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20151935348  

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 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

 МАКЕДОНИЈА  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на 

Република Македонија,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 

ноември 2015 година. 

 

Бр. 08-5179/1 

3 ноември 2015 година 

Скопје 

 

 

 

 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

Претседател 

на Република Македонија,  

 д-р Ѓорге Иванов, с.р.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА ВО  

 АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Член 1  

Во Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14 и 33/15), членовите 192, 
193, 194, 195, 196 и 197 се менуват и гласат:  

 

„Член 192  

(1) Активниот воен и цивилен персонал за време на вршење на службата во Армијата, 
може да оствари право на решавање на станбено обезбедување.  

(2) Станбеното обезбедување од ставот 1  на овој член, може да се оствари со:  

- закуп,  

- откуп и  

- субвенционирање на дел од трошоци за  купување или откуп на стан.  

(3) Начинот за остварување на правото на решавање на станбеното обезбедување од 

ставот (2) на овој член, го пропишува министерот за одбрана.  

(4) Субвенционирање на дел од трошоците од  ставот (2) алинеја 3 на овој член се врши 

согласно со Програмата за изградба на станови за припадниците на Армијата, донесена од 

Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Програмата).  

(5) Изградбата на станови за припадниците на Армијата согласно со Програмата од 

ставот (4) на овој член, претставува јавен интерес.  

(6) Изградбата на становите согласно со Програмата ја спроведува Министерството за 

одбрана.  
 
 
 
1 од 6  
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(7) Правото на станбено обезбедување од ставот (2) на овој член активниот воен и 
цивилен персонал го остварува со поднесување на барање до Министерството за одбрана со 
потребна документација согласно со овој закон.  

 

Член 193  

(1) Правото на закуп може да го оствари активен воен и цивилен персонал на служба во 
Армијата кој не е станбено обезбеден.  

(2) Лицето од ставот (1) на овој член кој засновал работен однос на неопределено време  

во Армијата, а кој на територијата на Република Македонија нема стан во лична  

сопственост или во сопственост на член од неговото потесно семејство (брачен другар,  

деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на издржување  

и родители), со кои живее во заедничко домаќинство и не му е решено станбеното  

обезбедување под повластени услови, има право на надоместок на трошок за закупнина на  

стан.  

(3) Активниот воен персонал кој засновал работен однос на определено време во  
Армијата, правото од ставот (1) на овој член може да го оствари по пет години служба во  
Армијата.  

(4) Висината на надоместокот на трошок за закупнина на стан ја определува Владата на 

Република Македонија.  

(5) При одредување на висината на надоместокот на трошок за закупнина на стан од 

ставот (4) на овој член особено се земаат предвид:  
- место на вршење на служба,  

- број на членови на семејно домаќинство и  

- временскиот период на нерешено станбено обезбедување.  

(6) Средствата од ставот (4) на овој член се на товар на Министерството за одбрана.  

Член 194  

(1) По исклучок од членот 192 од овој закон, на воен старешина, поставен на должност 

командант согласно со актот за формација на Армијата, му се обезбедува користење на 

службен стан во местото на извршувањето на должноста.  

(2) Службениот стан од ставот (1) на овој член се обезбедува и дава на користење без 
надоместок исклучиво за службени потреби за време на вршење на должноста согласно со 
актот за формација на Армијата.  

(3)  Начинот на користење на станот од ставот (1)  на овој член го пропишува 

министерот за одбрана. 

Член 195  

Надоместокот на трошоци за одвоен живот, правото на исплата на стварни трошоци за 

превоз и надоместокот за закупнина на стан меѓусебно се исклучуваат.  

 

Член 196  

(1) Право на откуп има активниот воен и цивилен персонал кој користи станбена  

единица со која располага Министерството за одбрана врз основа на акт на надлежен  

орган.  

(2) Правото на откуп може да го оствари активниот воен и цивилен персонал кој 
позитивно се изјаснил со лично потпишана писмена изјава за решавање на станбеното 
прашање со откуп на стан.  

