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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
6292.
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

L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURI
NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

Neni 1
Në Ligjin për siguri në komunikacionin rrugor
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
169/15), në nenin 200 paragrafi 1 pas fjalëve: “pajisje
vibruese” shtohen fjalët: “si dhe me aktivatorë për
këmbësorë me sinjal të këmbësorëve”.

Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за безбедност на сообраќајот на патиштата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 декември 2015 година.

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________

Бр. 08-6059/1
22 декември 2015 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 БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА
Член 1
Во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (,,Службен весник на Република Македонија” број
169/15), во членот 200 став 1 по зборовите: „вибрациони уреди“ се додаваат зборовите: „како и со пешачки
активатори на сигнал на пешаци“.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

6293.
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 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ
ЗАКОНИК
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 декември 2015 година.
Бр. 08-6060/1
22 декември 2015 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 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, 87/2007,
7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 42/12,
166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14, 115/14,
132/14, 160/14 и 199/14), во членот 36 став (5) во првата
реченица зборовите: „социјалниот орган’’ се заменуваат со зборовите: ,,надлежен орган согласно закон’’.
Во ставот (6) на крајот од втората реченица точката
се заменува со запирка и се додаваат зборовите: ,,кој го
спроведува надлежниот орган согласно закон’’.
Член 2
Во членот 37 став (1) зборовите: "две писмени опомени" се заменуваат со зборовите: ,,писмена опомена’’.
Член 3
Во членот 56 став (1) во точката 8) зборовите: "социјалниот орган" се заменуваат со зборовите: ,,надлежниот орган согласно закон’’.
Ставот (3) се менува и гласи:
,,(3) За времето додека трае условната осуда со заштитниот надзор судот може по предлог на надлежен орган согласно со закон, да ја замени определената обврска со друга, да го продолжи траењето на заштитниот надзор во рамките на времето за проверување или да
го запре натамошното извршување на заштитниот надзор.’’
Член 4
Во членот 57 став (1) зборовите: „социјалниот орган и соодветното советувалиште“ се заменуваат со
зборовите: „надлежниот орган согласно закон’’.
Во ставот (2) зборовите: „Социјалниот орган е должен:“ се заменуваат со зборовите: „Надлежниот орган
согласно закон е должен:’’.
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надлежниот орган согласно со закон ќе го замени неизвршениот дел од мерката со парична казна или казна
затвор, така што, за секои три часа општокорисна работа се засметува една дневна глоба или еден ден затвор.
При одлучувањето за замената со парична казна или
казна затвор судот ќе се раководи од тежината на делото, степенот на кривичната одговорност и односот на
осудениот кон изречената мерка на општокорисна работа.“
Член 7
Во членот 59-а став (1) се менува и гласи:
„(1) Ако сторителот на кривичното дело за кое е
пропишана парична казна или казна затвор до пет години е стар и изнемоштен, тешко болен или е бремена
жена, ако судот му изрече казна затвор до три години,
истовремено може да одлучи со негова согласност казната да ја издржува во куќен затвор.“
Во ставот (3) по зборот ,,судот’’ се додаваат зборовите: ,,и надлежен орган согласно закон’’.
Во ставот (4) по зборот ,,домот,’’ се додаваат зборовите: ,,по предлог на надлежен орган согласно закон,’’.
Член 8
Во членот 166 по ставот (1) се додаваат два нови
става (2) и (3), кои гласат:
„(2) Тој што ќе побара од работник да му врати или
ќе прими одреден износ од плата или други надоместоци исплатени од работодавачот,
ќе се казни со затвор од три месеци до една година.
(3) Со казната од ставот (2) ќе се казни работодавачот кој на работник ќе му врачи отказ поради тоа што
го пријавил работодавачот или дал исказ во својство на
сведок за тоа дека му побарал на работникот да врати
одреден износ од плата или други надоместоци исплатени од работодавачот или не го вратил износот.”
Ставот (2) станува став (4).
Член 9
Членот 191-а се брише.

Член 5
Во членот 58 ставови (1) и (2) се менуваат и гласат:
,,(1) Ако условно осудениот не ги исполнува одредените обврски, надлежниот орган согласно со закон
писмено го опоменува за исполнување на одредената
обврска.
(2) Ако осудениот и по писмената опомена не ја исполнува одредената обврска, судот врз основа на предлог од надлежниот орган согласно со закон, ја отповикува условната осуда.’’

