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20141665155
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот
75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за извршување на санкциите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10
ноември 2014 година.
Бр. 07- 4221/1
10 ноември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ
Член 1
Во Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ број
2/2006, 57/10,170/13 и 43/14) по членот 257 се додава нова гла-ва XXI-a, нов наслов и 8 нови
члена 257-а, 257-б, 257-в, 257-г, 257-д, 257-ѓ, 257-е и 257-ж кои гласат:
„ГЛАВА XXI-a
МЕДИЦИНСКО-ФАРМАКОЛОШКО ЛЕКУВАЊЕ НА
СТОРИТЕЛИ НА ПОЛОВ НАПАД ВРЗ ДЕТЕ ДО
14 ГОДИНИ
Член 257-а
(1) Мерката медицинско-фармаколошко лекување на сторители на полов напад врз дете до
14 години се извршува во специјализирани медицински установи.
(2) Специјализираните медицински установи од ставот (1) на овој член и начинот на
извршување на мерката медицинско-фармаколошко лекување ги пропишува министерот за
здравство, со упатство.
Член 257-б
(1) Казнено поправните установи се должни веднаш по започнувањето на
издржувањето на казната затвор да ја достават судската одлука со која на осуденото лице му е
изречена оваа мерка до Управата за извршување на санкциите.

1 од 3

Службен весник на РМ, бр. 166 од 12.11.2014 година

(2) Управата за извршување на санкциите ја доставува судската одлука на извршување
до специјализираната медицинска установа пред започнување на подготвителниот период
за отпуст на осуденото лице заради испитување и негова подготовка за извршување на
мерката.
(3) Извршувањето на мерката ќе започне по издржување на казната затвор.
(4) Начинот на доставување на податоците до Управата за извршување на санкциите од
страна на казненопоправните установи за лицата на кои им е изречена мерката
медицинско-фармаколошко лекување поблиску се пропишува со акт кој го донесува
министерот за правда.
Член 257-в
(1) За почетокот и за текот на извршувањето на мерката медицинско-фармаколошко
лекување, специјализираната медицинска установа е должна секои шест месеци да ја
известува Управата за извршување на санкциите.
(2) Управата за извршување на санкциите може и надвор од роковите од ставот (1) на
овој член да бара известување од специјализираната медицинска установа за здраствената
состојба на лицето спрема кое се извршува оваа мерка и резултатот од извршувањето на
мерката.
(3) Управата за извршување на санкциите најмалку еднаш на шест месеци го известува
судот за извршувањето на мерката или за потребата од нејзино продолжување или
прекинување.
Член 257-г
Лицето на кое му е изречена мерката медицинско-фармаколошко лекување е должно за
секоја промена на адресата да ја извести специјализираната медицинска установа.
Член 257-д
(1) Доколку лицето од оправдани причини не се јави на извршување на мерката,
должно е во рок од три дена од денот кога требало да се јави во специјализираната
медицинска установа да го оправда своето отсуство и за тоа да ја извести установата.
(2) Специјализираната медицинска установа може на лицето да му го одложи
извршувањето на мерката медицинско-фармаколошко лекување ако достави доказ дека:
- се наоѓа на болничко лекување или
- се случила смрт на член во потесното семејство на лицето.
(3) Одложувањето на извршувањето на мерката може да трае најдоцна до завршување на
болничкото лекување, односно 3 дена по смртта на член на потесно семејство.
(4) Специјализираната медицинска установа по добивањето на известувањето од лицето
му определува нов теримин и за тоа ја известува Управата за извршување на санкциите.
Член 257-ѓ
(1) Ако осуденото лице без оправдана причина не се подложи на извршување на
мерката медицинско-фармаколошко лекување или по истекот на три дена од
денот кога требало да се јави за извршување на мерката во специјализираната медицинска
установа тоа не го стори, установата е должна во рок од 48 часа за тоа да ја извести
Управата за извршување на санкциите.
(2) За одбивањето или напуштањето на лекувањето Управата за извршување на санкции без
одлагање ќе го извести судот надлежен за извршување на санкцијата.
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(3) Заради извршување на мерката медицинско-фармаколошко лекување судот од
ставот (2) на овој член без одлагање ќе донесе наредба за присилно приведување на
лицето, која ја доставува до полицијата.
Ако лицето не може да се приведе судот ќе распише потерница за пронаоѓање и
приведување на лицето.
(4) Трошоците за присилното приведување паѓаат на товар на лицето.
Член 257-е
Трошоците на извршувањето на мерката медицинско-фармаколошко лекување паѓаат на
товар на Буџетот на Република Македонија.
Член 257-ж
(1) Управата за извршување на санкциите воспоставува и води посебна евиденција за
осудените лица на кои им е изречена мерката медицинско - фармаколош ко лекување.
(2) Формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата го пропишува
министерот за правда.“
Член 2
Подзаконскитe акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од
денот на влегување во сила на овој закон.
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
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