(3) Министерството за одбрана ја субвенционира каматата за откуп на стан од ставот  

(1) на овој член.  
 
 
 
 

2 од 6  
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(4) Министерството за одбрана субвенционирањето на каматата од ставот (3) на овој член  

го врши само во висина на кредитот за стан до најмногу 70 м2.  

(5) Вредноста на становите од ставот (1) на овој член по метар квадратен, се утврдува  

врз основа на процената извршена од страна на овластен проценител, согласно со  

Методологијата за процена на пазарната вредност на недвижен имот согласно со Законот  

за процена.  

(6) При субвенционирање на дел од трошоците за откуп на стан особено се земаат 

предвид:  

- користење на стан под закуп, надоместок на трошоци за закупнина на стан,  

- години на работен стаж во Армијата,  

- семејна состојба (број на членови на семејно домаќинство),  

- место на службување,  

- степен на оштетување на организмот како последица на вршење на службата во 

Армијата, утврден со акт на надлежен орган,  
- инвалидност на член на семејно домаќинство, утврдена со акт на надлежен орган,  

- доказ за потекло од семејство на загинат бранител на Република Македонија и  

- припадност кон една од трите категории:  

а.  лица кои не поседуваат стан во лична сопственост,  

б. лица кои поседуваат стан во лична сопственот, стекнат по пазарни услови и  

в. лица кои поседуваат стан во лична сопственост, добиен од поранешниот станбен 

фонд на поранешната Југословенска Народна Армија (ЈНА), Министерството за одбрана и 

Армијата или под други повластени услови.  

(7) Средствата од ставот (3) на овој член се на товар на Министерството за одбрана.  

 

Член 197  

(1) На активниот воен и цивилен персонал кој позитивно се изјаснил со лично 

потпишана писмена изјава за решавање на станбеното прашање со купување на стан, 

Министерството за одбрана ќе овозможи субвенционирање на дел од трошоците за 

купување  на стан во лична сопственост.  

(2) Субвенционирањето на дел од трошоците на ставот (1) на овој член се врши 

согласно со Програмата.  

(3) Станбеното обезбедување со купување на стан во лична сопственост согласно со 

Програмата од членот 192 од овој закон, се врши  по претходно спроведен интерен оглас од 

страна на Министерството за одбрана и лично потпишана писмена изјава од страна на лицата 

од ставот (1) на овој член.“  

 

Член 2  

По членот 197 се додаваат шест нови членови 197-а, 197-б, 197-в, 197-г, 197-д и 197-ѓ, кои 

гласат:  

 

„Член 197-а  

(1) Интерниот оглас од членот 197 став (3) од овој закон се објавува на 

интернетстраницата на Министерството за одбрана и на огласните табли во 

Генералштабот, командите и единиците на Армијата.  

(2) Рокот за пријавување на интерниот оглас не може да биде пократок од петнаесет дена 

од денот на неговото објавување.  
 
 
 
 

3 од 6  
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Член 197-б  

(1) Активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата при купување на стан во  

лична сопственост, плаќа 20% лични средства на име учество од утврдената вредност на  

станот во преддоговорот за купопродажба, а останатиот дел од градежната вредност  

утврдена во договорот за купопродажба го плаќа во период до 20 години од денот на  

склучувањето на договорот за купопродажба, на банката која го одобрила кредитот.  

(2) Вредноста на станот по метар квадратен се утврдува врз основа на градежната цена на 

целиот објект поделена со нето површината на сите станови, корегирана со процент за 

ориентација, процент за катност и коефициент за балкон.  
(3) Плаќањето на камата на преостанатиот износот од утврдената градежна вредност во  

договорот за купопродажба кој се кредитира, ја субвенционира Министерството за  
одбрана.  

(4) Активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата може преостанатиот дел од 

утврдената вредност во договорот за купопродажба да го исплати   и порано од 

предвидениот рок за отплата утврден во ставот 1 на овој член.  

