врши 

претресот
• повикување на лицето на кое се однесува наредбата за претрес а 

доброволно да го предаде лицето, односно предметите што се бараат
• поука за бранител и одлагање на претресот за најдолго 2 часа во случај  кога 

лицето на кое се однесува наредбата за претрес бара присуство на 
бранител

• овозможување на лицето да земе бранител од листата на дежурни 
адвокати доколку бранителот не дојде во предвиденото време. 

• извршување на наредбата со или без присуство на бранител.

Претресот може да се изврши и без претходно предавање на наредбата, без 
претходна покана за предавање на лице или предмети и без поука за право на 
бранител во случаи кои се таксативно наброени во членот 193 од ЗКП. 

По правило, кога се врши претрес на дом или други простории држателот на 
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домот или другите простории се повикува да биде присутен при претре-
сувањето. Доколку тој е отсутен, може да се повика неговиот застапник 
или некој од возрасните домашни лица или соседи. Но претресување 
може да се изврши и без присуство на држателот на домот или другите просто-
рии, ако тоа не е присутно и во таков случај наредбата се остава просторијата 
каде што се врши претресувањето. 

Исто така, при претресување на простории на државни органи, институции 
што вршат јавни овластувања или правни лица треба да присуствува 
старешината, односно при претресување во воен објект, воено лице кое ќе го 
определат воените власти.

Во новиот ЗКП посебно е определен начинот за вршење на претрес и на 
адвокатска канцеларија. Предвидено е дека ако претресот се врши во отсуство 
на адвокатот на кој таа му припаѓа, треба да се повика претставник на Адвокат-
ската комора, а ако тоа не е можно, друг адвокат. Чудно е што законот не 
предвидува да се повика прво засегнатиот адвокат, а дури потоа (ако не 
можат да го најдат), некој друг! И времето на одлагање на претресот е 
подолго отколку кај претресот на дом и други простории и изнесува 3 часа. 

Начинот на претресување треба да биде извршен со внимание и со почи-
тување на достоинството на личноста и правото на интимност, без непотребно 
нарушување на куќниот ред. Посебно е потребно да се внимава при отворање на 
заклучени простории, мебелот или другите предмети кога нивниот држател не е 
присутен или не сака доброволно да ги отвори, така што треба да се избегнува 
непотребно оштетување. 

Доколку при претресувањето се најдат предмети што немаат врска со 
кривичното дело, но укажуваат на друго кривично дело кое се гони по 
службена должност, таквите предмети привремено ќе се одземат. За нивното 
одземањето се издава потврда и веднаш се известува јавниот обвинител заради 
поведување на кривична постапка. Ако јавниот обвинител најде дека нема 
основа за поведување на кривична постапка, и не постои друга законска 
основа за нивно одземање, тие веднаш  се враќаат. 

2. 1.6. Записник за претрес
За секој претрес се составува записник во кој се внесуваат и точно се опишуваат 
предметите и исправите што се одземаат. За одземените предмети и исправи 
се издава и потврда за одземање.

По составувањето записникот го потпишуваат:

• лицето кој го врши претресот
• лицето кај кое или врз кое се врши претресот 
• лицата чие присуство е задолжително. 

Текот и начинот на вршењето на претресот може да се сними со апарат за 
визуелно-тонско снимање, а исто така местото на претресот и лицата и 
предметите пронајдени во текот на претресот можат да се фотогра-
фираат и сите тие можат да служат како докази заради што се приложуваат  
кон записникот. 
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предметот или домот и другите простории, како и други 
податоци значајни за утврдување на идентитетот

• време во кое треба да се изврши наредбата 
• посебно овластување за извршување на наредбата 

без нејзино предавање доколку судот така одреди 
• упатство наредбата и одземените предмети да му се однесат на 

судот без одлагање
• поука за право за известување на бранителот, како и 

назначување дека претресот може да се изврши и без 
присуство на бранителот ако тоа го бараат исклучителни 
околности и 

• потпис на судијата на претходната постапка кој ја 
издава наредбата 

• службен печат на судот. 

Новиот ЗКП изричито определил дека издадената наредба за претрес мора да се 
изврши во рок од 15 дена од денот на нејзиното издавање. Доколку тоа не се 
стори, таа мора да му се врати на органот што ја издал за да се поништи. Со 
оваа одредба се надминува проблемот од досегашната практика да се 
употребуваат наредби издадени пред пологем временски период, бидејќи постоеја 
случаи кога издадена наредба се користеше за претрес по повеќе месеци од 
издавањето. 

Во поглед на извршувањето, истата може да се изврши во кој било ден од 
седмицата и по правило дење, освен во случаи кога постои опасност од 
одлагање. Но доколку со претресот е започнато дење и не е довршено, тоа може 
да продолжи и ноќе. 

Во членот 191 од ЗКП се наведни правилата по кои се врши претресот. Како што 
многупати досега е нагласено, овие правила мора да се почитуваат бидејќи 
непридржувањето кон нив ги прави обезбедените докази незаконити. Освен во 
случаите кога се врши претрес во дом кој е очигледно напуштен, или оправдано 
се смета дека просториите се празни или со наредбата е изричито наведено дека 
може да се влезе без претходна најава, во сите други случаи начинот на претрес 
се одвива по следниот редослед:

• легитимирање на извршителот на наредбата за претрес 
• предавање на наредбата на лицето кај кое или врз кое ќе се врши 

претресот
• повикување на лицето на кое се однесува наредбата за претрес а 

доброволно да го предаде лицето, односно предметите што се бараат
• поука за бранител и одлагање на претресот за најдолго 2 часа во случај  кога 

лицето на кое се однесува наредбата за претрес бара присуство на 
бранител

• овозможување на лицето да земе бранител од листата на дежурни 
адвокати доколку бранителот не дојде во предвиденото време. 

• извршување на наредбата со или без присуство на бранител.

Претресот може да се изврши и без претходно предавање на наредбата, без 
претходна покана за предавање на лице или предмети и без поука за право на 
бранител во случаи кои се таксативно наброени во членот 193 од ЗКП. 

По правило, кога се врши претрес на дом или други простории држателот на 
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• доколку со посебен закон е определен орган кој треба да ги чува, му се 
предаваат нему или 

• може да биде определен  друг начин на нивното чување. 

За привремено одземање на предмети потребна е наредба која ја издава 
судот по предлог на јавниот обвинител или по предлог на правосудната полиција. 
Меѓутоа, во случаи кога постои опасност од одлагање привремено може да се 
одземат предмети и без наредба издадена од судот, и тоа само доколку 
постојат основи на сомневање дека станува збор за предмети на кривично дело. 
Во таквите случаи, ако  лицето кое се претресува изрично се спротивстави на 
одземањето на предметите, јавниот обвинител е должен во рок од 72 часа од 
извршениот претрес да поднесе барање до судијата на претходната  
постапка за дополнително одобрување за одземање на предмети. Ако судијата 
на претходната постапка го одбие барањето за одобрување на јавниот обвинител, 
одземените предмети не може да се користат како доказ во кривичната 
постапка и истите се враќаат на лицето од кое се одземени. 

Содржината на наредбата за привремено одземање на предмети е определена 
со членот 194 ст. 3 од ЗКП и содржи:

• назив на судот
• правен основ за привремено одземање на предмети
• прецизен опис на предметите што треба привремено да се одземат (по вид 

и количина)
• име и презиме на лицето од кое се одземат предметите
• место каде се одземаат предметите
• рок во кој треба да се одземат и 
• поука за правен лек. 

Во одредбите од ЗКП кои се однесуваат на привремено одземање на предмети 
предвидено е дека лицето кое држи вакви предмети е должно да ги предаде.
Меѓутоа, присилниот карактер кај ова истражно дејствие е поразличен од 
присилниот карактер на истражното дејствие  претрес. Додека кај претресот во 
таквите случаи предметите присилно се одземаат, овде јавниот обвинител 
поднесува образложен предлог до судијата на претходната постапка за 
изрекување на казна на тоа лице (освен за осомничениот).

За сите привремено одземени предмети се издава потврда во која треба да 
биде назначено каде се пронајдени предметите и да содржи детален опис на 
истите со карактеристики кои ја означуваат нивната идентичност. 

Од претходно наведените услови за привремено одземање на предмети 
произлегува дека сите предмети кои можат да послужат како доказ во 
кривичната постапка, доколку постои судска наредба можат да се одземат, 
што не е точно. Законот направил дистинкција на предмети кои можат и 
предмети кои не можат да бидат одземени со судска наредба. Такви се:

• списи и други исправи на државните органи со чие објавување би се 
повредило чувањето на државна или воена тајна додека надлежниот орган 
поинаку не одлучи

• писмени обраќања на обвинетиот спрема бранителот или лицата кои не 
можат да бидат сведоци или не мора да сведочат, освен ако обвинетиот 

 

 

2.2. ПРИВРЕМЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 
НА ПРЕДМЕТИ ИЛИ ИМОТ

Методологија: Power point презентација 
Едукаторот ги изнесува главните аспекти на привременото обезбедување или 
одземање на предмети или имот, привремено одземање компјутерски податоци 
и привремено одземање на писма, телеграми и други пратки
Траење: 30 минути

Привременото обезбедување и одземање на предмети, исто така, сe
истражни дејствија со кои се собираат докази и предмети кои служат за 
утврдување на факти или се потребни за водење на кривичната постапка. Овие 
дејствија во себе содржат мерка на процесна присилба со која се постигнуваат 
повеќе цели:

• се обезбедуваат докази потребни за водење на кривичната постапка
• се гарантира сигурноста на луѓето во случаите кога се одземаат опасни 

предмети со кои можат да се извршат кривични дела
• се обезбедува поголема ефикасност во спроведување на кривичната 

постапка и спречување на криминалот.

Бидејќи може да се каже дека и овие истражни дејствија имаат присилен 
карактер сосема е логично и за нивно спроведување да е потребна наредба. Не 
е спорно дека присилниот карактер на овие дејствија е на понизок степен 
отколку кај претресот, но сепак станува збор за ограничување на правата и 
слободите на граѓаните, заради што наредбата е неопходна, освен во 
определени случаи со точно наведени услови во законот. 

Во рамките на овие истражни дејствија можат да се подведат неколку посебни 
мерки, односно дејствија:

• привремено одземање на предмети 
• привремено одземање на компјутерски податоци
• привремено одземање на писма, телеграми и други пратки 
• постапување со податоци кои се банкарска тајна, имот во банкарски сеф, 

следење на платен промети трансакции на сметкии привремено запирање 
на извршување определени финансиски трансакции

• привремено одземање на имот или предмети заради обезбедување

2.2.1. Привремено одземање предмети (чл. 194-197 од ЗКП)

Привременото одземање предмети се однсува на два вида предмети:

• предмети што според одредбите на Кривичниот законик треба да се 
одземат 

• предмети што можат да послужат како доказ во кривичната постапка.

Чувањето на овие предмети со новиот ЗКП е определено на поинаков 
начин од начинот кој е определен со сегашниот ЗКП, што произлегува од 
изменетата улога на јавниот обвинител во истражната постапка. Обезбе-
дувањето, според новиот ЗКП се врши на неколку начини и тоа: 

• предметите можат да му се предадат на чување на јавниот обвинител; 
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• доколку со посебен закон е определен орган кој треба да ги чува, му се 
предаваат нему или 

• може да биде определен  друг начин на нивното чување. 

За привремено одземање на предмети потребна е наредба која ја издава 
судот по предлог на јавниот обвинител или по предлог на правосудната полиција. 
Меѓутоа, во случаи кога постои опасност од одлагање привремено може да се 
одземат предмети и без наредба издадена од судот, и тоа само доколку 
постојат основи на сомневање дека станува збор за предмети на кривично дело. 
Во таквите случаи, ако  лицето кое се претресува изрично се спротивстави на 
одземањето на предметите, јавниот обвинител е должен во рок од 72 часа од 
извршениот претрес да поднесе барање до судијата на претходната  
постапка за дополнително одобрување за одземање на предмети. Ако судијата 
на претходната постапка го одбие барањето за одобрување на јавниот обвинител, 
одземените предмети не може да се користат како доказ во кривичната 
постапка и истите се враќаат на лицето од кое се одземени. 

Содржината на наредбата за привремено одземање на предмети е определена 
со членот 194 ст. 3 од ЗКП и содржи:

• назив на судот
• правен основ за привремено одземање на предмети
• прецизен опис на предметите што треба привремено да се одземат (по вид 

и количина)
• име и презиме на лицето од кое се одземат предметите
• место каде се одземаат предметите
• рок во кој треба да се одземат и 
• поука за правен лек. 

Во одредбите од ЗКП кои се однесуваат на привремено одземање на предмети 
предвидено е дека лицето кое држи вакви предмети е должно да ги предаде.
Меѓутоа, присилниот карактер кај ова истражно дејствие е поразличен од 
присилниот карактер на истражното дејствие  претрес. Додека кај претресот во 
таквите случаи предметите присилно се одземаат, овде јавниот обвинител 
поднесува образложен предлог до судијата на претходната постапка за 
изрекување на казна на тоа лице (освен за осомничениот).

За сите привремено одземени предмети се издава потврда во која треба да 
биде назначено каде се пронајдени предметите и да содржи детален опис на 
истите со карактеристики кои ја означуваат нивната идентичност. 

Од претходно наведените услови за привремено одземање на предмети 
произлегува дека сите предмети кои можат да послужат како доказ во 
кривичната постапка, доколку постои судска наредба можат да се одземат, 
што не е точно. Законот направил дистинкција на предмети кои можат и 
предмети кои не можат да бидат одземени со судска наредба. Такви се:

• списи и други исправи на државните органи со чие објавување би се 
повредило чувањето на државна или воена тајна додека надлежниот орган 
поинаку не одлучи

• писмени обраќања на обвинетиот спрема бранителот или лицата кои не 
можат да бидат сведоци или не мора да сведочат, освен ако обвинетиот 

 

 

2.2. ПРИВРЕМЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 
НА ПРЕДМЕТИ ИЛИ ИМОТ

Методологија: Power point презентација 
Едукаторот ги изнесува главните аспекти на привременото обезбедување или 
одземање на предмети или имот, привремено одземање компјутерски податоци 
и привремено одземање на писма, телеграми и други пратки
Траење: 30 минути

Привременото обезбедување и одземање на предмети, исто така, сe
истражни дејствија со кои се собираат докази и предмети кои служат за 
утврдување на факти или се потребни за водење на кривичната постапка. Овие 
дејствија во себе содржат мерка на процесна присилба со која се постигнуваат 
повеќе цели:

• се обезбедуваат докази потребни за водење на кривичната постапка
• се гарантира сигурноста на луѓето во случаите кога се одземаат опасни 

предмети со кои можат да се извршат кривични дела
• се обезбедува поголема ефикасност во спроведување на кривичната 

постапка и спречување на криминалот.

Бидејќи може да се каже дека и овие истражни дејствија имаат присилен 
карактер сосема е логично и за нивно спроведување да е потребна наредба. Не 
е спорно дека присилниот карактер на овие дејствија е на понизок степен 
отколку кај претресот, но сепак станува збор за ограничување на правата и 
слободите на граѓаните, заради што наредбата е неопходна, освен во 
определени случаи со точно наведени услови во законот. 

Во рамките на овие истражни дејствија можат да се подведат неколку посебни 
мерки, односно дејствија:

• привремено одземање на предмети 
• привремено одземање на компјутерски податоци
• привремено одземање на писма, телеграми и други пратки 
• постапување со податоци кои се банкарска тајна, имот во банкарски сеф, 

следење на платен промети трансакции на сметкии привремено запирање 
на извршување определени финансиски трансакции

• привремено одземање на имот или предмети заради обезбедување

2.2.1. Привремено одземање предмети (чл. 194-197 од ЗКП)

Привременото одземање предмети се однсува на два вида предмети:

• предмети што според одредбите на Кривичниот законик треба да се 
одземат 

• предмети што можат да послужат како доказ во кривичната постапка.

Чувањето на овие предмети со новиот ЗКП е определено на поинаков 
начин од начинот кој е определен со сегашниот ЗКП, што произлегува од 
изменетата улога на јавниот обвинител во истражната постапка. Обезбе-
дувањето, според новиот ЗКП се врши на неколку начини и тоа: 

• предметите можат да му се предадат на чување на јавниот обвинител; 
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2.2.3. Привремено одземање на писма, телеграми и други пратки (чл. 199 од 
ЗКП)

Привремените одземања на писма, телеграми и други пратки претставувааат 
специфичен облик на истражното дејствие привремено одземање на 
предмети кои се насочени за обезбедување на докази во кривичната постап-
ка. И во досегашниот ЗКП постоеја одредби за вакво одземање на пратки, но 
со новиот ЗКП тие се допрецизираат и се определува дека привремено 
можат да се одземат пратките кои се упатени до обвинетиот или оние што тој 
ги испратил, а кои се наоѓаат кај правните лица во областа на поштенскиот, 
телеграфскиот  и  друг  сообраќај. Услов за да се направи тоа е да  постојат 
околности поради кои основано може да се очекува дека тие ќе послужат како 
доказ во постапката. Исклучок од ова се пратките разменети меѓу обвинетиот и 
неговиот бранител кои не можат да се одземат. 

За спроведување на ова истражно дејствие наредбата за привремено одземање 
на пратките може да ја издаде:

• судијата на претходната постапка по предлог на јавниот обвинител
• јавниот обвинител ако постои опасност од одлагање (по што за да можат 

пратките да се користат како доказ во постапката мора да биде 
потврдена од судијата на претходна постапка). 

Наредбата за привремено одземање пратки содржи: податоци за лицето од кое 
се одземаат пратките, начинот на извршување на наредбата, траење на 
наредбата и орган кој ја извршува. Во однос на траењето на оваа наредба 
законодавецот определил дека може да трае до 3 месеци со можност за 
продолжување уште за три месеци. 

Не е спорно е дека станува збор за многу специфична мерка со која се навлегува 
во приватноста на луѓето и почитувањето на правото за слобода за допишување и 
неповредливоста на тајноста на писмата и средства за комуникација кои се 
предвидени со членот 8 од Европската конвенција за заштита на човековите права 
и слободи. Поради ова, може да се каже дека со ова истражно дејствие се 
собираат докази со слични ефекти како и при примена на посебните истражни 
дејствија. Затоа новиот ЗКП многу прецизно ги определува условите и начинот на 
извршување на ова истражно дејствие, поставувајќи многу построги услови за 
издавање на наредбата, отколку кај другите истражни дејствија. Така, овде е 
предвидено дека за да се одземат писма, телграми или другите пратки треба да 
постојат околности  поради  кои основано може да се очекува дека тие пратки ќе 
послужат како доказ во постапката. Ваков услов не е поставен за одземање на 
другите предмети, па со ова се нагласува потребата јавниот обвинител при 
поднесување на барањето за издавање наредба да го конкретизира постоењето 
на таквите околности, за разлика од останатите истражни дејствија каде е 
доволно само да постои претпоставка дека таквите податоци би можеле да бидат 
доказ во кривичната постапка. 

Од законската формулација на членот 199 од ЗКП се гледа дека предмет на 
привремено одземање се писма, телеграми и други пратки. Со самото внесување 
во текстот на формулацијата “други пратки“ дејството на ова истражно дејствие 
се проширува на сите пратки кои во себе содржат некаков вид комуникација со 
обвинетиот и во оваа смисла тоа може да се толкува дека се однесува на 

 

 

доброволно не ги предаде
• технички снимки што се наоѓаат кај лицата ослободени од должноста да 

сведочат, а се направени за факти за кои се ослободени од должноста за 
сведочење

• записи, изводи од регистар и слични исправи кои се наоѓаат кај лицата 
ослободени од должноста да сведочат, а се направени за факти за кои 
тие во вршењето на своето занимање ги дознале од обвинетиот и 

• записи за факти што ги направиле новинари и нивни уредници во 
средствата за јавно информирање од изворот за известување и 
податоците за кои дознале во вршењето на своето занимање и кои се 
употребени во текот на уредувањето на средствата за јавно 
информирање, кои се наоѓаат во нивно владение или во редакцијата во 
која се вработени. 

Сепак и ваквата забрана за одземање на предмети нема неограничено дејство, 
туку постојат неколку исклучоци кога таа не се применува и предметите во секој 
случај се одземаат. Такви се:  

• кога со одредбите на КЗ е опредлено дека предмтите мора да се 
одземат 

• кога постои основано сомневање дека бранителот или лицето ослободено 
од обврската на сведочење, му помагале во вршењето на кривичното 
дело, или му давале помош по извршувањето на кривичното дело на 
обвинетиот

• кога се работи за кривични дела сторени на штета на деца и малолетници

2.2.2. Привремено одземање на компјутерски податоци (чл. 198 од ЗКП)

Во новиот ЗКП привременото одземање на компјутерски податоци е издвоено 
како еден посебен вид мерка на привремено одземање на предмети. 
Определено е дека привремено можат да се одземаат и податоци кои се 
сочувани во компјутер или во слични уреди  за  автоматска,  односно 
електронска обработка на податоци, уреди кои служат за собирање и пренос на 
податоци, носители на податоци и претплатничките информации со кои 
располага давателот на услуги. Треба да се нагласи дека кога се работи за 
компјутери или слични уреди за автоматска обработка на податоци 
привременото одземање се однесува како на одземање на самите уреди, така и 
на податоците кои се содржани во електронската меморија на таквите уреди. 

Притоа условите, правилата и забраната за одземање што се предвидени кај 
одземањето на другите предмети, важат и тука. Разликата во однос на другите 
предмети кои привремено се одземаат е во тоа што овде јавниот обвинител 
поднесува писмено барање за предавање на податоците. Доколку лицето кај кое 
се наоѓаат овие предмети одбие да ги предаде, јавниот обвинител може да ги 
одземе и во рок од 72 часа да поднеси барање за одобрување на одземањето до 
судијата на претходна постапка. 

Судијата на претходната постапка по предлог на јавниот обвинител може 
со решение да одреди заштита и чување на компјутерските податоци најдолго 
до шест месеци. По истекот на овој период податоците ќе се вратат, 
освен ако не се вклучени во извршување на кривични дела од областа на 
компјутерскиот криминал и ако не служат како доказ во кривичната 
постапка. 
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2.2.3. Привремено одземање на писма, телеграми и други пратки (чл. 199 од 
ЗКП)

Привремените одземања на писма, телеграми и други пратки претставувааат 
специфичен облик на истражното дејствие привремено одземање на 
предмети кои се насочени за обезбедување на докази во кривичната постап-
ка. И во досегашниот ЗКП постоеја одредби за вакво одземање на пратки, но 
со новиот ЗКП тие се допрецизираат и се определува дека привремено 
можат да се одземат пратките кои се упатени до обвинетиот или оние што тој 
ги испратил, а кои се наоѓаат кај правните лица во областа на поштенскиот, 
телеграфскиот  и  друг  сообраќај. Услов за да се направи тоа е да  постојат 
околности поради кои основано може да се очекува дека тие ќе послужат како 
доказ во постапката. Исклучок од ова се пратките разменети меѓу обвинетиот и 
неговиот бранител кои не можат да се одземат. 

За спроведување на ова истражно дејствие наредбата за привремено одземање 
на пратките може да ја издаде:

• судијата на претходната постапка по предлог на јавниот обвинител
• јавниот обвинител ако постои опасност од одлагање (по што за да можат 

пратките да се користат како доказ во постапката мора да биде 
потврдена од судијата на претходна постапка). 

Наредбата за привремено одземање пратки содржи: податоци за лицето од кое 
се одземаат пратките, начинот на извршување на наредбата, траење на 
наредбата и орган кој ја извршува. Во однос на траењето на оваа наредба 
законодавецот определил дека може да трае до 3 месеци со можност за 
продолжување уште за три месеци. 

Не е спорно е дека станува збор за многу специфична мерка со која се навлегува 
во приватноста на луѓето и почитувањето на правото за слобода за допишување и 
неповредливоста на тајноста на писмата и средства за комуникација кои се 
предвидени со членот 8 од Европската конвенција за заштита на човековите права 
и слободи. Поради ова, може да се каже дека со ова истражно дејствие се 
собираат докази со слични ефекти како и при примена на посебните истражни 
дејствија. Затоа новиот ЗКП многу прецизно ги определува условите и начинот на 
извршување на ова истражно дејствие, поставувајќи многу построги услови за 
издавање на наредбата, отколку кај другите истражни дејствија. Така, овде е 
предвидено дека за да се одземат писма, телграми или другите пратки треба да 
постојат околности  поради  кои основано може да се очекува дека тие пратки ќе 
послужат како доказ во постапката. Ваков услов не е поставен за одземање на 
другите предмети, па со ова се нагласува потребата јавниот обвинител при 
поднесување на барањето за издавање наредба да го конкретизира постоењето 
на таквите околности, за разлика од останатите истражни дејствија каде е 
доволно само да постои претпоставка дека таквите податоци би можеле да бидат 
доказ во кривичната постапка. 

Од законската формулација на членот 199 од ЗКП се гледа дека предмет на 
привремено одземање се писма, телеграми и други пратки. Со самото внесување 
во текстот на формулацијата “други пратки“ дејството на ова истражно дејствие 
се проширува на сите пратки кои во себе содржат некаков вид комуникација со 
обвинетиот и во оваа смисла тоа може да се толкува дека се однесува на 

 

 

доброволно не ги предаде
• технички снимки што се наоѓаат кај лицата ослободени од должноста да 

сведочат, а се направени за факти за кои се ослободени од должноста за 
сведочење

• записи, изводи од регистар и слични исправи кои се наоѓаат кај лицата 
ослободени од должноста да сведочат, а се направени за факти за кои 
тие во вршењето на своето занимање ги дознале од обвинетиот и 

• записи за факти што ги направиле новинари и нивни уредници во 
средствата за јавно информирање од изворот за известување и 
податоците за кои дознале во вршењето на своето занимање и кои се 
употребени во текот на уредувањето на средствата за јавно 
информирање, кои се наоѓаат во нивно владение или во редакцијата во 
која се вработени. 

Сепак и ваквата забрана за одземање на предмети нема неограничено дејство, 
туку постојат неколку исклучоци кога таа не се применува и предметите во секој 
случај се одземаат. Такви се:  

• кога со одредбите на КЗ е опредлено дека предмтите мора да се 
одземат 

• кога постои основано сомневање дека бранителот или лицето ослободено 
од обврската на сведочење, му помагале во вршењето на кривичното 
дело, или му давале помош по извршувањето на кривичното дело на 
обвинетиот

• кога се работи за кривични дела сторени на штета на деца и малолетници

2.2.2. Привремено одземање на компјутерски податоци (чл. 198 од ЗКП)

Во новиот ЗКП привременото одземање на компјутерски податоци е издвоено 
како еден посебен вид мерка на привремено одземање на предмети. 
Определено е дека привремено можат да се одземаат и податоци кои се 
сочувани во компјутер или во слични уреди  за  автоматска,  односно 
електронска обработка на податоци, уреди кои служат за собирање и пренос на 
податоци, носители на податоци и претплатничките информации со кои 
располага давателот на услуги. Треба да се нагласи дека кога се работи за 
компјутери или слични уреди за автоматска обработка на податоци 
привременото одземање се однесува како на одземање на самите уреди, така и 
на податоците кои се содржани во електронската меморија на таквите уреди. 

Притоа условите, правилата и забраната за одземање што се предвидени кај 
одземањето на другите предмети, важат и тука. Разликата во однос на другите 
предмети кои привремено се одземаат е во тоа што овде јавниот обвинител 
поднесува писмено барање за предавање на податоците. Доколку лицето кај кое 
се наоѓаат овие предмети одбие да ги предаде, јавниот обвинител може да ги 
одземе и во рок од 72 часа да поднеси барање за одобрување на одземањето до 
судијата на претходна постапка. 

Судијата на претходната постапка по предлог на јавниот обвинител може 
со решение да одреди заштита и чување на компјутерските податоци најдолго 
до шест месеци. По истекот на овој период податоците ќе се вратат, 
освен ако не се вклучени во извршување на кривични дела од областа на 
компјутерскиот криминал и ако не служат како доказ во кривичната 
постапка. 

 

 



30 НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА НОВИОТ ЗКП

за кривични дела од областа на финансиите, односно од областа на 
корупцијата и стопанскиот криминал. Сепак, тоа не значи дека со вакви 
истражни дејствија не можат да се собираат докази кај другите кривични дела 
кај кои се стекнува имотна корист, како на пример разни измами, или 
кривични дека извршени од користиљубие. 

За да се спроведе ваквото истражно дејствие јавниот обвинител треба да 
поднесе писмено образложено барање до судот, врз основа на кое судот 
издава решение со кое на банката и наредува да ја достави бараната 
документација или податоци. Во итни случаи, јавниот обвинител може да 
преземе вакви истражни дејствија без наредба, но притоа е должен да не ги 
отвара податоците или документацијата, туку во рок од 72 часа да побара од 
судијата на претходна постапка да издаде наредба. Со ова на јавниот 
обвинител му се овозможува во текот на истрагата да дојде до податоци за 
сите приноси што ги прима, чува, пренесува или на друг начин располага со нив
опредлено правно или физичко лице или привремено да го ограничи правото на 
располагање со финансиските средства на опредлено лице. 

Ваквото ограничување на финансисиките трансакции или навлегување во 
податоците за финансисиките средства, нивните текови и состојби е 
условено со постоење на сомневање кое е подигнато на степен на 
основаност дека определено лице на своите банкарски сметки прима, чува, 
пренесува или на друг начин располага со приноси од казниво дело. Воедно, 
потребно е постоење и на вториот услов - тој принос да е важен за истражната 
постапка која се води за тоа кривично дело. Постоењето на ваквите строги услови 
наоѓаат оправдување во фактот дека се навлегува во загарантираните права на 
неповредливост на имотот и гарантирањето на правото на сопственост на луѓето, 
како и деловните политики на банките за гарантирана тајност на банкарските 
влогови и трансакции. 

Доколку постојат сознанија дека приноси од казниво дело се чуваат во сеф, а 
тој принос е важен за истражната постапка на тоа кривично дело или според 
законот подлежи на присилно одземање, по образложено барање од јавниот 
обвинител, судот може да издаде решение со кое ќе и наложи на банката да 
му овозможи на јавниот обвинител пристап до сефот и притоа ќе го определи рокот 
во кој тоа треба да се направи. 

Вакви истражни дејствија може да бидат предложени од страна на јавниот 
обвинител и по подигање на обвинението и во таков случај одлучува судот 
пред кој ќе се одржи претресот. 

Судијата на претходна постапка, на образложен предлог на јавниот 
обвинител, може со решение:

• да и наложи на банката или на другата финансиска институција да го  
следи  платниот  промет, трансакциите на сметките или други работи на 
определено лице и редовно да го известува јавниот обвинител за времето 
определено во решението 

• да им наложи на финансиска институција или на правно лице привремено 
да го запрат извршувањето на одредена финансиска трансакција или 
работа и имотот привремено да се одземе. 

Како и во сегашниот закон за кривична постапка, така и во новиот определено е 
дека привремено одземени списи или исправи и технички снимки што можат 

 

 

електронската пошта, разни пакети кои содржат пораки и слично, односно на 
целата кореспонденција на обвинетиот (писмена или електронска) која има 
карактер на пратка и која остава некаков материјален траг во правните лица кои 
вршат работа од областа на поштата или телекомуникација, или во операторите 
за електронска пошта. 

