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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за шумите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13

февруари 2013 година.

Бр. 07-883/1 Претседател
13 февруари 2013 година на Република Македонија,

Скопје Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

Член 1
Во Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија” број 64/2009, 24/11 и

53/11), по Главата VII се додава нов член 80-а, коj гласи:

„Член 80-а
Припадниците на органот на државната управа надлежен за работите од областа на

внатрешни работи се овластени да:
1) вршат преглед на сите средства со кои се превезува или пренесува дрво и други

шумски производи, на сите места каде што се чува дрво и други шумски производи;
2) ги спречат и да ги легитимираат или да ги приведат лицата затечени во вршење на

прекршоци казниви по овој закон, или кривични дела што се однесуваат на шумите, или за кои
постои основано сомневање дека извршиле такви дела и

3) вршат привремено одземање на предмети и средства со кои е извршено кривично дело
или прекршок и предметите што настанале или се присвоени со извршување на такво дело и
истите ги предадат на шумската полиција.“

Член 2
По Главата XI се додава нова Глава XI-а и еден нов член 100-а, кои гласат:

„XI-а. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Шумска кражба

Член 100-а
(1) Тој што во шума собори, исече, ископачи и на друг начин противправно присвои едно

или повеќе стебла, ќе се казни со казна затвор од најмалку три години.
(2) Ако делото од ставот (1) на овој член е сторено со намера собореното дрво да се

продаде, ако се соборени повеќе од еден просторен метар дрва или ако делото е извршено
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во шуми во заштитените подрачја, во заштитени шуми или други шуми со посебна
намена, сторителот ќе се казни со казна затвор од најмалку пет години.

(3) Со казната од ставот (1) на овој член ќе се казни тој што носи, превезува или на друг
начин транспортира едно или повеќе стебла кое потекнува од шума, а дрвото не е
жигосано со јасно видлив шумски жиг, не поседува одобрение за сеча и не е снабдено со
испратница за исеченото дрво и дрвни сортименти кога се превезува или пренесува од
местото на сеча или од место до место.

(4) Обидот за делото од ставовите (1), (2) и (3) на овој член е казнив.
(5) Ако делото од ставовите (1), (2) и (3) на овој член го стори правно лице, ќе се казни со

парична казна.
(6)  Средствата  и  предметите  кои  произлегуваат  од  кривичното  дело  и  кои  се

употребени за извршување на делото од овој член се одземаат.“

Преодни и завршни одредби

Член 3
Се задолжува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да

утврди пречистен текст на Законот за шумите.

Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република

Македонија”.
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