Член 197-в  

Субвенционирање на дел од трошоците за купување на стан во лична сопственост од 

страна на Министерството за одбрана се состои од трошоци за:  

-  обезбедување на градежно земјиште за изградба на станови согласно со Програмата,  

-  комунални трошоци кон единиците на локалната самоуправа,  
- изработка на проектна документaција за изградба на станови согласно со Програмата,  

- плаќање на камата на преостанатиот износ на градежната вредност утврдена во 

договорот за купопродажба  и  

- плаќање на каматата на кредитот до износот на разликата меѓу квадратурата на станот  
добиен на друг начин под повластени услови, со квадратурата на станот до најмногу 70  
м2, како и на гаражното место или паркинг простор кој се купува согласно со Програмата.  

 

Член 197-г  

(1) Министерството за одбрана субвенционирањето на каматата го врши само   во 
висина на кредитот за стан до 70 м2, како и на гаражното место или паркинг простор, а 
останатиот дел од каматата го плаќа купувачот на станот.  

(2) Министерството за одбрана субвенционирањето на каматата на активниот воен и  

цивилен персонал кој го има регулирано станбеното прашање од станбениот фонд на  

поранешната ЈНА или од страна на Армијата под повластени услови, го врши само   на  

делот кој претставува   разлика помеѓу квадратурата на станбената единица која ја има  

купено до квадратурата на станот кој го купува согласно со Програмата до најмногу 70  

м2.  

(3) Правото на станбено обезбедување согласно со Програмата, активниот воен и  

цивилен персонал може да го оствари само еднаш за време на вршење на служба во  

Армијата.  

(4) Правото на станбено обезбедување согласно со Програмата може да го користи само 

еден од брачните другари, доколку двајцата се во служба на Армијата.  

(5) При субвенционирање на дел од трошоците за купување на стан, особено се земаат 

предвид:  
-  користење на стан под закуп, надоместок на трошоци за закупнина на стан,  
-  години на работен стаж во Армијата,  

-  семејна состојба (број на членови на семејно домаќинство),  

-    место на службување,  
 
 
 
 

4 од 6  



 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 193 од 6.11.2015 година  

 

- степен на оштетување на организмот како последица на вршење на службата во 
Армијата, утврден со акт на надлежен орган,  

- инвалидност на член на семејно домаќинство, утврдена со акт на надлежен орган,  

- доказ за потекло од семејство на загинат бранител на Република Македонија и  

- припадност кон една од трите категории:  

а. лица кои не поседуваат стан во лична сопственост,  
б. лица кои поседуваат стан во лична сопственост, стекнат по пазарни услови и  

в. лица кои поседуваат стан во лична сопственост, добиен од поранешниот станбен 

фонд на поранешната Југословенска Народна Армија (ЈНА), Министерството за одбрана и 

Армијата или под други повластени услови.  

(6) Средствата од ставот (1) на овој член се на товар на Министерството за одбрана.  

Член 197-д  

(1) Постапката за откуп, купување на стан во лична сопственост и субвенционирање ја 

спроведува Комисијата што ја формира министерот за одбрана.  

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член е составена од седум члена и нивни заменици од 
Министерството за одбрана и Армијата, од кои два члена и нивни заменици се 
претставници на Репрезентативниот синдикат во Министерството за одбрана.  

(3) Административно-техничките работи на Комисијата од ставот (1) на овој член, ги 

врши  секретар  кој го определува министерот за одбрана.  

(4) По разгледувањето на доставената документација, Комисијата од ставот (1)  на овој член  
изготвува  предлог-ранг  листа  на  првенство  за  купување  на  стан  во  лична 
сопственост.  

(5) Предлог-ранг листата од ставот  (4) на овој член се објавува на огласна табла во  

Министерството  за  одбрана  и  на  огласните  табли  во  Генералштабот,  командите  и 

единиците на Армијата.  

Член 197-ѓ  

(1) Активниот воен и цивилен персонал кој поднел барање за откуп, купување на стан во 

лична сопственост и субвенционирање може да поднесе приговор против предлог-ранг листата 
на првенство за купување на стан во лична сопственост од членот 197-д став (4) од овој 

закон, во рок од осум дена од денот на објавувањето на истата.  

