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ЗАКОН ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ВИДОТ И ОДМЕРУВАЊЕ НА 
ВИСИНАТА НА КАЗНАТА 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.199 од 30.12.2014 година) 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој закон се уредува одредувањето на видот и одмерувањето на казната, 
договарање за видот и висината на казната меѓу јавниот обвинител и обвинетиот во 
рамките на спогодувањето како и формирањето, составот, мандатот и надлежностите 
на Комисијата за воедначување на казнената политика. 

Член 2 

Целта на законот е воедначување на казнената политика при изрекувањето на казните 
од судовите во Република Македонија преку пропишување објективни критериуми за 
одредување на видот и одмерување на висината на казната. 

Член 3 

Законот се заснова на следниве начела:  
- Законитост,  
- Индивидуализација на казната,  
- Пропорционалност на казната со стореното кривично дело,  
- Ефикасност,  
- Воедначување на казнената политика, и  
- Транспарентност. 

II. КОМИСЈА ЗА ВОЕДНАЧУВАЊЕ НА КАЗНЕНАТА ПОЛИТИКА  

Член 4 

Се основа Комисија за воедначување на казнената политика (во натамошниот текст: 
Комисијата). 

Комисијата е независно и советодавно тело кое се грижи за воедначување на 
казнената политика во изрекувањето на казните преку предлагање критериуми за 
одредување на видот и одмерување на висината на казната. 

Член 5 

Комисијата е составена од седум члена кои ги избира Собранието на Република 
Македонија со мандат од четири години, со право на повторен избор од кои:  
- два члена се избираат по предлог на Јавниот обвинител на Република Македонија, од 
редот на јавните обвинители со најмалку 10 години работно искуство во кривичната 
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материја,  
- два члена се избираат по предлог на Судскиот совет на Република Македонија од 
редот судии со најмалку 10 години работно искуство во кривичната материја,  
- еден член се избира по предлог на Адвокатската комора на Македонија од редот на 
адвокатите со најмалку 10 години работно искуство во кривичната материја,  
- еден член се избира по предлог на министерот за правда, од редот на редовните или 
вонредните професори по предметите од казнената област и  
- еден член се избира по предлог на Владата на Република Македонија, од редот на 
редовните или вонредните професори по предметите од казнената област. 

Комисијата има седиште во Министерството за правда и во односите со другите 
органи и лица настапува со свое лого, кое го утврдува Комисијата. 

Од редот на избраните членови, Комисијата избира претседател со мандат од две 
години, со право на повторен избор. 

Мандатот на член на Комисијата му престанува пред истекот на времето за кое е 
избран:  
- по лично барање,  
- поради смрт и  
- ако трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата. 

Исполнувањето на условите од ставот 4 на овој член ги утврдува Комисијата со 
мнозинство гласови од вкуупниот број членови и поднесува иницијатива за престанок 
на мандатот до Собранието на Република Македонија. 

При изборот на членовите на комисијата, без да се нарушат критериумите предвидени 
со овој закон, се обезбедува соодветна и правична застапеност на граѓаните кои им 
припаѓаат на сите заедници во Република Македонија. 

Член 6 

Комисијата ги има следниве надлежности:  
- ја следи и анализира казнената политика на судовите во Република Македонија, во 
смисла на целите на казнувањето (т.е., утврдената казна, запретената казна, 
способноста за вина, превенцијата и рехабилитацијата, како и пресудите донесени врз 
основа на спогодба меѓу јавниот обвинител и обвинетиот);  
- предлага мерки за обезбедување на сигурност и правичност во исполнувањето на 
целите на казнувањето, заради избегнување на неоправдан диспаритет меѓу 
сторителите на кривични дела со слични карактеристики осудени за исти или слични 
кривични дела (според објективната категоризација на кривични дела согласно овој 
закон), со почитување на диспозицијата на судот при оцената на отежнувачките и 
олеснувачките околности;  
- доставува предлози до Министерството за правда на Република Македонија за 
изменување и дополнување на Кривичниот законик и на овој закон;  
- доставува годишен извештај до Собранието на Република Македонија;  
- до Министерството за правда доставува шестмесечни извештаи за прашањата од 
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нејзина надлежност, за што Министерството ја известува Владата на Република 
Македонија и  
- доставува известувања до Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавни 
обвинители, до Врховниот суд на Република Македонија и Јавниот обвинител на 
Република Македонија за примената на овој закон по судови и дава предлози и 
укажувања за начинот на воедначување на казнената политика. 