Член 10
Во членот 231 став (1) се менува и гласи:
„(1) Тој што со сила или закана, со извршување
кривично дело или на друг начин неовластено прибавува, располага, поседува или му дава на друг нуклеарни и радиоактивни материи, неовластено презема нуклеарни уреди или нуклеарни или радиоактивни материи или уред за активирање, разградување или емитување на радиоактивни материи,
ќе се казни со затвор од една до десет години.“

Член 6
Во членот 58-б став (2) зборовите: ,,за време на
државни празници, саботни и неделни денови’’ се бришат.
Во ставот (4) зборовите: ,,судот, во постапка утврдена со закон.’’ се заменуваат со зборовите ,,надлежен орган согласно закон.’’.
Ставот (5) се менува и гласи:
„(5) Ако осудениот не ги исполнува или неуредно
ги исполнува своите работни обврски, надлежниот орган согласно со закон писмено го опоменува, а ако тој
продолжи со таквото однесување судот по предлог на

Член 11
Во членот 248 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) Ако делото од ставот (1) е сторено со манипулација на цетанскиот и октанскиот број на нафтата и
нафтените деривати, сторителот
ќе се казни со затвор од една до пет години.“
Ставот (2) станува став (3).
Член 12
Насловот на членот 302 и членот 302 се менуваат и
гласат:
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„Напад на воздухоплов, брод или неподвижна
платформа
Член 302
(1) Тој што со сила или сериозна закана ќе ја преземе контролата над воздухоплов во лет, брод што плови
или неподвижна платформа,
ќе се казни со затвор од три до петнаесет години.
(2) Тој што ќе примени сила или сериозна закана на
воздухоплов во лет, брод што плови или неподвижна
платформа или постави уред или предмет со кој може
да се уништи или предизвика штета на воздухопловот,
бродот или неподвижната палтформа, а со тоа може да
се загрози сигурноста на летот или пловидбата,
ќе се казни со затвор од една до десет години.
(3) Тој што со цел да уништи или оштети воздухоплов во лет, брод што плови или негов товар или неподвижна платформа, употреби огенено оружје или предизика експлозија или пожар,
ќе се казни со затвор од три до петнаесет години.
(4) Ако поради делата од ставовите (1), (2) и (3) на
овој член настапи смрт на едно или повеќе лица или е
предизвикано уништување на воздухоплов, брод или
неподвижна платформа или е предизвикана имотна
штета од големи размери, сторителот,
ќе се казни со казни со затвор од најмалку пет години.
(5) Ако сторителот за време на извршување на делото од ставовите (1), (2) и (3) на овој член со умисла
ќе лиши од живот едно или повеќе лица,
ќе се казни со затвор најмалку десет години.“
Член 13
Во членот 303 став (1) по зборовите: „ќе управува
со летот,“ се додаваат зборовите: „ќе изврши акт на насилство на лице во воздухопловот за време на летот,“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Тој што ќе изврши дело со кое ја загрозува или
може да ја загрози безбедноста на аеродром за меѓународeн воздушен сообраќај со користење на уред, материја или оружје, незаконски и со намера да изврши дело на насилство против лице на аеродром за меѓународен воздушен сообраќај со кое предизвикува или може
да предизвика тешка повреда или смрт, или да уништи
или оштети уреди, објекти или воздухоплов кој не е во
сообраќај, а е лоциран на аеродром за меѓународен воздушен сообраќај или ги попречува услугите на аеродром за меѓународен воздушен сообраќај,
ќе се казни со затвор од најмалку пет години.“
Во ставовите (2) и (3) кои стануваат ставови (3) и
(4), зборовите: „став (1)“ се заменуваат со зборовите:
„ставовите (1) и (2)“.
Ставот (4) станува став (5).
Во ставот (5) кој станува став (6) бројот „(4)“ се заменува со бројот „(5)“.
Член 14
Во членот 394-б став (1) се менува и гласи:
„(1) Тој што ќе се закани, нареди или изврши едно
или повеќе дела на убиство, телесно повредување,
грабнување на лица, уништување на јавни објекти,
транспортни системи, објекти на инфраструктура, компјутерски системи и други објекти за општа употреба,
