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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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ  

 ОРГАНИ  
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 март 2011 
година.  
 

Бр. 07-1406/1 Претседател 
16 март 2011 година на Република Македонија, 

Скопје Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател  

на Собранието на Република  
 Македонија,  

Трајко Вељаноски, с.р.  

З А К О Н  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И  
 РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ  

Член 1  

Во Законот за користење и располагање со стварите на државните органи (“Службен  

весник на Република Македонија“ број 8/2005 и 150/2007), во членот 2 точка 4 алинеја 1  

по  зборот „земјиште“  се  додаваат  зборовите: „што  служи  за редовна  употреба  на  
објектот“.  

По точката 5 се додаваат две нови точки 6 и 7, кои гласат:  
“6. “Времено користење на ствари“ е користење на стварите за период до десет години;  

7. “Трајно користење на ствари“ е користење на стварите за период над  десет години;“.  

Точките 6, 7  и 8 стануваат точки 8, 9 и 10.  

Член 2  
Членот 1-а се менува и гласи:  

„Со овој закон се уредува и постапката за престанок и давање на користење недвижни и  
движни ствари во државна сопственост на фондовите, агенциите, дирекциите, јавните  
претпријатија, јавните установи, независни регулаторни тела основани од државата,  
трговски друштва основани од државата и други институции основани од државата.“  

Член 3  

Во членот 17 ставот (4) се брише.  
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Член 4  

По членот 17  се додава нов член 17-а, кој гласи:  

 

„Член 17-а  

Недвижните ствари кои државните органи трајно престанале да ги користат заради  
неупотребливост, односно дотраеност (руинирани), како и во случаи на давање на  

користење недвижни ствари кога недвижните ствари не ги користат државни органи,  

Владата на Република Македонија може со одлука да ги даде на користење или да ги  

пренесе без надоместок во сопственост на општините, општините во градот Скопје и  

градот Скопје.“  

Член 5  

По членот 19 се додава нов член 19-а, кој гласи:  

 

„Член 19-а  

Користењето на стварите дадени на времено и трајно користење може да престане со 

одлука на Владата на Република Македонија во случаи    кога стварите се користат 

спротивно на намената и извршувањето на работите и задачите.“  

Член 6  
Во членот 20 ставот (1) се менува и гласи:  

„За престанок и давање на користење недвижни ствари, како и за давање на користење 

недвижни ствари во државна сопственост   кои не ги користат државни органи, одлучува 

Владата на Република Македонија.“  

Член 7  

Членот 27-а се менува и гласи:  

„(1) За престанок и давање на користење недвижни ствари во државна сопственост меѓу  

државните органи и фондовите, агенциите, дирекциите, јавните претпријатија, јавните  

установи, независни регулаторни тела основани од државата, трговски друштва основани  

од државата и други институции основани од државата,   одлучува Владата на Република  

Македонија.  

(2) За престанок и давање на користење недвижни ствари во државна сопственост меѓу  
фондовите, агенциите, дирекциите, јавните претпријатија, јавните установи, независни  

регулаторни тела основани од државата, трговски друштва основани од државата и други  

институции основани од државата, одлучува Владата на Република Македонија.“  

 

Член 8  

Во членот 29 ставот (8) се менува и гласи:  

„Кога сметководствената вредност на недвижните ствари, во моментот на продажбата е 

несразмерно мала во однос на продажната вредност на недвижностите на подрачјето каде што 

се наоѓа недвижната ствар, вредноста на недвижните ствари се утврдува според 

методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот, донесена 

согласно со прописите за даноците на имот.“  
Ставот (9) се брише.  

 

Член 9  

Членот 54-а се менува и гласи:  

„(1) За престанок и давање на користење на движни ствари во државна сопственост  
меѓу државните органи и фондовите, агенциите, дирекциите, јавните претпријатија,  
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јавните установи, независни регулаторни тела основани од државата, трговски друштва 

основани од државата и други институции основани од државата, одлучува Владата на 

Република Македонија.  

(2) За престанок и давање на користење на движни ствари во државна сопственост меѓу  
фондовите, агенциите, дирекциите, јавните претпријатија, јавните установи, независни  

регулаторни тела основани од државата, трговски друштва основани од државата и други  
институции основани од државата, одлучува Владата на Република Македонија.“  

 

Член 10  

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“.  
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