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12. Ако просторот за притвор е исполнет или од 
други оправдани причини, надлежниот суд во соглас-
ност со судот и затворот на друго подрачје може да 
упати притворени лица и во друг затвор заради извр-
шување на мерката притвор. 

 
II 

1. Во Воспитно-поправниот дом Тетово се упату-
ваат:  

- малолетни машки лица на кои  со правосилна од-
лука им е изречена воспитна мерка упатување во вос-
питно-поправен дом за територијата на Република Ма-
кедонија. 

 
2. Во  Воспитно-поправниот дом Скопје се упату-

ваат: 
- малолетни  женски лица на кои со правосилна од-

лука им е изречена воспитна мерка упатување во вос-
питно-поправен дом за територијата на Република Ма-
кедонија. Овој Воспитно-поправен дом функционира 
во рамките на женското одделение на Казнено-поправ-
ниот дом Идризово. 

 
III 

Мерките на безбедност задолжително  психијатри-
ско лекување и чување во здравствена установа и за-
должително лекување на алкохоличари и наркомани се 
извршуваат во следните здравствени организации:  

а) Во Болницата за душевни болести -  "Скопје" 
– Скопје се упатуваат осудени лица од подрачјето на 
основните судови: Велес, Гостивар, Дебар, Кичево, 
Кратово, Крива Паланка, Куманово, Скопје I и Тетово; 

б) Во Болницата за душевни болести – Демир 
Хисар се упатуваат осудени лица од подрачјето на ос-
новните  судови: Битола, Крушево, Охрид, Прилеп, Ре-
сен и Струга и  

в) Во Болницата за душевни болести – Негорци 
се упатуваат  осудени лица од подрачјето на основните 
судови: Берово, Виница, Гевгелија, Делчево, Кавадар-
ци, Кочани, Неготино, Радовиш, Свети Николе, Стру-
мица и Штип. 

 
IV 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
1. До создавањето на услови во Казнено-поправни-

от дом Штип и во Затворот Куманово за упатување на 
осудени лица за издржување на казната затвор како и 
во Затворот Струмица и Затворот Куманово за упатува-
ње за извршување на мерката притвор, надлежните су-
дови ќе упатуваат и тоа:   

-Во Казнено-поправниот дом Идризово со Отворе-
но одделение Велес: 

а) машки  лица - повторници осудени со правосил-
на пресуда на казна затвор над 6 месеци, односно кога 
остатокот од казната  по пресметаниот притвор изнесу-
ва над 6 месеци од подрачјето на основните судо-
ви:Берово, Виница, Делчево, Кочани, Радовиш, Свети 
Николе, Струмица и Штип; 

б) машки  лица - примарни сторители осудени со 
правосилна пресуда на казна затвор над 3 години, од-
носно кога остатокот од  казната по пресметаниот при-
твор изнесува над 3 години од подрачјето на основните 
судови: Берово, Виница, Делчево, Кочани, Радовиш, 
Свети Николе, Струмица и Штип. 

- Во Затворот Скопје: 
а) Машки  лица - примарни сторители осудени со 

правосилна пресуда на казна затвор до 3 години, од-
носно кога остатокот од казната  по пресметаниот при-
твор изнесува до 3 години, од подрачјето на Основниот 
суд Куманово; 

б) Машки  лица - повторници, осудени со правосил-
на пресуда на казна затвор до 6 месеци, односно кога 
остатокот од казната по пресметаниот притвор изнесу-
ва до 6 месеци, од подрачјето на основните судови: 
Кратово, Крива Паланка и Куманово. 

-Во Казнено-поправниот дом Штип: 
а) Машки  лица - примарни сторители, осудени со 

правосилна пресуда на казна затвор до 3 години, од-
носно кога остатокот од казната  по пресметаниот при-
твор изнесува до 3 години, од подрачјето на основните 
судови: Берово, Виница, Делчево, Кочани, Свети Нико-
ле и Штип; 

б) Машки  лица - повторници, осудени со правосил-
на пресуда на казна затвор до 6 месеци, односно кога 
остатокот од казната  по пресметаниот притвор изнесу-
ва до 6 месеци, од подрачјето на основните судови : Бе-
рово, Виница, Делчево, Кочани, Свети Николе, Стру-
мица  и Штип;   

в) Машки и женски лица  спрема кои е определен 
притвор од подрачјето на основните судови: Берово, 
Виница, Делчево, Кочани, Радовиш, Свети Николе, 
Струмица  и Штип, освен притворот определен за кри-
вични дела за кои е пропишана казна затвор од најмал-
ку 10 години или доживотен затвор. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението за распоредување на 
осудените и осудените малолетни лица во казнено-по-
правните и воспитно-поправните установи ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 34/99, 67/99 и 
54/01). 

3. Ова решение влегува  во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

 
 Бр. 07-857/1   

8 август 2008 година              Министер за правда,  
    Скопје                        Михајло Маневски, с.р. 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1569. 

Врз основа на член 10 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за хартии од вредност 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
07/2008), а во врска со член 43 став 6 од Законот за 
хартии од вредност (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 95/2005 и 25/2007) Комисијата за хар-
тии од вредност на седницата одржана на 09-07-2008 
година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА 

ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ДЕПОЗИТАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. Членот 4 од Правилникот за начинот и постапка-

та за добивање дозвола за основање на  депозитар на 
хартии од вредност (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/2007) за Постапување на Комисијата 
се менува и гласи: 

“Комисијата одлучува по барањето за издавање на 
дозвола за основање на депозитар во рок од 90 кален-
дарски дена од денот на доставување на барањето до 
Комисијата.” 

2. Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вање во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
    Бр. 03-2814/1           Комисија за хартии од вредност 
9 јули 2008 година                    Претседател, 

   Скопје         Марина Наќева-Кавракова, с.р. 