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грабнување на воздухоплови или други средства на јавен транспорт, производство, поседување, транспорт,
трговија, набавка или примена со нуклеарно оружје
или нуклеарен материјал, биолошки, хемиски оружја и
други видови на оружја и опасни материи, подметнување бомби или други експлозивни направи на јавно
место, како и истражувања во насока на развој на биолошко и хемиско оружје, пуштање на опасни радиоактивни, отровни и други опасни супстанции или предизвикување на пожар или експлозија, уништување на
постројки за снабдување со вода, енергија или други
основни природни извори, со намера да се создаде чувство на несигурност или страв кај граѓаните или да се
присили физичко или правно лице, меѓународна организација или држава да изврши или да се воздржи од
извршување на определени дејствија,
ќе се казни со затвор најмалку десет години или со
доживотен затвор.“
Член 15
Во членот 394-в ставови (1) и (2) се менуваат и гласат:
„(1) Тој што на кој било начин директно или индиректно дава, обезбедува или собира пари или друг имот
без оглед на начинот на стекнување, со намера тие да
бидат употребени или со знаење дека ќе бидат искористени целосно или делумно заради извршување на
кривично дело Неовластено прибавување и располагање со нуклеарни материи од членот 231, Грабнување
на воздухоплов, брод или неподвижна платформа од
членот 302, Загрозување на безбедноста на воздушниот
сообраќај од членот 303, Терористичко загрозување на
уставниот поредок и безбедност од членот 313, Терористичка организација од членот 394-а, Тероризам од
членот 394-б, Злосторство против човечноста од членот 403-а, Меѓународен тероризам од членот 419, Загрозување лица под меѓународна заштита од членот 420
и Земање заложници од членот 421 или друго дело на
тероризам предвидено со овој закон или друго дејствие
сторено со намера да предизвика смрт или тешка телесна повреда на граѓаните или на други лица кои не се
вклучени во судир кој има карактер на вооружен судир
според меѓународното право, со намера да се создаде
чувство на несигурност или страв кај граѓаните или да
се присили некоја држава или меѓународна организација да изврши или да се воздржи од извршување на
определени дејствија,
ќе се казни со казна затвор најмалку десет години.
(2) Тој што на кој било начин директно или индиректно дава, обезбедува или собира пари или друг имот
без оглед на начинот на стекнување со намера тие да
бидат употребени или со знаење дека може да бидат
делумно или целосно искористени за подготвување на
делата од ставот (1) на овој член, без оглед дали парите или другиот имот се употребени или искористени за
извршување на такво дело,
ќе се казни со казна затвор најмалку осум години.“
Во ставот (3) зборот „три“ се менува со зборот
„пет“.
Во ставот (8) зборот „два“ се менува со зборот
„три“.
Во ставот (10) зборовите: „најмалку три“ се заменуваат со зборовите: „од една до десет“.
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Член 16
Во членот 418-г став (1) по зборовите: „принудна
работа или слугување,“, се додаваат зборовите: „питачење или експлоатација заради со закон забранета активност,“.
Во ставот (2) по зборовите: „контрола на друго
лице,“, се додаваат зборовите: „или делото е сторено
спрема дете кое не наполнило 14 години,“.
Во ставот (3) зборовите: „малолетно лице“ се заменува со зборот „дете“.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Корисникот на сексуални услуги од дете кое не
наполнило 14 години, ќе се казни со затвор најмалку 12
години.“.
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6).
Во ставот (6) кој станува став (7) зборовите: „малолетното лице“ се заменува со зборот „детето“.
Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (8) и (9).
Член 17
Во членот 421 став (1) се менува и гласи:
„(1) Тој што ќе изврши грабнување или задржување
на некое лице и се заканува дека ќе го убие, ќе го повреди или ќе го задржи како заложник со намера да ја
