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Me fletëparaqitjen për shlyerjen e të dhënave nga
librat e intabulimit nga paragrafi 1 të këtij neni, bartësësit e
të drejtave të patundshmërive duhet të dorëzojnë dëshmi
nga subjekti kompetent me të cilën do të vërtetohet se
personi juridik i regjistruar si kreditor i pengut ka pushuar
së ekzistuari, ndërsa nuk ka pasardhës të vet juridik.
Neni 62
Tregtarët induvidë gjeodetë të autorizuar dhe shoqëritë
tregtare për punë gjeodezike janë të detyruar që në afat prej
një muaji nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, ta
harmonizojnë veprimtaritë e tyre në pajtim me dispozitat e
këtij ligji.
Neni 63
Gjykatat, ministritë, organet e administratës shtetërore,
përmbaruesit dhe të gjitha subjektet tjera me autorizime të
bartura publike, janë të detyruar që në afat prej gjashtë
muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, në mënyrë
elektronike të lidhen me Agjencinë.
Neni 64
Për patundshmërinë për të cilat nuk është kryer
harmonizim i të dhënave për patundshmëritë në përputhje
me dispozitat e neneve 153 dhe 158 të Ligjit për kadastër të
patundshmërive ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 40/2008, 158/10, 17/11, 51/11 dhe
74/12) në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij
ligji, Agjencia me detyrë zyrtare do të kryejë ndryshim me
harmonizimin e të dhënave për patundshmëritë dhe për
bartësit e të drejtave
të patundshmërive. Për
harmonizimin e kryer Agjencia me vërtetim për ndryshim
do t'i njoftojë bartësit e të drejtave të patundshmërive të
regjistruara në kadastër të patunshmërive për të cilët ka të
bëjë ndryshimi, përkatësisht harmonizimi.
Neni 65
(1) Poseduesit e autorizimeve për gjeodet të autorizuar
që kanë marrë autorizim
në pajtim me kushtet e
përcaktuara me Ligjin në fuqi në kohën e marrjes, ndërsa
nuk i plotësojnë kushtet për arsim të përcaktuara me këtë
ligj, janë të detyruar që në afat prej katër vitesh nga hyrja
në fuqi e këtij ligji ta kryejnë arsimin plotësues.
(2) Bartësve të autorizimeve për gjeodet të autorizuar
që në afatin nga paragrafi (1) të këtij neni nuk do ta
kryejnë arsimin plotësues, autorizimi për gjeodet të
autorizuar do t'u hiqet.
(3) Dispozitat e paragrafëve (1) dhe (2) të këtij neni
nuk ka në të bëjnë me poseduesit e autorizimeve për
gjeodet të autorizuar që i kanë marrë autorizimet sipas
kushteve të përcaktuara me Ligjin për matje, kadastër dhe
regjistrim të të drejtave të patundshmërive (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 27/86, 17/91,
84/2005, 109/2005 dhe 70/2006).
Neni 66
Dispozitat nga neni 3 të këtij ligji me të cilat
ndryshohet neni 8 paragrafi (2) nga Ligji për kadastër të
patundshmërive (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
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Maqedonisë” numër 55/13 dhe 41/12), në pjesën që ka të
bëjë me matjen për pranuesit e ndihmës sociale dhe
ndihmës së përhershme në para dhe të personave me marrje
bruto të ulëta deri në 168 000 denarë në vit, në procedurën
e përcaktimit të statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa
leje, do të zbatohen deri në kalimin e afatit për dorëzimin e
elaboratit gjeodezik të përcaktuar me Ligjin për veprim me
objekte të ndërtuara pa leje.
Neni 67
Dispozitat nga neni 30 paragrafi (2) të këtij ligji do të
zbatohen pas kalimit të afatit për parashtrimin e kërkesave
për privatizimin e tokës ndërtimore në pronësi shtetërore,
të përcaktuar me Ligjin për privatizim dhe qira të tokës
ndërtimore në pronësi shtetërore.
Neni 68
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa
dispozitat e nenit 11 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen
pas një viti nga dita e hyrjes së tij në fuqi.
____________
3546.
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 ДОПОЛНУВАЊЕ
НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК
Се прогласува Законот за дополнување на Кривичниот законик,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2014 година.
Бр. 07-3053/1
30 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК
Член 1
Во Кривичниот законик („Службен весник на Република 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,
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55/13, 82/13, 14/14, 27/14 и 28/14), во насловот на членот 232 по зборот „организми“ се додаваат зборовите:
„или семенски или саден материјал“.
Член 2
Во членот 232 став (1) по зборовите: „растителниот
свет“ се става запирка и се додаваат зборовите: „или
семенски или саден материјал или живи растенија и
живи делови од растенија, вклучувајќи го и семето, делови од растенија или цели растенија вклучително и
садни подлоги, наменети за размножување и производство на саден материјал од земјоделски растенија или
шумски и декоративни видови дрвја или материјал за
размножување, на кои нема извршено здравствена контрола.“
Член 3
Овој законик влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN 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, 82/13,
14/14, 27/14 dhe 28/14), në titullin e nenit 232 pas fjalës
„organizma“ shtohen fjalët: „ose material faror ose për
mbëltim“.
Neni 2
Në nenin 232 paragrafi (1) pas fjalëve: „botën bimore“
vihet presje dhe shtohen fjalët: "ose material faror ose për
mbëltim ose bimë të gjalla dhe pjesë të gjalla të bimëve,
duke përfshirë edhe farën, pjesë të bimëve ose bimë të
plota duke përfshirë edhe baza mbëltimi, të dedikuara për
shumim dhe prodhim të materialit mbëltues nga bimë
bujqësore ose drunj pyjorë dhe dekorues, ose material për
shumim, në të cilët nuk ka kryer kontroll shëndetësor."
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
__________
3547.
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
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за договорен залог,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2014 година.
Бр. 07-3054/1
30 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРЕН
ЗАЛОГ
Член 1
Во Законот за договорен залог („Службен весник на
Република Македонија“ број 5/2003, 4/2005, 87/2007,
51/11 и 74/12), во членот 7 по ставот 1 се додава нов
став 2, кој гласи:
„Ако предметот на залог дава плодови, предмет на
залог се и плодовите, освен ако со договорот за залог
поинаку не е предвидено“.
Член 2
Во членот 27 по ставот 2 се додава нов став 3, кој
гласи:
„Ако предметот на залог дава плодови, заложното
право се протега и на плодовите кои ќе се затекнат во
времето на реализација на залогот, освен ако со договорот за залог поинаку не е предвидено“.
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIM TË LIGJIT PËR PENG KONTRAKTUES
Neni 1
Në Ligjin për peng kontraktues („Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë“ numër 5/2003, 4/2005,
87/2007, 51/11 dhe 74/2012) në nenin 7 pas paragrafit 1
shtohet paragraf i ri 2, si vijon:
„Nëse lënda e pengut jep fryte, lëndë e pengut janë
edhe frytet, përveç nëse me marrëveshje për peng nuk
është paraparë ndryshe“.
Neni 2
Në nenin 27 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si
vijon:
„Nëse lënda e pengut jep fryte, e drejta e pengut
shtrihet edhe në frytet që do të hasen në kohën e realizimit
të pengut, përveç nëse me marrëveshje për peng nuk është
paraparë ndryshe“.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

