
 
 
 
 
 

Врз основа на член 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 КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО  
 СТВАРИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ  

Се прогласува Законот за користење и располагање со стварите на државните органи,  
што  Собранието  на  Република  Македонија  го  донесе  на  седницата  одржана  на  1 

февруари 2005 година. 

Бр. 07-512/1 
1 февруари 2005 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

З А К О Н 

Претседател 
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.  

ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО  
СТВАРИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ  

I.   ОСНОВНИ ОДРЕДБИ  

Член 1  
Со овој закон се уредуваат правата и должностите на органите на државната власт во 

однос на набавката, користењето и располагањето со стварите во државна сопственост и 
евиденцијата на стварите што како долгорочни средства ги користат органите на државната 
власт за извршување на работите и задачите во земјата и во странство.  

Член 2  
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:  
1. мДржавни органио се органите на државната власт - буџетските корисници и единките 

корисници на средства од Буџетот на Република Македонија, од областа на законодавната, 
извршната и судската власт;  

2. мБуџетски корисницио се корисници на средства од Буџетот на Република Македонија од 
областа на законодавната, извршната и судската власт;  

3. мЕдинки корисници на средствата од Буџетот на Република Македонијао се 
институциите од областа на образованието и науката, културата, детската заштита, социјалната 
заштита, судството и обвинителството и други единки   кои се финансираат преку корисникот 
на Буџетот на Република Македонија од таа област;  

4. мСтвари во државна сопственост што ги користат органитео се:  

- недвижни ствари - земјиште, згради, посебни делови од згради и други објекти изградени 
на земјиштето, што како долгорочни средства ги користат органите за извршување на 
работите и задачите во земјата и во странство и  

- движни ствари - опрема, опрема за сообраќај и за врски, специјален и универзален  
алат и опрема, борбени средства, орудија и опрема кои имаат наменски карактер за одбра- 
ната и безбедноста на Република Македонија, опрема за уредување и одржување   на кан- 
целариски и други простории   и за вршење на технички, деловни, финансиски и други ус- 
луги, овоштарници, лозја, хмелници и други повеќегодишни насади, основно стадо, долго- 
рочни нематеријални средства и други неспомнати средства што како долгорочни средс- 
тва ги користат органите   за извршување на работите и задачите во земјата и во странство;  
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5. мКористење на стварио е право на непосредна употреба на стварите од страна на 

државните органи;  

6. мРасполагање со стварио е право да се одлучува за сопственоста на стварите што ги 

користат   државните органи;  
7. мНаредбодавецо е лице кое раководи со органот -буџетски корисник, односно единка 

корисник на средства од Буџетот на Република Македонија од областа на законодавната, 
извршната и судската власт и  

8. мКомисија за располагање со недвижни и движни стварио е комисија која ги 
спроведува постапките за продажба, размена и давање во закуп на недвижни и движни ствари 
кога е тоа определено со овој закон.  

Член 3  

Стварите што по која било основа ги стекнале   државните органи, се во државна 
сопственост.  

Член 4  

(1) Со стварите во државна сопственост што ги користат државните органи од името на 
Република Македонија располага Владата на Република Македонија, ако со овој или со друг 
закон поинаку не е определено.  

(2) Кога за давањето на недвижните ствари во закуп, продажбата на движните ствари,  
размената на движните ствари, давањето   во закуп на движни ствари и давањето на кори- 
стење на движни ствари одлучува наредбодавецот се известува Владата на Република Ма- 
кедонија.  

(3) Кога за продажбата на движните ствари, размената на движните ствари, давањето   во  
закуп на движни ствари и давањето на користење на движни ствари   одлучува наредбодаве- 
цот на органот - единка корисник на средства од Буџетот на Република Македонија, Владата  
на Република Македонија се известува преку наредбодавецот на органот-буџетски корисник  
од таа област.  

Член 5  

(1) Постапката за продажба, размена и закуп на недвижни и движни ствари ја спроведува 
Комисијата за   располагање со недвижни и движни ствари.  