(2) Приговорот од ставот (1) на овој член се поднесува до Комисијата од членот 197-д став 

(1) од овој закон.  

(3) Комисијата од членот 197-д став (1) од овој закон во рок од пет работни дена е 

должна писмено да одговори по приговорот.  

(4) По разгледување на приговорите, Комисијата од членот 197-д став (1) од овој закон 

утврдува Листа на ред на првенство за купување на стан во лична сопственост и истата ја 

доставува до министерот за одбрана на одобрување.  
(5) Листата на ред на првенство за купување на стан во лична сопственост се објавува на 

огласна табла во Министерството за одбрана и на огласните табли во Генералштабот, 
командите и единиците на Армијата.  

(6) Активниот воен и цивилен персонал од предлог-ранг листата од членот 197-д став  

(4) од овој закон може да поднесе приговор против Листата на редот на првенство од 

ставот (5) на овој член во рок од пет работни дена од денот на објавувањето, до 

министерот за одбрана.  

(7) Министерот за одбрана во рок од пет работни дена од денот на поднесување на 

приговорот од ставот (6) на овој член, одлучува по истиот.  
(8) Одлуката на министерот за одбрана по поднесениот приговор е конечна.“  

 
 
 
 

5 од 6  
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Член  3  
Членот 198 се менува и гласи:  

„(1) Активниот воен и цивилен персонал кој по сопствен избор ќе го реши станбеното 

обезбедување со купување или откуп на стан во лична сопственост со субвенционирање на 

дел од трошоците од страна на Министерството за одбрана, е должен да остане на служба 

во Армијата десет години по остварувањето на ова право.  

(2) На активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата на кого ќе му 

престане работниот однос по негова вина или на негово барање, му престанува правото на 

субвенционирање на каматата на преостанатиот неисплатен дел од долгот кон банката, од 

денот на престанокот на работниот однос по овој основ.  

(3)  На  професионален  војник  на  кој  службата  во  Армијата  му  престанува  со 
навршување на 45 години возраст, му престанува правото на субвенционирање на 

каматата на преостанатиот неисплатен дел од долгот кон банката, од денот на престанокот на 

работниот однос.“  

Член 4  
По членот 198 се додава нов член 198-а, кој гласи:  

 

„Член 198-а  

(1) На активниот воен и цивилен персонал кој по сопствен избор ќе го реши станбеното 

прашање со купување или откуп на стан во лична сопственост под условите и на начин 

утврдени согласно со одредбите од овој закон, му престанува правото на користење на 

службен стан, правото на надоместок на трошоци за закупнина на стан и правото на 

надоместок на стварни трошоци за превоз.  

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, доколку по купување на стан согласно со  
Програмата, активниот воен и цивилен персонал кој по потреба на службата е преместен  
надвор од местото на живеење, има право на надоместок на стварни трошоци за превоз.“  

 

Член 5  

(1) Право на откуп на станбена единица со која располага Министерството за одбрана, 

согласно со членот 1 од овој закон со кој се менува членот 192 од Законот за служба во 

Армијата на Република Македонија, без субвенционирање на каматата има и воен и 

цивилен персонал на кој му престанал работниот однос по основ на пензионирање, а кој врз 

основа на акт на надлежен орган издаден во период од 2004 до 2009 година користи 

станбена единица со која располага Министерството за одбрана.  

(2) Правото на откуп од ставот (1) на овој член, воениот и цивилен персонал го 
остварува со поднесување на барање за откуп до Министерството за одбрана, во рок од три 
години од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

(3) Висината на вредноста на станот по метар квадратен, кој се откупува од страна на 
лицата од ставот (1) на овој член се утврдува врз основа на процената извршена од страна на 

овластен проценител, согласно со Методологијата за процена на пазарната вредност на 

недвижен имот согласно со Законот за процена.  

 

Член 6  

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.  
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