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ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.14 од 24.01.2014 година 

 
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, 55/13 и 82/13), по членот 165-б 
се додава нов наслов и нов член 165-в, кои гласат: 
„Противзаконито располагање со буџетски средства за време на избори 

 
Член 165-в 

(1) Носител на јавна функција кој спротивно на забраните утврдени со Изборниот 
законик ќе започне изградба со средства од Буџетот или од јавни фондови или со 
средства на јавни претпријатија и други правни лица што располагаат со државен 

капитал на нови објекти во инфраструктурата како патишта, водоводи, 
далноводи, канализација, спортски игралишта и други објекти или објекти за 

општествени дејности, училишта, градинки или други објекти, ако за таа намена 
не се претходно обезбедени средства од Буџетот, односно не се работи за 
реализација на програма донесена врз основа на закон во тековната година,  

ќе се казни со затвор од шест месеци до една година. 
(2) Носител на јавна функција кој спротивно на забраните утврдени со Изборниот 

законик врши исплаќања на плати, пензии, субвенции, социјална помош или 
други исплати и материјални надоместоци од буџетски средства или од средства 
на јавните фондови кои не се редовни месечни исплати, односно сите 

едногодишни трансфери и исплати или еднократни трансфери од буџетски 
средства или од средства на јавни фондови или отуѓување на државен капитал 

или потпишување на колективни договори,  
ќе се казни со затвор од три до пет години. 
(3) Носител на јавна функција кој спротивно на забраните утврдени со Изборниот 

законик ќе организира одржување на јавен настан по повод започнување на 
изградба или пуштање во употреба на објектот со средства од Буџетот или од 

јавни фондови или со средства од јавни претпријатија или други правни лица што 
располагаат со државен капитал, во инфраструктурата како патишта, водоводи, 
далноводи, канализација, спортски игралишта и други објекти или објекти за 

општествени дејности, училишта, градинки и други објекти, 
ќе се казни со затвор од шест месеци до една година. 

(4) Министерот за финансии кој од денот на донесувањето на одлуката за 
распишување на избори до завршување на изборот на Претседател на Република 
Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на 

Владата на Република Македонија, согласно со резултатите од изборите, како и 
од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори па до 

завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, 
односно до конституирањето на советот на општините и градот Скопје, нема јавно 

да ги објави на интернет страница во посебна база за буџетски трошоци сите 
буџетски исплати, освен редовните плати, пензии и комунални трошоци, согласно 
со закон,  

ќе се казни со затвор од шест месеци до една година. 
(5) Министерот за финансии кој нема да поднесе или на веб страницата на 

Министерството за финансии нема да го објави предизборниот финансиски 
извештај две недели по распишување на изборите во кој ќе биде опфатен 
преглед на сите планирани и реализирани приходи и расходи од Буџетот по 

ставки, во периодот од почетокот на фискалната година до денот на 
поднесувањето на извештајот, согласно со Изборниот законик, 
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ќе се казни со затвор од шест месеци до една година.“ 
 

Член 2 
Овој законик влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 