(2) Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари за потребите на корисниците 
на органите буџетски корисници и единките корисници на средства од Буџетот на Република 
Македонија ја формира наредбодавецот на органот од таа област, освен ако со овој закон 
поинаку не е определено.  

(3) Во зависност од обемот на недвижните и движни ствари кои се предмет на продажба, 

размена и закуп   наредбодавецот може да формира повеќе комисии.  

(4) Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари се формира за период од 

четири години.  

(5) Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари е составена од претседател и 

најмалку двајца членови и нивни заменици.  
(6) Претседателот и членовите на Комисијата и нивните заменици се од редот на врабо- 

тените на буџетскиот корисник, а можат да бидат и од редот на вработените на единките 
корисници на средства од Буџетот на Република Македонија од соодветната област.  

Член 6  

Договорите за продажба, размена и закуп на недвижни ствари во име на Република 
Македонија ги склучува наредбодавецот на органот буџетски корисник од таа област.  

Член 7  

Средствата остварени од продажбата, размената, закупот или давањето на користење на 
стварите се приход на Буџетот на Република Македонија, ако со друг закон поинаку не е 
определено.  
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II. НАБАВКА НА СТВАРИТЕ  

Член 8  

Набавките на ствари органите ги вршат согласно со годишните програми за работа на 
државните органи.  

А. НАБАВКА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ  

Член 9  

(1) За набавка на недвижни ствари одлучува Владата на Република Македонија на предлог на 

органот за чии потреби се врши набавката.  
(2) Начинот на набавка (јавна набавка или непосредна спогодба)   на недвижни ствари 

потребни за извршување на работите и задачите на органите, се врши со Одлука на Владата на 
Република Македонија.  

Член 10  
(1) За набавка на недвижни ствари предлагачот треба да има обезбедено средства со Буџетот.  

(2) Органите можат до Владата на Република Македонија да поднесат предлог за набавка 
на недвижна ствар, само ако Република Македонија не располага со недвижност која би ги 
задоволила потребите за кои се предлага набавката.  

(3) Предлогот за набавка на недвижни ствари за единките корисници на средства од Буџетот 
на Република Македонија, до Владата на Република Македонија го доставува наредбодавецот на 
органот -буџетски корисник   од таа област.  

(4) Стручно-административните работи за набавката и склучувањето на договорите за 

набавка ги врши органот на чиј предлог се врши набавката.  

(5) Договорите за набавка на недвижните ствари од ставот (1) на овој член ги склучува 

наредбодавецот на органот- буџетски корисник   на чиј предлог се врши набавката.  

Б. НАБАВКА НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

Член 11  

Движните ствари потребни за извршување на работите и задачите на   државните органи се 

набавуваат на начин и во постапка утврдени со Законот за јавните набавки.  

III. НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ ОД СТРАНА  

 НА  ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ  

А. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ  

Член 12  

Државните органи ги користат стварите во согласност со нивната намена и работите и 

задачите што ги вршат.  
Член 13  

(1) Владата на Република Македонија може да определи   државен орган или служба која 
ќе ги користи стварите заради остварување на надлежностите на повеќе органи.  

(2) Владата на Република Македонија го уредува начинот на користењето, чувањето, 
одржувањето и евиденцијата на стварите од ставот (1) на овој член.  

Член 14  

Кога недвижна ствар заеднички користат повеќе   државни   органи,   кои на договорен 
начин не можат да го определат начинот на користење, Владата на Република Македонија ќе 
го определи начинот на користење.  
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Член 15  

(1) Државните органи се должни да обезбедат чување и заштита на стварите, нивно 

економично и соодветно користење и уредно и навремено извршување на обврските што 

произлегуваат од користењето на стварите.  

(2) Стварите што ги користат државните органи се осигуруваат во согласност со прописите 
за осигурување на ствари.  

(3) Владата на Република Македонија ги определува стварите кои задолжително се 

осигуруваат.  