Во однос на начинот на кој се извршува ова истражно дејствие, важно е да се 
истакне дека одземените пратки ги отвора јавниот обвинител во присуство на 
двајца сведоци за што составува записник. Отворањето на пратките се врши со 
особено внимание за да не се оштетат печатите, а обвивките и адресата се 
чуваат. 

Исто така, во определени случаи, доколку интересите на постапката дозволуваат, 
за преземање на ова истражно дејствие може да се информира лицето против кое 
се преземени овие мерки, како и да му се соопшти содржината на пратката во 
целост или делумно или да  му се предаде и пратката или нејзин дел.

Особено е важно да се нагласи дека како „други пратки“ можат да се сметаат 
разните СМС или ММС пораки и доколку постои материјален траг за вакви 
пораки кај правните лица кои се занимаваат со телекомуникации, истите како 
еден вид пратки привремно би можеле да се одземат под исти услови како и 
останатите пратки. Ваквиот заклучок произлегува од тоа што практично нема 
разлика помеѓу една телеграма и ССМ порака бидејќи и со двете се врши 
писмена кореспонденција по електронски пат и со увид во содржината на ССМ 
пораката ништо повеќе не се наруѓува неповредливоста и тајноста на 
комуникациите отколку кај писмата. 

Меѓутоа, кај ваквите ССМ пораки се јавува проблем во врска со нивното 
одземање кој произлегува од начинот на постапување на  правните лица кои се 
занимаваат со телекомуникации. Имено, овие правни лица, не ги чуваат 
содржините од пораките, туку располагаат само со податоци за остварени 
комуникации и испратени пораки, а самата содржина може да биде обезбедена 
само откако ќе биде одземен мобилниот телефон и ќе биде извршен претрес во 
меморијата на истиот. 

2.2.4. Постапување со податоци кои се банкарска тајна, имот во банкарски
сеф, следење на платен промет и трансакции на сметки и  привремено 
запирање на извршување определени финансиски трансакции (чл. 200 од 
ЗКП)

Методологија: Power point презентација 
Едукаторот ги изнесува одредбите за постапување со податоци кои се банкарска 
тајна, имот во банкарски сеф, следење на платен промет и трансакции на сметки 
и привремено запирање на извршување определени финансиски трансакции и 
привремено одземање на имот или предмети заради обезбедување

Судот може да донесе решение со кое ќе им нареди на банките или на другите 
финансиски институции да му достават документација и податоци за 
банкарските сметки и други финансиски трансакции и работи на 
определено лице за кое постои основано сомневање дека на своите банкарски 
сметки прима, чува, пренесува или на друг начин располага со приноси од 
казниво дело, а тој принос е важен за истражната постапка на тоа кривично дело 
или според законот подлежи на присилно одземање. Станува збор за 
специфично истражно дејствие кое има големо значење особено за истрагите 
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за кривични дела од областа на финансиите, односно од областа на 
корупцијата и стопанскиот криминал. Сепак, тоа не значи дека со вакви 
истражни дејствија не можат да се собираат докази кај другите кривични дела 
кај кои се стекнува имотна корист, како на пример разни измами, или 
кривични дека извршени од користиљубие. 

За да се спроведе ваквото истражно дејствие јавниот обвинител треба да 
поднесе писмено образложено барање до судот, врз основа на кое судот 
издава решение со кое на банката и наредува да ја достави бараната 
документација или податоци. Во итни случаи, јавниот обвинител може да 
преземе вакви истражни дејствија без наредба, но притоа е должен да не ги 
отвара податоците или документацијата, туку во рок од 72 часа да побара од 
судијата на претходна постапка да издаде наредба. Со ова на јавниот 
обвинител му се овозможува во текот на истрагата да дојде до податоци за 
сите приноси што ги прима, чува, пренесува или на друг начин располага со нив
опредлено правно или физичко лице или привремено да го ограничи правото на 
располагање со финансиските средства на опредлено лице. 

Ваквото ограничување на финансисиките трансакции или навлегување во 
податоците за финансисиките средства, нивните текови и состојби е 
условено со постоење на сомневање кое е подигнато на степен на 
основаност дека определено лице на своите банкарски сметки прима, чува, 
пренесува или на друг начин располага со приноси од казниво дело. Воедно, 
потребно е постоење и на вториот услов - тој принос да е важен за истражната 
постапка која се води за тоа кривично дело. Постоењето на ваквите строги услови 
наоѓаат оправдување во фактот дека се навлегува во загарантираните права на 
неповредливост на имотот и гарантирањето на правото на сопственост на луѓето, 
како и деловните политики на банките за гарантирана тајност на банкарските 
влогови и трансакции. 

Доколку постојат сознанија дека приноси од казниво дело се чуваат во сеф, а 
тој принос е важен за истражната постапка на тоа кривично дело или според 
законот подлежи на присилно одземање, по образложено барање од јавниот 
обвинител, судот може да издаде решение со кое ќе и наложи на банката да 
му овозможи на јавниот обвинител пристап до сефот и притоа ќе го определи рокот 
во кој тоа треба да се направи. 

Вакви истражни дејствија може да бидат предложени од страна на јавниот 
обвинител и по подигање на обвинението и во таков случај одлучува судот 
пред кој ќе се одржи претресот. 

Судијата на претходна постапка, на образложен предлог на јавниот 
обвинител, може со решение:

• да и наложи на банката или на другата финансиска институција да го  
следи  платниот  промет, трансакциите на сметките или други работи на 
определено лице и редовно да го известува јавниот обвинител за времето 
определено во решението 

• да им наложи на финансиска институција или на правно лице привремено 
да го запрат извршувањето на одредена финансиска трансакција или 
работа и имотот привремено да се одземе. 

Како и во сегашниот закон за кривична постапка, така и во новиот определено е 
дека привремено одземени списи или исправи и технички снимки што можат 

 

 

електронската пошта, разни пакети кои содржат пораки и слично, односно на 
целата кореспонденција на обвинетиот (писмена или електронска) која има 
карактер на пратка и која остава некаков материјален траг во правните лица кои 
вршат работа од областа на поштата или телекомуникација, или во операторите 
за електронска пошта. 

Во однос на начинот на кој се извршува ова истражно дејствие, важно е да се 
истакне дека одземените пратки ги отвора јавниот обвинител во присуство на 
двајца сведоци за што составува записник. Отворањето на пратките се врши со 
особено внимание за да не се оштетат печатите, а обвивките и адресата се 
чуваат. 

Исто така, во определени случаи, доколку интересите на постапката дозволуваат, 
за преземање на ова истражно дејствие може да се информира лицето против кое 
се преземени овие мерки, како и да му се соопшти содржината на пратката во 
целост или делумно или да  му се предаде и пратката или нејзин дел.

Особено е важно да се нагласи дека како „други пратки“ можат да се сметаат 
разните СМС или ММС пораки и доколку постои материјален траг за вакви 
пораки кај правните лица кои се занимаваат со телекомуникации, истите како 
еден вид пратки привремно би можеле да се одземат под исти услови како и 
останатите пратки. Ваквиот заклучок произлегува од тоа што практично нема 
разлика помеѓу една телеграма и ССМ порака бидејќи и со двете се врши 
писмена кореспонденција по електронски пат и со увид во содржината на ССМ 
пораката ништо повеќе не се наруѓува неповредливоста и тајноста на 
комуникациите отколку кај писмата. 

Меѓутоа, кај ваквите ССМ пораки се јавува проблем во врска со нивното 
одземање кој произлегува од начинот на постапување на  правните лица кои се 
занимаваат со телекомуникации. Имено, овие правни лица, не ги чуваат 
содржините од пораките, туку располагаат само со податоци за остварени 
комуникации и испратени пораки, а самата содржина може да биде обезбедена 
само откако ќе биде одземен мобилниот телефон и ќе биде извршен претрес во 
меморијата на истиот. 

2.2.4. Постапување со податоци кои се банкарска тајна, имот во банкарски
сеф, следење на платен промет и трансакции на сметки и  привремено 
запирање на извршување определени финансиски трансакции (чл. 200 од 
ЗКП)

Методологија: Power point презентација 
Едукаторот ги изнесува одредбите за постапување со податоци кои се банкарска 
тајна, имот во банкарски сеф, следење на платен промет и трансакции на сметки 
и привремено запирање на извршување определени финансиски трансакции и 
привремено одземање на имот или предмети заради обезбедување

Судот може да донесе решение со кое ќе им нареди на банките или на другите 
финансиски институции да му достават документација и податоци за 
банкарските сметки и други финансиски трансакции и работи на 
определено лице за кое постои основано сомневање дека на своите банкарски 
сметки прима, чува, пренесува или на друг начин располага со приноси од 
казниво дело, а тој принос е важен за истражната постапка на тоа кривично дело 
или според законот подлежи на присилно одземање. Станува збор за 
специфично истражно дејствие кое има големо значење особено за истрагите 
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веднаш да го информира јавниот обвинител. Преземените мерки мора да бидат 
одобрени од страна на судијата на претходната постапка во рок од 72 часа од 
нивното преземање.  Во случај на неодобрување на мерките, важат истите правила 
како и за останатите истражни дејствија. 

Законот го определил и времето на траење на мерките, определувајќи дека можат 
да траат најдолго до завршување на кривичната постапка пред првостепениот 
суд. Но доколку се определени во претходната постапка, ќе се укинат по службена 
должност доколку истражната постапка не започне во рок од три месеци од 
денот на донесување на решението со кое се определени. Исто така, и овде постои 
можноста за предвремено укинување по службена должност или на барање на 
јавниот доколку:

• се покаже дека не се потребни или оправдани со оглед на тежината на 
кривичното дело

• или ако имотните прилики на лицето на кое се однесувааат или 
приликите на лицата кои според закон ова лице е должно да ги издржува 
и околностите кои укажуваат дека одземањето на имотот или предметите 
нема да биде оневозможено или особено отежнато до завршување на 
кривичната постапка. 

Секогаш кога кривичната постапка се запре, а не постојат причини за одземање на 
привремено одземените предмети, истите ќе му се вратат на сопственикот, 
односно држателот. 

Во врска со постапувањето со сомнителни предмети одредбите од новиот ЗКП се 
идентични со одредбите од постоечкиот закон за кривична постапка. 

 

 

да послужат како доказ, се попишуваат, а ако тоа во случајот не е можно, се 
стават во обвивка и се запечатуваат, при што сопственикот на списите или 
исправите може да стави и свој печат на обвивката. 

Новина е тоа што е определено дека обвивката ја отвора само јавниот 
обвинител за што составува записник и мора да води притоа сметка нивната 
содржина да не ја дознаат неовластени лица. Ова е сосема разбирливо со оглед 
на улогата на јавниот обвинител кој ја спроведува истражната постапка во целост. 
При отворањето на списите се повикува да присуствува и лицето од кое се 
одземени списите или исправите, но ако не се јави на поканата или обвивката ќе 
се отвори, списите или исправите ќе се прегледаат и ќе се попишат во негово 
отсуство. 

2.2.5. Привремено одземање на имот или предмети заради обезбедување 
(чл. 202 од ЗКП)

Ова истражно дејствие кое постоеше и досега предвидено е и со новиот ЗКП. 
Разликата во новиот ЗКП е што сега се допрецизираат мерките што можат да 
бидат определени и начинот на нивното издавање и спроведување. Законот како 
мерки за привремено обезбедување на предмети и имот, покрај запленувањето 
ги наведува и другте неопходни привремени мерки со кои се спречува 
користењето, отуѓувањето или располагањето со тој имот или предмети.

Условите за определеување на овие мерки од страна на судот се сведуваат на 
следното: треба да постои сомневање дека имотот, односно  предметите, 
потекнуваат од кривичното дело и да постои веројатност дека до крајот на 
кривичната постапка ќе биде особено отежнато или оневозможено одземањето 
на имотот или предметите. Затоа и барањето на јавниот обвинител за 
определување на ваква мерка, покрај  описот на кривичното дело, законскиот 
назив на делото, описот на имотот или предметите што потекнуваат од 
извршувањето на кривичното дело и податоците за лицето што го поседува тој 
имот или предмети, мора да содржи и:

• докази  на  кои  се  засновува  сомневањето  дека  имотот,  односно  
предметите, потекнуваат од кривичното дело и 

• причини за веројатноста дека до крајот на кривичната постапка ќе 
биде особено отежнато или оневозможено одземањето на имотот или 
предметите. 

Решение за определување на наведените мерки може да се донесе и пред да 
отпочне претходната постапка. Тогаш, како и во текот на претходната постапка 
одлука донесува судијата на претходната постапка, а по подигањето на 
обвинението, судот пред кој ќе се одржи претресот.  Ако судијата на 
претходната постапка не го прифати барањето на јавниот обвинител, ќе побара 
одлука да донесе советот од членот 25 став (5) од ЗКП. Во решението мора да 
биде означена вредноста и видот на имотот, односно предметот и времето за кое 
се одзема. 

И кај оваа мерка предвидено е во случај на постоење на опасност од 
одлагање, правосудната полиција да може привремено да одземе имот или 
предмети, да ги заплени или да преземе други неопходни привремени мерки за да 
се спречи какво било нивно користење, отуѓување или располагање, за што мора 
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веднаш да го информира јавниот обвинител. Преземените мерки мора да бидат 
одобрени од страна на судијата на претходната постапка во рок од 72 часа од 
нивното преземање.  Во случај на неодобрување на мерките, важат истите правила 
како и за останатите истражни дејствија. 

Законот го определил и времето на траење на мерките, определувајќи дека можат 
да траат најдолго до завршување на кривичната постапка пред првостепениот 
суд. Но доколку се определени во претходната постапка, ќе се укинат по службена 
должност доколку истражната постапка не започне во рок од три месеци од 
денот на донесување на решението со кое се определени. Исто така, и овде постои 
можноста за предвремено укинување по службена должност или на барање на 
јавниот доколку:

• се покаже дека не се потребни или оправдани со оглед на тежината на 
кривичното дело

• или ако имотните прилики на лицето на кое се однесувааат или 
приликите на лицата кои според закон ова лице е должно да ги издржува 
и околностите кои укажуваат дека одземањето на имотот или предметите 
нема да биде оневозможено или особено отежнато до завршување на 
кривичната постапка. 

Секогаш кога кривичната постапка се запре, а не постојат причини за одземање на 
привремено одземените предмети, истите ќе му се вратат на сопственикот, 
односно држателот. 

Во врска со постапувањето со сомнителни предмети одредбите од новиот ЗКП се 
идентични со одредбите од постоечкиот закон за кривична постапка. 
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користењето, отуѓувањето или располагањето со тој имот или предмети.

Условите за определеување на овие мерки од страна на судот се сведуваат на 
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биде особено отежнато или оневозможено одземањето на имотот или 
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се спречи какво било нивно користење, отуѓување или располагање, за што мора 
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3.2. МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ (член 146 - 149)

Мерките на претпазливост ги определува судот по даден предлог на јавниот 
обвинител. Во текот на истражната постапка нив ги определува судијата на 
претходната постапка, а по стапувањето на обвинението во правна сила, 
односно по поднесувањето на обвинителниот предлог па се до правосилноста 
на пресудата, нив ги определува судот пред кој се води постапката.

Во законот се предвидени следните мерки на претпазливост:

1. Забрана за напуштање на живеалиштето, односно престојувалиштето;
2. Обврска на обвинетиот да се јавува повремено на определено службено 

лице или кај надлежен државен орган;
3. Привремено одземање на патна или друга исправа за преминување на 

државната граница, односно забрана за нејзино издавање, која се 
определува само доколку постои опасност од бегство;

4. Привремено одземање на возачка дозвола, односно забрана за нејзино 
издавање;

5. Забрана за посетување на определено место или подрачје;
6. Забрана за приближување или воспоставување, односно одржување 

контакти или врски со определени лица и
7. Забрана за преземање на определени работни активности кои се 

поврзани со кривичното дело.

Мерките на претпазливост се определуваат со решение. Во зависност од тоа 
која мерка на претпазливост е определена, решението со кое таа се 
определува, покрај општите податоци – кој го донесува решението, против кој 
обвинет се определува мерката на претпазливост, законски назив на 
кривичното дело за кое се води постапката и причини за определување на 
мерката на претпазливост, содржи и други точно определени податоци. 

Доколку е донесено решение со кое се определува мерката на претпазливост 
забрана на напуштање на живеалиштето односно престојувалиштето,
судот во решението е должен да определиво кое место обвинетиот е должен 
да престојува како и границите надвор од кои не смее да се оддалечува. Во 
решението со кое е определена мерката на претпазливост со која обвинетиот 
се обврзува повремено да се јавува, судот ќе определи на кое службено лице 
обвинетиот е должен да се јавува, во кој рок и на кој начин ќе се води 
евиденција за неговото јавување. Во решението со кое е определена мерката 
на претпазливост привремено одземање на патната исправа, се наведуваат 
податоците за патната исправа, и таа се чува кај органот кој ја одзел. Во 
решението со кое се определува мерката на претпазливост забрана за 
посетување на определено место или подрачје, треба да биде назначено 
местото односно подрачјето кое обвинетиот не смее да го посетува и 
растојанието до кое не смее да се приближува, додека пак доколку е 
определена мерка на претпазливост забрана за приближување или 
воспоставување контакти или врски, во решението со кое е определена 
треба да биде внесена како далечината, местото или подрачјето до кое 
обвинетиот не смее да се приближи, така и податоци за лицето со кое се 
забрануваат контакти. Доколку пак е определена мерка на претпазливост 
забрана за преземање определени работи, во решението со кое е 
определена оваа мерка треба детално да се определени видот и предметот на 
тие работни активности.

 

 

 

3. МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРИСУСТВО НА ЛИЦА И ЗА НЕПРЕЧЕНО
ВОДЕЊЕ НА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА

Методологија: Power point презентација 
Едукаторот ги изнесува главните точки на мерките за обезбедување присуство 
на лица и за непречено водење на кривичната постапка со осврт на поканата, 
мерките на претпазливост и гаранцијата. 
траење: 20 минути

Во членот 144 од ЗКП се таксативно наброени сите мерки кои можат да се 
преземат заради обезбедување присуство на обвинетиот и на други лица, за да 
се обезбеди непречено водење на постапката. Тие мерки се:

− покана,
− мерки на претпазливост,
− гаранција,
− приведување, лишување од слобода, задржување, краткотраен 

притвор, куќен притвор и притвор.

3.1. ПОКАНА (член 145)

Поканата претставува мерка за обезбедување присуство со која се повикува
како обвинетиот, така и на други лица кои учествуваат во постапката. За 
поканата е предвидено да ја упатува органот што ја води постапката, така да со 
оглед на тоа што истражната постапка ја води јавниот обвинител, во оваа фаза 
на постапката јавниот обвинител е тој кој ја доставува поканата.
За поканата е предвидено да биде затворена и истата треба да го содржи:
називот на органот кој што повикува, името и презимето на лицето кое се 
повикува, местото каде повиканото лице треба да дојде, денот и часот кога 
треба да дојде, во кое својство се повикува, предупредување дека во случај на 
недоаѓање може да биде приведен, како и службен печат и потпис на 
одговорното лице во органот кој го повикува. Доколку се работи за повикување 
на обвинет, во поканата треба да биде назначен и називот на кривичното дело 
кое му се става на товар, а доколку обвинетиот се повикува прв пат поканата 
треба да содржи и поука за правото на бранител и дека истиот може да 
присуствува на неговото испитување.

Исто така, при првото испитување повиканото лице се предупредува и за 
должноста за известување на органот кој го повикал за промената на адресата.

Доколку повиканото лице не може да се јави на поканата поради болест или 
некоја друга неотстранлива пречка, тоа лице може да се испита таму каде што 
се наоѓа или ќе му биде обезбеден превоз до седиштето на органот кој го 
повикува, или до местото каде се презема дејствието за кое се повикува. Во 
законот е предвидено дека во вакви случаи, заради проверка на околностите 
поради кои повиканото лице не е во состојба да се јави на поканата, судот може 
да нареди да се изврши телесен преглед или вештачење, но би било 
посоодветно тоа да го наредува јавниот обвинител, со оглед да тој раководи со 
претходната постапка. 
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3.2. МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ (член 146 - 149)

Мерките на претпазливост ги определува судот по даден предлог на јавниот 
обвинител. Во текот на истражната постапка нив ги определува судијата на 
претходната постапка, а по стапувањето на обвинението во правна сила, 
односно по поднесувањето на обвинителниот предлог па се до правосилноста 
на пресудата, нив ги определува судот пред кој се води постапката.

Во законот се предвидени следните мерки на претпазливост:

1. Забрана за напуштање на живеалиштето, односно престојувалиштето;
2. Обврска на обвинетиот да се јавува повремено на определено службено 

лице или кај надлежен државен орган;
3. Привремено одземање на патна или друга исправа за преминување на 

државната граница, односно забрана за нејзино издавање, која се 
определува само доколку постои опасност од бегство;

4. Привремено одземање на возачка дозвола, односно забрана за нејзино 
издавање;

5. Забрана за посетување на определено место или подрачје;
6. Забрана за приближување или воспоставување, односно одржување 

контакти или врски со определени лица и
7. Забрана за преземање на определени работни активности кои се 

поврзани со кривичното дело.

Мерките на претпазливост се определуваат со решение. Во зависност од тоа 
која мерка на претпазливост е определена, решението со кое таа се 
определува, покрај општите податоци – кој го донесува решението, против кој 
обвинет се определува мерката на претпазливост, законски назив на 
кривичното дело за кое се води постапката и причини за определување на 
мерката на претпазливост, содржи и други точно определени податоци. 

Доколку е донесено решение со кое се определува мерката на претпазливост 
забрана на напуштање на живеалиштето односно престојувалиштето,
судот во решението е должен да определиво кое место обвинетиот е должен 
да престојува како и границите надвор од кои не смее да се оддалечува. Во 
решението со кое е определена мерката на претпазливост со која обвинетиот 
се обврзува повремено да се јавува, судот ќе определи на кое службено лице 
обвинетиот е должен да се јавува, во кој рок и на кој начин ќе се води 
евиденција за неговото јавување. Во решението со кое е определена мерката 
на претпазливост привремено одземање на патната исправа, се наведуваат 
податоците за патната исправа, и таа се чува кај органот кој ја одзел. Во 
решението со кое се определува мерката на претпазливост забрана за 
посетување на определено место или подрачје, треба да биде назначено 
местото односно подрачјето кое обвинетиот не смее да го посетува и 
растојанието до кое не смее да се приближува, додека пак доколку е 
определена мерка на претпазливост забрана за приближување или 
воспоставување контакти или врски, во решението со кое е определена 
треба да биде внесена како далечината, местото или подрачјето до кое 
обвинетиот не смее да се приближи, така и податоци за лицето со кое се 
забрануваат контакти. Доколку пак е определена мерка на претпазливост 
забрана за преземање определени работи, во решението со кое е 
определена оваа мерка треба детално да се определени видот и предметот на 
тие работни активности.

 

 

 

3. МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРИСУСТВО НА ЛИЦА И ЗА НЕПРЕЧЕНО
ВОДЕЊЕ НА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА

Методологија: Power point презентација 
Едукаторот ги изнесува главните точки на мерките за обезбедување присуство 
на лица и за непречено водење на кривичната постапка со осврт на поканата, 
мерките на претпазливост и гаранцијата. 
траење: 20 минути

Во членот 144 од ЗКП се таксативно наброени сите мерки кои можат да се 
преземат заради обезбедување присуство на обвинетиот и на други лица, за да 
се обезбеди непречено водење на постапката. Тие мерки се:

− покана,
− мерки на претпазливост,
− гаранција,
− приведување, лишување од слобода, задржување, краткотраен 

притвор, куќен притвор и притвор.

3.1. ПОКАНА (член 145)

Поканата претставува мерка за обезбедување присуство со која се повикува
како обвинетиот, така и на други лица кои учествуваат во постапката. За 
поканата е предвидено да ја упатува органот што ја води постапката, така да со 
оглед на тоа што истражната постапка ја води јавниот обвинител, во оваа фаза 
на постапката јавниот обвинител е тој кој ја доставува поканата.
За поканата е предвидено да биде затворена и истата треба да го содржи:
називот на органот кој што повикува, името и презимето на лицето кое се 
повикува, местото каде повиканото лице треба да дојде, денот и часот кога 
треба да дојде, во кое својство се повикува, предупредување дека во случај на 
недоаѓање може да биде приведен, како и службен печат и потпис на 
одговорното лице во органот кој го повикува. Доколку се работи за повикување 
на обвинет, во поканата треба да биде назначен и називот на кривичното дело 
кое му се става на товар, а доколку обвинетиот се повикува прв пат поканата 
треба да содржи и поука за правото на бранител и дека истиот може да 
присуствува на неговото испитување.

Исто така, при првото испитување повиканото лице се предупредува и за 
должноста за известување на органот кој го повикал за промената на адресата.

Доколку повиканото лице не може да се јави на поканата поради болест или 
некоја друга неотстранлива пречка, тоа лице може да се испита таму каде што 
се наоѓа или ќе му биде обезбеден превоз до седиштето на органот кој го 
повикува, или до местото каде се презема дејствието за кое се повикува. Во 
законот е предвидено дека во вакви случаи, заради проверка на околностите 
поради кои повиканото лице не е во состојба да се јави на поканата, судот може 
да нареди да се изврши телесен преглед или вештачење, но би било 
посоодветно тоа да го наредува јавниот обвинител, со оглед да тој раководи со 
претходната постапка. 
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Гаранција може да даде за себе обвинетиот, а може да ја даде и друго лице. 
Нејзината висина, која секогаш се определува во паричен износ, ја определува 
судот по службена должност, а не според висина на гаранцијата која му се нуди 
со предлогот. При тоа судот треба да ги има во вид тежината на кривичното 
дело, како и личните и семејните прилики на обвинетиот и неговата имотна 
состојба, што значи дека судот треба да располага со податоци за овие 
околности, при нејзиното определување. Доколку дојде до проширување на 
истражната постапка, или пак доколку се дознаат нови околности за имотната 
состојба на обвинетиот кои се од значење за определување висината на 
гаранцијата, висината на гаранцијата може да се промени. Во законот не е 
наведено дали висината на определената гаранција судот може да ја промени 
по службена должност или по предлог на странките. Со оглед на тоа што 
гаранцијата се определува по предлог на странките, логично би било да и 
промената на нејзината висина судот ја врши по предлог на странките.

По правило, гаранцијата се состои во полагање на готови пари кои во судот се 
полагаат на посебна сметка, хартии од вредност, скапоцености или други 
подвижни предмети кои можат лесно да се чуваат и претворат во пари. Исто 
така, гаранцијата може да се состои во преземена лична обврска од еден или 
повеќе граѓани дека ќе го платат износот на гаранцијата, доколку обвинетиот 
побегне или го повтори, доврши или стори делото со кое се заканува. Само по 
исклучок гаранцијата може да се состои во ставање хипотека на недвижен 
имот кој може лесно да се продаде.

При определување на гаранција судот може да определи и една или повеќе 
мерки на претпазливост.

Доколку истражната постапка биде запрена или е донесена пресуда со која 
обвинетиот се ослободува од обвинение или пресуда со која се одбива 
обвинението, гаранцијата се укинува и му се враќа на лицето кое ја положило, 
односно му се враќаат положените пари или предмети, а пак хипотеката се 
симнува. Доколку пак со донесената пресуда е изречена казна затвор, 
гаранцијата се укинува кога осудениот ќе започне со издржувањето на казната 
затвор. Решението со кое се укинува определената гаранција судот не го 
донесува по службена должност, туку по предлог на странките.

Доколку пак обвинетиот не дојде на уредно доставена покана и не го оправда 
изостанокот, доколку побегне или доколку го повтори, доврши или стори 
кривичното дело со кое се заканува, гаранцијата пропаѓа. Во тој случај, судот 
донесува решение со кое се одлучува вредноста која е дадена како гаранција 
да се внесе во Буџетот на Република Македонија.

Во текот на истражната постапка, за гаранцијата решава судијата на 
претходната постапка, додека пак по потврдување на обвинителниот акт или по 
поднесување на обвинителен предлог, за гаранцијата решава советот од член 
25 став 5. Против решенијата со кои се определува, укинува или пропаѓа 
гаранцијата, дозволена е жалба до непосредно повисокиот суд. Иако не е 
таксативно наведено, дозволена е и жалба против решението со кое се менува 
висината на гаранцијата.

Во случаи кога е изјавена жалба против решението за определување притвор 
против обвинетиот, која содржи и предлог за определување на гаранција, по 
предлогот за определување гаранција ќе одлучи судот кој е надлежен за 
одлучување по жалбата.

 

 

Мерките на претпазливост можат да траат се додека има потреба од нив, но 
најдолго до правосилноста на пресудата. Судот е должен по службена 
должност на секои два месеци да ја преиспитува потребата од траењето на 
определената мерка на претпазливост и доколку оцени дека повеќе нема 
потреба од истата, донесува решение со кое мерката на претпазливост се 
укинува. 

Против решението со кое се определува или се укинува мерка на 
претпазливост странките имаат право на жалба во рок од 3 дена од приемот на 
решението, по која одлучува советот од член 25 став 5, доколку решението го 
донел судијата на претходната постапка или судија поединец, а доколку 
решението го донело судечкиот совет или советот од член 25 став 5, по 
жалбата одлучува советот на непосредно повисокиот суд. 

Со мерката на претпазливост не смее да се ограничува правото на обвинетиот 
на непречена комуникација со неговиот бранител. Покрај на странките, 
решенијата со кои се определува и укинува мерката на претпазливост се 
доставуваат и до органот кој е надлежен за нивно извршување.

Надлежен орган за извршување на мерките на претпазливост е полицијата. 
Само мерката на претпазливост обврска на обвинетиот повремено да се јавува 
на определено службено лице, покрај полицијата може да ја извршува и друг 
државен орган кој ќе го определи судот како надлежен орган.

Судот има право во секое време да врши контрола на извршувањето на 
мерките на претпазливост како и да побара извештај за нејзиното извршување. 
Во тој случај, органот кој ја извршува мерката на претпазливост е должен 
веднаш да достави извештај до судот. Доколку обвинетиот постапува спротивно 
на она што му е определено со мерката на претпазливост, органот кој ја 
извршува мерката е должен веднаш да го извести судот. Доколку пак некое 
друго лице го нарушува извршувањето на мерките на претпазливост, органот 
кој е надлежен за нивно извршување ќе донесе посебно решение со кое на тоа 
лице ќе му ги забрани активностите со кои го нарушува извршувањето на 
мерките на претпазливост. Ако лицето постапи спротивно на тоа решение, 
односно доколку лицето продолжи со такви активности, предвидено е негово 
парично казнување согласно член 88 став 1 од овој закон. Во законот не е 
наведено дали во тој случај казнувањето судот го врши по службена должност 
или по поднесен предлог. Но логично е да во таков случај судот постапува по 
предлог на органот кој го спроведува извршувањето на мерките на 
претпазливост, бидејќи само органот кој е надлежен за нивното извршување 
може да има сознанија за тоа дека лицето постапува спротивно на ваквото 
решение кое го донел судот.