Член 7 

Административните работи на Комисијата ги врши Министерството за правда. 

Средства за остварување на програмата, како и за работата на Комисијата се 
обезбедуваат во рамките на финансиските средства од буџетот на Министерството за 
правда. 

Членовите на Комисијата кои се од внатрешноста на Република Македонија, односно 
надвор од градот Скопје имаат право на соодветен надоместок на патните трошоци. 

Членовите на Комисијата имаат право на месечен надоместок за работењето во 
Комисијата во висина од една просечна месечна бруто плата исплатена во 
претходниот месец на ниво на Република Македонија. 

Член 8 

Комисијата донесува Статутот и Програма за работа за секоја тековна работа. 

Со Статутот се уредуваат:  
- внатрешната организација и начинот на вршењето на работата на Комисијата,  
- раководењето со Комисијата,  
- правата и обврските на претседателот и членовите на Комисијата и  
- употребата на средствата за работа на Комисијата. 

III. ОДРЕДУВАЊЕ НА ВИДОТ И ОДМЕРУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА КРИВИЧНИТЕ САНКЦИИ 

Член 9 

Одредувањето на видот и одмерувањето на висината на кривичните санкции судијата 
го врши врз основа на следниве објективни критериуми:  
1. објективна категоризација на кривичното дело и  
2. поранешниот живот на сторителот на кривичното дело. 

Член 10 

Кривичните дела пропишани во Кривичниот законик и во други материјални закони се 
категоризираат во следниве хоризонтални категории:  
I. парична казна,  
II. парична казна или затвор до 3 месеци,  
III. парична казна или затвор до 6 месеци,  
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IV. затвор до 6 месеци,  
V. парична казна или затвор до 1 година,  
VI. затвор до 1 година и парична казна,  
VII. парична казна или затвор од 3 месеци до 1 година,  
VIII. затвор од 3 месеци до 1 година,  
IX. парична казна или затвор од 6 месеци до 1 година,  
X. затвор од 6 месеци до 1 година  
XI. парична казна или затвор до 3 години,  
XII. затвор до 3 години и парична казна,  
XIII. парична казна или затвор од 3 месеци до 3 години  
XIV. затвор од 3 месеци до 3 години,  
XV.затвор од 6 месеци до 2 години и парична казна,  
XVI. парична казнаили затвор од 6 месеци до 3 години,  
XVII. затвор од 6 месеци до 3 години,  
XVIII. затвор од 6 месеци до 3 години и парична казна,  
XIX. парична казна или затвор од 1 до 3 години,  
XX.затвор од 1 до 3 години,  
XXI. парична казна или затвор до 4 години,  
XXII. парична казна или затвор до 5 години,  
XXIII. затвор до 5 години и парична казна,  
XXIV. затвор од 3 месеци до 5 години,  
XXV. парична казна или затвор од 6 месеци до 5 години,  
XXVI. затвор од 6 месеци до 5 години,  
XXVII. затвор од 6 месеци до 5 години и парична казна,  
XXVIII. парична казна или затвор од 1 до 5 години,  
XXIX. затвор од 1 до 5 години,  
XXX. затвор од 1 до 5 години и парична казна,  
XXXI. затвор од 3 до 5 години,  
XXXII. затвор од 3 месеци до 6 години или парична казна,  
XXXIII. затвор од 1 до 8 години,  
XXXIV. затвор од 1 до 8 години и парична казна,  
XXXV. затвор од 3 до 8 години,  
XXXVI. затвор од 5 до 8 години,  
XXXVII. парична казна или затвор од 1 до 10 години  
XXXVIII. затвор од 1 до 10 години,  
XXXIX. затвор од 1 до 10 години и парична казна,  
XL. затвор од 3 до 10 години,  
XLI. затвор од 4 до 10 години,  
XLII. затвор од 5 до 10 години,  
XLIII. најмалку 1 година затвор,  
XLIV. најмалку 2 години затвор,  
XLV. парична казна или затвор од најмалку 3 години  
XLVI. најмалку 3 години затвор,  
XLVII. најмалку 4 години затвор,  
XLVIII. најмалку 4 години затвор и парична казна,  
XLIX. најмалку 5 години затвор,  
L. најмалку 8 години затвор,  
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LI. најмалку 10 години затвор,  
LII. најмалку 12 години затвор,  
LIII. најмалку 5 години затвор или доживотен затвор,  
LIV. најмалку 10 години затвор или доживотен затвор и  
LV. најмалку 15 години затвор или доживотен затвор. 

