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6126. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА КРИВИЧНИОТ 

ЗАКОНИК 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње  на Кривичниот законик, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 29 декември 2014 година. 

   
        Бр. 07 – 4899/1                          Претседател 
29 декември 2014 година       на Република Македонија,                       

      Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ   
НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 

 
Член 1 

Во Кривичниот законик („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ брoј 37/1996, 80/1999, 4/2002, 
43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 
139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 
166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14 
и 160/14), во членот 39 ставот (3) се менува и гласи: 

„Одмерувањето на казната судот го врши согласно 
одредбите од Законот за одредување на видот и одме-
рување на висината на казната.“ 

 
Член 2 

Во членот 122 по ставот (39) се додава нов став 
(40), кој гласи: 

„(40) Под заинтересирана страна во смисла на овој 
закон се подразбира лице кое има интерес во извршу-
вање на зделката од страна на друштвото доколку тоа 
лице, негов застапник, сопружник, родители, деца, 
браќа/сестри од двајцата родители или само од едниот 
родител, родители посвоители, посвоени деца и/или 
некое лице поврзано со нив: 

- е страна во таквата зделка, нејзин корисник, зас-
тапник или посредник во таквата зделка или  

- поединечно или заедно поседуваат 20% или пове-
ќе проценти од акциите во правното лице кое е страна 
во зделката, нејзин корисник, застапник или посредник 
во таквата зделка или  

- е член на органот на управување, односно на над-
зор на правното лице кое е страна во зделката, нејзин 
корисник или застапник во таква зделка, или е рако-
водно лице на тоа правно лице.“ 

 
Член 3 

Членот 275-г се менува и гласи: 
„(1) Одговорно лице во правно лице, кое свесно ќе 

склучи договор како  заинтересирана страна спротивно 
на законските прописи за склучување таков договор 
или интересите на правното лице, или договор со кој се 
прифаќа  очигледен несразмер меѓу заемните давања и 
сторувања и вредноста на зделката не е утврдена спо-
ред пазарните услови, а со тоа ќе предизвика значител-
на имотна штета за правното лице или за трети лица, 

или прибави значителна имотна корист за правното ли-
це или за трети лица,  ќе се казни со затвор од шест ме-
сеци до три години и со парична казна. 

(2) Ако со делото од ставот (1) на овој член, стори-
телот прибавил за себе или за друг поголема имотна 
корист или за правното лице предизвикал имотна ште-
та од големи размери, ќе се казни со казна затвор од ед-
на до пет години и со парична казна. 

(3) Ако за делото од ставот (1) на овој член, стори-
телот прибавил за себе или за друг значителна имотна 
корист,  ќе се казни со казна затвор од три до десет го-
дини. 

(4) За делото од ставот (1) на овој член правното 
лице кое остварило имотна корист, ќе се казни со па-
рична казна.“ 

 
Член 4 

До отпочнувањето на примената на Законот за од-
редување на видот и одмерување на висината на каз-
ната, ќе се применува Правилникот за начинот на од-
мерување на казните („Службен весник на Република 
Македонија“ број  64/14). 

Со отпочнувањето на примената на овој закон прес-
танува да важи Правилникот за начинот на одмерување 
на казните („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 64/14). 

 
Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
неговото објавување во “Службен весник на Република 
Македонија”, а членот 1 ќе отпочне да се применува со 
денот на отпочнувањето на примената на Законот за 
одредување на видот и одмерување на висината на каз-
ната. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN  

E KODIT PENAL 
 

Neni 1 
Në Kodin penal (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” numër 37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 
19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 
114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 
82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14 dhe 160/14), në 
nenin 39 paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 

"Matjen e dënimit gjykata e bën në pajtim me 
dispozitat e Ligjit për përcaktimin e llojit dhe matjen e 
lartësisë së dënimit.” 

 
Neni 2 

Në nenin 122 pas paragrafit (39) shtohet paragraf i ri 
(40), si vijon: 

“(40) Me palë të interesuar në aspekt të këtij ligji 
nënkuptohet person i cili ka interes në realizimin e 
marrëveshjes nga shoqëria nëse ai person, përfaqësuesi i 
tij, bashkëshorti, prindi, fëmija, vëllezër/motra prej dy 
prindërve ose vetëm nga njëri prind, prindi adoptues, 
fëmijët e adoptuar dhe/ose ndonjë person i lidhur me ta: 

- është palë e asaj marrëveshjeje, shfrytëzues i saj, 
përfaqësues ose ndërmjetësues në atë marrëveshje ose  

- individualisht ose bashkërisht posedojnë 20% ose më 
shumë të aksioneve te personi juridik që është palë në 
marrëveshje, shfrytëzues i marrëveshjes, përfaqësues ose 
ndërmjetësues në atë marrëveshje ose  

- është anëtar i organit të menaxhimit, përkatësisht të 
mbikëqyrjes së personit juridik i cili është palë në 
marrëveshje, shfrytëzues i saj ose përfaqësues në atë 
marrëveshje, ose është person udhëheqës në atë person 
juridik.” 
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Neni 3 
Neni 275 – g ndryshohet si vijon: 
"(1) Personi përgjegjës te personi juridik, i cili me 

vetëdije do të nënshkruajë marrëveshje si palë e interesuar 
në kundërshtim me dispozitat ligjore për nënshkrimin e 
marrëveshjes së tillë ose interesave të personit juridik, ose 
marrëveshje me të cilën pranohet disproporcion i dukshëm 
ndërmjet dhënieve dhe kryerjeve të ndërsjella dhe vlera e 
marrëveshjes nuk është caktuar sipas kushteve të tregut, 
kurse me këtë do të shkaktojë dëm pronësor për personin 
juridik ose për persona të tretë, ose dobi të konsiderueshme 
pronësore për personin juridik ose për persona të tretë,  

do të ndëshkohet me burg prej gjashtë muaj deri në tre 
vjet dhe me dënim me para. 