3. 3. ГАРАНЦИЈА (член 150 – 156)

Гаранцијата, како и мерките на претпазливост, може да се определи само 
против лице за кое е донесена наредба за спроведување на истражна постапка, 
што значи само против обвинетиот против кого е започната истражна постапка. 
Гаранцијата ја определува судот, по даден предлог од странките. За разлика 
од досегашниот закон во кој е предвидено дека гаранција може да се определи 
само во случај кога постојат околности кои укажуваат на опасност од бегство на 
обвинетиот, со новиот ЗКП е дадена можност за определување на гаранција и 
во случај кога постојат околности кои го оправдуваат стравот дека обвинетиот 
ќе го повтори, ќе го доврши или ќе го стори кривичното дело со кое се заканува. 
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Гаранција може да даде за себе обвинетиот, а може да ја даде и друго лице. 
Нејзината висина, која секогаш се определува во паричен износ, ја определува 
судот по службена должност, а не според висина на гаранцијата која му се нуди 
со предлогот. При тоа судот треба да ги има во вид тежината на кривичното 
дело, како и личните и семејните прилики на обвинетиот и неговата имотна 
состојба, што значи дека судот треба да располага со податоци за овие 
околности, при нејзиното определување. Доколку дојде до проширување на 
истражната постапка, или пак доколку се дознаат нови околности за имотната 
состојба на обвинетиот кои се од значење за определување висината на 
гаранцијата, висината на гаранцијата може да се промени. Во законот не е 
наведено дали висината на определената гаранција судот може да ја промени 
по службена должност или по предлог на странките. Со оглед на тоа што 
гаранцијата се определува по предлог на странките, логично би било да и 
промената на нејзината висина судот ја врши по предлог на странките.

По правило, гаранцијата се состои во полагање на готови пари кои во судот се 
полагаат на посебна сметка, хартии од вредност, скапоцености или други 
подвижни предмети кои можат лесно да се чуваат и претворат во пари. Исто 
така, гаранцијата може да се состои во преземена лична обврска од еден или 
повеќе граѓани дека ќе го платат износот на гаранцијата, доколку обвинетиот 
побегне или го повтори, доврши или стори делото со кое се заканува. Само по 
исклучок гаранцијата може да се состои во ставање хипотека на недвижен 
имот кој може лесно да се продаде.

При определување на гаранција судот може да определи и една или повеќе 
мерки на претпазливост.

Доколку истражната постапка биде запрена или е донесена пресуда со која 
обвинетиот се ослободува од обвинение или пресуда со која се одбива 
обвинението, гаранцијата се укинува и му се враќа на лицето кое ја положило, 
односно му се враќаат положените пари или предмети, а пак хипотеката се 
симнува. Доколку пак со донесената пресуда е изречена казна затвор, 
гаранцијата се укинува кога осудениот ќе започне со издржувањето на казната 
затвор. Решението со кое се укинува определената гаранција судот не го 
донесува по службена должност, туку по предлог на странките.

Доколку пак обвинетиот не дојде на уредно доставена покана и не го оправда 
изостанокот, доколку побегне или доколку го повтори, доврши или стори 
кривичното дело со кое се заканува, гаранцијата пропаѓа. Во тој случај, судот 
донесува решение со кое се одлучува вредноста која е дадена како гаранција 
да се внесе во Буџетот на Република Македонија.

Во текот на истражната постапка, за гаранцијата решава судијата на 
претходната постапка, додека пак по потврдување на обвинителниот акт или по 
поднесување на обвинителен предлог, за гаранцијата решава советот од член 
25 став 5. Против решенијата со кои се определува, укинува или пропаѓа 
гаранцијата, дозволена е жалба до непосредно повисокиот суд. Иако не е 
таксативно наведено, дозволена е и жалба против решението со кое се менува 
висината на гаранцијата.

Во случаи кога е изјавена жалба против решението за определување притвор 
против обвинетиот, која содржи и предлог за определување на гаранција, по 
предлогот за определување гаранција ќе одлучи судот кој е надлежен за 
одлучување по жалбата.

 

 

Мерките на претпазливост можат да траат се додека има потреба од нив, но 
најдолго до правосилноста на пресудата. Судот е должен по службена 
должност на секои два месеци да ја преиспитува потребата од траењето на 
определената мерка на претпазливост и доколку оцени дека повеќе нема 
потреба од истата, донесува решение со кое мерката на претпазливост се 
укинува. 

Против решението со кое се определува или се укинува мерка на 
претпазливост странките имаат право на жалба во рок од 3 дена од приемот на 
решението, по која одлучува советот од член 25 став 5, доколку решението го 
донел судијата на претходната постапка или судија поединец, а доколку 
решението го донело судечкиот совет или советот од член 25 став 5, по 
жалбата одлучува советот на непосредно повисокиот суд. 

Со мерката на претпазливост не смее да се ограничува правото на обвинетиот 
на непречена комуникација со неговиот бранител. Покрај на странките, 
решенијата со кои се определува и укинува мерката на претпазливост се 
доставуваат и до органот кој е надлежен за нивно извршување.

Надлежен орган за извршување на мерките на претпазливост е полицијата. 
Само мерката на претпазливост обврска на обвинетиот повремено да се јавува 
на определено службено лице, покрај полицијата може да ја извршува и друг 
државен орган кој ќе го определи судот како надлежен орган.

Судот има право во секое време да врши контрола на извршувањето на 
мерките на претпазливост како и да побара извештај за нејзиното извршување. 
Во тој случај, органот кој ја извршува мерката на претпазливост е должен 
веднаш да достави извештај до судот. Доколку обвинетиот постапува спротивно 
на она што му е определено со мерката на претпазливост, органот кој ја 
извршува мерката е должен веднаш да го извести судот. Доколку пак некое 
друго лице го нарушува извршувањето на мерките на претпазливост, органот 
кој е надлежен за нивно извршување ќе донесе посебно решение со кое на тоа 
лице ќе му ги забрани активностите со кои го нарушува извршувањето на 
мерките на претпазливост. Ако лицето постапи спротивно на тоа решение, 
односно доколку лицето продолжи со такви активности, предвидено е негово 
парично казнување согласно член 88 став 1 од овој закон. Во законот не е 
наведено дали во тој случај казнувањето судот го врши по службена должност 
или по поднесен предлог. Но логично е да во таков случај судот постапува по 
предлог на органот кој го спроведува извршувањето на мерките на 
претпазливост, бидејќи само органот кој е надлежен за нивното извршување 
може да има сознанија за тоа дека лицето постапува спротивно на ваквото 
решение кое го донел судот.

3. 3. ГАРАНЦИЈА (член 150 – 156)

Гаранцијата, како и мерките на претпазливост, може да се определи само 
против лице за кое е донесена наредба за спроведување на истражна постапка, 
што значи само против обвинетиот против кого е започната истражна постапка. 
Гаранцијата ја определува судот, по даден предлог од странките. За разлика 
од досегашниот закон во кој е предвидено дека гаранција може да се определи 
само во случај кога постојат околности кои укажуваат на опасност од бегство на 
обвинетиот, со новиот ЗКП е дадена можност за определување на гаранција и 
во случај кога постојат околности кои го оправдуваат стравот дека обвинетиот 
ќе го повтори, ќе го доврши или ќе го стори кривичното дело со кое се заканува. 
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правото за давање предлози на јавниот обвинител за преземање на 
определени дејствија, заради собирање на докази. 
Членот 306 од ЗКП, го овластува бранителот да може самостојно да презема 
дејствија насочени кон пронаоѓање и собирање на докази во корист на 
одбраната, во текот на целата, не само на истражната постапка. Ваквите 
дејствија бранителот на осомничениот може да ги презема самиот, преку свој 
заменик или со користење на овластени приватни детективи и технички 
советници, кога за тоа има потреба за стручни лица. 

Во членовите 307 и 308 од ЗКП, попрецизно се опишани дејствијата кои 
бранителот на осомничениот во правец на собирање на известувања од 
лица, за кои смета дека можат да изнесат околности корисни за одбраната и 
начинот на кој може да го преземе дејствието, па така, бранителот е должен да 
ги информира лицата од кои прибира известувања:

− за личното својство и за видот на разговорот;
− дали има намера само да разговара, или сака од нив да прибави 

изјави или известувања, во кој случај е должен да ги наведе 
начините и обликот на забележувањето на изјавата или 
известувањето;

− за правото на лицето, воопшто да не одговара на поставените 
прашања или да не даде изјава;

− за забраната на бранителот да му ги откријат прашањата кои им се 
поставени од полицијата или од јавниот обвинител и за одговорите 
кои лицата ги дале при тоа.

Доколку бранителот од лицето со кое разговара, одлучи да побара писмена 
изјава или известување, изјавата или известувањето ќе ги забележи согласно 
одредбите од членовите 91 и 92 од ЗКП, кои се однесуваат за начинот на 
водење, увид и потпишување на записник. 

Самата изјава од лицето, може да ја земат само бранителот или неговиот 
заменик. Изјавата ја потпишува лицето кое ја дало, а бранителот составува 
белешка во која наведува:

− датум кога ја примил изјавата;
− лични податоци за себе и лични податоци за лицето што ја дало 

изјавата;
− потврда дека обрнал внимание на предупредувањето од членот 307 ст.3 

од ЗКП;
− фактите што се наведени во изјавата.

При прибирање на известувањата од страна на бранителот, постојат одредени 
ограничувања:

− бранителот не може да разговара и да прибира известување од жртвата 
и оштетениот  (член307 став 1); 

− бранителот од лицето кое веќе разговарало или е испитано од 
правосудната полиција или од јавниот обвинител, не може да бара 
известувања за поставените прашања и одговорите кои лицето ги дало 
на нив (член 307 став 4);

Доколку изјавата или известувањето, се прибавени спротивно на 
пропишаната процедура, или со повреда на наведените ограничувања, 

 

 

4. ПРАВА НА ОСОМНИЧЕНИОТ И ИСТРАЖНИ ДЕЈСТВИЈА НА ОДБРАНАТА 

Методологија: Power point презентација 
Едукаторот ги изнесува најважните одредби за истражните дејствија на 
одбраната
Траење: 25 минути

Новиот концепт на ЗКП, кој спроведувањето на претходната постапка, 
вклучувајќи ја во неа и истражната постапка, ја пренесува во надлежност на 
јавниот обвинител, една од странките во постапката, како и промената во текот 
на судскиот дел на постапката и премин на товарот на докажување од судот врз 
самите странки, неопходно бара промена и на улогата на одбраната, како во 
текот на претходната постапка, така и на главната расправа.

Принципот на „еднаквост на оружјето“ во странечката постапка, потребно е да 
биде овозможен, пред се во постапката пред судот, значи по поднесување на 
обвинението, но за да може тоа да се постигне, одбраната мора да има 
определени овластувања и во текот на претходната постапка.

Како и досега, одбраната, осомничениот и бранителот, имаат право да 
присуствуваат на одредени истражни дејствија за кои е предвидено дека тие 
можат да присуствуваат, па така осомничениот и неговиот бранител можат да 
присуствуваат при вршење на увид (член 233 од ЗКП), реконструкција (иако во 
членот 234 од ЗКП, тоа право посебно не е нагласено, самата природа на оваа 
истражно дејствие подразбира присуство на осомничениот и бранителот), 
претрес (член 191 од ЗКП) , препознавање (член 278 од ЗКП). 

Во однос на вештачењето (членови 236-245) и распитот на сведоците
(членови 212-232 од ЗКП), законот не предвидува обврска на јавниот обвинител 
да ги извести осомничениот и бранителот, за времето и местото на 
спроведување на дејствието, меѓутоа самата формулација на законските 
одредби, не го исклучува нивното присуство, па така и во двата случаи е 
предвидено право на одбраната да поставува прашања и дава свои предлози 
или забелешки. Затоа пак членот 296 во својот став 3, децидно им го дава 
правото на присутните при спроведување на определено истражно дејствие, да 
поставуваат прашања преку органот кој ја води постапката или со негова 
дозвола и непосредно, како и да ставаат свои забелешки и да бараат истите да 
бидат внесени во записникот за извршеното дејствие.

Членот 296 од ЗКП, исто така ја предвидува обврска на Јавниот обвинител, да 
го извести осомничениот, односно неговиот бранител, ако осомничениот има 
бранител, за времето и местото на извршување на определено истражно 
дејствие, освен ако постои опасност од одлагање. Недоаѓањето на 
осомничениот и неговиот бранител, а во определени случаи и по протек на 
определено време отако се повикани (претрес), не го спречува спроведувањето 
на истражното дејствие. 

Во членовите 305-311 од ЗКП, за прв пат се посебно предвидени истражните 
дејствија кои може да ги преземе одбраната, односно осомничениот и неговиот 
бранител.

Во членот 293, како општо право на учесниците во постапката, а во член 305 од 
ЗКП, како посебно право на бранителот на осомничениот, предвидено е 
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правото за давање предлози на јавниот обвинител за преземање на 
определени дејствија, заради собирање на докази. 
Членот 306 од ЗКП, го овластува бранителот да може самостојно да презема 
дејствија насочени кон пронаоѓање и собирање на докази во корист на 
одбраната, во текот на целата, не само на истражната постапка. Ваквите 
дејствија бранителот на осомничениот може да ги презема самиот, преку свој 
заменик или со користење на овластени приватни детективи и технички 
советници, кога за тоа има потреба за стручни лица. 

Во членовите 307 и 308 од ЗКП, попрецизно се опишани дејствијата кои 
бранителот на осомничениот во правец на собирање на известувања од 
лица, за кои смета дека можат да изнесат околности корисни за одбраната и 
начинот на кој може да го преземе дејствието, па така, бранителот е должен да 
ги информира лицата од кои прибира известувања:

− за личното својство и за видот на разговорот;
− дали има намера само да разговара, или сака од нив да прибави 

изјави или известувања, во кој случај е должен да ги наведе 
начините и обликот на забележувањето на изјавата или 
известувањето;

− за правото на лицето, воопшто да не одговара на поставените 
прашања или да не даде изјава;

− за забраната на бранителот да му ги откријат прашањата кои им се 
поставени од полицијата или од јавниот обвинител и за одговорите 
кои лицата ги дале при тоа.

Доколку бранителот од лицето со кое разговара, одлучи да побара писмена 
изјава или известување, изјавата или известувањето ќе ги забележи согласно 
одредбите од членовите 91 и 92 од ЗКП, кои се однесуваат за начинот на 
водење, увид и потпишување на записник. 

Самата изјава од лицето, може да ја земат само бранителот или неговиот 
заменик. Изјавата ја потпишува лицето кое ја дало, а бранителот составува 
белешка во која наведува:

− датум кога ја примил изјавата;
− лични податоци за себе и лични податоци за лицето што ја дало 

изјавата;
− потврда дека обрнал внимание на предупредувањето од членот 307 ст.3 

од ЗКП;
− фактите што се наведени во изјавата.

При прибирање на известувањата од страна на бранителот, постојат одредени 
ограничувања:

− бранителот не може да разговара и да прибира известување од жртвата 
и оштетениот  (член307 став 1); 

− бранителот од лицето кое веќе разговарало или е испитано од 
правосудната полиција или од јавниот обвинител, не може да бара 
известувања за поставените прашања и одговорите кои лицето ги дало 
на нив (член 307 став 4);

Доколку изјавата или известувањето, се прибавени спротивно на 
пропишаната процедура, или со повреда на наведените ограничувања, 

 

 

4. ПРАВА НА ОСОМНИЧЕНИОТ И ИСТРАЖНИ ДЕЈСТВИЈА НА ОДБРАНАТА 

Методологија: Power point презентација 
Едукаторот ги изнесува најважните одредби за истражните дејствија на 
одбраната
Траење: 25 минути

Новиот концепт на ЗКП, кој спроведувањето на претходната постапка, 
вклучувајќи ја во неа и истражната постапка, ја пренесува во надлежност на 
јавниот обвинител, една од странките во постапката, како и промената во текот 
на судскиот дел на постапката и премин на товарот на докажување од судот врз 
самите странки, неопходно бара промена и на улогата на одбраната, како во 
текот на претходната постапка, така и на главната расправа.

Принципот на „еднаквост на оружјето“ во странечката постапка, потребно е да 
биде овозможен, пред се во постапката пред судот, значи по поднесување на 
обвинението, но за да може тоа да се постигне, одбраната мора да има 
определени овластувања и во текот на претходната постапка.

Како и досега, одбраната, осомничениот и бранителот, имаат право да 
присуствуваат на одредени истражни дејствија за кои е предвидено дека тие 
можат да присуствуваат, па така осомничениот и неговиот бранител можат да 
присуствуваат при вршење на увид (член 233 од ЗКП), реконструкција (иако во 
членот 234 од ЗКП, тоа право посебно не е нагласено, самата природа на оваа 
истражно дејствие подразбира присуство на осомничениот и бранителот), 
претрес (член 191 од ЗКП) , препознавање (член 278 од ЗКП). 

Во однос на вештачењето (членови 236-245) и распитот на сведоците
(членови 212-232 од ЗКП), законот не предвидува обврска на јавниот обвинител 
да ги извести осомничениот и бранителот, за времето и местото на 
спроведување на дејствието, меѓутоа самата формулација на законските 
одредби, не го исклучува нивното присуство, па така и во двата случаи е 
предвидено право на одбраната да поставува прашања и дава свои предлози 
или забелешки. Затоа пак членот 296 во својот став 3, децидно им го дава 
правото на присутните при спроведување на определено истражно дејствие, да 
поставуваат прашања преку органот кој ја води постапката или со негова 
дозвола и непосредно, како и да ставаат свои забелешки и да бараат истите да 
бидат внесени во записникот за извршеното дејствие.

Членот 296 од ЗКП, исто така ја предвидува обврска на Јавниот обвинител, да 
го извести осомничениот, односно неговиот бранител, ако осомничениот има 
бранител, за времето и местото на извршување на определено истражно 
дејствие, освен ако постои опасност од одлагање. Недоаѓањето на 
осомничениот и неговиот бранител, а во определени случаи и по протек на 
определено време отако се повикани (претрес), не го спречува спроведувањето 
на истражното дејствие. 

Во членовите 305-311 од ЗКП, за прв пат се посебно предвидени истражните 
дејствија кои може да ги преземе одбраната, односно осомничениот и неговиот 
бранител.

Во членот 293, како општо право на учесниците во постапката, а во член 305 од 
ЗКП, како посебно право на бранителот на осомничениот, предвидено е 
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изрекување на парична казна од страна на судот на одговорното, односно 
службеното лице, во висина од 2500 до 5000 евра во денарска противвредност. 

Бранителот на осомничениот, со член 310 од ЗКП е овластен на јавниот 
обвинител и на судијата за претходна постапка да може непосредно да им ги 
презентираа информациите и доказите кои се во прилог на осомничениот. 
Ваквата законска формулација всушност на бранителот на осоничениот му 
овозможува, секогаш, во било кој дел од претходната постапка, кога дејствијата 
се извршуваат било од јавниот обвинител, било од страна на судијата на 
претходна постапка, (во случаите кога истиот е надлежен да постапува според 
законот), кога располага со сознанија или докази кои се однесуваат на 
конкретното дело и осомничен, а се во негова корист, да може истите да ги 
презентира пред органот кој постапува, за да биде запознаен и да може 
правилно да одлучи во однос на водењето на постапката против осомничениот 
или во однос на конкретен предлог на едната или другата страна.

Посебно мора да се нагласи, дека истражните дејствија на одбраната, во текот 
на претходната постапка, не ги опфаќа вештачењата во смисла како е тоа 
предвидено во законот. Видно од чл. 236 од ЗКП, вештачењето се определува 
со писмена наредба, во текот на претходната постапка и наредбата ја издава 
јавниот обвинител, а на главната расправа, судот, од што јасно произлегува 
дека осомничениот и неговиот бранител не можат како доказ во текот на 
постапката да достават вештачење кое не е изготвено согласно одредбите од 
овој член, односно врз основа на наредба на овластен орган во постапката. 
Затоа пак, одбраната во делот на вештачењето има други орудија, со кои може 
да го оспорува вештачењето наредено од јавниот обвинител, па така во ставот 
3 на овој член предвидено е правото на одбраната, кога го оспорува 
вештачењето изготвено по наредба на јавниот обвинител, од страна на 
државен орган, да му предложи на судот да нареди вештачење кое ќе го 
изврши друга установа или орган.

Понатаму, согласно на чл. 244 од ЗКП, обвинетиот и неговиот бранител, имаат 
право да именуваат технички советници. Техничките советници, по правило 
претставуваат стручни лица од редот на вештаците, кои одбраната може да 
ги користи за разгледување на веќе изготвениот наод и мислење, предметот 
или местото кое е вештачено, давање на стручно мислење, собирање на 
потребни податоци или оспорување на вештачењето.

Имајќи во предвид дека ангажирање на ваков вид на стручни лица, секогаш 
нема да им е достапно на обвинетите лица, гледано од финансиска страна, во 
член 244 ст.2 од ЗКП, предидено е правото на сиромашни лица, помошта на 
техничкиот советник да биде на товар на Буџетот на РМ. 

Законските одредби во однос на вештачењето, всушност оневозможуваат во 
текот на постапката во бесконечност да се развлекува докажувањето на 
определени факти со помош на вешти лица, на начин што секоја од странките 
во постапката ќе прилага свое вештачење, кои доколку се спротивни, а тоа 
најчесто ќе се случува, ќе доведе до наложување на трето вештачење од 
страна на судот, како би се отстраниле противречностите во претходните 
вештачење и до оптоварување на постапката. Користењето на техничките 
советници, ја поедноставува постпката, на начин што со нивна помош, ќе се 
укаже на недоследности или нелогичности во изготвеното вештачење, со што 
истото ќе изгуби во својата доказна сила. 

 

 

таквата изјава или известување не може да се користат во натамошната 
постапка.

Во членот 307 ставови 6 и 7 предвидени се уште две ограничувања во 
постапката за прибирање изјави или известувања од страна на бранителот:

− доколку лицето од кое се бара изјава или известување се наоѓа во 
притвор, бранителот мора да добие посебно одобрение од судијата на 
претходната постапка, откако претходно лицето разговарало со неговиот 
бранител и било испитано од јавниот обвинител;

− бранителот мора да го запре собирањето на податоци од обвинетото 
лице или од лице што не е обвинето, ако од неговата изјава произлегува 
дека се товари себеси, или би се изложило на кривично гонење и 
ваквите изјави не може да се користат против лицето што ги дало.

Дополнителни инструменти на бранителот на осомничениот, во однос на 
собирање на докази во корист на одбраната на обвинетиот, се дадени во 
ставовите 8 и 9 од истиот член:

− Доколку лицето може да даде известувања корисни за одбраната, а не сака 
да даде известување, бранителот може да побара од јавниот обвинител да 
го повика и испита лицето. Ваквото испитување се спроведува во присуство 
на бранителот, кој прв поставува прашања. Ова право на бранителот има 
едно ограничување – доколку се работи за осомничени или обвинети во 
иста постапка, истото не се применува, што е и разбирливо, осомничено и 
обвинето лице, во постапката која се води против него има определни 
права, кои доколку биде повикано пред јавниот обвинител за да даде свој 
исказ во својство на сведок, би биле нарушени.

− Бранителот може да побара да се спроведе доказно рочиште, секако во 
однос на докази и под услови, предвидени во законот, кога вакво рочиште 
може да се бара.

Во членот 309 од ЗКП, предвидено е правото на бранителот, да побара 
пристап до приватни простории или простории кои не се отворени за 
јавноста, во дом и други простории пврзани со домот. Доколку лицата кои 
располагаат со овие простории, не му дозволат пристап, бранителот е овластен 
да се обрати до судот со барање за пристап до истите, а судот пристапот ќе го 
одобри со наредба, која мора да е образложена и во која ќе се наведе и 
начинот на конкретното спроведување на наредбата.

Согласно на чл. 311 од ЗКП, бранителот има право да побара податоци и 
известувања од државни органи, од органите на единиците на локалната 
самоуправа, од правни и физички лица што вршат јавни овластувања и од 
други правни лица и да бара да му се достават документи, списи и 
известувања. Наведените органи се должни да постапат по барањето на 
бранителот во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето, а доколку се 
работа за постапка во која према осомниченото лице е определена мерка 
притвор, во рок од седум дена од денот на приемот на барањето.

Во случај да не биде одговорено во рокот предвиден во законот, од страна на 
субјектите до кои се обратил, бранителот може да бара од судијата на 
претходната постапка да нареди да му се достават бараните податоци, а во 
текот на главната расправа ваквото барање се упатува до судот. Доколку не се 
постапи ниту по барањето доставено од судот, во ставот 4 предвидено е 
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изрекување на парична казна од страна на судот на одговорното, односно 
службеното лице, во висина од 2500 до 5000 евра во денарска противвредност. 

Бранителот на осомничениот, со член 310 од ЗКП е овластен на јавниот 
обвинител и на судијата за претходна постапка да може непосредно да им ги 
презентираа информациите и доказите кои се во прилог на осомничениот. 
Ваквата законска формулација всушност на бранителот на осоничениот му 
овозможува, секогаш, во било кој дел од претходната постапка, кога дејствијата 
се извршуваат било од јавниот обвинител, било од страна на судијата на 
претходна постапка, (во случаите кога истиот е надлежен да постапува според 
законот), кога располага со сознанија или докази кои се однесуваат на 
конкретното дело и осомничен, а се во негова корист, да може истите да ги 
презентира пред органот кој постапува, за да биде запознаен и да може 
правилно да одлучи во однос на водењето на постапката против осомничениот 
или во однос на конкретен предлог на едната или другата страна.

Посебно мора да се нагласи, дека истражните дејствија на одбраната, во текот 
на претходната постапка, не ги опфаќа вештачењата во смисла како е тоа 
предвидено во законот. Видно од чл. 236 од ЗКП, вештачењето се определува 
со писмена наредба, во текот на претходната постапка и наредбата ја издава 
јавниот обвинител, а на главната расправа, судот, од што јасно произлегува 
дека осомничениот и неговиот бранител не можат како доказ во текот на 
постапката да достават вештачење кое не е изготвено согласно одредбите од 
овој член, односно врз основа на наредба на овластен орган во постапката. 
Затоа пак, одбраната во делот на вештачењето има други орудија, со кои може 
да го оспорува вештачењето наредено од јавниот обвинител, па така во ставот 
3 на овој член предвидено е правото на одбраната, кога го оспорува 
вештачењето изготвено по наредба на јавниот обвинител, од страна на 
државен орган, да му предложи на судот да нареди вештачење кое ќе го 
изврши друга установа или орган.

Понатаму, согласно на чл. 244 од ЗКП, обвинетиот и неговиот бранител, имаат 
право да именуваат технички советници. Техничките советници, по правило 
претставуваат стручни лица од редот на вештаците, кои одбраната може да 
ги користи за разгледување на веќе изготвениот наод и мислење, предметот 
или местото кое е вештачено, давање на стручно мислење, собирање на 
потребни податоци или оспорување на вештачењето.

Имајќи во предвид дека ангажирање на ваков вид на стручни лица, секогаш 
нема да им е достапно на обвинетите лица, гледано од финансиска страна, во 
член 244 ст.2 од ЗКП, предидено е правото на сиромашни лица, помошта на 
техничкиот советник да биде на товар на Буџетот на РМ. 

Законските одредби во однос на вештачењето, всушност оневозможуваат во 
текот на постапката во бесконечност да се развлекува докажувањето на 
определени факти со помош на вешти лица, на начин што секоја од странките 
во постапката ќе прилага свое вештачење, кои доколку се спротивни, а тоа 
најчесто ќе се случува, ќе доведе до наложување на трето вештачење од 
страна на судот, како би се отстраниле противречностите во претходните 
вештачење и до оптоварување на постапката. Користењето на техничките 
советници, ја поедноставува постпката, на начин што со нивна помош, ќе се 
укаже на недоследности или нелогичности во изготвеното вештачење, со што 
истото ќе изгуби во својата доказна сила. 

 

 

таквата изјава или известување не може да се користат во натамошната 
постапка.

Во членот 307 ставови 6 и 7 предвидени се уште две ограничувања во 
постапката за прибирање изјави или известувања од страна на бранителот:

− доколку лицето од кое се бара изјава или известување се наоѓа во 
притвор, бранителот мора да добие посебно одобрение од судијата на 
претходната постапка, откако претходно лицето разговарало со неговиот 
бранител и било испитано од јавниот обвинител;

− бранителот мора да го запре собирањето на податоци од обвинетото 
лице или од лице што не е обвинето, ако од неговата изјава произлегува 
дека се товари себеси, или би се изложило на кривично гонење и 
ваквите изјави не може да се користат против лицето што ги дало.

Дополнителни инструменти на бранителот на осомничениот, во однос на 
собирање на докази во корист на одбраната на обвинетиот, се дадени во 
ставовите 8 и 9 од истиот член:

− Доколку лицето може да даде известувања корисни за одбраната, а не сака 
да даде известување, бранителот може да побара од јавниот обвинител да 
го повика и испита лицето. Ваквото испитување се спроведува во присуство 
на бранителот, кој прв поставува прашања. Ова право на бранителот има 
едно ограничување – доколку се работи за осомничени или обвинети во 
иста постапка, истото не се применува, што е и разбирливо, осомничено и 
обвинето лице, во постапката која се води против него има определни 
права, кои доколку биде повикано пред јавниот обвинител за да даде свој 
исказ во својство на сведок, би биле нарушени.

− Бранителот може да побара да се спроведе доказно рочиште, секако во 
однос на докази и под услови, предвидени во законот, кога вакво рочиште 
може да се бара.

Во членот 309 од ЗКП, предвидено е правото на бранителот, да побара 
пристап до приватни простории или простории кои не се отворени за 
јавноста, во дом и други простории пврзани со домот. Доколку лицата кои 
располагаат со овие простории, не му дозволат пристап, бранителот е овластен 
да се обрати до судот со барање за пристап до истите, а судот пристапот ќе го 
одобри со наредба, која мора да е образложена и во која ќе се наведе и 
начинот на конкретното спроведување на наредбата.

Согласно на чл. 311 од ЗКП, бранителот има право да побара податоци и 
известувања од државни органи, од органите на единиците на локалната 
самоуправа, од правни и физички лица што вршат јавни овластувања и од 
други правни лица и да бара да му се достават документи, списи и 
известувања. Наведените органи се должни да постапат по барањето на 
бранителот во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето, а доколку се 
работа за постапка во која према осомниченото лице е определена мерка 
притвор, во рок од седум дена од денот на приемот на барањето.

