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Член 2 
Во членот 81-в, алинејата 6 се менува и гласи: 
„наврши 62, 63, 64 или 65 години старост (за жени), 

односно 64, 65, 66 или 67 години старост (за мажи).  
 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR NËPUNËS SHTETËRORË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për nëpunës shtetërorë ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 59/2000, 112/2000, 
34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 
85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 
161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/10, 167/10, 36/11, 6/12, 
24/12, 15/13, 82/13 dhe 106/13), në nenin 6-a paragrafi (1) 

lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje, pika në fund të 
fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: 
“Komisionin Shtetëror për Ankesa për Furnizime Publike 
dhe Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të 
Dytë në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës 
Kundërvajtëse". 

  

Neni 2 
Në nenin 81-v, alineja 6 ndryshohet si vijon: 
“mbush 62, 63, 64 apo 65 vjet moshë (për femra), 

përkatësisht 64, 65, 66 apo 67 vjet moshë (për meshkuj).”     
 

Neni 3 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
_________ 

4180. 
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 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

јавните службеници,  

 што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 3 септември 2014 година. 

   
         Бр. 07-3337/1                              Претседател 
3 септември 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 НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 

 

Член 1 

Во Законот за јавните службеници („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 52/10, 36/11, 6/12, 

24/2012, 15/13, 82/13 и 106/13), во членот 67 алинејата 

6 се менува и гласи: 

„наврши 62, 63, 64 или 65 години старост (за жени), 

односно 64, 65, 66 или 67 години старост (за мажи). 

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NËPUNËS 

PUBLIKË 

 

Neni 1 

Në Ligjin për nëpunës publikë ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër  52/10, 36/11, 6/12, 

24/12, 15/13, 82/13 dhe 106/13), në nenin 67 alineja 6 

ndryshohet si vijon: 

“mbush 62, 63, 64 apo 65 vjet moshë (për femra), 

përkatësisht 64, 65, 66 apo 67 vjet moshë (për meshkuj).”     

  

Neni 2 

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

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

_________ 

4181. 

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 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ  

ЗАКОНИК 

 

Се прогласува Законот за  изменување на Кривични-

от законик,  

 што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 3 септември 2014 година. 

   

         Бр. 07-3342/1                              Претседател 

3 септември 2014 година       на Република Македонија,                       

      Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ  

ЗАКОНИК 
 

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

публика Македонија“ брoj 37/96, 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 и 115/14), нас-
ловот на членот 322 - а и членот 322- а се менуваат и 
гласат: 

 
„Учество во странска војска, полиција, паравоени или 

параполициски формации 
 

Член 322-а 
(1) Тој што спротивно на закон создава, организира, 

регрутира, превезува, организира превоз, опремува, 
обучува или на друг начин подготвува лице или група 
за учество во странска војска, полиција, паравоени или 
параполициски формации, организирани групи или 
поединечно, надвор од територијата на Република Ма-
кедонија,  

ќе се казни со затвор од најмалку пет години.  
(2) Тој што спротивно на закон на било кој начин, 

директно или индиректно, нуди, дава, обезбедува, бара, 
собира или прикрива финансиски средства, фондови, 
материјални средства или опрема кои целосно или 
делумно се наменети за извршување на делото од став 
(1) на овој член,  

ќе се казни со затвор од најмалку пет години.  
(3) Државјанин на Република Македонија кој спро-

тивно на закон учествува во или се обучува од страна 
на странска војска, полиција, паравоени или параполи-
циски формации, организирани групи или поединечно, 
надвор од територијата на Република Македонија, 

ќе се казни со затвор од најмалку четири години.  
(4) Тој што спротивно на закон на собир, преку пи-

шан текст, со аудио - визуелни снимки, преку социјал-
ните мрежи или со било кој друг облик на комуни-
кација повикува, со ширење или ставање на кој било 
друг начин на располагање на јавноста порака, или вр-
бува или поттикнува друг на извршување на делата од 
ставовите (1), (2) или (3) на овој член, 

