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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ 

Сл.Весник на Р.Македонија бр.54 од 03.05.2007 година 
 
 
 

Член 1 
Во Законот за шумите ("Службен весник на Република Македонија" 

број 47/97, 7/2000 и 89/2004), во членот 29 по ставот 1 се додаваат два 
нови става 2 и 3, кои гласат: 

"Субјектите кои стопанисуваат со шумите се должни за секое исечено 
стебло претходно да засадат две или повеќе садници на површините на 
кои е извршена сеча и за тоа да обезбедат доказ. 

Субјектите кои стопанисуваат со шумите се должни да доставуваат 
полугодишен извештај до Владата на Република Македонија за бројот на 
исечени стебла и засадени садници, со приложен доказен материјал за 
засадените садници." 
 

Член 2 
Насловот на Главата "VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ" се менува и гласи "VI. 

ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ". 
 

Член 3 
Во членот 74 став 1 во воведната реченица зборовите: "Со парична 

казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок" се 
заменуваат со зборовите: "Глоба од 20.000 до 30.000 евра во денарска 
противвредност за прекршок ќе се изрече на ". 

Во ставот 2 зборовите: "ќе се казни и одговорното лице во правното 
лице со парична казна од 30.000 до 50.000 денари" се заменуваат со 
зборовите: "ќе се изрече глоба од 4.000 до 6.000 евра во денарска 
противвредност за прекршок за одговорното лице во правното лице". 

Во ставот 3 зборовите: "ќе се казни со парична казна од 60.000 до 
100.000 денари" се заменуваат со зборовите: "ќе се изрече глоба од 8.000 
до 12.000 евра во денарска противвредност". 

Во ставот 4 зборовите: "паричната казна" се заменуваат со 
зборовите: "изречената глоба", а зборовите: "мерка на безбедност, 
одземање на предмети" се заменуваат со зборовите: "посебна прекршочна 
мерка одземање предмети". 

Во ставот 5 зборовите: "паричната казна" се заменуваат со 
зборовите: "изречената глоба", а зборовите: "мерка за безбедност" се 
заменуваат со зборовите: "посебна прекршочна мерка одземање 
предмети". 
 

Член 4 
Во членот 75 став 1 во воведната реченица зборовите: "Со парична 

казна од 100.000 до 200.000 денари ќе се казни за прекршок" се 
заменуваат со зборовите: "Глоба од 12.000 до 20.000 евра во денарска 
противвредност, за прекршок ќе се изрече на ". 

Точката 2 се менува и гласи: 
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„2) не изврши пошумување, претходно не засади садници и не 
достави полугодишен извештај (член 29);". 

Во ставот 2 зборовите: "ќе се казни и одговорното лице во правното 
лице со парична казна од 20.000 до 30.000 денари" се заменуваат со 
зборовите: "ќе се изрече глоба од 3.000 до 5.000 евра во денарска 
противвредност, за одговорното лице во правното лице". 

Во ставот 3 зборовите: "ќе се казни со парична казна од 40.000 до 
60.000 денари" се заменуваат со зборовите: "ќе се изрече глоба од 6.000 
до 10.000 евра во денарска противвредност". 

Во ставот 4 зборовите: "паричната казна" се заменуваат со 
зборовите: "изречената глоба", а зборовите: "мерка на безбедност, 
одземање на предмети" се заменуваат со зборовите: "посебна прекршочна 
мерка одземање предмети". 

Во ставот 5 зборовите: "паричната казна" се заменуваат со 
зборовите: "изречената глоба", а зборовите: "мерка на безбедност" се 
заменуваат со зборовите: "посебна прекршочна мерка одземање предмети 
и прекршочна санкција". 
 

Член 5 
Во членот 76 став 1 во воведната реченица зборовите: "Со парична 

казна од 50.000 до 100.000 денари ќе се казни за прекршок" се 
заменуваат со зборовите: "Глоба од 10.000 до 15.000 евра во денарска 
противвредност за прекршок ќе се изрече на ". 

Во ставот 2 зборовите: "ќе се казни и одговорното лице во правното 
лице со парична казна од 10.000 до 20.000 денари" се заменуваат со 
зборовите: "ќе се изрече глоба од 2.500 до 4.000 евра во денарска 
противвредност за прекршок за одговорното лице во правното лице". 
 

Член 6 
Во членот 77 став 1 во воведната реченица зборовите: "Со парична 

казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок" се заменуваат 
со зборовите: "Глоба од 2.500 до 4.000 евра во денарска противвредност 
ќе се изрече на". 

Во ставот 2 зборовите: "ќе се казни со парична казна од 60.000 до 
100.000 денари" се заменуваат со зборовите: "ќе се изрече глоба од 5.000 
до 8.000 евра во денарска противвредност". 

Во ставот 3 зборовите: "покрај паричната казна" се заменуваат со 
зборовите: "покрај глобата", а зборовите: "мерка на безбедност, одземање 
на предмети" се заменуваат со зборовите: "посебна прекршочна мерка 
одземање предмети". 
 

Член 7 
Во членот 78 став 1 во воведната реченица зборовите: "Со парична 

казна од 15.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок" се заменуваат 
со зборовите: "Глоба од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност 
ќе се изрече на ". 

Во ставот 2 зборовите: "покрај паричната казна" се заменуваат со 
зборовите: "покрај глобата ", а зборовите: "заштитна мерка" се заменуваат 
со зборовите: "посебна прекршочна мерка". 
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Член 8 

Во членот 79 став 1 во воведната реченица зборовите: "Со парична 
казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок" се заменуваат 
со зборовите: "Глоба од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност 
ќе се изрече на ". 
 

Член 9 
Членот 82 се менува и гласи: 

"Општиот план за стопанисување со шумите ќе се донесе најдоцна до 31 
јули 2009 година." 
 

Член 10 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен 

весник на Република Македонија". 