Во случај да не биде одговорено во рокот предвиден во законот, од страна на 
субјектите до кои се обратил, бранителот може да бара од судијата на 
претходната постапка да нареди да му се достават бараните податоци, а во 
текот на главната расправа ваквото барање се упатува до судот. Доколку не се 
постапи ниту по барањето доставено од судот, во ставот 4 предвидено е 
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5. ДОКАЗНИ СРЕДСТВА 

Методологија: Power point презентација 
Едукаторот ги изнесува најважните одредби за доказните средства со осврт на 
испитување на обвинет и сведоци.  
Траење: 20 минути

5.1. ИСПИТУВАЊЕ НА ОБВИНЕТ (чл. 205-211 од ЗКП)

Во членот 21 од ЗКП е дадена дефиниција на обвинетиот според која обвинет е 
лице против кое е потврден обвинителен акт, поднесен обвинителен предлог, 
поднесен предлог за примена на мерка за безбедност, поднесена приватна тужба 
или поднесен предлог за издавање на казнен налог. Исто така, наведено е дека 
изразот обвинет во законот се употребува и како општ назив за осомничен, 
обвинет и осуден со што се надминуваат разните дилеми кои се јавуваат заради 
различната терминологија во одделни членови од законот. Таков е и случајот со 
терминологијата Исказ на обвинет во главата за доказни средства каде што изразот 
обвинет е употребен како општ термин кој се однесува и на осомничениот во 
истражната постапка.

Со новиот ЗКП испитувањето на обвинетиот е предвидено како доказно 
средство со што му се дава карактер на доказ со валидна доказна сила во 
кривичната постапка која има еднакво значење како и остантите докази. Ваквата 
поставеност на исказот на обвинетиот кое е сосема спротивно од сегашното кога 
исказот на обвинетиот не претставува доказ, има две различни значења. Првото 
се согледува во можноста ваквиот исказ да се цени како и сите други докази, па 
со тоа и на штета на обвинетиот, а второто е правото на обвинетиот да даде своја 
одбрана во однос на кривичното дело за кое се обвинува и за основаноста на 
сомневањето дека тој е сторител на делото.

Оттука, може да се заклучи дека испитувањето на обвинетиот е моментот кога 
обвинетиот мора да дознае дека против него се води кривична постапка , па 
заради тоа мора да биде известен за какво кривично дело се товари, да му се 
презентираат доказите од кои произлегува основаноста на сомневањето, односно 
да разбере од кои факти и околности произлегува дека тој е обвинет за 
конкретното кривично дело. 

Затоа, при првото испитување обвинетиот ќе се праша дали го разбира 
јазикот на кој се води постапката, потоа ќе се повика да ги даде своите 
генералии, ќе се праша за занимањето, семејните прилики, образованието,  
имотната состојба, дали, кога и зошто е осудуван, дали и кога ја издржал 
изречената казна, дали против него се води постапка за некое друго кривично 
дело, а ако е малолетен кој му е законски застапник. Воедно, како и досега, ќе се 
поучи дека е должен да се јави на покана на судот и дека треба веднаш да ја 
соопшти секоја промена на адресата или намерата да го промени живеалиштето, 
односно престојувалиштето, а ќе се предупреди и за последиците ако не 
постапи така. 

 

 

Во однос на истражните дејствија на одбраната, исто така од посебна важност 
ќе биде осомничениот и бранителот, да знаат однапред што сакаат да 
постигнат во текот на постапката, кои одолности во корист на одбраната би ги 
потенцирале, а кои околности кои се во прилог на обвинението би можеле да 
бидат отстранети или да биде намалена нивната важност. Затоа бранителот 
мора да има јасен план за насоката на одбраната, при одлучување за 
разговор со определно лице, да има во предвид дека можеби покорисно би 
било од истото воопшто да не зема изјава, или воопшто и да не го повикува 
како сведок пред судот. 

Бранителот и самиот осомничен, согласно на чл. 302 од ЗКП, од јавниот 
обвинител, до завршување на истражната постапка, добива известување дека 
истата е завршена, како и известување дека сите докази му се на располагање 
во архивата на обвинителството, каде може да ги прегледа и изврши препис. 
Притоа, јавниот обвинител е должен да ги презентира сите докази до кои 
дошол во текот на претходната постапка, како доказите кои се против 
осомничениот, така и доказите кои одат во негова корист. На ваков начин, 
одбраната се запознава со сите докази кои јавниот обвинител ги прибрал, што 
и овозможува да одреди своја точна стратегија и правец на дејствување. 
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5. ДОКАЗНИ СРЕДСТВА 

Методологија: Power point презентација 
Едукаторот ги изнесува најважните одредби за доказните средства со осврт на 
испитување на обвинет и сведоци.  
Траење: 20 минути

5.1. ИСПИТУВАЊЕ НА ОБВИНЕТ (чл. 205-211 од ЗКП)

Во членот 21 од ЗКП е дадена дефиниција на обвинетиот според која обвинет е 
лице против кое е потврден обвинителен акт, поднесен обвинителен предлог, 
поднесен предлог за примена на мерка за безбедност, поднесена приватна тужба 
или поднесен предлог за издавање на казнен налог. Исто така, наведено е дека 
изразот обвинет во законот се употребува и како општ назив за осомничен, 
обвинет и осуден со што се надминуваат разните дилеми кои се јавуваат заради 
различната терминологија во одделни членови од законот. Таков е и случајот со 
терминологијата Исказ на обвинет во главата за доказни средства каде што изразот 
обвинет е употребен како општ термин кој се однесува и на осомничениот во 
истражната постапка.

Со новиот ЗКП испитувањето на обвинетиот е предвидено како доказно 
средство со што му се дава карактер на доказ со валидна доказна сила во 
кривичната постапка која има еднакво значење како и остантите докази. Ваквата 
поставеност на исказот на обвинетиот кое е сосема спротивно од сегашното кога 
исказот на обвинетиот не претставува доказ, има две различни значења. Првото 
се согледува во можноста ваквиот исказ да се цени како и сите други докази, па 
со тоа и на штета на обвинетиот, а второто е правото на обвинетиот да даде своја 
одбрана во однос на кривичното дело за кое се обвинува и за основаноста на 
сомневањето дека тој е сторител на делото.

Оттука, може да се заклучи дека испитувањето на обвинетиот е моментот кога 
обвинетиот мора да дознае дека против него се води кривична постапка , па 
заради тоа мора да биде известен за какво кривично дело се товари, да му се 
презентираат доказите од кои произлегува основаноста на сомневањето, односно 
да разбере од кои факти и околности произлегува дека тој е обвинет за 
конкретното кривично дело. 

Затоа, при првото испитување обвинетиот ќе се праша дали го разбира 
јазикот на кој се води постапката, потоа ќе се повика да ги даде своите 
генералии, ќе се праша за занимањето, семејните прилики, образованието,  
имотната состојба, дали, кога и зошто е осудуван, дали и кога ја издржал 
изречената казна, дали против него се води постапка за некое друго кривично 
дело, а ако е малолетен кој му е законски застапник. Воедно, како и досега, ќе се 
поучи дека е должен да се јави на покана на судот и дека треба веднаш да ја 
соопшти секоја промена на адресата или намерата да го промени живеалиштето, 
односно престојувалиштето, а ќе се предупреди и за последиците ако не 
постапи така. 

 

 

Во однос на истражните дејствија на одбраната, исто така од посебна важност 
ќе биде осомничениот и бранителот, да знаат однапред што сакаат да 
постигнат во текот на постапката, кои одолности во корист на одбраната би ги 
потенцирале, а кои околности кои се во прилог на обвинението би можеле да 
бидат отстранети или да биде намалена нивната важност. Затоа бранителот 
мора да има јасен план за насоката на одбраната, при одлучување за 
разговор со определно лице, да има во предвид дека можеби покорисно би 
било од истото воопшто да не зема изјава, или воопшто и да не го повикува 
како сведок пред судот. 

Бранителот и самиот осомничен, согласно на чл. 302 од ЗКП, од јавниот 
обвинител, до завршување на истражната постапка, добива известување дека 
истата е завршена, како и известување дека сите докази му се на располагање 
во архивата на обвинителството, каде може да ги прегледа и изврши препис. 
Притоа, јавниот обвинител е должен да ги презентира сите докази до кои 
дошол во текот на претходната постапка, како доказите кои се против 
осомничениот, така и доказите кои одат во негова корист. На ваков начин, 
одбраната се запознава со сите докази кои јавниот обвинител ги прибрал, што 
и овозможува да одреди своја точна стратегија и правец на дејствување. 
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Секој прекин во испитувањето мора да биде назначен во снимката со јасно 
определување на времето на прекинување и продолжување, како и со 
назначување на причините за прекин и времетраењето на прекинот. Исто така, 
треба да се назначи и времето на завршување на испитувањето.

За испитувањето се изработуваат снимки во три примероци, од кои по еден 
примерок за јавниот обвинител и обвинетиот, а еден примерок се запечатува и 
се предава на судијата на претходната постапка. Јавниот обвинител ќе 
изработи писмен препис од снимката, и тој препис се приложува во списите на 
предметот. Снимката не смее да се објавува, емитува и користи за намени и 
цели надвор од кривичната постапка.

Откако ќе му се дадат поуките на обвинетиот, тој се прашува што има да наведе 
во своја одбрана. Испитувањето на обвинетиот се врши на начин што најнапред 
му се овозможува непречено да ја изнесе својата одбрана, да се изјасни за сите 
околности што го товарат и да ги изнесе сите факти што му служат за 
одбрана, при што може да користи потсетник, што претставува еден вид новина.

Откако обвинетиот ќе го заврши својот исказ, може да му се поставуваат 
прашања за доразјаснување на исказот, за отстранување на противречностите 
или неразбирливоста во неговото излагање. Прашањата треба да му се 
поставуваат јасно, разбирливо и прецизно, така што да може наполно да ги 
разбере. При испитувањето, и според новиот закон не смее да се поаѓа од 
претпоставката дека обвинетиот признал нешто што не признал, ниту смеат да му 
се поставуваат прашања во кои е веќе содржано како треба на нив да се одговори. 
Спрема обвинетиот не смее да се употреби измама за да се дојде до негова изјава 
или признание. Во секој случај испитувањето мора да е врши со почитување на 
личноста на обвинетиот. 

Во текот на испитувањето обвинетиот може да изврши препознавање на 
предмети кои се во врска со кривичното дело или што служат како доказ. 
Таквите предмети ќе му се покажат на обвинетиот заради препознавање, откако 
од него ќе се побара да ги опише. Обвинетиот може да биде однесен на местото 
каде се наоѓаат предметите, доколу истите не можат да се донесат во 
просториите на органот кој ја води постапката. 

5.2. ИСПИТУВАЊЕ НА СВЕДОЦИ (чл. 212-232 од ЗКП)

Сведочењето претставува обврска на секој човек и како таква опфаќа должност 
на сведокот да се јави на покана за сведочење и да даде вистинит исказ за се што 
му е познато во врска со некое кривично дело, за сторителот на делото или за 
околностите под кои се случил кривично правниот настан. Бидејќи сведокот е 
лице за кое е веројатно дека ќе може да даде известување за кривичното дело 
и сторителот и за други важни околности, произлегува дека и оштетениот и 
приватниот тужител исто така може да бидат сведоци во постапката.

Од должноста за сведочење изземени се лицата кои и со сегашниот закон не 
можеа да бидат сведоци, со тоа што во новиот ЗКП додадени се уште две нови 
категории на лица кои не можат да бидат сведоци и тоа: 

 

 

Она што е различно во поглед на испитувањето на обвинетиот според новиот 
ЗКП е потребата од дополнителни гаранции дека дадениот исказ на 
обвинетиот при негово испитување е даден доброволно, без било какви 
присилби или закани. Во оваа смисла, покрај поуките кои ги предвидува
сегашниот ЗКП, постојат и нови поуки за обвинетиот како што се: 

• поука дека дека не е должен да ја изнесува својата 
одбрана, ниту да одговара на поставените прашања, но 
доколку даде изјава таа може да се користи во постапката 
против него; 

• поука дека има право на преглед од лекар при потреба од 
медицински третман или заради утврдување на евентуални 
полициски пречекорувања. 

Законот предвидува можност на обвинетиот да се откаже доброволно од 
некое од правата, но тоа мора да го направи на недвосмислен начин со давање 
на изјава која мора да биде писмено забележана на записникот за испитување и 
потпишана од него. Ваквата одредба укажува на тоа дека постапката за 
испитување ќе биде подолготрајна заради потребата од давање изјави и 
потпишување на истите од страна на обвинетиот, бидејќи тоа значи дека ќе биде 
потребно да се печати записникот во делот до каде што е писмено забележана 
изјавата и да се потпишува. Сепак, тоа е законска одредба која во никој случај не 
смее да биде заобиколена кога обвинетиот се откажува од некое од правата. 
Самиот начин на кој тоа ќе се изведува е од практична природа и најверојатно ќе 
станува збор за прекинување на записникот и продолжување по потпишувањето 
на обвинетиот. Во секој случај изјавата за откажување од некое право потпишана 
од обвинетиот мора да биде составен дел од записникот, бидејќи секоја 
несоодветно дадена поука или постапување спротивно од законските одредби ќе 
го прават исказот на обвинетиот доказ обезбеден на незаконит начин и истиот 
нема да може да се користи во кривичната постапка.

Пред започнувањето на првото испитување, обвинетиот има право да биде 
информиран за правото на спогодување за вината со јавниот обвинител. 

Секој исказ на обвинетиот земен со употреба на сила, закана или други слични 
средства, или без присуство на бранител, спротивно на одредбите од законот 
не може да се користи во постапката, односно истиот претставува доказ 
обезбеден на незаконит начин.

Законот за кривична постапка предвидува можност за снимање на текот на  
испитувањето на обвинетиот, што претставува новина во однос на сегашниот 
закон. Ваквата одредба е дадена како можност, а не како задолжителна 
обврска и ќе зависи од проценката на јавниот обвинител дали ќе биде 
направена визуелно тонска снимка од испитувањето, или испитувањето ќе се 
врши со составување на записник. 

Во законот, начинот на снимање на исказот на обвинетиот не е прецизно 
определен, туку е предвидено дека истиот го пропишува Министерот за 
правда, по претходно прибавено мислење од Јавниот обвинител на РМ. Сепак 
некои општи правила на сминањето се дадени и е нагласено дека за снимањето 
обвинетиот посебно ќе се поучи, при што ќе се опомене за тоа дека снимените 
изјави може да се користат во постапката. 
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Секој прекин во испитувањето мора да биде назначен во снимката со јасно 
определување на времето на прекинување и продолжување, како и со 
назначување на причините за прекин и времетраењето на прекинот. Исто така, 
треба да се назначи и времето на завршување на испитувањето.

За испитувањето се изработуваат снимки во три примероци, од кои по еден 
примерок за јавниот обвинител и обвинетиот, а еден примерок се запечатува и 
се предава на судијата на претходната постапка. Јавниот обвинител ќе 
изработи писмен препис од снимката, и тој препис се приложува во списите на 
предметот. Снимката не смее да се објавува, емитува и користи за намени и 
цели надвор од кривичната постапка.

Откако ќе му се дадат поуките на обвинетиот, тој се прашува што има да наведе 
во своја одбрана. Испитувањето на обвинетиот се врши на начин што најнапред 
му се овозможува непречено да ја изнесе својата одбрана, да се изјасни за сите 
околности што го товарат и да ги изнесе сите факти што му служат за 
одбрана, при што може да користи потсетник, што претставува еден вид новина.

Откако обвинетиот ќе го заврши својот исказ, може да му се поставуваат 
прашања за доразјаснување на исказот, за отстранување на противречностите 
или неразбирливоста во неговото излагање. Прашањата треба да му се 
поставуваат јасно, разбирливо и прецизно, така што да може наполно да ги 
разбере. При испитувањето, и според новиот закон не смее да се поаѓа од 
претпоставката дека обвинетиот признал нешто што не признал, ниту смеат да му 
се поставуваат прашања во кои е веќе содржано како треба на нив да се одговори. 
Спрема обвинетиот не смее да се употреби измама за да се дојде до негова изјава 
или признание. Во секој случај испитувањето мора да е врши со почитување на 
личноста на обвинетиот. 

Во текот на испитувањето обвинетиот може да изврши препознавање на 
предмети кои се во врска со кривичното дело или што служат како доказ. 
Таквите предмети ќе му се покажат на обвинетиот заради препознавање, откако 
од него ќе се побара да ги опише. Обвинетиот може да биде однесен на местото 
каде се наоѓаат предметите, доколу истите не можат да се донесат во 
просториите на органот кој ја води постапката. 

5.2. ИСПИТУВАЊЕ НА СВЕДОЦИ (чл. 212-232 од ЗКП)

Сведочењето претставува обврска на секој човек и како таква опфаќа должност 
на сведокот да се јави на покана за сведочење и да даде вистинит исказ за се што 
му е познато во врска со некое кривично дело, за сторителот на делото или за 
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Од должноста за сведочење изземени се лицата кои и со сегашниот закон не 
можеа да бидат сведоци, со тоа што во новиот ЗКП додадени се уште две нови 
категории на лица кои не можат да бидат сведоци и тоа: 
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медицински третман или заради утврдување на евентуални 
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некое од правата, но тоа мора да го направи на недвосмислен начин со давање 
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не може да се користи во постапката, односно истиот претставува доказ 
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Законот за кривична постапка предвидува можност за снимање на текот на  
испитувањето на обвинетиот, што претставува новина во однос на сегашниот 
закон. Ваквата одредба е дадена како можност, а не како задолжителна 
обврска и ќе зависи од проценката на јавниот обвинител дали ќе биде 
направена визуелно тонска снимка од испитувањето, или испитувањето ќе се 
врши со составување на записник. 

Во законот, начинот на снимање на исказот на обвинетиот не е прецизно 
определен, туку е предвидено дека истиот го пропишува Министерот за 
правда, по претходно прибавено мислење од Јавниот обвинител на РМ. Сепак 
некои општи правила на сминањето се дадени и е нагласено дека за снимањето 
обвинетиот посебно ќе се поучи, при што ќе се опомене за тоа дека снимените 
изјави може да се користат во постапката. 
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За овие прашања е нагласено дека постои исклучок од забраната за нивно 
поставување во случаите кога одговорите на таквите прашања се непосредно и 
очигледно се поврзани со потребните разјаснувања на битните обележја на 
кривичното дело кое е предмет на постапката

Начинот на испитување на сведокот во новиот ЗКП е разработен во членовите 
219 до 221 и во однос на правилата за повикување на сведоците, испитувањето на 
сведоците кои имаат некаков недосток (глув, спеп сведок), испитување на сведоци 
преку толкувачи, препознавање на лица и предмети како и можноста за 
положување заклетва, нема многу големи промени во однос на одредбите од 
сегашниот закон. Она што се разликува во новиот ЗКП може да се сведе на 
следното:

1. Извршено е допрецизирање кај препознавањето на лица и предмети. Покрај 
досегашните одредби дека сведокот пред да пристапи кон препознавање на 
некои лице или предмет, потребно е прво да ги опише и да ги наведе знаците 
по кои се разликуваат, па дури потоа да му се покаже лицето заедно со 
други нему непознати лица, односно се предмети од ист вид, сега се 
допрецизираат следните работи:

• наведен е бројот на лица кои му се покажуваат и кои по правило 
треба да бидат меѓу пет и осум

• наведено е дека основните карактеристики на лицата кои на сведокот му 
се покажуваат заради препознавање се слични со оние што ги опишал, 
односно со предмети од ист или сличен вид

• внесена е обврска да биде прашан дали лицето или предметот може да го 
препознае со сигурност или со определен степен на веројатност, со што 
му се дава можност процентуално да ја искаже веројатноста 

• во случај на потврден одговор, сведокот треба да го покаже 
препознатото лице, односно предмет. 

2. Понатаму, во законот изричито се наведува едно право на лицата врз кои се 
врши препознавање, (кое досега во практиката не се спроведуваше секогаш), а 
тоа е нивната поука дека можат да повикаат бранител по свој избор, односно 
дека имаат право да им биде обезбеден бранител и дека ќе се одложи 
препознавањето до доаѓањето на бранителот, но најдоцна во рок од два часа од 
времето кога е известен бранителот. 

3. Нагласено е дека пред донесување наредба за спроведување истражна 
постапка, препознавањето се врши во присуство на јавниот обвинител, на 
тој начин што лицето кое е предмет на препознавање не може да го види 
сведокот, ниту пак сведокот може да го види тоа лице пред да пристапи кон 
препознавањето. 

4. Кај положувањето на заклетва постојат измени во категориите лица кои не 
смеат да се заколнуваат. Така, покрај малолетните лица кои и сега не смеат 
да се заколнуваат, внесени се и лицата кои поради својата душевна состојба 
не можат да го сфатат значењето на заклетвата. Втората разлика во врска 
со заклетвата во однос на сегашниот ЗКП, е што сега лицата за кои е 
докажано или постои основано сомневање дека го извршиле или учествувле 
во кривичното дело поради кое се испитуваат не се изземени од полагање 
заклетва. 

5. Уште една новина во Законот за кривична постапка е можноста за снимање
на испитувањето на сведокот со визуелно тонски средства во сите фази на 

 

 

− малолетно лице кое со оглед на својата возраст и душевна 
развиеност не е способно да го сфати значењето на своето право 
дека не мора да сведочи освен ако самиот обвинет го бара тоа;

− лице кое поради својата душевна или телесна болест, односно 
својата возраст воопшто не е во состојба да сведочи.

Исто така во оваа категорија лица кои не можат да бидат сведоци се ставени и 
лицата кои со својот исказ би ја повредиле должноста за чување деловна тајна 
во однос на тоа што го дознале во вршењето на своето занимање, какви што се 
верскиот исповедник, адвокатот и лекарот, кои досега беа ставени во од 
категоријата на лица кои се ослободени од должноста за сведочење.

За разлиика од нив, посвоителот и посвоеникот на обвинетиот преместени се 
од категоријата на лица кои неможат да бидат сведоци во категоријата на лица 
ослободени од должноста на сведочење, што е логична промена, со оглед на 
останатите лица кои се наоѓаат во оваа категорија, односно: 

• брачниот и вонбрачниот другар на обвинетиот; 
• роднините на обвинетиот по крв во права линија, роднините 

во странична линија заклучно до трет степен, како и роднините 
по сватовство заклучно до вториот степен

Одредбите за предупредување на оваа категорија лица дека не мораат да 
сведочат се потполно исти како и во сегашниот закон. 

Случаите во кои постои забраната за користење на исказ на сведок добиен со 
повреда на одредбите за испитување на сведоци се како и во сегашниот ЗКП и 
тоа се следните случаи:

• кога е испитано како сведок лице кое не може да биде сведок или лице 
кое не мора да сведочи, а за тоа не е предупредено или изречно не се 
откажало од тоа право или ако предупредувањето и откажувањето не е 
забележано во записникот; 

• кога е испитан малолетник кој не може да го сфати значењето на 
правото дека не мора да сведочи; 

• кога исказот на сведокот е изнуден со сила, со закана или со друго 
слично забрането средство. 

Во членовите 216 и 217 од ЗКП се дадени одредби кои се однесуваат на 
правата на сведоците во однос на нивното испитување. Прво, наглесено е 
правото на сведокот да не одговара на одредени прашања кога постои 
веројатност дека со тоа би се изложил себеси или својот близок роднина на 
тежок срам, значителна материјална штета или кривично гонење, кое постои и 
во сегашниот закон, а дополнително се допрецизирани одсредбите за прашањата 
кои не смеат да му се поставуваат на сведокот. Такви прашања се следните:

• прашања кои се однесуваат на нивниот сексуален живот и сексуалните 
склоности

• прашања кои се однесуваат на политичкото и идеолошкото 
определување, 

• прашања кои се однесуваат на расното, национално и етничко потекло, 
• прашања за моралните критериуми и други особено лични и семејни 

околности
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досегашните одредби дека сведокот пред да пристапи кон препознавање на 
некои лице или предмет, потребно е прво да ги опише и да ги наведе знаците 
по кои се разликуваат, па дури потоа да му се покаже лицето заедно со 
други нему непознати лица, односно се предмети од ист вид, сега се 
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• наведен е бројот на лица кои му се покажуваат и кои по правило 
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• во случај на потврден одговор, сведокот треба да го покаже 
препознатото лице, односно предмет. 
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препознавањето до доаѓањето на бранителот, но најдоцна во рок од два часа од 
времето кога е известен бранителот. 

3. Нагласено е дека пред донесување наредба за спроведување истражна 
постапка, препознавањето се врши во присуство на јавниот обвинител, на 
тој начин што лицето кое е предмет на препознавање не може да го види 
сведокот, ниту пак сведокот може да го види тоа лице пред да пристапи кон 
препознавањето. 

4. Кај положувањето на заклетва постојат измени во категориите лица кои не 
смеат да се заколнуваат. Така, покрај малолетните лица кои и сега не смеат 
да се заколнуваат, внесени се и лицата кои поради својата душевна состојба 
не можат да го сфатат значењето на заклетвата. Втората разлика во врска 
со заклетвата во однос на сегашниот ЗКП, е што сега лицата за кои е 
докажано или постои основано сомневање дека го извршиле или учествувле 
во кривичното дело поради кое се испитуваат не се изземени од полагање 
заклетва. 

5. Уште една новина во Законот за кривична постапка е можноста за снимање
на испитувањето на сведокот со визуелно тонски средства во сите фази на 

 

 

− малолетно лице кое со оглед на својата возраст и душевна 
развиеност не е способно да го сфати значењето на своето право 
дека не мора да сведочи освен ако самиот обвинет го бара тоа;

− лице кое поради својата душевна или телесна болест, односно 
својата возраст воопшто не е во состојба да сведочи.

Исто така во оваа категорија лица кои не можат да бидат сведоци се ставени и 
лицата кои со својот исказ би ја повредиле должноста за чување деловна тајна 
во однос на тоа што го дознале во вршењето на своето занимање, какви што се 
верскиот исповедник, адвокатот и лекарот, кои досега беа ставени во од 
категоријата на лица кои се ослободени од должноста за сведочење.

За разлиика од нив, посвоителот и посвоеникот на обвинетиот преместени се 
од категоријата на лица кои неможат да бидат сведоци во категоријата на лица 
ослободени од должноста на сведочење, што е логична промена, со оглед на 
останатите лица кои се наоѓаат во оваа категорија, односно: 

• брачниот и вонбрачниот другар на обвинетиот; 
• роднините на обвинетиот по крв во права линија, роднините 

во странична линија заклучно до трет степен, како и роднините 
по сватовство заклучно до вториот степен

Одредбите за предупредување на оваа категорија лица дека не мораат да 
сведочат се потполно исти како и во сегашниот закон. 

Случаите во кои постои забраната за користење на исказ на сведок добиен со 
повреда на одредбите за испитување на сведоци се како и во сегашниот ЗКП и 
тоа се следните случаи:

• кога е испитано како сведок лице кое не може да биде сведок или лице 
кое не мора да сведочи, а за тоа не е предупредено или изречно не се 
откажало од тоа право или ако предупредувањето и откажувањето не е 
забележано во записникот; 

• кога е испитан малолетник кој не може да го сфати значењето на 
правото дека не мора да сведочи; 

• кога исказот на сведокот е изнуден со сила, со закана или со друго 
слично забрането средство. 

Во членовите 216 и 217 од ЗКП се дадени одредби кои се однесуваат на 
правата на сведоците во однос на нивното испитување. Прво, наглесено е 
правото на сведокот да не одговара на одредени прашања кога постои 
веројатност дека со тоа би се изложил себеси или својот близок роднина на 
тежок срам, значителна материјална штета или кривично гонење, кое постои и 
во сегашниот закон, а дополнително се допрецизирани одсредбите за прашањата 
кои не смеат да му се поставуваат на сведокот. Такви прашања се следните:

• прашања кои се однесуваат на нивниот сексуален живот и сексуалните 
склоности

• прашања кои се однесуваат на политичкото и идеолошкото 
определување, 

• прашања кои се однесуваат на расното, национално и етничко потекло, 
• прашања за моралните критериуми и други особено лични и семејни 

околности

 

 



48 НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА НОВИОТ ЗКП

На главна расправа за заштитата на сведокот одлучува на судијата, односно 
советот за оцена на обвинителниот акт при поднесување на обвинителниот акт, а 
по писмен предлог на јавниот обвинител. Доколку го прифати предлогот судот ќе 
му опредлеи псевдоним,(доколку таков претходно не му е определен) и ќе го 
определи посебниот начин на учество во постапката и испитувањето. 

Посебниот начин на испитување може да се состои во прикривање на 
идентитетот (член 229 од ЗКП), а во определени случаи и изгледот на 
загрозениот сведок- (член 230 од ЗКП). Во зависност од ова, важат следните 
правила:

− Ако посебниот начин на испитување на сведокот се однесува само на 
прикривање на личните податоци, испитувањето ќе се спроведе под 
псевдоним без наведување на другите лични податоци, а останатиот дел 
од испитувањето ќе се спроведе според општите одредби за испитување 
сведок, со тоа што записникот загрозениот сведок го потпишува со 
псевдонимот.

− Ако посебниот начин на испитување на загрозениот сведок се однесува 
освен на прикривање на личните податоците и на прикривање на 
изгледот на загрозениот сведок, испитувањето ќе се спроведе со помош 
на технички уреди за пренос на слика и тон, при што ликот на 
загрозениот сведок и неговиот глас се изменети. При тоа загрозениот 
сведок, може да се наоѓа во посебна просторија, која физички е одвоена 
од просторијата во која се наоѓаат судијата и другите учесници во 
постапката.  

Пред главната расправа, јавниот обвинител до судијата, односно советот за 
оцена на обвинителниот акт, при поднесување на обвинителниот акт доставува 
во запечатен коверт, писмено образложениот предлог за посебниот начин на 
испитување на загрозениот сведок. По ваквиот предлог судот одлучува со 
решение, најдоцна во рок од 48 часа од приемот на предлогот. Ако судот го 
прифати предлогот, ќе го определи со решение псевдонимот на загрозениот 
сведок, ако дотогаш не бил определен, како и посебниот начин на учество во 
постапката и на испитувањето. Против ваквото решение, не е дозволена жалба.

Во член 231 од ЗКП, предвидени се следните права на одбраната при 
испитување на загрозени сведоци на главната расправа:

- При испитувањето на загрозените сведоци на главната расправа 
посебно ќе се внимава на правото на обвинетиот и на неговиот бранител 
да имаат соодветна и доволна можност да ги оспоруваат и да ги 
проверуваат нивните исказ.

- Пресудата не може да се темели само врз основа на исказот на 
загрозениот сведок прибавен со примена на одредбите за прикривање 
на неговиот идентитет или изгледот заради негова заштита и заштита на 
неговите блиски лица.

5.2.2. Испитување на посебно ранливи жртви и сведоци 

ЗКП во општите одредби ја воведува и категоријата посебно ранливи жртви и 
сведоци, кои имаат и посебно предвидени права. Во одредбите за распит на 
сведоци, се дефинирани и условите под кои се испитува вакво лице. Така, 

 

 

постапката кое се врши на предлог на странките. Покрај тоа, предвидено е 
задолжително снимање на испитувањето, во случај кога се работи за
малолетни лица што не навршиле 16 години и кои се оштетени со 
кривичното дело, како и ако постојат основи за страв дека сведокот нема да 
може да се испита на главната расправа.

5.2.1. Заштита на сведоци 
Условите за заштита на определени сведоци се дадени во членот 226 од ЗКП, 
а начинот на нивна заштита и испитување во текот на постапката, во членовите 
227-231 од ЗКП. Заштитата на загрозениот сведок се состои во следното:

• посебен начин на испитување и учество во постапката уредени со 
овој закон и 

• примена на мерки за заштита вон постапката уредени со посебен закон. 