ќе се казни со затвор од најмалку четири години.  
(5) Ако делото од ставовите од (1), (2), (3) или (4) 

на овој член е сторено врз дете, сторителот  
ќе се казни со затвор од најмалку пет години.  
(6) Тој што го сокрива извршителот на делото од 

ставовите (1), (2), (3), (4) или (5) на овој член, или 
помага во спречување на откривањето на делото или 
извршителот преку сокривање на средствата со кои е 
извршено делото, доказите или на било кој друг начин,  

ќе се казни со затвор од  една до пет години. 
(7) Сторителот на делото од овој член кој ќе ги 

открие сторителите од ставовите (1), (2), (3), (4) или (5) 
на овој член, 

може да се ослободи од казна.   
(8) За делото од ставот (3) на овој член нема да се 

казни сторителот кој има државјанство на државата во 
чии регуларни воени или полициски формација учест-
вува, или кој е член на воени или паравоени формации 
или полициски сили под контрола на меѓународно 
признати влади или меѓународни организации. 

(9) Обидот е казнив.  
(10) Средствата и предметите употребени за извр-

шување на делото, се одземаат.“. 
 

Член 2 
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, 80/1999, 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 dhe 115/14), titulli i nenit 322-a 
dhe neni 322-a ndryshohen si vijojnë:   

 
„Pjesëmarrja në ushtri, polici, formacione paraushtarake 

apo parapolicore të huaja 
 

Neni 322-a 
(1) Ai që në kundërshtim me ligj krijon, organizon, 

rekruton, bart, organizon transport, pajis, trajnon apo në 
mënyrë tjetër përgatit personin apo grupin për pjesëmarrje 
në ushtri, polici, formacione paraushtarake apo 
parapolicore, grupe të organizuara apo veç e veç të huaja, 
jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë,  

do të dënohet me burg prej së paku pesë vjet.    
(2) Ai që në kundërshtim me ligjin në cilëndo qoftë 

mënyrë, drejtpërdrejt apo tërthorazi, ofron, jep, siguron, 
kërkon, grumbullon apo fsheh mjete financiare, fonde, 
mjete materiale apo pajisje që plotësisht apo pjesërisht 
dedikohen për kryerjen e veprës nga paragrafi (1) i këtij 
neni,  

do të dënohet me burg prej së paku pesë vjet.   
(3) Shtetasi i Republikës së Maqedonisë i cili në 

kundërshtim me ligjin merr pjesë në trajnim apo trajnohet 
nga ushtria, policia, formacionet paraushtarake apo 
parapolicore, grupe të organizuara apo veç e veç të huaja, 
jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë,  

do të dënohet me burg prej së paku katër vjet.   
(4) Ai që në kundërshtim me ligjin në tubim, përmes 

tekstit të shkruar, me incizime audiovizuele, përmes 
rrjeteve sociale apo me çfarëdo forme tjetër të komunikimit 
fton, me përhapje apo vënie në çfarëdo mënyre tjetër në 
disponim të opinionit porosi, apo rekruton apo nxit tjetrin 
në kryerjen e veprave nga paragrafët (1), (2) ose (3) të këtij 
neni,  

do të dënohet me burg prej së paku katër vjet.   
(5) Nëse vepra nga paragrafët (1), (2), (3) ose (4) të 

këtij neni është kryer ndaj fëmijës, kryerësi   
do të dënohet me burg prej së paku pesë vjet.   
(6) Ai i cili e fsheh kryerësin e veprës nga paragrafët 