Член 11 

Критериумот за поранешниот живот на сторителот на кривичното дело се определува 
врз основа на следниве вертикални категории:  
I. неосудуван  
II. до две правосилни пресуди за кривични дела за кои е предвидена парична казна 
или казна затвор до 5 години  
III. до две правосилни пресуди од кои барем една е за кривично дело за кое е 
предвидена казна затвор над 5 години  
IV. три правосилни пресуди или две пресуди со изречена ефективна казна затвор над 6 
месеци или една пресуда со изречена ефективна казна затвор од најмалку 3 години  
V. четири правосилни пресуди или две пресуди со изречена казна затвор од најмалку 
две години или една пресуда со изречена казна затвор од најмалку 5 години  
VI. пет или повеќе правосилни пресуди или две пресуди од најмалку 5 години затвор 
или една пресуда од најмалку 8 години затвор 

Во овој критериум спаѓаат и осудите кои застареле во фаза на извршување. 

Во овој критериум не спаѓаат бришаните осуди како и осудите на казна затвор до три 
години за кои согласно закон се исполнети условите за нивно бришење. 

Член 12 

Врз основа на пропишаните критериуми во членовите 10 и 11 од овој закон, во секој 
хоризонтален ред се дадени минималните и максималните граници на казни кои би 
можеле да му бидат изречени на сторителот на кривичното дело (во месеци), во 
зависност од тоа во која вертикална категорија сторителот ќе биде класифициран, 
доколку судот вон секакво разумно сомневање утврди дека сторителот го извршил 
кривичното дело, кое му се става на товар. 

Во секоја вертикална категорија е утврдена средна вредност на висината на казната (во 
месеци), од која судот ќе започне да ги засметува олеснувачките и отежнувачките 
околности врз основа на што ќе ја индивидуализира висината на казната за конкретен 
сторител. 

Разработените критериуми од ставот 1 на овој член се дадени во табелата содржана во 
Прилогот број 1 кој е составен дел на овој закон. 

Член 13 

Отежнувачките и олеснувачките околности се засметуваат со додавање односно 
одземање на поени, при што почетна основа претставува средната вредност на 
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утврдената висина на казната во секоја вертикална категорија согласно табелата 
содржана во Прилогот број 1. 

Член 14 

Отежнувачките и олеснувачките околности кои влијаат врз висината на казната се 
групирани во следниве категории:  
I. Степен ка кривичната одговорност,  
II. Побуди од кои е сторено кривичното дело,  
III. Јачината на загрозувањето или повредата на заштитното добро,  
IV. Околности под кои е сторено делото,  
V. Придонес на жртвата во извршување на делото,  
VI. Поранешниот живот на сторителот,  
VII. Лични прилики и однесување по сторување на кривичното дело,  
VIII. Други околности што се однесуваат на личноста на сторителот и  
IX. Поранешното дело е од ист вид како новото дело, делата се сторени од исти 
побуди, времето поминато од поранешната осуда, односно од издржаната или 
простената казна Листата на олеснувачки и отежнувачки околности во која е извршено 
поединечно бодување на секоја околност е дадена во табелата содржана во Прилог 
број 2 кој е составен дел на овој закон. 

Член 15 

При засметувањето на отежнувачките и олеснувачките околности, како и при 
одредувањето на видот и одмерувањето на висината на казната, судиите ги користат 
работните листови кои се составен дел од списите на предметот и се дадени во 
Прилогот број 3, Прилогот број 4 и Прилогот број 5 кои се составен дел на овој закон. 