Доколку лицето ги исполнува условите да претставува загрозен сведок (кога 
постои веројатност дека со давањето исказ или со одговор на определено 
прашање, би се изложило себеси или нему блиско лице на сериозна опасност 
по животот, здравјето или физичкиот интегритет), таквиот сведок може да го 
одложи давањето исказ или изнесувањето на свои податоци, додека не се 
обезбедат услови за негова заштита.

Загрозениот сведок во текот на постапката може да се откаже од правото на 
посебен начин на учество и на испитување и во таков случај ќе се испита 
според општите правила за испитување на сведоци. Притоа, претходниот исказ 
кој е даден според правилата за посебен начин на испитување 
на загрозен сведок може да се користи во текот на испитувањето според општите 
правила, а потоа се издвојува од списите и му се предава на судијата на 
претходната постапка на чување во запечатен плик. 

Заштитата на сведокот во претходна постапка ја обезбедува јавниот 
обвинител со преземање мерки за заштита на загрозениот сведок за што 
веднаш треба да го запознае сведокот со преземените мерки. Во таков случај, 
јавниот обвинител определува псевдонимот на загрозениот сведок со 
решение, и воедно го опредлеува и посебниот начин на учество во постапката 
и на испитувањето. Важно е да се нагласи дека на испитувањето на 
загрозениот сведок во претходната постапка не присуствуваат обвинетиот и 
неговиот бранителот, ниту оштетениот и неговиот законски застапник, што е 
сосема логично кога се имаат во вид околностите зарди кои му е даден таков 
третман. 

Податоците за загрозениот сведок јавниот обвинител ќе ги запечати во 
посебен плик и тоа ќе го забележи во списот, користејќи го псевдонимот на 
загрозениот сведок. Запечатениот плик со податоците за загрозениот сведок 
може да ги побара и да ги отвори само второстепениот суд кога одлучува по 
жалба. 

На загрозениот сведок не смее да му се поставуваат прашања со кои на 
директен или индиректен начин би го открил својот идентитет, местото на 
живеење, вработеноста и членовите на семејството, а лицата кои во кое било 
својство ќе ги дознаат податоците за загрозениот сведок се должни да ги чуваат 
како класифицирана информација.

 

 



49МОДУЛ: 2 ИСТРАЖНА ПОСТАПКА

На главна расправа за заштитата на сведокот одлучува на судијата, односно 
советот за оцена на обвинителниот акт при поднесување на обвинителниот акт, а 
по писмен предлог на јавниот обвинител. Доколку го прифати предлогот судот ќе 
му опредлеи псевдоним,(доколку таков претходно не му е определен) и ќе го 
определи посебниот начин на учество во постапката и испитувањето. 

Посебниот начин на испитување може да се состои во прикривање на 
идентитетот (член 229 од ЗКП), а во определени случаи и изгледот на 
загрозениот сведок- (член 230 од ЗКП). Во зависност од ова, важат следните 
правила:

− Ако посебниот начин на испитување на сведокот се однесува само на 
прикривање на личните податоци, испитувањето ќе се спроведе под 
псевдоним без наведување на другите лични податоци, а останатиот дел 
од испитувањето ќе се спроведе според општите одредби за испитување 
сведок, со тоа што записникот загрозениот сведок го потпишува со 
псевдонимот.

− Ако посебниот начин на испитување на загрозениот сведок се однесува 
освен на прикривање на личните податоците и на прикривање на 
изгледот на загрозениот сведок, испитувањето ќе се спроведе со помош 
на технички уреди за пренос на слика и тон, при што ликот на 
загрозениот сведок и неговиот глас се изменети. При тоа загрозениот 
сведок, може да се наоѓа во посебна просторија, која физички е одвоена 
од просторијата во која се наоѓаат судијата и другите учесници во 
постапката.  

Пред главната расправа, јавниот обвинител до судијата, односно советот за 
оцена на обвинителниот акт, при поднесување на обвинителниот акт доставува 
во запечатен коверт, писмено образложениот предлог за посебниот начин на 
испитување на загрозениот сведок. По ваквиот предлог судот одлучува со 
решение, најдоцна во рок од 48 часа од приемот на предлогот. Ако судот го 
прифати предлогот, ќе го определи со решение псевдонимот на загрозениот 
сведок, ако дотогаш не бил определен, како и посебниот начин на учество во 
постапката и на испитувањето. Против ваквото решение, не е дозволена жалба.

Во член 231 од ЗКП, предвидени се следните права на одбраната при 
испитување на загрозени сведоци на главната расправа:

- При испитувањето на загрозените сведоци на главната расправа 
посебно ќе се внимава на правото на обвинетиот и на неговиот бранител 
да имаат соодветна и доволна можност да ги оспоруваат и да ги 
проверуваат нивните исказ.

- Пресудата не може да се темели само врз основа на исказот на 
загрозениот сведок прибавен со примена на одредбите за прикривање 
на неговиот идентитет или изгледот заради негова заштита и заштита на 
неговите блиски лица.

5.2.2. Испитување на посебно ранливи жртви и сведоци 

ЗКП во општите одредби ја воведува и категоријата посебно ранливи жртви и 
сведоци, кои имаат и посебно предвидени права. Во одредбите за распит на 
сведоци, се дефинирани и условите под кои се испитува вакво лице. Така, 

 

 

постапката кое се врши на предлог на странките. Покрај тоа, предвидено е 
задолжително снимање на испитувањето, во случај кога се работи за
малолетни лица што не навршиле 16 години и кои се оштетени со 
кривичното дело, како и ако постојат основи за страв дека сведокот нема да 
може да се испита на главната расправа.

5.2.1. Заштита на сведоци 
Условите за заштита на определени сведоци се дадени во членот 226 од ЗКП, 
а начинот на нивна заштита и испитување во текот на постапката, во членовите 
227-231 од ЗКП. Заштитата на загрозениот сведок се состои во следното:

• посебен начин на испитување и учество во постапката уредени со 
овој закон и 

• примена на мерки за заштита вон постапката уредени со посебен закон. 

Доколку лицето ги исполнува условите да претставува загрозен сведок (кога 
постои веројатност дека со давањето исказ или со одговор на определено 
прашање, би се изложило себеси или нему блиско лице на сериозна опасност 
по животот, здравјето или физичкиот интегритет), таквиот сведок може да го 
одложи давањето исказ или изнесувањето на свои податоци, додека не се 
обезбедат услови за негова заштита.

Загрозениот сведок во текот на постапката може да се откаже од правото на 
посебен начин на учество и на испитување и во таков случај ќе се испита 
според општите правила за испитување на сведоци. Притоа, претходниот исказ 
кој е даден според правилата за посебен начин на испитување 
на загрозен сведок може да се користи во текот на испитувањето според општите 
правила, а потоа се издвојува од списите и му се предава на судијата на 
претходната постапка на чување во запечатен плик. 

Заштитата на сведокот во претходна постапка ја обезбедува јавниот 
обвинител со преземање мерки за заштита на загрозениот сведок за што 
веднаш треба да го запознае сведокот со преземените мерки. Во таков случај, 
јавниот обвинител определува псевдонимот на загрозениот сведок со 
решение, и воедно го опредлеува и посебниот начин на учество во постапката 
и на испитувањето. Важно е да се нагласи дека на испитувањето на 
загрозениот сведок во претходната постапка не присуствуваат обвинетиот и 
неговиот бранителот, ниту оштетениот и неговиот законски застапник, што е 
сосема логично кога се имаат во вид околностите зарди кои му е даден таков 
третман. 

Податоците за загрозениот сведок јавниот обвинител ќе ги запечати во 
посебен плик и тоа ќе го забележи во списот, користејќи го псевдонимот на 
загрозениот сведок. Запечатениот плик со податоците за загрозениот сведок 
може да ги побара и да ги отвори само второстепениот суд кога одлучува по 
жалба. 

На загрозениот сведок не смее да му се поставуваат прашања со кои на 
директен или индиректен начин би го открил својот идентитет, местото на 
живеење, вработеноста и членовите на семејството, а лицата кои во кое било 
својство ќе ги дознаат податоците за загрозениот сведок се должни да ги чуваат 
како класифицирана информација.
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затворен простор. Непосредното забележување може да биде направено со 
сетилата за вид, слух, мирис, допир или вкус. 

Увидот го презема јавниот обвинител, а по негово овластување може да го 
преземе и правосудната полиција кога за утврдување или разјаснување на 
некаков важен факт во постапката е потребно непосредно забележување. На 
увидот можат да присутвуваат осомничениот, неговиот бранител и оштетениот, 
но нивното отсуство не го одлага преземањето на увидот. Увидот, како доказно 
средство, за да има своја доказна вредност, како и заради заштита на правата 
на другата странка во постапката, мора да биди извршен согласно законските 
одредби. 

За преземениот увид се составува записник. Правилата за составување на 
ваквиот записник се содржани во општата одредба за записникот од член 89 од 
ЗКП според која за секое преземено дејствие во текот на кривичната постапка се 
составува записник истовремено кога се врши дејствието, а ако тоа не е можно, 
непосредно по тоа. Поблиски одредби за содржината на записникот за увид се 
дадени во ставот 3 од членот 90 од ЗКП, каде е е определено дека при 
преземање на увид во записникот се внесуваат и податоци што се важни со 
оглед на природата на таквото дејствие или за утврдување на идентичноста на 
одделни предмети (опис, мери и големина на предметите или трагите, ставање 
на ознака врз предметите и друго).

Од увидот можат да бидат направени скици, цртежи, планови, 
фотографии, забелешки на електронски, механички и други направи за тонско 
или визуелно-тонско снимање и стенографски белешки. Сето тоа, согласно 
истиот член се наведува во записникот и се приклучува кон записникот. 

Записникот за увид мора да ги содржи и сите други потребни идентификациони 
елементи, определени во членот 90 став 1 од ЗКП, како називот на државниот 
орган пред кој се врши дејствието, местото каде што се врши дејствието, 
денот и часот кога дејствието е започнато и завршено, имињата и 
презимињата на присутните лица и во кое својство присуствуваат, како и 
назначување на кривичниот предмет според кој се презема дејствието и секако 
потпис на лицето кое го вршело увидот, а ако има и записничар и негов потпис. 

Реконструкцијата претставува дејствие на повторување на некој настан или 
ситуација во приближно исти услови во кои се случил кривично правниот 
настан. Неа ја определува органот што ја води постапката во случаи кога треба 
да се проверат прибавените докази или да се утврдат фактите кои се од 
значење за разјаснување на работите. Ако во исказите на одделни сведоци или 
обвинети, дејствијата или ситуациите се различно прикажани, реконструкцијата 
на настанот, по правило, посебно ќе се изврши со секој од нив. Реконструкцијата 
треба да се прави на начин со кој не се навредува јавниот ред и морал или се 
доведува во опасност животот или здравјето на луѓето.

Со новиот ЗКП е предвидена можност за реконструкција со користење на 
компјутерски симулации. 

Органот што врши увид или реконструкција може да побара помош од стручно 
лице од криминалистичко-техничка, сообраќајна или друга струка, кое, по потреба, 
ќе помогне во пронаоѓањето, обезбедувањето или опишувањето на трагите, ќе 
изврши потребни мерења и снимања, ќе направи скици и 

 

 

доколку за некој оштетен и сведок за кој органот што ја води постапката ќе 
утврди дека со оглед на возраста, здравствената состојба, природата или 
последиците од кривичното дело, односно поради други околности на случајот 
влегуваат во категоријата на посебно ранливи жртви и сведоци, малолетно 
лице жртва на трговија со луѓе, насилство или сексуална злоупотреба и дека 
испитувањето во просториите на органот што ја води постапката би имало 
штетни последици по нивното психичко или физичко здравје, предвиден и 
посебен начин на испитување, кој се состои во следното: 

- Ако органот што ја води постапката оцени дека тоа е потребно, на 
ваквиот сведок ќе му постави полномошник за време на испитувањето.

- Прашањата на сведокот од оваа категорија, можат да се поставуваат 
само преку органот што ја води постапката, кој спрема таквото лице 
треба да се однесува со посебно внимание за да се избегнат штетните 
последици на кривичната постапка врз неговата личност, телесното и 
душевното здравје. 

- Испитувањето може да се врши со помош на психолог, социјален 
работник или друго стручно лице, а органот што ја води постапката може 
да одлучи лицето да се испита со употреба на технички средства за 
пренос на слика и звук, без присуство на странките и другите учесници 
во постапката во просторијата во која се наоѓа оштетениот или сведокот, 
така што странките, бранителот и лицата што имаат право да му 
поставуваат прашања, тоа го прават со посредство на органот што ја 
води постапката, психолог, педагог, социјален работник или друго 
стручно лице.

- При испитувањето, судот може да ја исклучи јавноста. 

- Кога како ранлива категорија на жртва се јавува дете (член 54 став 5), 
судот е должен да како посебна мерка на заштита да определи 
поединечно или заедно со другите посебни мерки на заштита, видео и 
тонскиот запис од испитувањето на детето да се користи како доказ во 
постапката. Во таков случај само по исклучок, заради нови околности на 
случајот, детето жртва може да биде испитано само уште еднаш и тоа со 
употреба на технички средства за комуникација.

5.3. УВИД И РЕКОНСТРУЦИЈА (чл. 233-235 од ЗКП)

Методологија: Power point презентација 
Едукаторот ги презентира одредби за увид, реконструкција вештачење, со 
осврт на различните видови вештачења, одредбите за технички советници, 
електронски доказ и снимка
Траење: 20 минути

Увидот претставува дејствие со кое се обезбедуваат докази по пат на 
непосредно забележување. Увидот може да се врши на местото каде што е 
извршено кривичното дело, но и на секое друго место на кое може да се 
направи непосредно забележување кое е важно за кривичната постапка. 
оттука може да се каже дека увидот може да се врши во отворен и во 
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затворен простор. Непосредното забележување може да биде направено со 
сетилата за вид, слух, мирис, допир или вкус. 

Увидот го презема јавниот обвинител, а по негово овластување може да го 
преземе и правосудната полиција кога за утврдување или разјаснување на 
некаков важен факт во постапката е потребно непосредно забележување. На 
увидот можат да присутвуваат осомничениот, неговиот бранител и оштетениот, 
но нивното отсуство не го одлага преземањето на увидот. Увидот, како доказно 
средство, за да има своја доказна вредност, како и заради заштита на правата 
на другата странка во постапката, мора да биди извршен согласно законските 
одредби. 

За преземениот увид се составува записник. Правилата за составување на 
ваквиот записник се содржани во општата одредба за записникот од член 89 од 
ЗКП според која за секое преземено дејствие во текот на кривичната постапка се 
составува записник истовремено кога се врши дејствието, а ако тоа не е можно, 
непосредно по тоа. Поблиски одредби за содржината на записникот за увид се 
дадени во ставот 3 од членот 90 од ЗКП, каде е е определено дека при 
преземање на увид во записникот се внесуваат и податоци што се важни со 
оглед на природата на таквото дејствие или за утврдување на идентичноста на 
одделни предмети (опис, мери и големина на предметите или трагите, ставање 
на ознака врз предметите и друго).

Од увидот можат да бидат направени скици, цртежи, планови, 
фотографии, забелешки на електронски, механички и други направи за тонско 
или визуелно-тонско снимање и стенографски белешки. Сето тоа, согласно 
истиот член се наведува во записникот и се приклучува кон записникот. 

Записникот за увид мора да ги содржи и сите други потребни идентификациони 
елементи, определени во членот 90 став 1 од ЗКП, како називот на државниот 
орган пред кој се врши дејствието, местото каде што се врши дејствието, 
денот и часот кога дејствието е започнато и завршено, имињата и 
презимињата на присутните лица и во кое својство присуствуваат, како и 
назначување на кривичниот предмет според кој се презема дејствието и секако 
потпис на лицето кое го вршело увидот, а ако има и записничар и негов потпис. 

Реконструкцијата претставува дејствие на повторување на некој настан или 
ситуација во приближно исти услови во кои се случил кривично правниот 
настан. Неа ја определува органот што ја води постапката во случаи кога треба 
да се проверат прибавените докази или да се утврдат фактите кои се од 
значење за разјаснување на работите. Ако во исказите на одделни сведоци или 
обвинети, дејствијата или ситуациите се различно прикажани, реконструкцијата 
на настанот, по правило, посебно ќе се изврши со секој од нив. Реконструкцијата 
треба да се прави на начин со кој не се навредува јавниот ред и морал или се 
доведува во опасност животот или здравјето на луѓето.

Со новиот ЗКП е предвидена можност за реконструкција со користење на 
компјутерски симулации. 

Органот што врши увид или реконструкција може да побара помош од стручно 
лице од криминалистичко-техничка, сообраќајна или друга струка, кое, по потреба, 
ќе помогне во пронаоѓањето, обезбедувањето или опишувањето на трагите, ќе 
изврши потребни мерења и снимања, ќе направи скици и 

 

 

доколку за некој оштетен и сведок за кој органот што ја води постапката ќе 
утврди дека со оглед на возраста, здравствената состојба, природата или 
последиците од кривичното дело, односно поради други околности на случајот 
влегуваат во категоријата на посебно ранливи жртви и сведоци, малолетно 
лице жртва на трговија со луѓе, насилство или сексуална злоупотреба и дека 
испитувањето во просториите на органот што ја води постапката би имало 
штетни последици по нивното психичко или физичко здравје, предвиден и 
посебен начин на испитување, кој се состои во следното: 

- Ако органот што ја води постапката оцени дека тоа е потребно, на 
ваквиот сведок ќе му постави полномошник за време на испитувањето.

- Прашањата на сведокот од оваа категорија, можат да се поставуваат 
само преку органот што ја води постапката, кој спрема таквото лице 
треба да се однесува со посебно внимание за да се избегнат штетните 
последици на кривичната постапка врз неговата личност, телесното и 
душевното здравје. 

- Испитувањето може да се врши со помош на психолог, социјален 
работник или друго стручно лице, а органот што ја води постапката може 
да одлучи лицето да се испита со употреба на технички средства за 
пренос на слика и звук, без присуство на странките и другите учесници 
во постапката во просторијата во која се наоѓа оштетениот или сведокот, 
така што странките, бранителот и лицата што имаат право да му 
поставуваат прашања, тоа го прават со посредство на органот што ја 
води постапката, психолог, педагог, социјален работник или друго 
стручно лице.

- При испитувањето, судот може да ја исклучи јавноста. 

- Кога како ранлива категорија на жртва се јавува дете (член 54 став 5), 
судот е должен да како посебна мерка на заштита да определи 
поединечно или заедно со другите посебни мерки на заштита, видео и 
тонскиот запис од испитувањето на детето да се користи како доказ во 
постапката. Во таков случај само по исклучок, заради нови околности на 
случајот, детето жртва може да биде испитано само уште еднаш и тоа со 
употреба на технички средства за комуникација.

5.3. УВИД И РЕКОНСТРУЦИЈА (чл. 233-235 од ЗКП)

Методологија: Power point презентација 
Едукаторот ги презентира одредби за увид, реконструкција вештачење, со 
осврт на различните видови вештачења, одредбите за технички советници, 
електронски доказ и снимка
Траење: 20 минути

Увидот претставува дејствие со кое се обезбедуваат докази по пат на 
непосредно забележување. Увидот може да се врши на местото каде што е 
извршено кривичното дело, но и на секое друго место на кое може да се 
направи непосредно забележување кое е важно за кривичната постапка. 
оттука може да се каже дека увидот може да се врши во отворен и во 
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сложени вештачења. Со новиот ЗКП дадена е можност за користење на 
вештаци од странство. Така, доколку во Република Македонија не постојат 
високообразовна установа, научна установа или стручна установа, трговец 
поединец - вештак или трговско друштво регистрирано за вршење вештачење, 
за определен вид вештачење може да се определи вештак кој има живеалиште во 
странство или странска стручна институција кои според матичната држава ги 
исполнуваат условите за вршење вештачење. 

Одредбите предвидени за обврската на вештакот за вештачење, за јавување 
на поканите и постапување по наредбата се речиси исти како и во стариот 
закон со тоа што сега е точно определена висината на паричните казни за 
неоправдано отсуство и нејавување на поканите и се движат од 500 до 150 
евра за вештак поединец и од 1000 до 3000 евра за стручна установа.

Изземањето на вештаците е разработено во членот 238 од ЗКП и одредбите се 
наполно исти со овие од сегашниот закон. Така, вештак не може да биде лице 
кое не може биде испитано како сведок, кое е ослободено од должност да 
сведочи, спрема кое е сторено кривично дело, кое е испитано како сведок, а 
причина за изземање на вештакот постои и во случај кога со обвинетиот и 
оштетениот е во работен однос во ист орган или друго правно лице како и во 
однос на лице кое е во работен однос кај оштетениот или обвинетиот.

Со вештачењето раководи органот кој го определил вештачењето. 
Вештачењето мора да се изврши во определен рок кој може да се продолжи 
само по образложен предлог на вештакот. За извршеното вештачење вештакот 
е должен до органот кој го наредил вештачењето да достави извештај кој 
содржи докази што ги прегледал, извршени тестови, наод и мислење до кои 
дошол и други релевантни податоци со образложение како дошол до 
определено мислење. И останатите одредби кои се однесуваат на 
разгледување на предметот на вештачење и начинот на вештачење кога се 
прави анализа на некаква материја, се исти како и сегашните одредби. 

За вештачењето се сочинува записник или писмен наод и мислење и во него 
се внесуваат податоци за тоа кој го извршил вештачењето, бројот на лиценцата 
на вештакот и областа за која му е издадена лиценцата, што произлегува од 
измените во Законот за вештачења. Законот за кривична постапка дозволува 
враќање на вештачењето на вештакот доколку е потребно да се отстранат 
недостатоците во вештачењето, односно до колку наодот или мислењето се 
нејасни, нецелосни или се во противречност сами со себе. 

5.4.1. Преглед, обдукција и идентификација на леш (чл. 246-247 од ЗКП)

Одредбите за преглед, обдукција и идентификација на леш се речиси исти со 
сегашните одредби со определени мали измени. И во новиот ЗКП е 
опредленео дека во случаите кога постои сомневање дека смртта на некое 
лице е предизвикана со кривично дело, се презема преглед и обдукција на леш, 
а ако лешот е веќе закопан се определува ексхумација заради негов преглед и 
обдукција. Со вештачењето, согласно измените во ЗКП, раководи јавниот 
обвинител и во записникот го внесува наодот и мислењето на вештакот, а 
останува одредбата за визуелно-тонско снимање на обдукцијата.

Новиот ЗКП точно определува дека заради утврдување на идентитетот на лешот се 
преземаат идентификациони стручни и научни методи, како што се: 

 

 

фотодокументација или ќе собере и други податоци. Исто така, на увидот и на 
реконструкцијата може да се повика вештак ако неговото присуство би било од 
полза за давање наод или мислење. 

И за реконструкцијата се изготвува записник според општите одредби предвидени 
за составување на записникот. 

5.4. ВЕШТАЧЕЊЕ (чл. 236-243 од ЗКП)

Вештачењето претставува едно од доказните средства преку кое со примена на 
стручно знаење се утврдуваат разни факти кои се важни за донесување на 
одлука. Причините заради кои се определува вештачење се различни. Така, 
вештачење може да се определи:

− кога треба да се сознаат некои општи ставови на науката или стручната 
практика, 

− кога треба стручно лице да даде мислење од областа на својата струка за 
конкретни факти

− кога е потребно посебно знаење за некој факт или некој предмет или 
состојба, кое го имаат само стручнаците од посебна област. 

Оттука, може да се каже дека вештачењето се определува кога за утврдување 
или оцена на некој важен факт треба да се прибави наод и мислење од лице 
кое располага со потребното стручно знаење. Вештачењето по правило го 
вршат вештаци запишани во регистарот на вештаци. Вештачењето го 
определува јавниот обвинител со писмена наредба во текот на целата 
претходна постапка, што е логично бидејќи тоа е доказно средство, а 
најголемиот број докази се собиараат пред започнување на судската постапка. 

Единствениот исклучок од ова, е можноста која на судот му е дадена во членот 
394 став 2 од ЗКП, на главна расправа да определи таканаречено супер 
вештачење. Тоа судот може да го направи заради отстранување на 
противречностите во наодите и мислењата на вешти или стручни лица, по 
предлог на странките или по службена должност што впрочем е 
единствениот исклучок кога судот може да утврдува материјална вистина. 

Во секој друг случај, вештачењето се определува од страна на јавниот 
обвинител, со писмена наредба во која ќе се наведе во однос на кои факти 
се врши вештачење и кому му се доверува. Исто така, по претходно 
прибавено мислење од вештакот, во наредбата се определува и рокот за 
вештачењето и за доставата на наодот и мислењето. Писмената форма на 
наредбата за вештачење е потребна бидејќи вештачењето претставува 
доказно средство, па согласно на тоа за да биде законит доказот кој е прибавен 
со него, истото мора да биде спроведено согласно законските одредби.

Вештачењето може да го врши високообразовна установа, научна установа, 
стручна установа, но и орган на државна управа, кое исто така има подеднаква 
доказна вредност. Само во случаите кога од страна на јавниот обвинител се 
приложува како доказ вештачење извршено од орган на државната управа, а 
одбраната го оспорува, тогаш одбраната може на судот да му предложи да 
нареди ново вештачење кое ќе се изврши во друга установа или орган. 

За вештачење, по правило се определува еден вештак, но исто така можат да 
бидат определени и повеќе вештаци, особено во случаите кога се работи за 
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сложени вештачења. Со новиот ЗКП дадена е можност за користење на 
вештаци од странство. Така, доколку во Република Македонија не постојат 
високообразовна установа, научна установа или стручна установа, трговец 
поединец - вештак или трговско друштво регистрирано за вршење вештачење, 
за определен вид вештачење може да се определи вештак кој има живеалиште во 
странство или странска стручна институција кои според матичната држава ги 
исполнуваат условите за вршење вештачење. 

Одредбите предвидени за обврската на вештакот за вештачење, за јавување 
на поканите и постапување по наредбата се речиси исти како и во стариот 
закон со тоа што сега е точно определена висината на паричните казни за 
неоправдано отсуство и нејавување на поканите и се движат од 500 до 150 
евра за вештак поединец и од 1000 до 3000 евра за стручна установа.

Изземањето на вештаците е разработено во членот 238 од ЗКП и одредбите се 
наполно исти со овие од сегашниот закон. Така, вештак не може да биде лице 
кое не може биде испитано како сведок, кое е ослободено од должност да 
сведочи, спрема кое е сторено кривично дело, кое е испитано како сведок, а 
причина за изземање на вештакот постои и во случај кога со обвинетиот и 
оштетениот е во работен однос во ист орган или друго правно лице како и во 
однос на лице кое е во работен однос кај оштетениот или обвинетиот.

Со вештачењето раководи органот кој го определил вештачењето. 
Вештачењето мора да се изврши во определен рок кој може да се продолжи 
само по образложен предлог на вештакот. За извршеното вештачење вештакот 
е должен до органот кој го наредил вештачењето да достави извештај кој 
содржи докази што ги прегледал, извршени тестови, наод и мислење до кои 
дошол и други релевантни податоци со образложение како дошол до 
определено мислење. И останатите одредби кои се однесуваат на 
разгледување на предметот на вештачење и начинот на вештачење кога се 
прави анализа на некаква материја, се исти како и сегашните одредби. 

За вештачењето се сочинува записник или писмен наод и мислење и во него 
се внесуваат податоци за тоа кој го извршил вештачењето, бројот на лиценцата 
на вештакот и областа за која му е издадена лиценцата, што произлегува од 
измените во Законот за вештачења. Законот за кривична постапка дозволува 
враќање на вештачењето на вештакот доколку е потребно да се отстранат 
недостатоците во вештачењето, односно до колку наодот или мислењето се 
нејасни, нецелосни или се во противречност сами со себе. 

5.4.1. Преглед, обдукција и идентификација на леш (чл. 246-247 од ЗКП)

Одредбите за преглед, обдукција и идентификација на леш се речиси исти со 
сегашните одредби со определени мали измени. И во новиот ЗКП е 
опредленео дека во случаите кога постои сомневање дека смртта на некое 
лице е предизвикана со кривично дело, се презема преглед и обдукција на леш, 
а ако лешот е веќе закопан се определува ексхумација заради негов преглед и 
обдукција. Со вештачењето, согласно измените во ЗКП, раководи јавниот 
обвинител и во записникот го внесува наодот и мислењето на вештакот, а 
останува одредбата за визуелно-тонско снимање на обдукцијата.

Новиот ЗКП точно определува дека заради утврдување на идентитетот на лешот се 
преземаат идентификациони стручни и научни методи, како што се: 

 

 

фотодокументација или ќе собере и други податоци. Исто така, на увидот и на 
реконструкцијата може да се повика вештак ако неговото присуство би било од 
полза за давање наод или мислење. 

И за реконструкцијата се изготвува записник според општите одредби предвидени 
за составување на записникот. 

5.4. ВЕШТАЧЕЊЕ (чл. 236-243 од ЗКП)

Вештачењето претставува едно од доказните средства преку кое со примена на 
стручно знаење се утврдуваат разни факти кои се важни за донесување на 
одлука. Причините заради кои се определува вештачење се различни. Така, 
вештачење може да се определи:

− кога треба да се сознаат некои општи ставови на науката или стручната 
практика, 

− кога треба стручно лице да даде мислење од областа на својата струка за 
конкретни факти

− кога е потребно посебно знаење за некој факт или некој предмет или 
состојба, кое го имаат само стручнаците од посебна област. 

Оттука, може да се каже дека вештачењето се определува кога за утврдување 
или оцена на некој важен факт треба да се прибави наод и мислење од лице 
кое располага со потребното стручно знаење. Вештачењето по правило го 
вршат вештаци запишани во регистарот на вештаци. Вештачењето го 
определува јавниот обвинител со писмена наредба во текот на целата 
претходна постапка, што е логично бидејќи тоа е доказно средство, а 
најголемиот број докази се собиараат пред започнување на судската постапка. 

Единствениот исклучок од ова, е можноста која на судот му е дадена во членот 
394 став 2 од ЗКП, на главна расправа да определи таканаречено супер 
вештачење. Тоа судот може да го направи заради отстранување на 
противречностите во наодите и мислењата на вешти или стручни лица, по 
предлог на странките или по службена должност што впрочем е 
единствениот исклучок кога судот може да утврдува материјална вистина. 

Во секој друг случај, вештачењето се определува од страна на јавниот 
обвинител, со писмена наредба во која ќе се наведе во однос на кои факти 
се врши вештачење и кому му се доверува. Исто така, по претходно 
прибавено мислење од вештакот, во наредбата се определува и рокот за 
вештачењето и за доставата на наодот и мислењето. Писмената форма на 
наредбата за вештачење е потребна бидејќи вештачењето претставува 
доказно средство, па согласно на тоа за да биде законит доказот кој е прибавен 
со него, истото мора да биде спроведено согласно законските одредби.

Вештачењето може да го врши високообразовна установа, научна установа, 
стручна установа, но и орган на државна управа, кое исто така има подеднаква 
доказна вредност. Само во случаите кога од страна на јавниот обвинител се 
приложува како доказ вештачење извршено од орган на државната управа, а 
одбраната го оспорува, тогаш одбраната може на судот да му предложи да 
нареди ново вештачење кое ќе се изврши во друга установа или орган. 

