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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА НЕГОВО ДОНЕСУВАЊЕ

Извршниот Комитет на Европската фудбалска асоцијација (УЕФА), на 29.06.2015 
година, на својот состанок одржан во Прага, Република Чешка, донесе одлука 
градот Скопје и Фудбалската федерација на Македонија да бидат организатори на 
Европскиот фудбалски СУПЕР КУП во 2017 година. 
     
Согласно правилата на Европската фудбалска асоцијација (УЕФА) и Договорот за 
организација на СУПЕР КУП натпреварот во 2017 година, кој треба да биде 
потпишан помеѓу УЕФА и Фудбалската федерација на Македонија, заради успешна 
организација и реализација на овој спортски настан, организаторот е должен да 
обезбеди потпишани гаранции од надлежните институции во државата каде што се 
организира овој настан кои се обврзани да ги преземат сите неопходни мерки за 
спречување на фалсификувањето на билетите за овој фудбалски натпревар и 
нелегално препродавање на истите.

Согласно постоечката регулатива во Република Македонија,  нелегално 
препродавање карти за спортски натпревари, не е санкционирано во Кривичниот 
законик за што е потребно да се преземат активности за пропишување на ваквото 
кривично дело во Кривичниот законик на Република Македонија.  Имајќи го 
предвид горенаведеното, а со оглед на фактот дека надлежните институции веќе 
ги имаат потпишано предметните гаранции со кои е преземана обврска за 
ефикасно спречување на ваквите нелегални активности, Канцеларијата на 
Претседателот на Владата на Република Македонија, како координатор на 
активностите на институциите - членови на Работната група задолжена за 
организација на СУПЕР КУПОТ 2017 година, достави барање за свикување на 
соодветната работна група задолжена за изменување и дополнување на 
Кривичниот законик заради преземање на неопходните активности за регулирање 
на оваа материја, со што ќе се придонесе за успешна организација на овој и на 
други идни домашни и меѓународни спортски настани а воедно ќе се спречат и 
штетните последици кои би произлегле како резултат на преземање на ваквите 
нелегални дејствија. По одржаниот состанок на работната група, се одлучи да се 
измени и дополни членот 277 од Кривичниот законик „Недозволена трговија“ со 
внесување посебен став за неовластена продажба на билети за спортски 
натпревари и друг вид манифестации. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик се заснова врз 
истите начела на кои се заснова Кривичниот законик. 

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик нема да предизвика 
дополнителни финансиски импликации врз Буџетот на Република Македонија. 



IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Предложените законски одредби нема да предизвикаат дополнителни материјални 
обврски за одделни субјекти.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

Член 1

Во Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 
135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14, 
160/14,  199/14, 196/15 и 226/15), во член 277 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи:

„(2) Со казната од ставот (1) на овој член ќе се казни и тој што неовластено 
нуди, рекламира, продава, овозможува на друг продажба или посредува во 
продажба на билети за јавни спортски натпревари, јавни културни или друг вид 
јавни манифестации.“

Во ставот (2), кој станува став (3) зборовите „став (1)“ се заменуваат со 
зборовите „ставовите (1) и (2)“.

По ставот (3), кој станува став (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Обидот за делото  од ставот (2) на овој член е казнив.“
Ставот (4) станува став (6).

        Член 2

             Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на об�ја�ву�вањето� во 
„Службен вес�ник на Ре�пуб�ли�ка Македонија”.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Предлогот на законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик 
содржи  2  члена.

Со членот 1 од предлогот се менува членот 277, односно се додава нов став (2) со 
кој се предвидува дека со казната од ставот (1) ќе се казни тој што неовластено 
нуди, рекламира, продава, овозможува на друг продажба или посредува во 
продажба на билети за јавни спортски натпревари, јавни културни или друг вид 
јавни манифестации. Воедно, се додава нов став со кој се предвидува дека обидот 
за ова дело е казнив. 

Со членот 2 се уредува влегувањето во сила на законот.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените решенија во Кривичниот законик не се поврзани со одредби од 
други закони. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИОТ ЗАКОН

Со предложените измени и дополнувања на Кривичниот законик се врши 
пропишување нов квалификаторен облик на кривичното дело „Недозволена 
трговија“ заради пополнување на правна празнина.



ИЗВОД НА ОДРЕДБИ 
ОД КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК  

КОИ СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 

81/05, 60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 
82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14 и 226/15)

Недозволена  трговија
Член 277

(1) Тој што неовластено купува, продава или разменува предмети или стоки 
од поголема вредност, чијшто промет е забранет или ограничен, ако не постојат 
обележја на некое друго дело, ќе се казни со парична казна или со затвор до една 
година.

(2) Ако сторителот на делото од став 1 организирал мрежа на препродавачи 
или посредници, ќе се казни со парична казна или со затвор до три години.

(З) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична 
казна. 

(4) Предметите и стоката на недозволената трговија ќе се одземат.