(1), (2), (3), (4) ose (5) të këtij neni, apo ndihmon në 
pengimin e zbulimit të veprës apo kryerësit përmes 
fshehjes së mjeteve me të cilat është kryer vepra, dëshmive 
apo në çfarëdo mënyre tjetër,   

do të dënohet me burg prej një viti deri në pesë vjet.  
(7) Kryerësi i veprës nga ky nen i cili do t'i zbulojë 

kryerësit nga paragrafët (1), (2), (3), (4) ose (5) të këtij 
neni,  

mund të lirohet nga dënimi.     
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(8) Për veprën nga paragrafi (3) i këtij neni, nuk do të 
dënohet kryerësi i cili ka shtetësi të shtetit në formacionet e 
rregullta ushtarake apo policore të të cilit merr pjesë, apo i 
cili është anëtar i formacioneve ushtarake apo 
paraushtarake ose forcave policore nën kontrollin e 
qeverive apo organizatave ndërkombëtare të pranuara 
ndërkombëtarisht.   

(9) Tentimi është i ndëshkueshëm.   
(10) Mjetet dhe sendet e përdora për kryerjen e veprës, 

merren.”   
 

Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  
__________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4182. 
Врз основа на член 28 став 1 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/2008 и 67/2010, 47/2011, 53/2011,  
95/2012 и 164/2013) и член 35 став 1 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 6/2012), Владата на 
Република Македонија на седницата, одржана на 
2.9.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
СТОПАНСКИ РИБОЛОВ  НА РИБОЛОВНОТО  

ПОДРАЧЈЕ ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за вршење стопански риболов на риболовното подрачје 
Преспанско Езеро на Друштвото за лов и одгледување 
на дивеч „ВОЛФ“ ДОО експорт-импорт Ресен, соглас-
но Одлуката за започнување на постапка за доделување 
на концесија на рибите за вршење стопански риболов 
на риболовното подрачје Преспанско езеро број 41-
10549/1 од 30 декември  2013 година.  

2. Друштво за лов и одгледување на дивеч „ВОЛФ“ 
ДОО експорт-импорт - Ресен достави понуда со број 
08-2881/1 од 17 март 2014 година. 

3. Друштво за лов и одгледување на дивеч „ВОЛФ“ 
ДОО експорт-импорт Ресен ги исполни условите сод-
ржани во Јавниот повик и тендерската документација. 

4. Времетраењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.  

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 8.963.955 (осум милиони де-
ветстотини шеесет и три илјади деветстотини педесет и 
пет) денари за период од шест години. Начинот и роко-
вите за плаќање на концесискиот надоместок ќе се оп-
ределат со Договорот за концесија. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од  три дена од денот на 
приемот на договорот. 

7. Во име на Владата на Република  Македонија До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

9. Жалба против  оваа одлука може да се изјави до  
Државната комисија за жалби по јавни набавки, во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-5081/1 Претседател на Владата 

2 септември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4183. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 2.9.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ НА 
СПОРТСКА САЛА ДТВ ПАРТИЗАН КАРПОШ 4 
НА JАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИ-
СУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОП-
СТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 
Член 1 

Со оваа одлука  се иззема стопанисувањето на Јав-
ното претпријатие за стопанисување со објекти за 
спорт во сопственост на Република Македонија на нед-
вижна ствар спортска сала ДТВ Партизан Карпош 4 со 
вкупна површина од 2.623 м2, евидентирана на КП бр. 
1227/1, КО Карпош, запишана во Имотен лист бр. 4917 
сопственост на Република Македонија и тоа: 

- Број на зграда 1, намена на зграда – помошни 
простории, влез 1 , Кат ПО, Број 1 со површина од 
1.126 м2; 

- Број на зграда 1, намена на зграда - (зграда за фи-
зичка култура и рекреација), Влез 1, Кат –ПР, Број 1 со 
површина од 910 м2; 

- Број на зграда 2, намена на зграда - (зграда за фи-
зичка култура и рекреација), Влез 1, Кат –1, Број 1 со 
површина од 270 м2 и 

- Број на зграда 2, намена на зграда - (зграда за фи-
зичка култура и рекреација), Влез 1, Кат –ПР, Број 1 со 
површина од 317 м2. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во  „Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
Бр. 42-6881/1 Претседател на Владата 

2 септември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4184. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 2.09.2014 година, донесе 