Член 16 

Доколку судот утврди казна затвор во траење до 24 месеци, а при евалуацијата во 
значителен обем преовладуваат олеснувачки околности, при што разликата е најмалку 
5 поени во корист на олеснувачките околности, може вака утврдената казна затвор да 
ја услови или да примени некоја од другите алтернативни мерки предвидени во 
членот 48-а од Кривичниот законик, ако оцени дека и со изречената условна осуда или 
друга алтернативна мерка ќе се постигнат целите на казнувањето во смисла на 
специјалната и генералната превенција. 

Член 17 

За кривични дела на правни лица како главна казна се изрекува парична казна. 

Паричната казна се изрекува во износ кој не може да биде помал од 100.000 денари, 
ниту поголем од 30 милиони денари. 

За кривични дела сторени од користољубие, како и за кривични дела со кои се 
остварува корист или се предизвикува штета од големи размери, може да се изрече 
парична казна до двојниот износ од максимумот на оваа казна или во сразмер со 



База на закони www.pravdiko.mk 
 

7 |  С т р а н и ц а
 

висината на предизвиканата штета, односно остварената корист, но најмногу дo 
нивниот десеткратен износ. 

Член 18 

При одмерување на казната судот ќе го земе предвид билансот на состојбите и 
билансот на успехот на правното лице, видот на дејноста, природата и тежината на 
извршеното дело. 

Ако судот утврди парична казна за две или повеќе дела во стек, единствената казна не 
може да го достигне збирот на поединечно утврдените казни, ниту да го надминува 
законскиот максимум на казната пропишана за правното лице. 

Член 19 

За кривичните дела за кои е пропишана парична казна или казна затвор до три години, 
правното лице се казнува со парична казна до 500.000 денари или, ако делото е 
сторено од користољубие или е предизвикана штета од големи размери најмногу до 
двојниот износ на предизвиканата штета или остварената корист. 

За кривичните дела за кои е пропишана казна затвор од најмалку три години, правното 
лице се казнува со парична казна до еден милион денари или, ако делото е сторено од 
користољубие или е предизвикана штета од големи размери најмногу до петкратниот 
износ на предизвиканата штета или остварената корист. 

За кривичните дела за кои е пропишана казна затвор од најмалку четири години, 
правното лице се казнува со парична казна најмалку 500.000 денари или, ако делото е 
сторено од користољубие или е предизвикана штета од големи размери најмногу до 
петкратниот износ на предизвиканата штета или остварената корист. 

За кривичните дела за кои е пропишана казна затвор најмалку пет години, правното 
лице се казнува со парична казна најмалку еден милион денари или, ако делото е 
сторено од користољубие или е предизвикана штета од големи размери до 
десеткратниот износ на предизвиканата штета или остварената корист. 

IV. ДОГОВАРАЊЕ ЗА ВИДОТ И ВИСИНАТА НА КАЗНАТА МЕЃУ ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ И 
ОБВИНЕТИОТ ВО РАМКИТЕ НА СПОГОДУВАЊЕТО 

Член 20 

При договарањето на јавниот обвинител и обвинетиот во текот на истражната постапка 
и во скратената постапка до поднесување на обвинителниот предлог, не може да биде 
договорена казна помала од 50% од казната што би била изречена со примена на 
одредбите на овој закон во редовна судска постапка. 

При договарањето на јавниот обвинител и обвинетиот во фазата на оцена на 
обвинителниот акт, не може да биде договорена казна помала од 60% од казната што 
би била изречена со примена на одредбите на овој закон во редовна судска постапка. 
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V. ПРИЗНАНИЕ НА ВИНА ВО ТЕКОТ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА 

Член 21 

Во текот на главната расправа, по одржувањето на воведните говори на странките, ако 
обвинетиот ја признае вината судот не може да му изрече на обвинетиот казна помала 
од 70% од казната што би била изречена со примена на одредбите на овој закон во 
редовна судска постапка 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 22 

Комисијата ќе се формира во рок од три месеци од денот на влегување во сила на овој 
закон. 

Член 23 

Со отпочнувањето со примената на овој закон престанува да важи Правилникот за 
начинот на одмерување на казните („Службен весник на Република Македонија“ брoj 
64/14). 

Член 24 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува по истекот на шест месеци 
од денот на влегувањето во сила 

 


