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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 

ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Законот за помилување е донесен во 1993г. заради уредување на уставна 

надлежност на Претседателот на Република Македонија да дава помилување на 

поименично определени лица. 

По одлуката на Уставниот суд за укинување на Законот за изменување и 

дополнување на Законот за помилување од 2009 година се создаде правна 

празнина која може да ги охрабри потенцијалните сторители на најтешките 

кривични дела како што се: терористи, педофили,наркодилери, фалсификатори на 

избори, криминалци од врвот на власта. 

Светот и Република Македонија се соочуваат со сериозни предизвици: 

глобален тероризам, неовластено прислушкување, производство и трговија со 

дрога, корупција, злосторничко здружување. Република Македонија не смее да 

испрати порака дека ќе има милост за сторителите на овие најтешки дела кои се 

сериозна закана за современиот свет.

Од тие причини предлагаме во актот за помилување претседателот да го 

наведе делото за кое одредено лице ќе биде помилувано.

Актот за помилување не смее да се однесува на одредени кривични дела кои 

претставуваат особена општествена опасност во современиот свет и во 

Република Македонија. Исто така се забранува едно лице да биде помилувано за 

повеќе од едно дело во период од 20 години. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Целта на овој предлог закон е пополнување на правната празнина која се 

создаде со укинување на Законот за изменување и дополнување на Законот за 

помилување од 2009 година и превенирање на кривичните дела кои 



претставуваат особена општествена опасност во светот и во Република 

Македонија. Преку допрецизирање на условите и начинот на давање помилување 

ќе се обезбеди зајакнување на гаранциите дека овој институт нема да биде основ 

за злоупотреба на ова дискреционо право на претседателот и ќе се оневозможи 

едно лице кое сторило повеќе различни кривични дела да биде помилувано за 

повеќе од едно конкретно наведено дело.  Додека пак, сторителите на конкретни 

потешки кривични дела, нема да можат да бидат ослободени од кривичната 

одговорност по основ на помилување. 

 

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН 

ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлогот за дополнување на Законот за помилување нема да предизвика 

фискални импликации врз Буџетот на  Република Македонија. 

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗАБЕДУВАЊЕ, 

КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ 

ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведувањето на предложеното дополнување на законот не е 

потребно одвојување на дополнителни средства од Буџетот на Република 

Македонија. 

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

Врз основа на член 170 од Деловникот на Собранието на Република 

Македонија предлог на законот се носи по скратена постапка од причини што не 

се работи за сложен и обемен закон.  



ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОМИЛУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за помилување (“Службен весник на Република Македонија”, 
бр. 20/93)  по членот 1 се додава нов член 1-а кој гласи:

„Член 1-а

Претседателот на Република Македонија во актот на помилување мора да 

го наведе делото за кое се помилува едно лице.

Актот на помилување не смее да се однесува на кривично дело 

неовластено прислушкување и тонско снимање од член 151, кривични дела  

против изборите и гласањето од Глава шеснаесетта од Кривичниот законик, 

кривични дела против половата слобода и половиот морал од Глава 

деветнаесетта од Кривичниот законик сторени спрема деца и малолетни лица; 

кривични дела против здравјето на луѓето од Глава дваесет и прва: кривично дело 

неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, 

психотропни супстанции и прекурсори од член 215, , кривично дело овозможување 

на употреба на наркотични дроги од член 216, кривично дело злоупотреба на 

службена должност и овластување од член 353; кривично дело злосторничко 

здружување од член 394; кривични дела поврзани со тероризам од членовите 394-

а, 394-б и 394-в и за кривични дела против човечноста и меѓународното право од 

Глава триесет и четврта од Кривичниот законик.

Едно лице не може да биде помилувано за повеќе од едно кривично дело 

во период од 20 години.“

Член 2

Овој закон влегува сo денот на објавувањето во “Службен весник на 
Република Македонија.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА

ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОМИЛУВАЊЕ

ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОМИЛУВАЊЕ

Овој предлог закон за дополнување на Законот за помилување содржи два 

члена.

Со членот 1 се додава нов член 1-а со кој се уредува содржината на актот 

на помилување а се прецизираат и условите и начинот на кој претседателот дава 

помилување. Во таа насока се наведени и конкретни кривични дела за кои 

претседателот не смее да даде помилување. 

Со членот 2 го уредува стапувањето на сила на овој закон.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Одредбите од Предлог законот за дополнување на Законот за помилување 
и основниот Закон се меѓусебно поврзани. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените измени на овој Закон ќе се допрецизира содржината на 
актот на помилувањето кој го донесува претседателот на државата. 


