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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.199 од 30.12.2014 година

Член 1
Во Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ брoј
37/1996, 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, 115/14, 132/14 и 160/14), во членот 39 ставот (3) се менува и
гласи:
„Одмерувањето на казната судот го врши согласно одредбите од Законот за
одредување на видот и одмерување на висината на казната.“
Член 2
Во членот 122 по ставот (39) се додава нов став (40), кој гласи:
„(40) Под заинтересирана страна во смисла на овој закон се подразбира лице кое
има интерес во извршување на зделката од страна на друштвото доколку тоа
лице, негов застапник, сопружник, родители, деца, браќа/сестри од двајцата
родители или само од едниот родител, родители посвоители, посвоени деца и/или
некое лице поврзано со нив:
- е страна во таквата зделка, нејзин корисник, застапник или посредник во
таквата зделка или
- поединечно или заедно поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите во
правното лице кое е страна во зделката, нејзин корисник, застапник или
посредник во таквата зделка или
- е член на органот на управување, односно на надзор на правното лице кое е
страна во зделката, нејзин корисник или застапник во таква зделка, или е
раководно лице на тоа правно лице.“
Член 3
Членот 275-г се менува и гласи:
„(1) Одговорно лице во правно лице, кое свесно ќе склучи договор како
заинтересирана страна спротивно на законските прописи за склучување таков
договор или интересите на правното лице, или договор со кој се прифаќа
очигледен несразмер меѓу заемните давања и сторувања и вредноста на зделката
не е утврдена според пазарните услови, а со тоа ќе предизвика значителна
имотна штета за правното лице или за трети лица, или прибави значителна
имотна корист за правното лице или за трети лица, ќе се казни со затвор од шест
месеци до три години и со парична казна.
(2) Ако со делото од ставот (1) на овој член, сторителот прибавил за себе или за
друг поголема имотна корист или за правното лице предизвикал имотна штета од
големи размери, ќе се казни со казна затвор од една до пет години и со парична
казна.
(3) Ако за делото од ставот (1) на овој член, сторителот прибавил за себе или за
друг значителна имотна корист, ќе се казни со казна затвор од три до десет
години.
(4) За делото од ставот (1) на овој член правното лице кое остварило имотна
корист, ќе се казни со парична казна.“
Член 4
До отпочнувањето на примената на Законот за одредување на видот и
одмерување на висината на казната, ќе се применува Правилникот за начинот на
одмерување на казните („Службен весник на Република Македонија“ број 64/14).
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Со отпочнувањето на примената на овој закон престанува да важи Правилникот
за начинот на одмерување на казните („Службен весник на Република
Македонија“ број 64/14).
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во
“Службен весник на Република Македонија”, а членот 1 ќе отпочне да се
применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за одредување на
видот и одмерување на висината на казната.
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