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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1834.
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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК
Се прогласува Законот за дополнување на Кривичниот законик,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 мај 2013 година.
Бр. 07–2286/1
31 мај 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
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 и 55/13),
по членот 275-в се додава нов наслов и нов член 275-г,
кои гласат:
„Злоупотреба при склучување на договор меѓу заинтересирани страни
Член 275-г
(1) Одговорно лице во правно лице, кое свесно ќе
склучи договор како заинтересирана страна спротивно
на законските прописи за склучување таков договор и
со тоа ќе предизвика значителна имотна штета за правното лице или за трети лица, или значителна имотна корист за правното лице или за трети лица,
ќе се казни со парична казна и
затвор од шест месеци до три години.
(2) Ако со делото од ставот (1) сторителот прибавил за себе или за друг поголема имотна корист или за
правното лице предизвикал имотна штета од големи
размери,
ќе се казни со парична казна и
казна затвор од една до пет години.
(3) За делото од ставот (1) правното лице кое остварило имотна корист,
ќе се казни со парична казна.“
Член 2
Овој закон 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 dhe
55/13), pas nenit 275-v shtohen titulli i ri dhe neni i ri 275g, si vijojnë:
"Keqpërdorimi gjatë lidhjes së marrëveshjes ndërmjet
palëve të interesuara
Neni 275-g
(1) Personi përgjegjës në personin juridik, që me
vetëdije do të lidhë marrëveshje si palë e interesuar në
kundërshtim me rregullat ligjore për lidhjen e marrëveshjes
së atillë dhe me këtë do të shkaktojë dëm të
konsiderueshëm pronësor për personin juridik apo persona
të tretë, ose dobi të konsiderueshme pronësore për personin
juridik apo persona të tretë, do të dënohet me dënim në
para dhe burg prej gjashtë muaj deri në tri vite.
(2) Nëse me veprën nga paragrafi (1) kryerësi ka
përfituar për vete ose për tjetrin dobi më të madhe
pronësore apo për personin juridik ka shkaktuar dëm
pronësor me përmasa të mëdha, do të dënohet me dënim në
para dhe dënim me burg prej një deri në pesë vite.
(3) Për veprën nga paragrafi (1) personi juridik që ka
realizuar dobi pronësore, do të dënohet me dënim në para."
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
1835.
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 ДОПOЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Се прогласува Законот за изменување и допoлнување на Законот за државните службеници,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 мај 2013 година.
Бр. 07–2287/1
31 мај 2013 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПOЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Член 1
Во Законот за државните службеници („Службен
весник на Република Македонија“ број 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 и 15/13), во членот 17-и став (1) по
зборовите: “други државни органи” се става запирка, a
зборовите: “или институции” се заменуваат со
зборовите: “институции и јавни претпријатија
основани од Република Македонија”, а по зборовите:
“раководното лице на институцијата” се става запирка
и се додаваат зборовите: “односно на јавното
претпријатие основано од Република Македонија”.
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Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
___________
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 dhe 15/13), në nenin 17-i paragrafi (1) pas fjalëve:
"organe tjera shtetërore" vihet presje, kurse fjalët: "apo
institucione" zëvendësohen me fjalët: "institucione dhe
ndërmarrje publike të themeluara nga Republika e
Maqedonisë", kurse pas fjalëve: "personi udhëheqës i
institucionit" vihet presje dhe shtohen fjalët: "përkatësisht i
ndërmarrjes publike të themeluar nga Republika e
Maqedonisë".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
___________
1836.
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 ДОПOЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Се прогласува Законот за изменување и допoлнување на Законот за јавните службеници,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 мај 2013 година.
Бр. 07–2288/1
31 мај 2013 година
Скопје

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

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR NËPUNËS PUBLIKË
Neni 1
Në Ligjin për nëpunës publikë ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 52/12, 36/11, 6/12,
24/12 dhe 15/13), në nenin 21-a paragrafi (1) pas fjalëve:
"organe tjera shtetërore" vihet presje, kurse fjalët "apo
institucione" zëvendësohen me fjalët: "institucione dhe
ndërmarrje publike të themeluara nga Republika e
Maqedonisë", kurse pas fjalëve "personi udhëheqës i
institucionit" vihet presje dhe shtohen fjalët: "përkatësisht i
ndërmarrjes publike të themeluar nga Republika e
Maqedonisë".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
___________
1837.
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
ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ
ЗА АДВОКАТСКИ МАРКИЧКИ
Се прогласува Законот за престанување на важењето на Законот за адвокатски маркички,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 мај 2013 година.
Бр. 07–2289/1
31 мај 2013 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

ЗАКОН
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА
ЗАКОНОТ ЗА АДВОКАТСКИ МАРКИЧКИ

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПOЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1
Со овој закон престанува да важи Законот за адвокатски маркички ("Службен весник на Република Македонија" број 84/12).

Член 1
Во Законот за јавните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 52/12, 36/11, 6/12,
24/12 и 15/13), во членот 21-а став (1) по зборовите:
“други државни органи” се става запирка, a зборовите:
“или институции” се заменуваат со зборовите: “институции и јавни претпријатија основани од Република Македонија”, а по зборовите: “раководното лице на институцијата” се става запирка и се додаваат зборовите: “односно на јавното претпријатие основано од Република
Македонија”.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
___________
L I GJ
PËR SHFUQIZIMIN E LIGJIT PËR PULLAT E
AVOKATIT
Neni 1
Me këtë ligj shfuqizohet Ligji për pullat e avokatit
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
84/12).

