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Neni 10 
Në nenin  210 pas alinesë 5 shtohet  aline e re 6 si 

vijon: 
"- nuk është vepruar në pajtim me nenin 140 paragrafët 

(11) dhe (12) të këtij ligji,". 
 

Neni 11 
Në nenin 212 paragrafi (1) alineja 11 fjalët: "dhe vulë" 

shlyhen. 
 

Neni 12 
Në nenin 220 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), 

si vijon: 
"(5) Organi kontraktues detyrimisht e njofton 

Komisionin shtetëror për veprimin për aktvendimin e tij 
me të cilin është miratuar ankesa në afat prej dhjetë ditëve 
nga miratimi i vendimit me të cilin vepron për ankesën e 
miratuar, përkatësisht nga ndërmarrja e veprimit që ka 
lëshuar ta ndërmarrë."  

 
Neni 13 

Pas nenin 232-z shtohen tre nene të reja 232-x, 232-i 
dhe 232-j, si vijojnë.  

 
"Neni 232-x 

(1) Ai i cili me vetëdije nuk do t'i vendosë të gjitha 
pozicionet në dokumentacionin e tenderit të cilat janë 
paraparë në paramatjen e projektit të reviduar për 
realizimin e punëve në kundërshtim me nenin 18 paragrafi 
(3) të këtij ligji dhe me këtë për vete ose për tjetrin do të 
realizojë dobi më të madhe pronësore, ose do të shkaktojë 
dëm më të madh, do të dënohet me dënim me burg deri një 
vit.  

(2) Nëse kryerësi me kryerjen e veprës nga paragrafi 
(1) i këtij neni ka realizuar për vete ose për tjetrin dobi të 
konsiderueshme pronësore, ose ka shkaktuar dëm të 
konsiderueshëm, do të dënohet me dënim me burg prej një 
deri në tri vjet.  

(3) Nëse kryerësi me kryerjen e veprës nga paragrafi 
(1) i këtij neni ka realizuar për vete ose për tjetrin dobi 
pronësore me përmasa të mëdha, ose ka shkaktuar dëm me 
përmasa të mëdha, do të dënohet me dënim me burg prej 
tre deri në pesë vjet.  

(4) Ai që veprën nga paragrafi (1) i këtij neni, do ta 
bëjë nga pakujdesia do të dënohet me burg deri në gjashtë 
muaj, për paragrafin (2) me burg deri në një vit edhe për 
paragrafin (3) me burg prej një deri në tre vjet.  

 
Neni 232-i 

(1) Ai i cili me vetëdije do të ndajë marrëveshje për 
furnizim publik të punëve plotësuese në procedurë me 
negocim pa publikim paraprak të shpalljes pa pëlqim të 
Këshillit në kundërshtim me nenin 99 paragrafi (3) të këtij 
ligji dhe me këtë për vete ose për tjetrin do të realizojë dobi 
më të madhe pronësore, ose do të shkaktojë dëm më të 
madh do të dënohet me dënim me burg deri një vit.  

(2) Nëse kryerësi me kryerjen e veprës nga paragrafi 
(1) i këtij neni ka realizuar për vete ose për tjetrin dobi të 
konsiderueshme pronësore, ose ka shkaktuar dëm të 
konsiderueshëm, do të dënohet me dënim me burg prej një 
deri në tre vjet.  

(3) Nëse kryerësi me kryerjen e veprës nga paragrafi 
(1) i këtij neni ka realizuar për vete ose për tjetrin dobi 
pronësore me përmasa të mëdha, ose ka shkaktuar dëm me 
përmasa të mëdha, do të dënohet me dënim me burg prej 
tre deri në pesë vjet.  

(4) Ai që veprën nga paragrafi (1) i këtij neni, do ta 
bëjë nga pakujdesia do të dënohet me burg deri në gjashtë 
muaj, për paragrafin (2) me burg deri në një vit edhe për 
paragrafin (3) me burg prej një deri në tre vjet.  

 
Neni 232-j 

(1) Ai që nuk do ta përfundojë rievaluimin sipas 
aktvendimit të Komisionit shtetëror me të cilin procedura 
kthehet në rievaluim në afat prej pesë ditëve të punës në 

kundërshtim me nenin 140 paragrafi (11) të këtij ligji, me 
qëllim që të kalojë periudha e vlefshmërisë së ofertave që 
të mos mund të kryhet zgjedhje e ofertës më të volitshme 
dhe me këtë për vete ose për tjetrin do të realizojë dobi më 
të madhe pronësore, ose do të shkaktojë dëm më të madh, 
do të dënojë me dënim me burg deri në një vit.   

(2) Nëse kryerësi me kryerjen e veprës nga paragrafi 
(1) i këtij neni ka realizuar për vete ose për tjetrin dobi të 
konsiderueshme pronësore, ose ka shkaktuar dëm të 
konsiderueshëm, do të dënohet me dënim me burg prej një 
deri në tre vjet.  

(3) Nëse kryerësi me kryerjen e veprës nga paragrafi 
(1) i këtij neni ka realizuar për vete ose për tjetrin dobi 
pronësore me përmasa të mëdha, ose ka shkaktuar dëm me 
përmasa të mëdha, do të dënohet me dënim me burg prej  
tre deri në pesë vjet.  

(4) Ai qe veprën nga paragrafi (1) të këtij neni do ta 
bëjë nga pakujdesia do të dënohet me burg deri në gjashtë 
muaj, për paragrafin (2) me burg deri në një vit edhe për 
paragrafin (3) me burg prej një deri në tre vjet." 