За вештачење, по правило се определува еден вештак, но исто така можат да 
бидат определени и повеќе вештаци, особено во случаите кога се работи за 
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Сепак во законот ќе треба да се внеси јасна одредба за тоа дека за преглед од 
страна на стручно лице наредба за тоа донесува ЈО, додека пак доколку треба 
да се изврши посматрање, по предлог на ЈО, наредба, а не решение, донесува 
судијата на претходна постапка. 

5.4.3.Телесен преглед, земање крв и други лекарски дејствија (чл. 249 од ЗКП)

Телесен преглед, земање на крв и други лекарски дејствија кои се преземаат 
заради анализа, идентификација на лица и утврдување на други факти важни 
за кривичната постапка, како и земање на примероци за спроведување на ДНК 
анализа, се преземаат и без согласност на лицето, доколку тоа е потребно за 
утврдување на факти кои се важни за кривичната постапка. Меѓутоа, крв од 
обвинетиот и други лекарски дејствија можат да се извршат врз обвинетиот 
без негова согласност, само ако поради тоа не би настапила некаква штета по 
неговото здравје. Во случаите кога се земени примероци од обвинетиот, а не се 
поведе кривична постапка против него, земените примероци можат да 
се чуваат до застареност на кривичното гонење според одредбите на Кривичниот 
законик.

5.5. ДЕЈСТВИЈА НА ТЕХНИЧКИОТ СОВЕТНИК ВО ВЕШТАЧЕЊЕТО (чл. 244-
245 од ЗКП)

Посебна новина во новиот ЗКП е тоа што јавниот обвинител и обвинетиот и 
неговиот бранител можат да именуваат технички советници, со цел да им 
помогнат во собирање на податоци за стручни прашања или оспорување на 
вештачење. Технички советник не може да биде лице кое не би можело да биде 
вештак. Затоа, техничките советници се именуваат по правило од регистарот на 
вештаци. Овие лица, по барање на странките, можат да присуствуваат на 
вештачењето и да даваат предлози или ставаат забелешки во однос на 
вештачењето кои се внесуваат во извештајот. 

Доколку техничките советници се именувани по завршено вештачење, можат 
да го разгледуваат наодот и мислењето или можат да побараат од органот кој 
ја води постапката да го разгледаат предметот или местото што се предмет на 
вештачење, или да го прегледаат лицето. 

Исто како и вештакот и техничкиот советник може да се испита во текот на 
главната расправа. Во тој случај се применуваат одредбите кои важат за 
испитување на вештак.

5.6. СНИМКА И ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКАЗ (чл. 250 од ЗКП)

Уште една од новините на новиот ЗКП е тоа што јасно е определено дека едно 
од доказните средства можат да бидат и фотографиите, филмовите и другите 
аудио или визуелни снимки добиени со технички средства и дека истите можат 
да се користат како доказ во текот на постапката. 

Во членот 250 од ЗКП определен е начинот на постапување со снимката и е 
наведено дека таа треба да се чува во неизменет облик и да се преземат мерки 
за да не се оштети, а доколку е потребно и да се изработи копија од истата. 

Репродуцирањето на снимката го вршат стручни лица со цел да се користи 
правилно и да се избегнат несакани оштетеувања. 

 

 

• земање и споредување на отпечатоци од прсти на лешот, 
• анализа на ДНК примерок и споредување на добиениот ДНК профил со 

ДНК профилот на исчезнато лице или друго лице, крвни сродници на 
лицето за кое се претпоставува дека би можело да биде иденти-
фикувано,

• други анализи и примена на други стручни и научни методи со цел да се 
утврди идентитетот на лешот. 

Преглед и обдукција на леш во стручна установа се врши најмалку од двајца 
лекари, од кои најмалку еден е специјалист по судска медицина, а ако 
вештачењето не се врши во стручна установа, прегледот и обдукцијата на 
лешот ги врши еден, а по потреба двајца или повеќе лекари од судско-
медицинската струка. За вештак не може да се определи лекарот што го 
лекувал умрениот, но тој м оже да се испита како сведок ако е тоа 
потребно заради разјаснување за текот и околностите на болеста.

Во случај кога некоја од странките бара вештото лице да се испита на 
главната расправа, писмениот наод и мислење ќе бидат прифатени како 
доказен материјал само ако вештото лице кое го изработило дало свој исказ на 
главната расправа и била дадена можност за негово вкрстено испитување.

5.4.2. Психијатриско вештачење (чл. 248 од ЗКП)

Одредбите за психијатриско вештачење во новиот ЗКП се допрецизирани, 
но сепак остануваат некои недоречености. И во овој закон содржана е 
општата одредба за причините за определеување на психијатриско 
вешртачење кои се исти со сегашните. 

Во членот 248 од ЗКП, кој го регулира психијатриското вештачење, внесена е и 
одредба која ја регулира ситуацијата кога ќе се јави сомневање дека е исклучена 
или е намалена способноста на обвинетиот да учествува во постапката, 
поради трајна или привремена душевна болест, привремена душевна 
растроеност или заостанат душевен развој. И во таков случај, доколку со 
преглед од страна на стручно лице не може со сигурност да се утврди 
способноста на обвинетиот, се определува психијатриско вештачење на 
обвинетиот, 

И во новиот закон е предвидено посматрање на обвинетиот, кога е потребно 
подолготрајно да се следи со таа разлика што траењето на таквото посматрање е 
намалено и сега тоа може да трае трае еден месец, а само по образложен 
предлог на управникот на здравствената установа по претходно прибавено 
мислење од вештаците може да трае најдолго до два месеца, за разлика од 
сегашните одредби кога тоа можеше да трае и над два месеци. 

Дадена е можност за жалба на решението со кое се определува посматрање, 
но е определено дека таа не го задржува извршувањето на решението.

Кога се анализираат одредбите за психијатриското вештачење произлегува дека во 
случаите кога е потребно обвинетиот да се задржи на посматрање, за тоа 
решение носи судот, а во останатите случаи, кога се определува вештачење 
наредба за тоа носи јавниот обвинител. Ова, поаѓајќи од општата одредба за 
вештачење содржана во членот 236 ст. 3 од ЗКП според која во претходна 
постапка вешатчење се спроведува со писмена наредба на јавниот обвинител. 
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6. ДОКАЗНО РОЧИШТЕ – (чл. 312 - 318 од ЗКП)

Методологија: Power point презентација 
Едукаторот ги презентира најважните спекти на доказното рочиште
Траење: 20 минути

Доказното рочиште е сосема нов институт, кој за прв пат се воведува со 
новиот ЗКП. 

Како што е веќе кажано, претходната постапка се одвива без учество на судот, 
освен во случаите кога со дејствијата кои се преземаат во постапката, се 
навлегува во сферата на загарантираните права и слободи на граѓаните, кога 
постапува судијата за претходна постапка (член 21 ст. 1 т. 1 од ЗКП -
дефинирање на судијата за претходна постапка, член 294 од ЗКП - надлежност 
на судијата за претходна постапка, како и други членови во Законот кои 
предвидуваат учество на судијата за претходна постапка, но секогаш во врска 
со заштита на правата и слободите на граѓаните).

Јавниот обвинител раководи со целата претходна постапка и има обврска да 
ги прибавува доказите потребни за расчистување на настанот за кој се води 
постапката (член 283 и член 291 од ЗКП) и донесување на негова одлука во 
врска со истиот, додека пак одбраната-осомничениот и неговиот бранител, 
имаат право не само да присуствуваат на дејствијата кои ги презема 
обвинителот во таа насока, туку и да предлагаат преземање на определени 
дејствија, како и самите да преземаат определни дејствија, насочени кон 
прибавување на докази (член 293, член 296 и членовите 305-311 од ЗКП).

Ваквата поставеност на Законот, во однос на доказите кои во текот на 
претходната постапка, се прибавуваат од самите странки, начинот на кој се 
прибавуваат истите, логично доведува до промена и во самата главна расправа 
пред судот, така да сите докази врз основа на кои судот ќе ја донесе својата 
одлука, мораат да бидат изведени на самата главна расправа.

Впрочем, едно од начелата на постапката, кое и досега постоеше, но со новата 
поставеност на претходната постапка, дополнително е нагласено , претставува 
правото на правично судење, предвидено во чл. 5 од ЗКП, како право на 
обвинетото лице, на правично и јавно судење, пред независен и непристрасен 
суд, во контрадикторна постапка да ги оспорува обвиненијата против него и да 
предлага и изведува докази во своја одбрана.

Во ЗКП се предвидени само неколку исклучоци од непосредното 
изведување на докази пред судот на главната расправа: 

− исклучоците предвидени во член 388 од ЗКП (испитување на заштитен 
сведок, согласно на чл.228 од ЗКП, читање на исказите на сведоци за 
кои постојат индиции дека по започнување на расправата биле изложени 
на насилство, закана, ветување на некаква корист, за да не сведочат или 
лажно да сведочат, или на сведоци кои починале, душевно заболеле или 
не можат да се пронајдат со примена на сите со законот дозволени 
средства) и 

 

 

Исто така и електронскиот доказ има својство на доказно средство. За да 
може да се користи како таков, во ЗКП е опредлен начинот на прибавување, 
односно привремено одземање. Притоа сите одредби кои се предвидени за 
привремено одземање на компјутерски податоци и други електронски пратки се 
применуваат и за прибавување на електронскиот доказ.
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Иако во Законот тоа изрично не е наведено, јасно е дека подносителот нема да 
може во своето барање, само да ја наведе причината поради која го поднесува, 
туку ќе мора постоењето на една од причините заради која се бара одржување 
на рочиштето, да го образложи и поткрепи со определена документација (на 
пример: кога се работи за тешка болест, барањето треба да е поткрепено со 
медицинска документација, лекарски извештај, мислење и слично; во случаите 
кога се бара вештачење, образложение зошто се смета дека понатаму нема да 
може да се располага со лицето или преметот за кој се однесува вештачењето 
и прилагање на потребна документација, се разбира доколку не се работи за 
нешто очигледно; ако се работи за конкретни околности кои укажуваат дека 
сведокот е изложен на насилство, закана, ветување на пари или друга корист, 
за да не сведочи или лажно да сведочи, изјави на лица кои ги потврдуваат 
ваквите дејствија насочени кон сведокот, поднесени пријави од сведокот до 
полицијата за вакви дејстија и слично).

За да може резултатот од доказното рочиште, да биде употребен како доказ на 
главна расправа (член 388 ст. 3 од ЗКП) доказното рочиште се одржува пред 
судот, конкретно пред судијата за претходна постапка, како независен и 
непристрасен орган.

Причините заради кои може да се бара одржување на доказно рочиште, 
укажуваат дека, иако законот изречно тоа не го предвидел, постапувањето на 
судот по барањето за негово одржување е итно. Тоа јасно се гледа и од 
роковите кои се предвидени за постапувањето на судот, па така судијата на 
претходна постапка, по барањето за одржување на доказно рочиште, одлучува 
со решение во рок од три дена од приемот на барањето (член 314 од ЗКП).

Судијата на претходната постапка, поднесеното барање го оценува од аспект 
на оправданост на истото, во смисла дали барањето ги содржи со законот 
пропишаните елементи - наведување на доказот заради кој се бара одржување
на рочиштето и причината заради која барателот смета дека доказот нема да 
може да биде изведен на главна расправа и секако, дали причините се 
образложени и поткрепени со докази. 

Судијата на претходна постапка, поднесеното барање со решение може да го 
одбие или да го прифати. Ако барањето е прифатено, во самото решение на 
судијата на претходна постапка, се наведува доказот/доказите кои ќе се 
изведат на доказното рочиште и датумот на кој ќе се одржи рочиштето. 
Законот, запазувајќи ја потребата од итно постапување, предвидел дека датата 
на одржување на доказното рочиште, наведена во решението, мора да биде во 
рок од 10 дена од денот кога е донесено решението за прифаќање на барањето 
(член 314 од ЗКП).  

Со оглед да во определни случаи може да се работи за пообемни или повеќе 
докази, кои ќе бидат изведени, законот овозможува, доколку изведувањето на 
истите не биде завршено на едно рочиште, судијата ќе закаже следно рочиште, 
повторно во краток рок - не подолг од седум дена (член 315 ст.6 од ЗКП).

За да може да се одржи закажаното доказно рочиште, потребно е да бидат 
исполнети со законот превидените услови (член 315 ставови 1,2 и 3):

− За датумот на закажаното доказно рочиште, се известуваат
осомничениот и неговиот бранител, јавниот обвинител и оштетениот, но 
недоаѓањето на уредно известената странка, која не го оправдала својот 

 

 

− исклучоците предвидени во член 54 став 5 од ЗКП, за репродуцирање на 
снимениот исказ на дете-жртва на кривичното дело, предвидено во став 
4 на истиот член.

Јасно е дека, во определени ситуации, некој доказ нема да може, или 
оправдано ќе се очекува дека нема да може, да биде изведен непосредно пред 
судот на расправа, што ја наметнува потребата за институт кој ќе овозможи и 
пред отпочнување на главната расправа, ваквиот доказ да биде обезбеден на 
начин, кој ќе го направи валиден доказ, почитувајќи го правото на правично 
судење од чл. 5 од ЗКП.

Значи, доказното рочиште е дејствие на обезбедување на определен доказ,
пред отпочнување на главната расправа - доказ, кој подоцна нема да може да 
се обезбеди, или неговото обезбедување ќе биде сврзано со несразмерни 
тешкотии.

Секако одржување на вакво рочиште мора да биде исклучок, а не правило на 
постапување, во спротивно се нарушува принципот на непосредно изведување 
на докази пред судот, што сосема јасно произлегува и од одредбите кои го 
регулираат.

Доказното рочиште се одржува во текот на истражната постапка (член 312 од 
ЗКП).

Доказното рочиште се спроведува само по барање на една од странките, што 
е во согласност со концептот на Законот за странечка постапка (член 313 од 
ЗКП).
За една од странките да достави до судот барање за одржување на доказно 
рочиште, потребно е да постои една од предвидените причини во членот 312 
ст. 2 од ЗКП:

− Веројатност дека сведокот поради болест или смрт нема да може да се 
испита на главната расправа, 

− Потребно е вештачење, а доказите се однесуваат на лице, предмет или 
место, чија состојба е подложна на неизбежни промени,

− Постојат конкретни околности што укажуваат дека сведокот е изложен на 
насилство, закана, ветување на пари или друга корист, за да не сведочи 
или лажно да сведочи.

Предвидени причини со ЗКП поради кои може да се бара одржување на 
доказно рочиште, јасно зборуваат во прилог на тоа дека ваквото рочиште ќе се 
применува само во исклучителни случаи, кога ќе се појави некоја од причините 
и нема да може во праксата да премине во правило на постапување, со цел да 
се обезбеди определен доказ.

Барањето за одржување на доказно рочиште, странката го поднесува до 
судијата на претходна постапка (член 312 од ЗКП). Во барањето, се 
наведуваат:

− доказот или доказите кои се предлага да се изведат на доказното 
рочиште, 

− причината, (една или повеќе од погоре наведените) поради која 
странката смета дека доказите нема да може да се изведат на главната 
расправа (член 313 од ЗКП).
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Иако во Законот тоа изрично не е наведено, јасно е дека подносителот нема да 
може во своето барање, само да ја наведе причината поради која го поднесува, 
туку ќе мора постоењето на една од причините заради која се бара одржување 
на рочиштето, да го образложи и поткрепи со определена документација (на 
пример: кога се работи за тешка болест, барањето треба да е поткрепено со 
медицинска документација, лекарски извештај, мислење и слично; во случаите 
кога се бара вештачење, образложение зошто се смета дека понатаму нема да 
може да се располага со лицето или преметот за кој се однесува вештачењето 
и прилагање на потребна документација, се разбира доколку не се работи за 
нешто очигледно; ако се работи за конкретни околности кои укажуваат дека 
сведокот е изложен на насилство, закана, ветување на пари или друга корист, 
за да не сведочи или лажно да сведочи, изјави на лица кои ги потврдуваат 
ваквите дејствија насочени кон сведокот, поднесени пријави од сведокот до 
полицијата за вакви дејстија и слично).

За да може резултатот од доказното рочиште, да биде употребен како доказ на 
главна расправа (член 388 ст. 3 од ЗКП) доказното рочиште се одржува пред 
судот, конкретно пред судијата за претходна постапка, како независен и 
непристрасен орган.

Причините заради кои може да се бара одржување на доказно рочиште, 
укажуваат дека, иако законот изречно тоа не го предвидел, постапувањето на 
судот по барањето за негово одржување е итно. Тоа јасно се гледа и од 
роковите кои се предвидени за постапувањето на судот, па така судијата на 
претходна постапка, по барањето за одржување на доказно рочиште, одлучува 
со решение во рок од три дена од приемот на барањето (член 314 од ЗКП).

Судијата на претходната постапка, поднесеното барање го оценува од аспект 
на оправданост на истото, во смисла дали барањето ги содржи со законот 
пропишаните елементи - наведување на доказот заради кој се бара одржување
на рочиштето и причината заради која барателот смета дека доказот нема да 
може да биде изведен на главна расправа и секако, дали причините се 
образложени и поткрепени со докази. 

Судијата на претходна постапка, поднесеното барање со решение може да го 
одбие или да го прифати. Ако барањето е прифатено, во самото решение на 
судијата на претходна постапка, се наведува доказот/доказите кои ќе се 
изведат на доказното рочиште и датумот на кој ќе се одржи рочиштето. 
Законот, запазувајќи ја потребата од итно постапување, предвидел дека датата 
на одржување на доказното рочиште, наведена во решението, мора да биде во 
рок од 10 дена од денот кога е донесено решението за прифаќање на барањето 
(член 314 од ЗКП).  

Со оглед да во определни случаи може да се работи за пообемни или повеќе 
докази, кои ќе бидат изведени, законот овозможува, доколку изведувањето на 
истите не биде завршено на едно рочиште, судијата ќе закаже следно рочиште, 
повторно во краток рок - не подолг од седум дена (член 315 ст.6 од ЗКП).

За да може да се одржи закажаното доказно рочиште, потребно е да бидат 
исполнети со законот превидените услови (член 315 ставови 1,2 и 3):

− За датумот на закажаното доказно рочиште, се известуваат
осомничениот и неговиот бранител, јавниот обвинител и оштетениот, но 
недоаѓањето на уредно известената странка, која не го оправдала својот 

 

 

− исклучоците предвидени во член 54 став 5 од ЗКП, за репродуцирање на 
снимениот исказ на дете-жртва на кривичното дело, предвидено во став 
4 на истиот член.

Јасно е дека, во определени ситуации, некој доказ нема да може, или 
оправдано ќе се очекува дека нема да може, да биде изведен непосредно пред 
судот на расправа, што ја наметнува потребата за институт кој ќе овозможи и 
пред отпочнување на главната расправа, ваквиот доказ да биде обезбеден на 
начин, кој ќе го направи валиден доказ, почитувајќи го правото на правично 
судење од чл. 5 од ЗКП.

Значи, доказното рочиште е дејствие на обезбедување на определен доказ,
пред отпочнување на главната расправа - доказ, кој подоцна нема да може да 
се обезбеди, или неговото обезбедување ќе биде сврзано со несразмерни 
тешкотии.

Секако одржување на вакво рочиште мора да биде исклучок, а не правило на 
постапување, во спротивно се нарушува принципот на непосредно изведување 
на докази пред судот, што сосема јасно произлегува и од одредбите кои го 
регулираат.

Доказното рочиште се одржува во текот на истражната постапка (член 312 од 
ЗКП).

Доказното рочиште се спроведува само по барање на една од странките, што 
е во согласност со концептот на Законот за странечка постапка (член 313 од 
ЗКП).
За една од странките да достави до судот барање за одржување на доказно 
рочиште, потребно е да постои една од предвидените причини во членот 312 
ст. 2 од ЗКП:

− Веројатност дека сведокот поради болест или смрт нема да може да се 
испита на главната расправа, 

− Потребно е вештачење, а доказите се однесуваат на лице, предмет или 
место, чија состојба е подложна на неизбежни промени,

− Постојат конкретни околности што укажуваат дека сведокот е изложен на 
насилство, закана, ветување на пари или друга корист, за да не сведочи 
или лажно да сведочи.

Предвидени причини со ЗКП поради кои може да се бара одржување на 
доказно рочиште, јасно зборуваат во прилог на тоа дека ваквото рочиште ќе се 
применува само во исклучителни случаи, кога ќе се појави некоја од причините 
и нема да може во праксата да премине во правило на постапување, со цел да 
се обезбеди определен доказ.

Барањето за одржување на доказно рочиште, странката го поднесува до 
судијата на претходна постапка (член 312 од ЗКП). Во барањето, се 
наведуваат:

− доказот или доказите кои се предлага да се изведат на доказното 
рочиште, 

− причината, (една или повеќе од погоре наведените) поради која 
странката смета дека доказите нема да може да се изведат на главната 
расправа (член 313 од ЗКП).
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барање за одржување на доказно рочиште и судијата истото го прифатил, 
донесувајќи решение со кое го определил и датумот на одржување на 
рочиштето, странката која смета дека со одржување на доказното рочиште би 
се загрозиле едно или повеќе дејствија кои се преземаат во истражната 
постапка, може да побара, а судијата на претходната постапка може, 
постапувајќи по ваквото барање, да го прифати истото и да го одложи 
доказното рочиште, но при тоа ќе го определи и датумот кога тоа ќе се одржи, 
во рок не подолг од оној кој е неопходен за завршување на истражните 
дејствија.  
Вакво барање за одлагање на доказното рочиште, секоја од странките може да 
достави само еднаш.

Записниците од дадените искази на доказно рочиште, можат да бидат 
изведени како доказ, со читање или репродуцирање (член 388 став 3 од ЗКП, 
кој претставува еден од исклучоците од непоседно изведување на докази на 
главна расправа), за што одлучува судот на главната расправа. 

Мора да се истакне дека, доколку причината заради која некое лице дало свој 
исказ на доказно рочиште, повеќе не постои и лицето е во можност да се јави 
на расправата и да даде свој исказ, записникот од доказно рочиште нема да се 
користи како доказ, туку лицето ќе биде повикао да се појави на расправа пред 
судот.

 

 

изостанок, не го спречува одржувањето на доказното рочиште. Вака 
формулираната одредба, укажува дека законодавецот, оставил на 
судијата на претходна постапка, да оцени дали поради недоаѓање на 
уредно известената странка, рочиштето ќе се одложи или одржи, што ќе 
зависи од случај до случај.

− Доколу на зажаното рочиште, не се појави бранителот на 
осомничениот, судијата ќе му определи друг бранител, согласно член 74 
од ЗКП. Ваквата одредба за задолжително присуство на бранител на 
обвинетиот е условена од одредбите од чл.315 ст.5 од ЗКП, според кој 
изведувањето на доказите на рочиштето, не смее да се прошири на 
факти кои се однесуваат на осомничен, чиј бранител не е присутен на 
доказното рочиште и одредбата од чл. 318 од ЗКП, според која доказите 
изведени на доказното рочиште, може да се употребат на главната 
расправа, само против оној обвинет, чиј бранител бил присутен во текот 
на изведувањето на доказите на доказното рочиште, освен ако 
обвинетиот изречно се откажал од правото на бранител. Ваквото 
законско ограничување произлегува од начелото на правично судење од 
чл.5, како и од начинот на кој се изведуваат доказите на рочиштето.

− Доколку осомничениот не се појави на доказното рочиште и не го 
оправда недоаѓањето, судијата може да нареди негово присилно 
доведување. Ваквата законска формулација укажува дека судијата, во 
зависност од околностите ќе оцени дали доказното рочиште ќе го одржи 
во  отсуство на уредно повиканиот осомничен или пак, доколку смета 
дека неговото присуство е потребно, ќе нареди негово присилно 
доведување, што ќе зависи од случај до случај.

Во членот 317 од ЗКП, е регулиран начинот на одржување на доказно 
рочиште, во случаите кога осомничениот се наоѓа во бегство, при што судијата 
за претходна постапка, ќе ги примени одредбите од член 365 став 3 од ЗКП, 
(линкот со членот 391 во текстот на законот е даден погрешно) за судење во 
отсуство на обвинетиот, кои се идентични со постоечките одредби, со тоа што 
самиот судја за претходна постапка го донесува решение за одржување на 
доказно рочиште во отсуство на обвинетиот.

Откако судијата за претодна постапка ќе утврди дека се исполнети условите за 
одржување на доказно рочиште, истото отпочнува. Согласно Законот, доказите 
на оваа рочиште, се изведуваат според правилата за изведување докази на 
главна расправа. (Глава XXIV, дел 7 Доказна постапка).

Имајќи го во предвид погоре кажаното, дека присуство на бранителот на 
обвинетиот е задолжително, освен ако обвинетиот изречно се откажал од оваа 
право, предвидено е ограничување во процесот на изведување на доказите, во 
смисла да истото, не смее да се прошири на факти кои се однесуваат на 
осомничен чиј бранител не е присутен на доказното рочиште. Ваквото 
ограничување, произлегува од самиот концепт на постапката која е странечка и 
начелото за правично судење, односно обвинителот и одбраната ги 
прибавуваат и презентираат доказите пред судот, кој за прв пат се сретнува со 
нив на главната расправа, па присуството на осомничениот, а особено на 
неговиот бранител, при изведување на доказ, кој подоцна на главна расправа 
нема да може да биде изведен, овозможува контрадикторност во постапу-
вањето. 

Во членот 318, Законот предвидува и едно ограничување на правото на 
странката да бара одржување на доказно рочиште. Доколку странките поднела 
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барање за одржување на доказно рочиште и судијата истото го прифатил, 
донесувајќи решение со кое го определил и датумот на одржување на 
рочиштето, странката која смета дека со одржување на доказното рочиште би 
се загрозиле едно или повеќе дејствија кои се преземаат во истражната 
постапка, може да побара, а судијата на претходната постапка може, 
постапувајќи по ваквото барање, да го прифати истото и да го одложи 
доказното рочиште, но при тоа ќе го определи и датумот кога тоа ќе се одржи, 
во рок не подолг од оној кој е неопходен за завршување на истражните 
дејствија.  
Вакво барање за одлагање на доказното рочиште, секоја од странките може да 
достави само еднаш.

Записниците од дадените искази на доказно рочиште, можат да бидат 
изведени како доказ, со читање или репродуцирање (член 388 став 3 од ЗКП, 
кој претставува еден од исклучоците од непоседно изведување на докази на 
главна расправа), за што одлучува судот на главната расправа. 

Мора да се истакне дека, доколку причината заради која некое лице дало свој 
исказ на доказно рочиште, повеќе не постои и лицето е во можност да се јави 
на расправата и да даде свој исказ, записникот од доказно рочиште нема да се 
користи како доказ, туку лицето ќе биде повикао да се појави на расправа пред 
судот.

 

 

изостанок, не го спречува одржувањето на доказното рочиште. Вака 
формулираната одредба, укажува дека законодавецот, оставил на 
судијата на претходна постапка, да оцени дали поради недоаѓање на 
уредно известената странка, рочиштето ќе се одложи или одржи, што ќе 
зависи од случај до случај.

− Доколу на зажаното рочиште, не се појави бранителот на 
осомничениот, судијата ќе му определи друг бранител, согласно член 74 
од ЗКП. Ваквата одредба за задолжително присуство на бранител на 
обвинетиот е условена од одредбите од чл.315 ст.5 од ЗКП, според кој 
изведувањето на доказите на рочиштето, не смее да се прошири на 
факти кои се однесуваат на осомничен, чиј бранител не е присутен на 
доказното рочиште и одредбата од чл. 318 од ЗКП, според која доказите 
изведени на доказното рочиште, може да се употребат на главната 
расправа, само против оној обвинет, чиј бранител бил присутен во текот 
на изведувањето на доказите на доказното рочиште, освен ако 
обвинетиот изречно се откажал од правото на бранител. Ваквото 
законско ограничување произлегува од начелото на правично судење од 
чл.5, како и од начинот на кој се изведуваат доказите на рочиштето.

− Доколку осомничениот не се појави на доказното рочиште и не го 
оправда недоаѓањето, судијата може да нареди негово присилно 
доведување. Ваквата законска формулација укажува дека судијата, во 
зависност од околностите ќе оцени дали доказното рочиште ќе го одржи 
во  отсуство на уредно повиканиот осомничен или пак, доколку смета 
дека неговото присуство е потребно, ќе нареди негово присилно 
доведување, што ќе зависи од случај до случај.

Во членот 317 од ЗКП, е регулиран начинот на одржување на доказно 
рочиште, во случаите кога осомничениот се наоѓа во бегство, при што судијата 
за претходна постапка, ќе ги примени одредбите од член 365 став 3 од ЗКП, 
(линкот со членот 391 во текстот на законот е даден погрешно) за судење во 
отсуство на обвинетиот, кои се идентични со постоечките одредби, со тоа што 
самиот судја за претходна постапка го донесува решение за одржување на 
доказно рочиште во отсуство на обвинетиот.

Откако судијата за претодна постапка ќе утврди дека се исполнети условите за 
одржување на доказно рочиште, истото отпочнува. Согласно Законот, доказите 
на оваа рочиште, се изведуваат според правилата за изведување докази на 
главна расправа. (Глава XXIV, дел 7 Доказна постапка).

Имајќи го во предвид погоре кажаното, дека присуство на бранителот на 
обвинетиот е задолжително, освен ако обвинетиот изречно се откажал од оваа 
право, предвидено е ограничување во процесот на изведување на доказите, во 
смисла да истото, не смее да се прошири на факти кои се однесуваат на 
осомничен чиј бранител не е присутен на доказното рочиште. Ваквото 
ограничување, произлегува од самиот концепт на постапката која е странечка и 
начелото за правично судење, односно обвинителот и одбраната ги 
прибавуваат и презентираат доказите пред судот, кој за прв пат се сретнува со 
нив на главната расправа, па присуството на осомничениот, а особено на 
неговиот бранител, при изведување на доказ, кој подоцна на главна расправа 
нема да може да биде изведен, овозможува контрадикторност во постапу-
вањето. 

Во членот 318, Законот предвидува и едно ограничување на правото на 
странката да бара одржување на доказно рочиште. Доколку странките поднела 
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нивната достава на јавниот обвинител. Во законот е предвидено дека во случај 
кога осомничениот и неговиот бранител поднеле до јавниот обвинител барање 
за собирање определени докази, тој е должен истите да ги собере во рок од 30
дена, од што произлегува дека јавниот обвинител е обврзан да постапи по 
ваквото барање од осомничениот и неговиот бранител.

Во законот не е децидно наведено колку пати осомничениот и неговиот 
бранител можат да поднесат вакво барање до јавниот обвинител, заради што 
може да се смета дека имаат право да вакво барање поднесат не само еднаш. 
Меѓутоа, со оглед на тоа што поднесувањето на барање до јавниот обвинител 
за собирање определени докази е временски ограничено – само во рок од 15 
дена од приемот на известувањето од јавниот обвинител, ваквата можност за 
повеќе пати да се поднесе вакво барање за собирање определени докази не 
може да доведе до одолговлекување на истражната постапка.

