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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.160 од 31.10.2014 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, 82/13, 14/14, 27/14,
28/14, 115/14 и 132/14), во член 226 во ставот (3) зборовите: „една година“ 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 количество 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 делото е извршено во шуми во заштитени подрачја, во
заштитени шуми или други шуми со посебна намена, сторителот ќе се казни со
затвор од една до пет години.“
Во ставот (4), кој станува став (5), сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по
бројот „(3)“ се додаваат зборовите: „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 Кривичниот законик („Службен
весник на Република Македонија“ број 27/14), членот 89 се менува и гласи:
„Член 89
Членот 230 во делот на предизвикување или можност од предизвикување
значително оштетување на квалитетот на почвата или водата од испуштање на
урбани отпадни води ќе отпочне да се применува по истекот на рокот за
воспоставување на системи за одведување, собирање и третман на урбани
отпадни води утврден во член 255 од Законот за водите (“Службен весник 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”.
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