 
Neni 14 

Procedurat për ndarjen e marrëveshjeve për furnizime 
publike të filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji 
do të përfundohen në pajtim me Ligjin për furnizime 
publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër 136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13 
dhe 148/13). 

 
Neni 15 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", përveç 
dispozitave të neneve 1, 3 dhe 13 të cilat do të fillojnë të 
zbatohen nga 1 maji 2014.  

__________ 
943. 

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 ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 

 
Се прогласува Законот за изменување на Кривични-

от законик,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 4 февруари 2014 година. 
   

   Бр. 07 – 694/1                              Претседател 
4 февруари 2014 година         на Република Македонија,                       

  Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 
 

Член 1 
Во Кривичниот законик („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 37/96, 80/99, 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 и 82/13), во членот 39 ставовите (3) и (4) 
се менуваат и гласат: 
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„(3) Oдмерувањето на казната судот го врши сог-
ласно со Правилникот за начинот на одмерување на 
казните кој го донесува претседателот на Врховниот 
суд на Република Македонија, по претходно мислење 
од Јавниот обвинител на Република Македонија и 
Адвокатската комора на Република Македонија. 

(4) Кога судот одмерува казна ќе има предвид дали 
кривичното дело е сторено во поврат, a посебно ќе има 
предвид дали поранешното дело е од ист вид како и но-
вото дело, дали се работи за продолжено кривично де-
ло и дали постои исклучително висок степен на про-
тивправност што во корелација со другите околности 
под кои е сторено кривичното дело го оправдува изре-
кувањето на построга санкција.“ 

   
Член 2 

Членот 40 се менува и гласи: 
„Судот може на сторителот да му одмери казна под 

границата пропишана со закон, во рамките предвидени 
во членот 41 од овој закон или да примени поблаг вид 
на казна во случај:  

1) кога изрекува казна по поднесен предлог на спо-
годба за признавање на вина склучена меѓу јавниот об-
винител и обвинетиот и 

2) кога обвинетиот ја признае вината на главната 
расправа согласно со одредбите од Законот за кривич-
ната постапка.“ 

 
Член 3 

Правилникот од членот 1 од овој законик претседа-
телот на Врховниот суд на Република Македонија ќе го 
донесе и ќе го објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија” во рок од 45 дена од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Правилникот од членот 1 од овој законик ќе започ-
не да се применува 30 ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E KODIT PENAL 

 
Neni 1 

Në Kodin penal (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër  37/96, 80/99, 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 
dhe 82/13), në nenin 39 paragrafët (3) dhe (4) ndryshohen 
si vijojnë:   

“(3) Përcaktimin e dënimit gjykata e kryen në pajtim 
me Rregulloren për mënyrën e përcaktimit të dënimeve, të 
cilën e miraton Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës 
së Maqedonisë, pas mendimit paraprak nga Prokurori 
Publik i Republikës së Maqedonisë dhe Dhoma e 
Avokatëve e Republikës së Maqedonisë. 

(3) Kur gjykata përcakton dënim do ta ketë parasysh 
nëse vepra penale është kryer në përsëritje, e posaçërisht 
do ta ketë parasysh nëse vepra e mëparshme është e llojit të 
njëjtë si vepra e re, nëse bëhet fjalë për vepër të vazhduar 
penale dhe nëse ekziston shkallë ekskluzivisht e lartë e 
kundërligjshmërisë që në korrelacion me rrethanat tjera nën 
të cilat është kryer vepra penale e arsyeton kumtimin e 
sanksionit më të ashpër.” 

  
Neni 2 

Neni 40 ndryshohet si vijon:  

“Gjykata mundet kryerësit t’ia përcaktojë dënimin nën 
kufirin e përcaktuar me ligj, në suazat e parapara në nenin 
41 të këtij ligji apo të zbatojë lloj më të vogël të dënimit në 
rastin:   

1) kur kumton dënim pas propozim-marrëveshjes së 
parashtruar për pranimin e fajit e lidhur ndërmjet 
prokurorit publik dhe të akuzuarit dhe  

2) kur i akuzuari e pranon fajin në shqyrtimin kryesor 
në pajtim me dispozitat e Ligjit për procedurë penale.”   

 
Neni 3 

Rregulloren nga neni 1 të këtij kodi Kryetari i Gjykatës 
Supreme të Republikës së Maqedonisë do ta miratojë dhe 
do ta shpallë “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë”në afat prej 45 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij kodi.  

Rregullorja nga neni 1 të këtij kodi do të fillojë të 
zbatohet në ditën e 30 nga dita e botimit në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.     

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.   

__________ 
944. 

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 ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДОНАЦИИ И ЗА СПОНЗОРСТВА ВО ЈАВНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за донации и за спонзорства во јавните 
дејности, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 4 февруари 2014 година. 

   
   Бр. 07 – 697/1                                Претседател 
4 февруари  2014 година        на Република Македонија,                       

  Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ДОНАЦИИ И ЗА СПОНЗОРСТВА ВО 

ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
 

Член 1 
Во Законот за донации и за спонзорства во јавните 

дејности („Службен весник на Република Македонија“ 
број 47/2006, 86/2008 и 51/11),  членот 4 се менува и 
гласи: 

„(1) Давателот и примателот на донацијата и спон-
зорството склучуваат договор во писмена форма, сог-
ласно со Законот за облигационите односи.  

 (2) По исклучок од ставот (1) на овој член, кога 
примател на донација е здружение или фондација која 
се стекнала со статус на организација од јавен интерес 
согласно со Законот за здруженија и фондации или ко-
га примател на донација е здружение или фондација 
која согласно со основачкиот акт е основана за кон-
кретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес 
утврден со закон, може да не се склучува договор во 


