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Neni 25 

Në nenin 104 paragrafi (1) në pikën 15 pikëpresja 

zëvendësohet me lidhëzën "dhe".  

Pika 16 shlyhet.   

Pika 17 bëhet pikë 16.  
 

Neni 26 

(1) Personat juridikë që kryejnë qarkullim të drurëve 

dhe nënllojeve të drurëve janë të detyruar që të 

harmonizohen me dispozitat e këtij ligji në afat prej 90 

ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

(2) Nëse personat juridikë që kryejnë qarkullim të 

drurit dhe nënllojeve të drurit nuk veprojnë në pajtim me 

dispozitat nga paragrafi (1) i këtij neni, shlyhen nga 

Regjistri i personave juridikë që kryejnë qarkullim të drurit 

dhe nënllojeve të drurit në organin e administratës 

shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë.  

 

Neni 27 

(1) Sistemi elektronik për ndjekje të masës së drurit do 

të instalohet në afat prej tetë muajsh nga dita e hyrjes në 

fuqi të këtij ligji.  

(2) Me ditën e instalimit të sistemit elektronik për 

ndjekje të masës së drurit pushojnë së vlejturi dispozitat e 

nenit 69 paragrafët (4) dhe (12) të këtij ligji.  

 

Neni 28 

Rregullat nënligjore të parapara me këtë ligj do të 

miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të 

këtij ligji.  

 

Neni 29 

(1) Provimi për polic pyjor nga neni 82-l do të bëhet 

kush i veçantë për punësim për një vit nga dita e hyrjes në 

fuqi të këtij ligji.   

(2) Policët pyjor që kanë vendosur marrëdhënie pune 

në Policinë pyjore nga kategoria A dhe B, më së voni në 

afat prej dy vitesh nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji 

në organin e administratës shtetërore kompetent për punët 

nga sfera e pylltarisë duhet të dorëzojnë Certifikatë për 

policë pyjorë, në të kundërtën u pushon marrëdhënia e 

punës.  

 

Neni 30 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji pushojnë së 

vlejturi licencat e lëshuara për kryerje të punëve 

profesionale të pyjeve në pronësi private, ndërsa vulat e 

lëshuara pyjore për shënim dhe vulosje të verifikuara në 

Regjistrin e vulave të verifikuara pyjore për shënim për 

prerje dhe vulë pyjore për vulosje të drurit dhe nënllojeve 

të drurit që evidentohet në organin e administratës 

shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë para 

ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji do të pushojnë së 

shfrytëzuari.  

 

Neni 31 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji punët e filluara 

nga personat juridikë dhe fizikë që posedojnë licenca për 

kryerje të punëve profesionale të pyjeve në pronësi private 

do të vazhdojë t'i kryejë Ndërmarrja publike për menaxhim 

me pyjet shtetërore "Pyjet maqedonase" dhe subjektet tjera 

të ngarkuara për menaxhim me zonat e mbrojtura.  

Neni 32 
Dispozita e nenit 21 të këtij ligji me të cilën ndryshohet 

neni 100 paragrafi (7) do të fillojë të zbatohet me ditën e 
fillimit të zbatimit të Ligjit për themelimin e Komisionit 
Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë nga Sfera e 
Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës për Kundërvajtje.  

 
Neni 33 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për pyje.  

 
Neni 34 

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

____________ 
5005. 

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 ИЗМЕНУВА-
ЊЕ 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 октомври 2014 година. 
 

Бр. 07-4077/1 Претседател 
29 октомври 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“ 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, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14 и 
132/14), во член 226 во ставот (3) зборовите: „една го-
дина“ се заменуваат со зборовите: „три години“. 

 

Член 2 

Во член 235 ставот (3) се менува и гласи: 

„(3) Тој што од туѓа шума ќе одземе дрвја чие коли-

чество е поголемо од еден кубен метар со намера за 

противправно присвојување, ќе се казни со затвор од 

шест месеци до три години.“ 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 

„(4) Ако делото од ставот (3) на овој член е сторено 

со намера собореното дрво да се продаде или ако дело-

то е извршено во шуми во заштитени подрачја, во заш-

титени шуми или други шуми со посебна намена, сто-

рителот ќе се казни со затвор од една до пет години.“ 



31 октомври 2014  Бр. 160 - Стр. 43 

 
 

Во ставот (4), кој станува став (5), сврзникот „и“ се 

заменува со запирка, а по бројот „(3)“ се додаваат збо-

ровите: „и (4)“. 

