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                                                 ИНФОРМАЦИЈА 

со извештај за реализација на Програмата за обесштетување на дете кое е 
жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo 
делo на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство 

за 2021 година  
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Во член  152 од Законот за правда за децата ( „Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 148/13, и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 152/19 и 275/19"), се уредува правото на 
обесштетување на дете кое со правосилна судска одлука е утврдено дека е 
жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo 
делo на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство. 

Доколку му е признато имотноправно побарување, детето жртва или 
оштетен може да поднесе барање за обесштетување до надлежниот суд, кога 
поради фактички или правни пречки имотнотоправно побарување не може да 
се изврши од имотот на сторителот на кривичното дело или другиот акт на 
насилство и кога од правосилноста на одлуката за имотноправното 
побарување изминале повеќе од шест месеци. 

Согласно член 152 став 4 од Законот, конечното решение за исплата на 
обесштетувањето судот го доставува до Министерството за правда кое ја 
извршува исплатата. 

За реализација на правото на обесштетување на дете жртва или 
оштетен, согласно член 151 од Законот, се издвојуваат средства во рамките на 
Буџетот на Министерството за правда. Министерот за правда, по претходно 
прибавено мислење од Државниот совет за превенција на детско 
престапништво, донесува годишна програма со која ги планира изворите и 
начинот на трошење на  овие средства. 

Имајќи ги предвид овие законски одредби а во насока на остварување на 
правото на обесштетување на дете жртва или оштетен, Министерот за правда 
донесе Програма за обесштетување на дете коe е жртва или е оштетено со 
дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo делo на насилство и на 
други акти на индивидуално или групно насилство за 2021 година ("Службен 
Весник на Република Северна Македонија“ бр.31/21). 

Висината на средствата за реализација на истата се определија во 
износ од  1.000.000,00 денари предвидени во буџетот на Република Северна 
Македонија за 2021 година односно Министерството за правда. 

Во дел V од Програмата се утврдува дека: "Од страна на Министерството 
за правда до Владата на Република Северна Македонија се доставува извештај 
за реализација на средствата од оваа програма, најдоцна до 31 јануари 2022 
година. " 

 
 
 
 
 

 



 3 

 
Од Јануари до Јуни 2021 година донесени се и исплатени 4 решенија за 

обештетување на дете жртва во вкупен износ од 1.500.000,00 денари а согласно 
Програмата за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие 
кое со закон е предвидено како кривичнo делo на насилство и на други акти на 
индивидуално или групно насилство за 2021 година („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.31/21) и тоа: 

1.Со Решение  за исплата на надомест на штета на дете жртва на кривично 
дело бр. 14-363/13 од 15.04.2021 година Министерството за правда изврши 
исплата на имотно-правно побарување на износ од 200.000,00 денари на име 
надомест на признато имотно правно барање на малолетното дете жртва на 
сексуална злоупотреба а врз основа на Решение КСМ.19/20 од 25.12.2020 година 
на Кривичниот Совет за деца на Основен суд Велес, правосилно на 26.01.2020 
година. 

2.Со Решение  за исплата на надомест на штета на дете жртва на кривично 
дело бр. 14-1024/5 од 19.04.2021 година Министерството за правда изврши 
исплата на имотно-правно побарување на износ од 300.000,00 денари на име 
надомест на признато имотно правно барање на малолетното дете жртва на 
сексуална злоупотреба а врз основа на Решение МАЛВП -143/2021 од 22.03. 2021 
година на Основен суд Битола, правосилно на 02.04.2021 година. 

3.Со Решение  за исплата на надомест на штета на дете жртва на кривично 
дело бр. 08-1366/6 од 21.06.2021година Министерството за правда изврши 
исплата на имотно-правно побарување на износ од 400.000,00 денари на име 
надомест на признато имотно правно барање на малолетното дете жртва на 
трговија со дете а врз основа на Решение КОК-КР. Бр. 95/21 од 18.05.2021 година 
на Кривичниот Совет на Одделението за организиран криминал и корупција 
при Основниот Кривичен Суд Скопје, правосилно на 14.06.2021година. 

4.Со Решение  за исплата на надомест на штета на дете жртва на кривично 
дело бр. 08-1009/8 од 5.07.2021година Министерството за правда изврши 
исплата на имотно-правно побарување на износ од 600.000,00 денари на име 
надомест на признато имотно правно барање на малолетното дете жртва на 
сексуална злоупотреба а врз основа на Решение ВПП. Бр. 17/21 од 04.06.2021 
година на Основниот суд во Кочани, правосилно и извршно на 17.06.2021година. 
 