Во врска со ова, се поставува и прашањето што станува доколку осомничениот 
и неговиот бранител побарале од јавниот обвинител да собере определен 
доказ, за кој што ќе произлезе дека не може да се прибави во законски 
определениот рок од 30 дена. Во законот не се дадени законски решенија за 
регулирање на ваквите ситуации. Логично би било да во случаите кога 
бараниот доказ може да се прибави, но со одредено прифатливо закаснување, 
а истиот е важен за утврдување на некој решителен факт, да се причека истиот 
да биде прибавен. Доколку пак од дејствијата кои јавниот обвинител ги презел 
за собирање на бараниот доказ произлезе дека истиот воопшто не може да 
биде прибавен или пак е неизвесно дали и кога бараниот доказ може да се 
прибави, тогаш во таков случај би требало истражната постапка да биде 
завршена и без да биде прибавен таквиот доказ. На тој начин се оневозможува 
да се бара собирање на одредени докази само со цел за да се одолговлекува 
постапката и јавниот обвинител да се става во позиција да не може да ја 
заврши истражната постапка.

Треба да се напомене дека јавниот обвинител е должен да го извести 
осомничениот за истражната постапка која се води против него и во случај 
кога од прибавените докази и податоци цени дека треба да ја запре истражната 
постапка. Ова од причини што по донесувањето на наредба за запирање на 
истражната постапка, вишиот јавен обвинител, решавајќи по приговорот на 
оштетениот, може да го задолжи понискиот јавен обвинител да ја продолжи 
постапката, така да за остварување на правото на одбрана на осомничениот е 
неопходно во секој случај да биде известен дека против него се води истражна 
постапка и да му биде дадена можност да собере и приложи докази во своја 
корист.

Откако ќе заврши истражната постапка и откако ќе измине рокот од 15 дена во 
кој осомничениот и неговиот бранител можат да достават до јавниот обвинител 
докази и барање за собирање на докази, како и по истекот на рокот од 30 дена 
во кој јавнот обвинител е должен да ги собере бараните докази, јавниот 
обвинител е должен во рок од 15 дена да донесе одлука, односно да поднесе 
обвинение или да ја запре истражната постапка. За кривичните дела од 
областа на организираниот криминал, овој рок изнесува 30 дена.

 

 

 

7. ЗАВРШУВАЊЕ НА ИСТРАЖНАТА ПОСТАПКА (член 301)

Методологија: Power point презентација 
Едукаторот ги презентира најважните одредби за постапката на завршување на 
истрагата со одлуките што ги носи јавниот обвинител
Траење: 20 минути

7.1. ЗАВРШУВАЊЕ НА ИСТРАЖНАТА ПОСТАПКА (член 301)

Траењето на истражната постапка е временски ограничено. Во законот е 
определено дека истражната постапка треба да заврши во рок од 6 месеци, од 
донесувањето на наредбата за спроведување на истражна постапка. Доколку 
не заврши во тој рок, јавниот обвинител е должен за тоа да го извести вишиот 
јавен обвинител, кој може овој рок да го продолжи за уште 6 месеци, доколку 
станува збор за сложени предмети. Овој рок може по исклучок да биде 
продолжен за уште 3 месеци од Јавниот обвинител на Република Македонија, 
што значи дека истражната постапка може да трае најмногу до 15 месеци. За 
кривичните дела од областа на организираниот криминал, овој рок може да 
биде продолжен уште за 6 месеци од страна на Јавниот обвинител на 
Република Македонија.

Јавниот обвинител ја завршува истражната постапка кога ќе оцени дека е 
доволно разјаснета состојбата на работите, за да може да донесе одлука – да 
поднесе обвинение или да ја запре истражната постапка. Негова обврска е 
пред истекот на рокот да достави писмено известување до осомничениот и 
неговиот бранител, во кое ќе даде:

− краток опис на кривичното дело за кое е спроведена истражната 
постапка, 

− правна квалификација на истото, како и 
− напомена дека списите од спроведената истражна постапка се наоѓаат 

во архивата на јавното обвинителство и дека имаат право на увид во 
истите, како и право да вршат препис од нив. 

Со оглед на важноста што ја има правото на осомничениот и неговиот бранител 
да извршат увид во списите од предметот кај јавниот обвинител, ќе биде 
неопходно во праксата да биде определено на кој начин ќе се евидентира кои 
списи им биле дадени на увид, со цел да од една страна биде оневозможено 
сите списи да не му бидат презентирани на осомничениот и неговиот бранител, 
а исто така и од друга страна да бидат оневозможени и неосновани
приговарања од нивна страна дека не им биле дадени на увид сите списи од 
истражната постапка.  

Во ова известување задолжително треба да биде внесена и поука за 
осомничениот и неговиот бранител, дека имаат право во рок од 15 дена од 
приемот на известувањето да достават докази до јавниот обвинител, списи од 
преземените дејствија на одбраната, како и да бараат од јавниот обвинител да 
тој собере определени докази. И по однос на доказите и списите кои 
осомничениот и неговиот бранител ќе ги достават до јавниот обвинител, 
потребно е во праксата да биде определено на кој начин ќе се евидентира 
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нивната достава на јавниот обвинител. Во законот е предвидено дека во случај 
кога осомничениот и неговиот бранител поднеле до јавниот обвинител барање 
за собирање определени докази, тој е должен истите да ги собере во рок од 30
дена, од што произлегува дека јавниот обвинител е обврзан да постапи по 
ваквото барање од осомничениот и неговиот бранител.

Во законот не е децидно наведено колку пати осомничениот и неговиот 
бранител можат да поднесат вакво барање до јавниот обвинител, заради што 
може да се смета дека имаат право да вакво барање поднесат не само еднаш. 
Меѓутоа, со оглед на тоа што поднесувањето на барање до јавниот обвинител 
за собирање определени докази е временски ограничено – само во рок од 15 
дена од приемот на известувањето од јавниот обвинител, ваквата можност за 
повеќе пати да се поднесе вакво барање за собирање определени докази не 
може да доведе до одолговлекување на истражната постапка.

Во врска со ова, се поставува и прашањето што станува доколку осомничениот 
и неговиот бранител побарале од јавниот обвинител да собере определен 
доказ, за кој што ќе произлезе дека не може да се прибави во законски 
определениот рок од 30 дена. Во законот не се дадени законски решенија за 
регулирање на ваквите ситуации. Логично би било да во случаите кога 
бараниот доказ може да се прибави, но со одредено прифатливо закаснување, 
а истиот е важен за утврдување на некој решителен факт, да се причека истиот 
да биде прибавен. Доколку пак од дејствијата кои јавниот обвинител ги презел 
за собирање на бараниот доказ произлезе дека истиот воопшто не може да 
биде прибавен или пак е неизвесно дали и кога бараниот доказ може да се 
прибави, тогаш во таков случај би требало истражната постапка да биде 
завршена и без да биде прибавен таквиот доказ. На тој начин се оневозможува 
да се бара собирање на одредени докази само со цел за да се одолговлекува 
постапката и јавниот обвинител да се става во позиција да не може да ја 
заврши истражната постапка.

Треба да се напомене дека јавниот обвинител е должен да го извести 
осомничениот за истражната постапка која се води против него и во случај 
кога од прибавените докази и податоци цени дека треба да ја запре истражната 
постапка. Ова од причини што по донесувањето на наредба за запирање на 
истражната постапка, вишиот јавен обвинител, решавајќи по приговорот на 
оштетениот, може да го задолжи понискиот јавен обвинител да ја продолжи 
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7. ЗАВРШУВАЊЕ НА ИСТРАЖНАТА ПОСТАПКА (член 301)
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Траењето на истражната постапка е временски ограничено. Во законот е 
определено дека истражната постапка треба да заврши во рок од 6 месеци, од 
донесувањето на наредбата за спроведување на истражна постапка. Доколку 
не заврши во тој рок, јавниот обвинител е должен за тоа да го извести вишиот 
јавен обвинител, кој може овој рок да го продолжи за уште 6 месеци, доколку 
станува збор за сложени предмети. Овој рок може по исклучок да биде 
продолжен за уште 3 месеци од Јавниот обвинител на Република Македонија, 
што значи дека истражната постапка може да трае најмногу до 15 месеци. За 
кривичните дела од областа на организираниот криминал, овој рок може да 
биде продолжен уште за 6 месеци од страна на Јавниот обвинител на 
Република Македонија.

Јавниот обвинител ја завршува истражната постапка кога ќе оцени дека е 
доволно разјаснета состојбата на работите, за да може да донесе одлука – да 
поднесе обвинение или да ја запре истражната постапка. Негова обврска е 
пред истекот на рокот да достави писмено известување до осомничениот и 
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− правна квалификација на истото, како и 
− напомена дека списите од спроведената истражна постапка се наоѓаат 

во архивата на јавното обвинителство и дека имаат право на увид во 
истите, како и право да вршат препис од нив. 
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а исто така и од друга страна да бидат оневозможени и неосновани
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осомничениот и неговиот бранител ќе ги достават до јавниот обвинител, 
потребно е во праксата да биде определено на кој начин ќе се евидентира 
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што траењето на истражната постапка е временски ограничено, се јавува за 
потребно да продолжувањето на истражната постапка биде на некој начин 
евидентирано кај јавниот обвинител, за да може правилно да се утврдува 
нејзиното времетраење.

До донесување на наредба за прекин на истражната постапка, јавниот 
обвинител е должен да ги собере сите докази до кои може да дојде. Во случаи 
кога во текот на прекинот на истражната постапка настапи застареност на 
кривичното гонење, јавниот обвинител е должен да даде наредба за запирање 
на истражната постапка.

 

 

7.2. ПОДНЕСУВАЊЕ ОБВИНЕНИЕ, ЗАПИРАЊЕ И ПРЕКИН НА
ИСТРАЖНАТА ПОСТАПКА

Во членот 319 став 1 од Законот се наведува дека јавниот обвинител, по 
завршувањето на истражната постапка, изготвува и поднесува обвинителен 
акт кога ќе утврди дека има доволно докази од кои може да очекува 
донесување на осудителна пресуда, што упатува на тоа дека по завршувањето 
на истражната постапка јавниот обвинител треба да изврши своја оценка на 
доказите со кои располага и врз основа на тоа да заклучи дека има доволно 
докази за обвинетиот да може да биде осуден, за да има основ за поднесување 
на обвинение.

Што се однесува до запирањето на истражната постапка, основите за нејзино 
запирање се исти како и во сегашниот ЗКП. Истражната постапка се запира:

− ако делото што му се става на товар на осомничениот не е кривично 
дело за кое се гони по службена должност;

− доколку настапила застареност на кривичното гонење или делото е 
опфатено со акт на амнестија или помилување; 

− доколку настапиле други околности кои го исклучуваат гонењето и 
− доколку нема докази дека осомничениот го сторил кривичното дело.

Истражната постапка се запира со наредба која ја донесува јавниот обвинител. 
Наредбата за запирање на истражната постапка се доставува до осомничениот 
и до оштетениот, кој воедно и се поучува дека има право во рок од 8 дена од 
приемот на наредбата да поднесе приговор до непосредно повисокиот јавен 
обвинител. По приемот на приговорот, јавниот обвинител е должен да одлучи 
по истиот во рок од 30 дена од приемот на приговорот. Доколку приговорот е 
ненавремен или недозволен, повисокиот јавен обвинител за тоа само 
доставува писмено известување до оштетениот. Доколку оцени дека 
приговорот е неоснован, повисокиот јавен обвинител ќе донесе решение со кое 
ќе ја потврди донесената наредба за запирање на истражната постапка. 
Доколку пак оцени дека приговорот е основан, повисокиот јавен обвинител ќе 
донесе решение со кое го уважува приговорот на оштетениот и го задолжува 
понискиот јавен обвинител да ја продолжи постапката.

Јавниот обвинител ќе ја прекине истражната постапка доколку:

− осомничениот е во бегство и е недостапен на државните органи; 
− по сторувањето на делото кај осомничениот настапило душевно 

заболување, растројство или друга тешка болест поради која не 
може да учествува во постапката или

− настапиле околности кои привремено го спречуваат кривичното 
гонење. 

Истражната постапка се прекинува со наредба која ја донесува јавниот 
обвинител. Во законот не е предвидено доставување на оваа наредба на други 
лица, од причини што наредбата за прекин на истражната постапка не 
претставува конечна одлука на јавниот обвинител и против истата не е 
дозволено изјавување на жалба или приговор.

Кога ќе престанат причините поради кои е прекината истражната постапка, 
јавниот обвинител ќе ја продолжи истражната постапка. Во законот не е 
предвидено донесување на некаков акт – наредба од страна на јавниот 
обвинител за продолжување на истражната постапка. Меѓутоа, со оглед на тоа 
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Полицискиот службеник – инспектор од Одделот на Криминалистичка техника 
Петар Атанасовски кој го презеде доведеното лице  одлучи да го задржи истото 
до доаѓање на јавниот обвинител и за тоа го извести јавниот обвинител, а 
задржаното лице го извести дека е потребно да биде задржано до доаѓање на 
јавниот обвинител затоа што смета дека може да даде податоци кои се важни 
за кривичната постапка.  
По дадените напатствија на јавниот обвините, полициските службеници го 
утврдија идентитетот на лицето викано „Маки“ за кое утврдија дека се вика 
Маријан Николовски. Тој им беше познат како дилер на наркотични дроги и 
според казнената евиденција веќе бил осудуван за кривични дела поврзани со 
злоупотреба на дроги.

 

 

- Прилози за вежби –

ПОДАТОЦИ ЗА КРИВИЧНО ПРАВНИОТ НАСТАН

На 10.12.2012 година околу 19 часот, додека полицискиот службеник при СВР 
Скопје Трајко Митревски вршеше редовни полициски работи за одржување на 
јавниот ред и мир, на улицата „Партизанска“ во Скопје, од дежурниот во 
полициската станица Центар доби налог да се упати во близина на Соборниот 
храм бидејќи имало пријава од граѓанин дека тука настанала тепачка помеѓу 
неколку лица. 
Полицискиот сужбеник веднаш се упати на местото на настанот и оддалеку, 
помеѓу зградите, здогледа три лица како се тепаат. Тогаш тој со трчање се 
упати кон нив викајќи „Полиција“. 
Во истиот момент лицата се разбегаа и се изгубија помеѓу зградите. Тој не 
успеа да ги види лицата бидејќи беше темно, но забележа дека беа облечени 
во темни јакни и фармерки. Во меѓувреме пристигнаа уште двајца полициски 
службеници Никола Наумовски и Горан Петровски и продолжија да ги бараат 
лицата, влегувајќи во соседните згради и куќи, пребарувајќи ја околината на 
околу стотина метри. 
По околу половина час неуспешно барање, полицискиот службеник Трајко 
Митревски се врати на местото каде што лицата претходно се тепаа и 
забележа едно лице  како нешто бара. Бидејќи местото не беше доволно 
осветлено тој не беше сугурен дали тоа лице е од оние кои претходно тука се 
тепаа, но заради тоа што бараше нешто по земјата и што беше облечено во 
фармерки и темна јакна, се посомнева дека би можело да биде едно од лицата. 
Затоа незабележливо се приближи до него одназад и повторно викајќи 
„Полиција“ се затрча кон него. Лицето почна да бега, но полицаецот успеа да го 
фати. 
Другите полициски службеници, кои пристигнаа го пребараа местото на 
настанот и пронајдоа една хартиена опаковка во која имаше две полиетиленски 
кесички со непозната прашкаста материја. На хартијата во која беа завиткани 
кесичките пишуваше телефонски број 051 321 987. 
Полициските службеници побараа од лицето да се легитимира но тој немаше 
со себе документи, а кажа дека се вика Драган Митревски. Исто така кажа дека 
е нарко зависник и дека претходно на местото дошол да купува наркотична 
дрога „Хероин“ заедно со малолетниот Петар Илиевски кој исто така користи 
наркотична дрига „Хероин“, од лице викано Маки кого го познава како дилер и 
од кого на повеќе пати набавувале Хероин. Понатаму кажа дека Маки сакал да 
ги измами и да им продаде помалку дрога. Тие се договориле да купат две 
пакувања по 2 грама, за по 2.000 денари, но тој им ги зел парите и им нудел 
пакувања кои биле со многу помала количина дрога. Затоа настанала 
расправија и тепачка бидејќи Маки не сакал да им ги врати парите. Кога 
полицискиот службеник викнал полиција, Маки ги фрлил кесичките и сите се 
разбегале, а тој подоцна се вратил да ја побара дрогата. 
Полициските службеници составија записник за пронајдени предмети, службена 
белешка за нивното постапување и непосредни забележувања и лицето и 
пронајдените предмети ги предадоа во Полициската станица Центар. 
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Полицискиот службеник – инспектор од Одделот на Криминалистичка техника 
Петар Атанасовски кој го презеде доведеното лице  одлучи да го задржи истото 
до доаѓање на јавниот обвинител и за тоа го извести јавниот обвинител, а 
задржаното лице го извести дека е потребно да биде задржано до доаѓање на 
јавниот обвинител затоа што смета дека може да даде податоци кои се важни 
за кривичната постапка.  
По дадените напатствија на јавниот обвините, полициските службеници го 
утврдија идентитетот на лицето викано „Маки“ за кое утврдија дека се вика 
Маријан Николовски. Тој им беше познат како дилер на наркотични дроги и 
според казнената евиденција веќе бил осудуван за кривични дела поврзани со 
злоупотреба на дроги.

 

 

- Прилози за вежби –

ПОДАТОЦИ ЗА КРИВИЧНО ПРАВНИОТ НАСТАН

На 10.12.2012 година околу 19 часот, додека полицискиот службеник при СВР 
Скопје Трајко Митревски вршеше редовни полициски работи за одржување на 
јавниот ред и мир, на улицата „Партизанска“ во Скопје, од дежурниот во 
полициската станица Центар доби налог да се упати во близина на Соборниот 
храм бидејќи имало пријава од граѓанин дека тука настанала тепачка помеѓу 
неколку лица. 
Полицискиот сужбеник веднаш се упати на местото на настанот и оддалеку, 
помеѓу зградите, здогледа три лица како се тепаат. Тогаш тој со трчање се 
упати кон нив викајќи „Полиција“. 
Во истиот момент лицата се разбегаа и се изгубија помеѓу зградите. Тој не 
успеа да ги види лицата бидејќи беше темно, но забележа дека беа облечени 
во темни јакни и фармерки. Во меѓувреме пристигнаа уште двајца полициски 
службеници Никола Наумовски и Горан Петровски и продолжија да ги бараат 
лицата, влегувајќи во соседните згради и куќи, пребарувајќи ја околината на 
околу стотина метри. 
По околу половина час неуспешно барање, полицискиот службеник Трајко 
Митревски се врати на местото каде што лицата претходно се тепаа и 
забележа едно лице  како нешто бара. Бидејќи местото не беше доволно 
осветлено тој не беше сугурен дали тоа лице е од оние кои претходно тука се 
тепаа, но заради тоа што бараше нешто по земјата и што беше облечено во 
фармерки и темна јакна, се посомнева дека би можело да биде едно од лицата. 
Затоа незабележливо се приближи до него одназад и повторно викајќи 
„Полиција“ се затрча кон него. Лицето почна да бега, но полицаецот успеа да го 
фати. 
Другите полициски службеници, кои пристигнаа го пребараа местото на 
настанот и пронајдоа една хартиена опаковка во која имаше две полиетиленски 
кесички со непозната прашкаста материја. На хартијата во која беа завиткани 
кесичките пишуваше телефонски број 051 321 987. 
Полициските службеници побараа од лицето да се легитимира но тој немаше 
со себе документи, а кажа дека се вика Драган Митревски. Исто така кажа дека 
е нарко зависник и дека претходно на местото дошол да купува наркотична 
дрога „Хероин“ заедно со малолетниот Петар Илиевски кој исто така користи 
наркотична дрига „Хероин“, од лице викано Маки кого го познава како дилер и 
од кого на повеќе пати набавувале Хероин. Понатаму кажа дека Маки сакал да 
ги измами и да им продаде помалку дрога. Тие се договориле да купат две 
пакувања по 2 грама, за по 2.000 денари, но тој им ги зел парите и им нудел 
пакувања кои биле со многу помала количина дрога. Затоа настанала 
расправија и тепачка бидејќи Маки не сакал да им ги врати парите. Кога 
полицискиот службеник викнал полиција, Маки ги фрлил кесичките и сите се 
разбегале, а тој подоцна се вратил да ја побара дрогата. 
Полициските службеници составија записник за пронајдени предмети, службена 
белешка за нивното постапување и непосредни забележувања и лицето и 
пронајдените предмети ги предадоа во Полициската станица Центар. 

 

 



68 НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА НОВИОТ ЗКП

ВЕЖБА 2: СИМУЛАЦИЈА НА ПРЕТРЕСИ

Прилози за вежба 2.

1. Прво сценарио: Осомничениот Маријан Николовски заедно со сопругата 
неколку месеци повремено престојуваат во куќата на неговата баба (мајка на 
сопругата) – Лилјана Трајковска , на првиот кат кој е празен. На вториот кат живее 
мајката и братот на сопругата на осомничениот. Јавниот обвинител има сознанија
дека осомничениот Маријан Николовски заедно со сопругата тука доаѓаат 
одвреме навреме и престојуваат по неколку дена иако имаат свој стан. Тие исто 
така повремено живеат и во куќата на родителите на осомничениот, заради што 
постои веројатност тоа да го прават со цел да ги сокријат евентуалните траги. 
Во улога на правосудна полиција која добила овластување од јавниот обвинител 
треба да извршите претрес на домот на бабата на Маријан Николовски бидејќи 
постои веројатност дека ќе се пронајдат траги на кривичното дело или предмети 
важни за кривичната постапка. Судијата на претходна постапка издал наредба за 
претрес на дом. Домот е сопственост на бабата на осомничениот, а таа не е 
присутна при вршење на претресот, туку присутен е само нејзиниот син Горан 
Трајковски. 
Како ќе постапите? 

1. Примерок од Наредбата за претрес на дом 

Кри бр.536/12

ОСНОВНИОТ СУД ВО ____________, преку судијата на 
претходна постапка Миле Милевски, постапувајќи по писменото барање на 
Основниот јавен обвинител од ___________, Јане Јаневски, Ко бр.928/12 од 
23.11.2012 година, за издавање наредба за претрес, врз основа на член 181 
став 2, член 182 став 1, член 188 и член 189 од ЗКП, на ден 23.11.2012 година, 
во 14,00 часот, ја издава следната

Н   А   Р   Е   Д   Б А

ДА СЕ ИЗВРШИ ПРЕТРЕС на дом и други простории, кои се 
наоѓаат во  _____________, на ул.„1-ви Мај“ бр.12, на првиот кат, сопственост 
на Лилјана Трајковска, во кои престојува осомничениот Маријан Николовски од 
_________, со цел пронаоѓање на траги и предмети од кривично дело 
Невластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни 
супстанци и прекурсори од чл.215 од КЗ

Претресот на домот и другите простории, од став 1 на изреката, 
да биде извршено од страна на МВР _____________, во рок од 15 дена по 
издавањето на наредбата, во период помеѓу 05,00 - 21,00 часот

 

 

ВЕЖБА 1: ИЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА ИСТРАГАТА

Прилози за вежба 1

Шема за план за истрага 

1. Утврдување на познатите:
• факти
• околности
• докази

2. Поставување на можни хипотези за конкретниот кривично правен настан
3. Согледување на потребата за евентуална примена на некоја од мерките за 
обезбедувње присуство на обвинетиот и успешно видење на кривичната 
постапка
4. Определување на околностите и фактите кои е неопходно да се утврдат, а 
кои е корисно (но не е неопходно да се утврдат)
5. Изработка на конретен план според следната шема:

Факт 1 ( првиот најзначаен факт)

Доказно средство

Истражно дејствие кое треба јавниот обвинител 
да го спроведи 

Истражно дејствие за кое е потребно одобрение 
од судот 

Кој е носител на истражното дејствие 

Начин на комуникација со сите субјекти кои 
учествуваат во истражното дејствие 

Времетраење на дејствието

Докази кои ќе се обезбедат 

Редослед на дејствијата

6. Кога ќе се донесе наредба за истрага 
7. Кога ќе се извести обвинетиот
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ВЕЖБА 2: СИМУЛАЦИЈА НА ПРЕТРЕСИ

Прилози за вежба 2.

1. Прво сценарио: Осомничениот Маријан Николовски заедно со сопругата 
неколку месеци повремено престојуваат во куќата на неговата баба (мајка на 
сопругата) – Лилјана Трајковска , на првиот кат кој е празен. На вториот кат живее 
мајката и братот на сопругата на осомничениот. Јавниот обвинител има сознанија
дека осомничениот Маријан Николовски заедно со сопругата тука доаѓаат 
одвреме навреме и престојуваат по неколку дена иако имаат свој стан. Тие исто 
така повремено живеат и во куќата на родителите на осомничениот, заради што 
постои веројатност тоа да го прават со цел да ги сокријат евентуалните траги. 
Во улога на правосудна полиција која добила овластување од јавниот обвинител 
треба да извршите претрес на домот на бабата на Маријан Николовски бидејќи 
постои веројатност дека ќе се пронајдат траги на кривичното дело или предмети 
важни за кривичната постапка. Судијата на претходна постапка издал наредба за 
претрес на дом. Домот е сопственост на бабата на осомничениот, а таа не е 
присутна при вршење на претресот, туку присутен е само нејзиниот син Горан 
Трајковски. 
Како ќе постапите? 

1. Примерок од Наредбата за претрес на дом 

Кри бр.536/12

ОСНОВНИОТ СУД ВО ____________, преку судијата на 
претходна постапка Миле Милевски, постапувајќи по писменото барање на 
Основниот јавен обвинител од ___________, Јане Јаневски, Ко бр.928/12 од 
23.11.2012 година, за издавање наредба за претрес, врз основа на член 181 
став 2, член 182 став 1, член 188 и член 189 од ЗКП, на ден 23.11.2012 година, 
во 14,00 часот, ја издава следната

Н   А   Р   Е   Д   Б А

ДА СЕ ИЗВРШИ ПРЕТРЕС на дом и други простории, кои се 
наоѓаат во  _____________, на ул.„1-ви Мај“ бр.12, на првиот кат, сопственост 
на Лилјана Трајковска, во кои престојува осомничениот Маријан Николовски од 
_________, со цел пронаоѓање на траги и предмети од кривично дело 
Невластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни 
супстанци и прекурсори од чл.215 од КЗ

Претресот на домот и другите простории, од став 1 на изреката, 
да биде извршено од страна на МВР _____________, во рок од 15 дена по 
издавањето на наредбата, во период помеѓу 05,00 - 21,00 часот

 

 

ВЕЖБА 1: ИЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА ИСТРАГАТА

Прилози за вежба 1

Шема за план за истрага 

1. Утврдување на познатите:
• факти
• околности
• докази

2. Поставување на можни хипотези за конкретниот кривично правен настан
3. Согледување на потребата за евентуална примена на некоја од мерките за 
обезбедувње присуство на обвинетиот и успешно видење на кривичната 
постапка
4. Определување на околностите и фактите кои е неопходно да се утврдат, а 
кои е корисно (но не е неопходно да се утврдат)
5. Изработка на конретен план според следната шема:

Факт 1 ( првиот најзначаен факт)

Доказно средство

Истражно дејствие кое треба јавниот обвинител 
да го спроведи 

Истражно дејствие за кое е потребно одобрение 
од судот 

Кој е носител на истражното дејствие 

Начин на комуникација со сите субјекти кои 
учествуваат во истражното дејствие 

Времетраење на дејствието

Докази кои ќе се обезбедат 

Редослед на дејствијата

6. Кога ќе се донесе наредба за истрага 
7. Кога ќе се извести обвинетиот
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ВЕЖБА 2: СИМУЛАЦИЈА НА ПРЕТРЕСИ

Прилози за вежба 2.

2. Второ сценарио
При претресот на домот во кој престојувал осомничениот Маријан Николовски е 
затекната неговата сопруга Марија Николовска (улогата ја игра Мери 
Тромбева)  Кога таа ги здогледува полициските службеници брзо се упатува во 
дугата просторија и еден од полициските службеници забележува се обидела 
да скрие некаков предмет кој наликувал на некаква полиетиленска кесичка во 
панталоните, или во долната облека. Полицискиот службеник ги известил 
колегите за она што го видел и тие се сомневаат дека таа сокрила некакви 
предмети кои имаат врска со кривично дело.
На полициските службеници му е дадена истата наредба за претрес како при 
првото сценарио.
Како ќе постапите?. 

2. Примерокот од Наредбата за претрес на дом 

Кри бр.536/12

ОСНОВНИОТ СУД ВО ____________, преку судијата на 
претходна постапка Миле Милевски, постапувајќи по писменото барање на 
Основниот јавен обвинител од ___________, Јане Јаневски, Ко бр.928/12 од 
23.11.2012 година, за издавање наредба за претрес, врз основа на член 181 
став 2, член 182 став 1, член 188 и член 189 од ЗКП, на ден 23.11.2012 година, 
во 14,00 часот, ја издава следната

Н   А   Р   Е   Д   Б   А

ДА СЕ ИЗВРШИ ПРЕТРЕС на дом и други простории, кои се 
наоѓаат во  _____________, на ул.„1-ви Мај“ бр.12, на првиот кат, сопственост 
на Лилјана Трајковска, во кои престојува осомничениот Маријан Николовски од 
_________, со цел пронаоѓање на траги и предмети од кривично дело 
Невластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни 
супстанци и прекурсори од чл.215 од КЗ

Претресот на домот и другите простории, од став 1 на изреката, 
да биде извршено од страна на МВР _____________, во рок од 15 дена по 
издавањето на наредбата, во период помеѓу 05,00 - 21,00 часот

Предметите одземени при извршениот претрес, веднаш да бидат 
предадени во судот.

 

 

Предметите одземени при извршениот претрес, веднаш да бидат предадени во 
судот.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е

Основниот јавен обвинител од ___________, Јане Јаневски, до 
судијата на претходна постапка на овој суд, врз основа на член 186 од ЗКП, 
достави писмено барање, Ко бр.928/12 од 23.11.2012 година, за издавање 
наредба за претрес од страна на МВР _______, на домот и другите простории 
на првиот кат од куќата сопственост на лицето Лилјана Трајковска од 
_____________, во кои престојува осомничениот Маријан Николовски од 
___________, кои се наоѓат во _____________, на ул.„1-ви Мај“ бр.12.

Во барањето се наведува дека осомничениот Маријан Николовски, со 
своето семејство, последните 6 месеци престојува во овој објект, чиј сопственик 
е лицето Лилјана Трајковска, мајка на неговата сопруга, а истиот е осомничен 
дека е сторител на кривично дело Невластено производство и пуштање во 
промет наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори од чл.215 од КЗ, и 
постои веројатност дека во просториите во кои престојува можат да се 
пронајдат траги на сторување на делото и предмети во врска со извршување на 
истото. 

Исто така, во писменото барање на јавниот обвинител е наведено дека  
веројатноста за пронаоѓање на траги и предмети на кривичното дело за кои 
Маријан Николовски е осомничен, произлегува од собраните известувања, 
поради што, судот, истото го прифати и согласно на чл.189 од ЗКП, ја дава горе 
наведената наредба.