По ставот (5), кој станува став (6), се додава нов 

став (7), кој гласи: 

„(7) Ако делото од ставовите (3) и (4) на овој член 

го стори правно лице,  ќе се казни со парична казна. 

 

Член 3 

Во Законот за изменување и дополнување на Кри-

вичниот законик („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ број 27/14), членот 89 се менува и гласи: 

 

„Член 89 

Членот 230 во делот на предизвикување или мож-

ност од предизвикување значително оштетување на 

квалитетот на почвата или водата од испуштање на ур-

бани отпадни води ќе отпочне да се применува по исте-

кот на рокот за воспоставување на системи за одведу-

вање, собирање и третман на урбани отпадни води ут-

врден во член 255 од Законот за водите (“Службен вес-

ник на Република Македонија” број 87/2008, 6/2009, 

161/2009, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13 и 163/13).“  
 

Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

неговото објавување во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

____________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE 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, 28/14, 115/14 dhe 132/14), në nenin 

226 në paragrafin (3) fjalët: "një vit" zëvendësohen me 

fjalët: "tre vite".  

 

Neni 2 

Në nenin 235 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:  

"(3) Ai i cili nga pylli i huaj do të marrë drunj, sasia e 

të cilëve është më e madhe se një metër kub me qëllim të 

përvetësimit kundërligjor,  do të dënohet me burg prej 

gjashtë muaj deri në tre vite."  

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:  

"(4) Nëse vepra nga paragrafi (3) i këtij neni është 

kryer me qëllim që druri i rrëzuar të shitet apo nëse vepra 

është kryer në pyje në zona të mbrojtura, në pyje të 

mbrojtura apo pyje tjera me dedikim të posaçëm,  kryerësi 

do të dënohet me burg prej një viti deri në pesë vite." 

Në paragrafin (4), i cili bëhet paragraf (5), lidhëza 

"dhe" zëvendësohet me presje, kurse pas numrit "(3)" 

shtohen fjalët: "dhe (4)".   

Pas paragrafit (5), i cili bëhet paragraf (6), shtohet 

paragraf i ri (7), si vijon:  

"(7) Nëse veprën nga paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni 

e kryen personi juridik,   do të dënohet me dënim me para."   

Neni 3 

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit penal 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër  

27/14), neni 89 ndryshohet si vijon:  
 

"Neni 89 

Neni 230 në pjesën e shkaktimit apo mundësisë së 

shkaktimit të dëmit të konsiderueshëm të cilësisë së tokës 

apo ujit nga lëshimi i ujërave të zeza urbane, do të fillojë të 

zbatohet pas kalimit të afatit për vendosjen e sistemeve për 

kullimin, grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të zeza 

urbane të përcaktuar në nenin 255 të Ligjit për ujëra 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër  

87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13 dhe 

163/13)."  
 

Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit të 

tij në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

____________ 

5006. 

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 ИЗМЕНУВА-

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУ-

ВАЊЕ СО КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА КО-

РИСТ И ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КРИВИЧНА  

И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за управување со конфискуван имот, 

имотна корист и одземени предмети во кривична и прекр-

шочна постапка,  

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 29 октомври 2014 година. 

 

Бр. 07-4078/1 Претседател 

29 октомври 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 ЗАКО-

НОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОНФИСКУВАН 

ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ И ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-

МЕТИ ВО КРИВИЧНА И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА 

 

Член 1 

Во Закон за управување со конфискуван имот, 

имотна корист и одземени предмети во кривична и 

прекршочна постапка („Службен весник на Република 

Македонија“ број 98/2008,145/10, 104/13, 187/13 и 

43/14), во член 6 став 1 во алинејата 2 по зборот „по-

стапка“ се става запирка и се додаваат зборовите: „ос-

вен одземената дрвна маса согласно закон“. 