присили некоја држава, меѓународна организација, физичко или правно лице или група лица, нешто да стори
или да не стори, како изричен или молкумен услов за
ослободување на заложникот,
ќе се казни со затвор најмалку една година.“
Член 18
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”, а членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од овој закон со кој се менуваат и дополнуваат членовите 36, 56,
57, 58, 58-б и 59-а од Кривичниот законик ќе започнат
да се применуваат од 1 ноември 2016 година.
__________
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, 87/2007, 7/2008,
139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 42/12, 166/12,
55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14, 115/14, 132/14,
160/14 dhe 199/14), në nenin 36 paragrafi (5) në fjalinë e
parë fjalët: ”organi social” zëvendësohen me fjalët: “organi
kompetent në pajtim me ligjin”.
Në paragrafin (6) në fund të fjalisë së dytë pika
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “ të cilin e
zbaton organi kompetent në pajtim me ligjin".
Neni 2
Në nenin 37 në paragrafin (1) fjalët:” dy vërejtje me
shkrim” zëvendësohen me fjalët :”vërejtje me shkrim”.
Neni 3
Në nenin 56 paragrafi (1) në pikën 8) fjalët: "organi
social" zëvendësohen me fjalët : "organi kompetent në
pajtim me ligjin".
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Paragrafi (3) ndryshon si vijon:
“(3) Gjatë kohës derisa zgjat dënimi me kusht me
mbikëqyrje të mbrojtur gjykata me propozim të organit
kompetent në pajtim me ligjin mund të zëvendësojë
obligimin e përcaktuar me tjetër, të vazhdojë kohëzgjatja e
mbikëqyrjes së mbrojtur në kuadër të kohës për kontrollin
ose të ndërpresë kryerjen e mëtejme të mbikëqyrjes së
mbrojtur.”
Neni 4
Në nenin 57 në paragrafin (1) fjalët: "organi social dhe
këshillimorja përkatëse" zëvendësohen me fjalët : "organi
kompetent në pajtim me ligjin".
Në paragrafin (2) fjalët: “Organi social detyrohet:”
zëvendësohen me fjalët: “Organi kompetent në pajtim me
ligjin është i obliguar:”.
Neni 5
Në nenin 58 paragrafët (1) dhe (2) ndryshojnë si
vijojnë:
“(1) Nëse i dënuari me kusht nuk i plotëson obligimet e
caktuara, organi kompetent në pajtim me ligjin me shkrim
ia tërheq vërejtjen për plotësimin e obligimit të caktuar.
(2) Nëse i dënuari edhe pas vërejtjes me shkrim nuk e
plotëson obligimin e caktuar, gjykata në bazë të propozimit
të organit kompetent në pajtim me ligjin, e revokon
dënimin me kusht.”
Neni 6
Në nenin 58-b në paragrafin (2) fjalët: ”gjatë kohës së
festave shtetërore, ditët e shtuna dhe të diela" shlyhen.
Në paragrafin (4) fjalët: "gjykata në procedurën e
përcaktuar me ligj" zëvendësohen me fjalët: "organi
kompetent në pajtim me ligjin.".
Paragrafi (5) ndryshon si vijon:
“(5) Nëse i dënuari nuk i plotëson ose në mënyrë të
parregullt i plotëson obligimet e tij të punës, organi
kompetent në pajtim me ligjin me shkrim ja tërheq
vëmendjen, ndërsa nëse ai vazhdon me sjelljen e tillë
gjykata me propozim të organit kompetent në pajtim me
ligjin do të zëvendësojë pjesën e pa përfunduar nga masa
dënim me para ose dënim me burg, ashtu që për çdo tre orë
kryerje të punës me interes publik përllogaritet një gjobë
ditore ose një ditë burg. Gjatë vendosjes për zëvendësimin
me dënim me para ose dënim me burg gjykata do të
udhëhiqet nga pesha e veprës, shkalla e përgjegjësisë
penale dhe sjellja e të dënuarit ndaj masës së shqiptuar për
kryerjen e punës me interes publik.“
Neni 7
Në nenin 59-a paragrafi (1) ndryshon si vijon:
“(1) Nëse kryerësi i veprës penale për të cilën është
përcaktuar dënim me para ose dënim me burg deri në pesë
vjet është i moshuar ose i pamundur, rëndë i sëmurë ose
është grua shtatzënë, nëse gjykata i shqipton dënim me
burg deri në tre vjet, njëkohësisht mund të vendosë me
pëlqimin e tij, dënimin ta vuajë në burg shtëpiak."
Në paragrafin (3) pas fjalës "gjykata" shtohen fjalët:
"dhe organi kompetent në pajtim me ligjin".
Ne paragrafin (4) pas fjalës "shtëpia" shtohen fjalët:
"me propozim të organit kompetent në pajtim me ligjin,".