ОСНОВЕН СУД _________, 23.11.2012 година.

ПОУКА: Осомничениот Маријан Николовски и сопственикот на домот Лилјана 
Трајковска, имаат право на присуство на бранител при претресот 

СУДИЈА НА ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА,
Миле Милевски
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ВЕЖБА 2: СИМУЛАЦИЈА НА ПРЕТРЕСИ

Прилози за вежба 2.

2. Второ сценарио
При претресот на домот во кој престојувал осомничениот Маријан Николовски е 
затекната неговата сопруга Марија Николовска (улогата ја игра Мери 
Тромбева)  Кога таа ги здогледува полициските службеници брзо се упатува во 
дугата просторија и еден од полициските службеници забележува се обидела 
да скрие некаков предмет кој наликувал на некаква полиетиленска кесичка во 
панталоните, или во долната облека. Полицискиот службеник ги известил 
колегите за она што го видел и тие се сомневаат дека таа сокрила некакви 
предмети кои имаат врска со кривично дело.
На полициските службеници му е дадена истата наредба за претрес како при 
првото сценарио.
Како ќе постапите?. 

2. Примерокот од Наредбата за претрес на дом 

Кри бр.536/12

ОСНОВНИОТ СУД ВО ____________, преку судијата на 
претходна постапка Миле Милевски, постапувајќи по писменото барање на 
Основниот јавен обвинител од ___________, Јане Јаневски, Ко бр.928/12 од 
23.11.2012 година, за издавање наредба за претрес, врз основа на член 181 
став 2, член 182 став 1, член 188 и член 189 од ЗКП, на ден 23.11.2012 година, 
во 14,00 часот, ја издава следната

Н   А   Р   Е   Д   Б   А

ДА СЕ ИЗВРШИ ПРЕТРЕС на дом и други простории, кои се 
наоѓаат во  _____________, на ул.„1-ви Мај“ бр.12, на првиот кат, сопственост 
на Лилјана Трајковска, во кои престојува осомничениот Маријан Николовски од 
_________, со цел пронаоѓање на траги и предмети од кривично дело 
Невластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни 
супстанци и прекурсори од чл.215 од КЗ

Претресот на домот и другите простории, од став 1 на изреката, 
да биде извршено од страна на МВР _____________, во рок од 15 дена по 
издавањето на наредбата, во период помеѓу 05,00 - 21,00 часот

Предметите одземени при извршениот претрес, веднаш да бидат 
предадени во судот.

 

 

Предметите одземени при извршениот претрес, веднаш да бидат предадени во 
судот.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е

Основниот јавен обвинител од ___________, Јане Јаневски, до 
судијата на претходна постапка на овој суд, врз основа на член 186 од ЗКП, 
достави писмено барање, Ко бр.928/12 од 23.11.2012 година, за издавање 
наредба за претрес од страна на МВР _______, на домот и другите простории 
на првиот кат од куќата сопственост на лицето Лилјана Трајковска од 
_____________, во кои престојува осомничениот Маријан Николовски од 
___________, кои се наоѓат во _____________, на ул.„1-ви Мај“ бр.12.

Во барањето се наведува дека осомничениот Маријан Николовски, со 
своето семејство, последните 6 месеци престојува во овој објект, чиј сопственик 
е лицето Лилјана Трајковска, мајка на неговата сопруга, а истиот е осомничен 
дека е сторител на кривично дело Невластено производство и пуштање во 
промет наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори од чл.215 од КЗ, и 
постои веројатност дека во просториите во кои престојува можат да се 
пронајдат траги на сторување на делото и предмети во врска со извршување на 
истото. 

Исто така, во писменото барање на јавниот обвинител е наведено дека  
веројатноста за пронаоѓање на траги и предмети на кривичното дело за кои 
Маријан Николовски е осомничен, произлегува од собраните известувања, 
поради што, судот, истото го прифати и согласно на чл.189 од ЗКП, ја дава горе 
наведената наредба.

ОСНОВЕН СУД _________, 23.11.2012 година.

ПОУКА: Осомничениот Маријан Николовски и сопственикот на домот Лилјана 
Трајковска, имаат право на присуство на бранител при претресот 

СУДИЈА НА ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА,
Миле Милевски

 

 



72 НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА НОВИОТ ЗКП

ВЕЖБА 2: СИМУЛАЦИЈА НА ПРЕТРЕСИ

Прилози за вежба 2.

3. Трето сценарио 
Малолетниот Петар Илиевски кој купувал дрога од осомничениот Маријан 
Николовски дал исказ дека осомничениот им продава дрога на почек. Исто така 
наведе дека еднаш кога бил да купува дрога во домот на бабата на 
осомничениот Лилјана Трајковска, на вториот кат кој го користела таа и нејзиниот 
син Горан Трајковски, видел дека Маријан во компјутерот кој таму се наоѓал во 
една соба, прави списоци на лица – зависници на кои им имал продадено дрога  
и парите што ги имале платено, како и сумите што ги должат. 
Имате сознание дека компјутерот е на братот на сопругата на осомничениот, 
дека се наоѓа во неговата соба, на вториот кат од куќата. Обезбедивте наредба 
за пребарување на комјутер и компјутерски податоци поради веројатност дека 
во него можат да бидат пронајдени податоци за лицата на кои осомничениот
Маријан Николовски неовластено му продавал наркотична дрога и треба да 
извршите одземање на компјутерот и пребарување 

3. Примерок од наредба за пребарување на компјутрески систем и 
компјутерски податоци.

Кри бр.537/12

ОСНОВНИОТ СУД ВО ____________, преку судијата на 
претходна постапка Миле Милевски, постапувајќи по писменото барање на 
Основниот јавен обвинител од ___________, Јане Јаневски, Ко бр.928/12 од 
23.11.2012 година, за издавање наредба за пребарување на компјутерски 
систем и податоци, врз основа на член 181 став 2, член 188 и член 189 од ЗКП, 
на ден 23.11.2012 година, во 15,00 часот, ја издава следната

Н   А   Р   Е   Д   Б   А

ДА СЕ ИЗВРШИ ПРЕБАРУВАЊЕ на персонален компјутер 
марка „МСИ“, со сериски број S343897230, сопственост на Горан 
Трајковски од  _____________, и податоците содржани во истиот, со цел 
пронаоѓање на траги од сторено кривично дело Невластено производство и 
пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори од 
чл.215 од КЗ

Пребарувањето на компјутерот и податоците од став 1 на 
изреката, да биде извршено од страна на МВР _____________, во рок од 15 
дена по издавањето на наредбата, во период помеѓу 05,00 - 21,00 часот

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е

Основниот јавен обвинител од ___________, Јане Јаневски, до 
судијата на претходна постапка на овој суд, врз основа на член 186 од ЗКП, 
достави писмено барање, Ко бр.928/12 од 23.11.2012 година, за издавање 
наредба за претрес од страна на МВР _______, на домот и другите простории 
на првиот кат од куќата сопственост на лицето Лилјана Трајковска од 
_____________, во кои престојува осомничениот Маријан Николовски од 
___________, кои се наоѓат во _____________, на ул.„1-ви Мај“ бр.12.

Во барањето се наведува дека осомничениот Маријан Николовски, со 
своето семејство, последните 6 месеци престојува во овој објект, чиј сопственик 
е лицето Лилјана Трајковска, мајка на неговата сопруга, а истиот е осомничен 
дека е сторител на кривично дело Невластено производство и пуштање во 
промет наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори од чл.215 од КЗ, и 
постои веројатност дека во просториите во кои престојува можат да се 
пронајдат траги на сторување на делото и предмети во врска со извршување на 
истото. 

Исто така, во писменото барање на јавниот обвинител е наведено дека  
веројатноста за пронаоѓање на траги и предмети на кривичното дело за кои 
Маријан Николовски е осомничен, произлегува од собраните известувања, 
поради што, судот, истото го прифати и согласно на чл.189 од ЗКП, ја дава горе 
наведената наредба.

ОСНОВЕН СУД _________, 23.11.2012 година.

ПОУКА: Осомничениот Маријан Николовски и сопственикот на домот Лилјана 
Трајковска, имаат право на присуство на бранител при претресот 

СУДИЈА НА ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА,
Миле Милевски

 

 



73МОДУЛ: 2 ИСТРАЖНА ПОСТАПКА

ВЕЖБА 2: СИМУЛАЦИЈА НА ПРЕТРЕСИ

Прилози за вежба 2.

3. Трето сценарио 
Малолетниот Петар Илиевски кој купувал дрога од осомничениот Маријан 
Николовски дал исказ дека осомничениот им продава дрога на почек. Исто така 
наведе дека еднаш кога бил да купува дрога во домот на бабата на 
осомничениот Лилјана Трајковска, на вториот кат кој го користела таа и нејзиниот 
син Горан Трајковски, видел дека Маријан во компјутерот кој таму се наоѓал во 
една соба, прави списоци на лица – зависници на кои им имал продадено дрога  
и парите што ги имале платено, како и сумите што ги должат. 
Имате сознание дека компјутерот е на братот на сопругата на осомничениот, 
дека се наоѓа во неговата соба, на вториот кат од куќата. Обезбедивте наредба 
за пребарување на комјутер и компјутерски податоци поради веројатност дека 
во него можат да бидат пронајдени податоци за лицата на кои осомничениот
Маријан Николовски неовластено му продавал наркотична дрога и треба да 
извршите одземање на компјутерот и пребарување 

3. Примерок од наредба за пребарување на компјутрески систем и 
компјутерски податоци.

Кри бр.537/12

ОСНОВНИОТ СУД ВО ____________, преку судијата на 
претходна постапка Миле Милевски, постапувајќи по писменото барање на 
Основниот јавен обвинител од ___________, Јане Јаневски, Ко бр.928/12 од 
23.11.2012 година, за издавање наредба за пребарување на компјутерски 
систем и податоци, врз основа на член 181 став 2, член 188 и член 189 од ЗКП, 
на ден 23.11.2012 година, во 15,00 часот, ја издава следната

Н   А   Р   Е   Д   Б   А

ДА СЕ ИЗВРШИ ПРЕБАРУВАЊЕ на персонален компјутер 
марка „МСИ“, со сериски број S343897230, сопственост на Горан 
Трајковски од  _____________, и податоците содржани во истиот, со цел 
пронаоѓање на траги од сторено кривично дело Невластено производство и 
пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори од 
чл.215 од КЗ

Пребарувањето на компјутерот и податоците од став 1 на 
изреката, да биде извршено од страна на МВР _____________, во рок од 15 
дена по издавањето на наредбата, во период помеѓу 05,00 - 21,00 часот

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е

Основниот јавен обвинител од ___________, Јане Јаневски, до 
судијата на претходна постапка на овој суд, врз основа на член 186 од ЗКП, 
достави писмено барање, Ко бр.928/12 од 23.11.2012 година, за издавање 
наредба за претрес од страна на МВР _______, на домот и другите простории 
на првиот кат од куќата сопственост на лицето Лилјана Трајковска од 
_____________, во кои престојува осомничениот Маријан Николовски од 
___________, кои се наоѓат во _____________, на ул.„1-ви Мај“ бр.12.

Во барањето се наведува дека осомничениот Маријан Николовски, со 
своето семејство, последните 6 месеци престојува во овој објект, чиј сопственик 
е лицето Лилјана Трајковска, мајка на неговата сопруга, а истиот е осомничен 
дека е сторител на кривично дело Невластено производство и пуштање во 
промет наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори од чл.215 од КЗ, и 
постои веројатност дека во просториите во кои престојува можат да се 
пронајдат траги на сторување на делото и предмети во врска со извршување на 
истото. 

Исто така, во писменото барање на јавниот обвинител е наведено дека  
веројатноста за пронаоѓање на траги и предмети на кривичното дело за кои 
Маријан Николовски е осомничен, произлегува од собраните известувања, 
поради што, судот, истото го прифати и согласно на чл.189 од ЗКП, ја дава горе 
наведената наредба.

ОСНОВЕН СУД _________, 23.11.2012 година.

ПОУКА: Осомничениот Маријан Николовски и сопственикот на домот Лилјана 
Трајковска, имаат право на присуство на бранител при претресот 

СУДИЈА НА ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА,
Миле Милевски

 

 



74 НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА НОВИОТ ЗКП

ВЕЖБА 2: СИМУЛАЦИЈА НА ПРЕТРЕСИ

Прилози за вежба 2.

4. Четврто сценарио  
Јавниот обвинител како правосудна полиција Ве овласти да извршите 
претрес во домот на родителите на осомничениот Маријан Николовски 
бидејќи се сомнева дека и таму може да биде пронајдена наркотична дрога 
која осомничениот ја сокрил. Тој таму дрога криел и претходно и при еден 
поранешен претрес, кога на неговата мајка му беше предадена наредбата 
за претрес, таа истрчала во купатилото, ја истурила дрогата во WC – то и ја 
пуштила водата. Додека полициските службеници влегле по неа вo 
купатилото, тука таа ја пуштила уште еднаш водата и воопшто не останале 
траги од дрогата. Заради тоа, сосема е извесно дека и овој пат може да се 
случи нешто слично. 

 

 

Сопственикот и корисникот на персоналниот компјутер се должни  
да овозможат пристап до истиот и да ги дадат потребните известувања за 
непречено одвивање на пребарувањето

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е

Основниот јавен обвинител од ___________, Јане Јаневски, до судијата 
на претходна постапка на овој суд, врз основа на член 186 од ЗКП, достави 
писмено барање, Ко бр.928/12 од 23.11.2012 година, за издавање наредба за 
пребарување на персонален компјутер марка „МСИ“, со сериски број 
S343897230, сопственост на Горан Трајковски од  _____________, и 
податоците содржани во истиот, со цел пронаоѓање на траги од сторено 
кривично дело Невластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, 
психотропни супстанци и прекурсори од чл.215 од КЗ.

Во барањето се наведува дека осомничениот Маријан Николовски, за 
кого постои основано сомнение дека е сторител на кривично дело Невластено 
производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанци и 
прекурсори од чл.215 од КЗ, со своето семејство, последните 6 месеци 
престојува во домот на лицето Лилјана Трајковска, мајка на неговата сопруга, 
каде живее и лицето Горан Трајковски, брат на неговата сопруга, сопственик на 
персоналниот компјутер, а постои веројатност дека осомничениот го користи 
компјутерот и во истиот можат да се пронајдат траги на сторување на делото.

Исто така, во писменото барање на јавниот обвинител е наведено дека  
веројатноста дека со пребарување на персоналниот компјутер на лицето Горан 
Трајковски, можат да се пронајдат траги на кривичното дело за кои Маријан 
Николовски е осомничен, произлегува од собраните известувања, поради што, 
судот, истото го прифати и согласно на чл.189 од ЗКП, ја дава горе наведената 
наредба.

ОСНОВЕН СУД _________, 23.11.2012 година.

ПОУКА: Осомничениот Маријан Николовски и сопственикот на персоналниот 
компјутер Горан Трајковски, имаат право на присуство на бранител при 
пребарувањето 

СУДИЈА НА ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА,
Миле Милевски

 

 



75МОДУЛ: 2 ИСТРАЖНА ПОСТАПКА

ВЕЖБА 2: СИМУЛАЦИЈА НА ПРЕТРЕСИ

Прилози за вежба 2.

4. Четврто сценарио  
Јавниот обвинител како правосудна полиција Ве овласти да извршите 
претрес во домот на родителите на осомничениот Маријан Николовски 
бидејќи се сомнева дека и таму може да биде пронајдена наркотична дрога 
која осомничениот ја сокрил. Тој таму дрога криел и претходно и при еден 
поранешен претрес, кога на неговата мајка му беше предадена наредбата 
за претрес, таа истрчала во купатилото, ја истурила дрогата во WC – то и ја 
пуштила водата. Додека полициските службеници влегле по неа вo 
купатилото, тука таа ја пуштила уште еднаш водата и воопшто не останале 
траги од дрогата. Заради тоа, сосема е извесно дека и овој пат може да се 
случи нешто слично. 

 

 

Сопственикот и корисникот на персоналниот компјутер се должни  
да овозможат пристап до истиот и да ги дадат потребните известувања за 
непречено одвивање на пребарувањето

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е

Основниот јавен обвинител од ___________, Јане Јаневски, до судијата 
на претходна постапка на овој суд, врз основа на член 186 од ЗКП, достави 
писмено барање, Ко бр.928/12 од 23.11.2012 година, за издавање наредба за 
пребарување на персонален компјутер марка „МСИ“, со сериски број 
S343897230, сопственост на Горан Трајковски од  _____________, и 
податоците содржани во истиот, со цел пронаоѓање на траги од сторено 
кривично дело Невластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, 
психотропни супстанци и прекурсори од чл.215 од КЗ.

Во барањето се наведува дека осомничениот Маријан Николовски, за 
кого постои основано сомнение дека е сторител на кривично дело Невластено 
производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанци и 
прекурсори од чл.215 од КЗ, со своето семејство, последните 6 месеци 
престојува во домот на лицето Лилјана Трајковска, мајка на неговата сопруга, 
каде живее и лицето Горан Трајковски, брат на неговата сопруга, сопственик на 
персоналниот компјутер, а постои веројатност дека осомничениот го користи 
компјутерот и во истиот можат да се пронајдат траги на сторување на делото.

Исто така, во писменото барање на јавниот обвинител е наведено дека  
веројатноста дека со пребарување на персоналниот компјутер на лицето Горан 
Трајковски, можат да се пронајдат траги на кривичното дело за кои Маријан 
Николовски е осомничен, произлегува од собраните известувања, поради што, 
судот, истото го прифати и согласно на чл.189 од ЗКП, ја дава горе наведената 
наредба.

ОСНОВЕН СУД _________, 23.11.2012 година.

ПОУКА: Осомничениот Маријан Николовски и сопственикот на персоналниот 
компјутер Горан Трајковски, имаат право на присуство на бранител при 
пребарувањето 

СУДИЈА НА ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА,
Миле Милевски
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ВЕЖБА 3: МЕРКИ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИЛИ ОДЗЕМАЊЕ 
ПРЕДМЕТИ ИЛИ ИМОТ

Прилози за вежба 3

2. Второ сценарио за групата
Во улога на јавен обвинител писмено се обраќате до мобилниот оператор ВИП 
и барате да ви дадат податоци за дојдовните и појдовните разговори направени 
за период од 20 дена од мобилниот телефон на сопругата на осомничениот со 
наведување на името на корисникот на телефонот и локацијата од каде е 
разговарано. 

Групата во улога на јавен обвинител треба да презентира што ќе преземе во 
таков случај? 

 

 

ВЕЖБА 3: МЕРКИ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИЛИ ОДЗЕМАЊЕ 
ПРЕДМЕТИ ИЛИ ИМОТ

Прилози за вежба 3

1. Прво сценарио 
Во улога на јавен обвинител вршите увид на местото на кое се случила 
сообраќајна незгода во која едно лице се здобило со тешки телесни повреди. 
Кога стигнувате на лице место утврдувате ддека едниот учесник на незгодата е 
Драган Николовски, брат на осомничениот Маријан Николовски кој го управувал 
ПМВ марка БМВ, сопственост на осомничениот Маријан. Додека се врши 
увидот забележувате дека на предното совозачко седиште има една торба која 
се превртила и од неа на подот на возилото испаднала една дигитална вага. На 
вагата се видливи ситни траги од бела прашкаста материја. 
Бидејќи спроведувате истрага против обвинетиот Маријан Николовски за 
кривично дело Неовластено производство и пуштање во промет наркотични 
дроги, психотропни супстанции и прекурсори, се соменвате дека постои голема 
веројатност дека оваа вага осомничениот ја користел  за мерење на наркотична 
дрога која неовластено ја продавал. Затоа, потребно е да биде одземена. 
Наредба за одземање на вагата немате. 

Како ќе постапите ? 
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ВЕЖБА 3: МЕРКИ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИЛИ ОДЗЕМАЊЕ 
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Наредба за одземање на вагата немате. 

Како ќе постапите ? 
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ВЕЖБА 4: MЕРКИ ЗА ОДЗЕМАЊЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИМОТ ИЛИ 
ПРЕДМЕТ

Прилози за вежба 4

1. Сценарио за првата група 

При испитување на еден од сведоците добивте сознанија дека осомничениот 
Маријан Николовски чува наркотична дрога Хероин во сеф. Исто така имате 
сознанија дека во сефот чува и поголемна сума пари. Ваша задача е да 
одлучите дали можете да побарате да се отвори сефот. Доколку сметате дека 
постојат услови за тоа, потребно е да ја презентирате постапката и да 
напишете писмено образложено барање. 

 

 

ВЕЖБА 3: МЕРКИ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИЛИ ОДЗЕМАЊЕ 
ПРЕДМЕТИ ИЛИ ИМОТ

Прилози за вежба 3

3. Трето сценарио 
Во улога на јавен обвинител имате сознанија дека осомничениот Маријан 
Николовски има испратено пратка до лице во Република Албанија. Се работи 
за пакет – кутија со кукла која осомничениот наводно ја испраќал за роденденот 
на ќерката на тоа лице. Се сомневате дека во кутијата е испратена порака –
писмо на лицето од кое осомничениот набавува наркотична дрога  И порано сте 
добивале информации дека осомничениот испраќал писма користејќи разни 
начини да ги прикрие. Пратката е испратена со брза пошта и постои опасност 
од одлагање. 

Групата во улога на јавен обвинител треба да презентира што ќе направи и да 
ги конкретизира околностите поради кои основано може да се очекува дека тие 
писма можат да послужат како доказ во постапката.
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ВЕЖБА 5. МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

Прилози за вежба 5

1. Сценарио за првата група
Полициските службеници вечерта на 10.12.2012  година успеаја да го фатат Драган 
Митревски. Тие не забележаа дека и Маријан Николовски се врати и виде што се 
случува. Наредните денови тој на повеќе пати одел кај девојката на Драган 
Митревски – Вера Наумовска. Притоа, ја вознемирувал девојката со тоа што 
постојано и звонел на вратата и ја викал да слезе долу за да разговара со неа. 
Отпрво девојката се согласила да разговара и излегла, па тој тогаш почнал да ја 
убедува дека таа треба да влијае врз нејзиното момче за тој да не каже дека купил 
дрога од него. Затоа таа доаѓа кај Вас и ви кажува што се случува.

Во улога на јавен обвинител што ќе преземете?

 

 

ВЕЖБА 4: MЕРКИ ЗА ОДЗЕМАЊЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИМОТ ИЛИ 
ПРЕДМЕТ

Прилози за вежба 4

2. Сценарио за третата група 

Во улога на правосудна полиција сметате дека треба привремено да се одземе 
една викендичка сопственост на осомничениот. Оваа викендичка обвинетиот 
ја купил пред два месеци, а со оглед на неговите месечни примања и фактот 
што сопругата не работи, се сомневате дека истата е купена со пари кои 
обвинетиот ги добил од продажба на наркотичната дрога. Имате сознание 
дека осомничениот истата сака да ја оттуѓи и дека има направено договор кој 
треба да го завери на нотар во текот на утрешниот ден. 

Како ќе постапите? 

 

 



81МОДУЛ: 2 ИСТРАЖНА ПОСТАПКА

ВЕЖБА 5. МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

Прилози за вежба 5

1. Сценарио за првата група
Полициските службеници вечерта на 10.12.2012  година успеаја да го фатат Драган 
Митревски. Тие не забележаа дека и Маријан Николовски се врати и виде што се 
случува. Наредните денови тој на повеќе пати одел кај девојката на Драган 
Митревски – Вера Наумовска. Притоа, ја вознемирувал девојката со тоа што 
постојано и звонел на вратата и ја викал да слезе долу за да разговара со неа. 
Отпрво девојката се согласила да разговара и излегла, па тој тогаш почнал да ја 
убедува дека таа треба да влијае врз нејзиното момче за тој да не каже дека купил 
дрога од него. Затоа таа доаѓа кај Вас и ви кажува што се случува.

Во улога на јавен обвинител што ќе преземете?

 

 

ВЕЖБА 4: MЕРКИ ЗА ОДЗЕМАЊЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИМОТ ИЛИ 
ПРЕДМЕТ

Прилози за вежба 4

2. Сценарио за третата група 

Во улога на правосудна полиција сметате дека треба привремено да се одземе 
една викендичка сопственост на осомничениот. Оваа викендичка обвинетиот 
ја купил пред два месеци, а со оглед на неговите месечни примања и фактот 
што сопругата не работи, се сомневате дека истата е купена со пари кои 
обвинетиот ги добил од продажба на наркотичната дрога. Имате сознание 
дека осомничениот истата сака да ја оттуѓи и дека има направено договор кој 
треба да го завери на нотар во текот на утрешниот ден. 

Како ќе постапите? 

 

 



82 НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА НОВИОТ ЗКП

ВЕЖБА 6: ИСТРАЖНИ ДЕЈСТВИЈА КАЈ АДВОКАТ
Прилози за вежба 6

2. За четвртата група - Барање на бранител пристап до приватни 
простории
Вие како бранител на Маријан Николовски барате пристап до домот на лицето 
Кире Ристевски, кој што престојува надвор од Република Македонија. По 
кажување на осомничениот, Кире бил тој што им продавал дрога на сведоците 
и за тоа имало докази во неговиот дом.
Групата во улога на бранител поднесува барање за пристап во приватни 
простории. Според сценариото и улогата на држателот на станот  групата треба 
да ја презентира постапката.  

 

 

ВЕЖБА 5. МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

Прилози за вежба 5

2. Сценарио за втората група
Јавниот обвинител  од родителот на малолетниот Петар Илиевски има сознанија 
дека Маријан Николовски сака да воспостави  контакт со него. Тој доаѓа кај Вас и Ви 
кажува што се прави Маријан Николовски.
Откако ќе ја слушнете неговата изјава треба да одлучите што ќе преземете во 
улога на јавен обвинител?
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ВЕЖБА 8: МЕХАНИЗМИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА 
ОБВИНЕТИОТ 

Прилози за вежба 8

2. Сценарио за третата група во улога на бранители: 
Во текот на претходната постапка јавниот обвинител издаде наредба за 
привремено одземање на писма и пратки од обвинетиот Маријан Николовски 
што тој му ги испратил на свој близок роднина, бидејќи сметал дека постои 
опасност од одлагање. Обвинителот сметал дека за овие пратки постојат 
околности од кои може основано да се очекува дека ќе послужат како доказ во 
постапката бидејќи имал сознание дека осомничениот во испратената пратка 
испратил и една тетратка со список со лица на кои им продавал наркотична 
дрога. 

Потоа, јавниот обвинител во предвидениот рок од 72 часа побарал од судијата 
на претходната постапка да ја потврди неговата наредба. Судијата не ја 
потврдил наредбата бидејќи немало никакви докази дека таква тетратка со 
список постои. 

Јавниот обвинител, во присуство на двајца сведоци ги отворил пратките и 
составил записник за отворањето. Потоа ги вратил на осомничениот. 
Осомичениот смета дека му се повредени правата.

Како ќе постапи бранителот ?
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1. Сценарио за првата група во улога на бранители:
Осомничениот Маријан Николовски е испитан за кривичното дело Невластено 
производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанци и 
прекурсори од страна на јавниот обвинител и примил известување дека 
истражната постапка е завршена. Бранителот на осомничениот до јавниот 
обвинител во законскиот рок од 15 дена доставува барање за собирање 
дополнителни докази со испитување на Кире Ристевски, а заради проверка на 
одбраната на осомничениот дека тој им продавал наркотична дрога на 
сведоците Драган Митревски и малолетниот Петар Илиевски. Оттогаш 
изминале 30 дена, но јавниот обвинител не доставил до обвинетиот никакво 
известување за постапувањето по барањето на бранителот на осомничениот. 
Бранителот поднесува барање до јавниот обвинител да биде известен дали се 
собрани доказите, но јавниот обвинител по изминување на 15 дена го извести 
дека постапката не е завршена. 

Како ќе постапи бранителот ? 
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ВЕЖБА 10: ИСПИТУВАЊЕ СВЕДОК НА ДОКАЗНО РОЧИШТЕ

Прилози за вежба 10

1. Улога за сведокот  на обвинението Драган Митревски
Сведокот е на возраст од 23 години, невработен, со завршено средно техничко 
училиште, живее со својата мајка, и се издржуваат од пензијата која истата ја 
прима, во износ од 9 000 денари. 
Веќе 2 – 3 години е нарко зависник, во почетокот користел марихуана, а потоа 
преминал на потешки наркотични дроги, така да во последниот период користи 
хероин, кој почесто го користи со шмркање, а ретко и венозно. Со обвинетиот се 
запознал  преку нивни заеднички познаник кој му го посочил како лице од кое 
можи да набави наркотична дрога.  Од обвинетиот кој го запознал како Маки  
има 5 – 6 пати набавено наркотична дрога хероин, најчесто се договараат преку 
телефон, не може да го каже кој е телефонскиот број на Маки, сега точно не се 
сеќава, но го има запишано. 
Критичната вечер требало со Маки да се сретнат кај Соборниот храм во 18,45 
часот, биле договорени заедно со Петар со  кој живеат во исто маало и кој е 
исто така нарко зависник да отидат заедно и да купат две пакувања хероин по 2 
грама. Цената е 2 000 денари за секое пакување. Кога отишле Маки не бил 
таму, го причекале неколку минути, тој дошол им рекол дека се брза и затоа 
побрзо да ја свршат работата, набрзина им ги побарал парите, ги зел, а потоа 
им ги дал паковањата и веднаш сакал да си замини. Меѓутоа, паковањата биле 
помали и затоа настанала расправија помеѓу нив., која преминала и во тепачка. 
Не е сигурен кој прв почнал да се тепа, но тоа траело кратко време, бидејќи 
дошол полицаец и тие се разбегале. 
За Маки знае дека редовно дилува дрога, не знае од каде ја набавува. Исто 
така, тој е многу незгоден, агресивен човек, кој му се заканувал и на неговата 
девојка за да го смени исказот. Знае дека е способен да ги реализира заканите 
и затоа се плаши од него, како за себе, така и за својата девојка.

2. Сведок на одбраната – Тони Стојановски
Тој е на возраст од 47 години, со обвинетиот се познаваат повеќе години, не 
може да каже точно од кога и практикуваат да се дружат од време на време. 
Најчесто се картаат заедно со уште два други нивни пријатели, Нино и Бране и 
тоа најчесто во домот на обвинетиот. Добро се сеќава дека на 10. 12, 2012 
година, околу пладне, се чул по телефон со обвинетиот и се договориле 
вечерта да се сретнат кај него. Потоа тој му се јавил на Нино и Бране и се 
договориле вечерта да отидат кај обвинетиот околу 19 часот. Во домот на 
обвинетиот најнапред стигнал тој и тоа уште пред 19 часот, обвинетиот бил 
дома, потоа ги причекале и останатите и играле карти до доцна во ноќта. Не 
може да каже до колку часот играле, но се сеќава дека кога се вратил дома 
било околу 1 часот по полноќ. Инаку прво играле бељот, а потоа и покер, за 
ситни износи, колку да е играта поинтересна. Инаку, Маки добро го познава, тој 
е добар човек, никогаш не чул за него дека има било каква врска со наркотична 
дрога, ниту пак видел такво нешто кај него.
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