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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 ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за кривичната постапка,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 април
2011 година.
Бр. 07-2053/1
12 април 2011 година
Скопје

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

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА
Член 1
Во Законот за кривичната постапка (“Службен весник на Република Македонија“ број
15/97, 44/2002, 74/2004, 83/2008 и 67/2009), во членот 142-б став (1) воведната реченица се
менува и гласи: “Кога постојат основи на сомневање дека се подготвува, во тек е
извршување или е сторено кривично дело за кое е пропишана казна затвор од најмалку
четири години, како и за кривични и дела за кои постојат основи на сомневање дека се
подготвуваат, во тек е извршување или е сторено кривично дело од страна на
организирана група, банди или друго злосторничко здружение, заради обезбедување
податоци и докази неопходни за успешно водење на кривичната постапка, кои на друг
начин не можат да се обезбедат или нивното обезбедување би било сврзано со поголеми
тешкотии, може да се нареди преземање на посебните истражни мерки:“.
Во ставот (1) точката 3 се менува и гласи:
“3) тајно набљудување, следење и снимање на лица и предмети со технички средства,
надвор од домот и други простории;“.
Во ставот (2) зборовите: “судот може да нареди“ се заменуваат со зборовите: “може да се
нареди“.
Член 2
Во членот 142-г став (3) бројот “3“ се заменува со бројот “4“.
Член 3
Во членот 200 ставовите (3) и (4) се менуваат и гласат:
“(3) Лицето на кое се однесува наредбата за претресување ќе се поучи дека има право на
бранител, кој може да присуствува на претресувањето. Кога лицето на кое се однесува
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наредбата за претресување бара присуство на бранител, почетокот на претресот ќе се одложи до
неговото доаѓање, но најдолго два часа. Ако лицето не земе бранител, или
повиканиот
бранител во тој рок не дојде, претресот може да се изврши и без присуство на бранител.
(4) Претресувањето на женско лице го врши само женско лице.“
Член 4
Во членот 202 став (2) зборовите: “и без присуство на сведоци“ се бришат.
Член 5
Одредбите на овој закон престануваат да важат со денот на започнувањето со примена
на Законот за кривичната постапка (“Службен весник на Република Македонија“ број
150/10).
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
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