(2) Nëse me veprën nga paragrafi (1) i këtij neni, 
kryerësi ka fituar për vete ose për dikë tjetër dobi më të 
madhe pronësore ose për personin juridik ka shkaktuar 
dëm pronësor në përmasa më të mëdha,  

do të dënohet me dënim me burg prej një deri në pesë 
vjet dhe me dënim me para. 

(3) Nëse për veprën nga paragrafi (1) i këtij neni, 
kryerësi ka fituar për vete ose për dikë tjetër dobi më të 
madhe pronësore,  

do të dënohet më dënim me burg prej tre deri në pesë 
vjet. 

(4) Për veprën nga paragrafi (1) i këtij neni personi 
juridik i cili ka realizuar dobi pronësore,  

do të dënohet me dënim me para.” 
 

Neni 4 
Deri në fillimin e zbatimit të Ligjit për përcaktimin e 

llojit dhe matjen e lartësisë së dënimit, do të zbatohet 
Rregullorja për mënyrën e përcaktimit të dënimeve 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
64/14). 

Me fillimin e zbatimit të këtij ligji shfuqizohet 
Rregullorja për mënyrën e përcaktimit të dënimeve 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
64/14).  

 
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, kurse 
neni 1 do të fillojë të zbatohet në ditën e fillimit së zbatimit 
të Ligjit për përcaktimin e llojit dhe matjen e lartësisë së 
dënimit. 

____________ 
6127. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ДОМУВАЊЕ 
 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за домување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 29 декември 2014 година. 

   
      Бр. 07 – 4879/1                            Претседател 
29 декември 2014 година       на Република Македонија,                       

     Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за домување („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 99/2009, 57/10, 36/11, 54/11, 
13/12, 55/13, 163/13 и 42/14) во членот 21 по ставот (1) 
се додава нов став (2) кој гласи: 

„(2) Доколку на управителот му е одземена лицен-
цата за вршење на дејности за управување со станбена 
зграда согласно членот 10 од овој закон, истото претст-
авува основ за еднострано раскинување на договорот 
за вршење на управувачки услуги и истиот е должен да 
ги исполни обврските согласно членот 30 од овој за-
кон.“ 

 
Член 2 

Во членот 33 став (1) зборот „месечно“ се заменува 
со зборовите: „во тековниот месец за претходниот ме-
сец“. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
“(3) По исклучок од членoт 53 од овој закон, докол-

ку по приемот на пресметката на трошоците за редовно 
одржување од ставот (1) на овој член, сопственикот на 
посебен дел не ги надомести трошоците за испорачана 
електрична енергија, управителот е должен без одлага-
ње во целост да ги исполни паричните обврски спрема 
трето лице за трошоците за испорачана електрична 
енергија и да поднесе тужба за задолжување на плаќа-
ње на трошоците за испорачана електрична енергија 
против сопственикот на посебниот дел кој не ги надо-
местил истите.“ 

 
Член 3 

Во членот 112 по ставот (2) се додава нов став (3), 
кој гласи: 

„(3) Општините и општините во градот Скопје се 
должни податоците содржани во регистарот на станбе-
ни згради и станови да ги доставуваат до Агенцијата за 
катастар на недвижности.“ 

  
Член 4 

Во членот 117 насловот се менува и гласи: 
„Овластени инспектори за домување“ 
 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Формата и содржината на легитимацијата на 

овластениот инспектор за домување и начинот на неј-
зиното издавање и одземање ги пропишува градоначал-
никот на општините и општините во градот Скопје.“          

                                                                        
Член 5 

Во членот 120 ставови (3) и (4) зборовите: „Држав-
ната комисија за одлучување во управна постапка и по-
стапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат 
со зборовите: „Државната комисија за одлучување во 
втор степен во областа на инспекцискиот надзор и 
прекршочната постапка.“ 

 
Член 6 

Во членот 131 став (7) зборовите: „Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен прос-
тор на Република Македонија“ се заменуваат со зборо-
вите: „правното лице од членот 99 став (2) од овој за-
кон“ и се додава нова реченица која гласи: „Лицата кои 
се стекнале со правото за откуп на станот  се ослободе-
ни од плаќање на износот на неплатената закупнина 
односно надоместокот за користење на стан со засмета-
ната камата доколку истите приложат доказ до правно-
то лице од членот 99 став (2) од овој закон дека се при-
матели на социјална или постојана парична помош.“ 