 

Член 16  

(1) Недвижните ствари кои државните органи престанале времено или трајно да ги користат 

поради промена на надлежностите, намалување на работите и задачите или поради други 

околности, можат да се дадат на користење на друг орган, да се продадат, разменат или да се 

дадат во закуп, на начин определен со овој закон.  
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, Владата на Република Македонија, може, 

времено, без надомест, да даде на користење недвижна ствар на општините, општините во 
градот Скопје   и градот Скопје и   на здруженија на граѓани и фондации.  

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, Владата на Република Македонија, може 

времено, со или без надомест, да даде на користење недвижна ствар на организациите и 

специјализираните агенции на Обединетите нации, Советот на Европа и НАТО.  

Член 17  

(1) Недвижните ствари, кои државните органи трајно престанале да ги користат заради 

неупотребливост, односно дотраеност (руинирани), а за кои е потребно дополнително 

ангажирање на финансиски средства заради нивно доведување во состојба на користење, можат 

да се продадат или да се дадат во закуп под услов   закупецот да инвестира во објектот заради 

негово доведување во употребна состојба.  

(2) Кога недвижните ствари се даваат во закуп со услов   закупецот да инвестира во објектот 

заради негово доведување во употребна состојба, недвижните ствари се даваат во закуп на начин 

определен со овој закон, при што правата и обврските меѓу закуподавецот и закупецот за 

инвестирањето се уредуваат со посебен договор врз основа на претходно прибавено мислење од 

Јавното правобранителство на Република Македонија.  

(3)   Кога недвижните ствари се даваат во закуп на начин предвиден со ставот (1) на овој  

член, по истекот на договорот за закуп недвижните ствари остануваат во државна сопстве- 

ност.  

(4) Кога недвижните ствари од ставот (1) на овој член не можат да се продадат,   или да- 

дат во закуп, заради немање купувач, односно закупец, Владата на Република Македонија  

може со одлука да ги даде на користење или да ги пренесе без надомест во сопственост на  

општините, општините во градот Скопје   и градот Скопје и   на здруженија на граѓани и  

фондации.  

Член 18  

Ствари во државна сопственост кои Република Македонија не ги набавила, а ги стекнала по 
друга основа, можат да се дадат на користење на државните органи, да се   продадат, разменат 
или да се дадат во закуп.  

Член 19  

(1) Движните ствари кои не се штетни по животната средина и здравјето, а кои државните 

органи времено или трајно престанале да ги користат заради неисправност, технолошка 
некомпатибилност, технолошка застареност или се вишок, можат да се дадат на користење, да 

се продадат, разменат или да се дадат во закуп.  
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(2) За движните ствари од ставот (1) на овој член кои се штетни по здравјето и животната 

средина,   државниот орган - корисник е должен да преземе соодветни мерки предвидени со 

закон, заради заштита на здравјето и животната средина.  

 

Б. НЕДВИЖНИ СТВАРИ  

1. Престанок и давање на користење недвижни ствари на државните органи  

 

Член 20  

(1) За престанок на користење и за давање на користење на недвижните ствари одлучува 
Владата на Република Македонија.  

(2) Недвижните ствари во кои се извршуваат, односно треба да се извршуваат работите и 

задачите на органите на државната власт, Владата на Република Македонија ги дава на 

користење според:  

- карактерот и специфичноста на работите и задачите на органот,  
- извршување работи и задачи на органот во објект во закуп;  

- специфичноста на опремата потребна за вршење на работите и задачите на органот и - 

бројот на вработените.  

 

Член 21  

Наредбодавецот на органот - буџетски корисник врши внатрешно распоредување и го 

определува начинот на користење на недвижните ствари во кои се извршуваат работите и 

задачите на органот.  

Член 22  

Наредбодавецот на органот-единка корисник на средства од Буџетот на Република Ма- 

кедонија врз основа на согласност од наредбодавецот на органот буџетски корисник од таа  

област, врши внатрешно распоредување и го определува начинот на користење на нед- 

вижните ствари во кои се извршуваат работите и задачите на органот- единка корисник.  

Член 23  

Кога буџетскиот корисник, односно единката корисник на средства од Буџетот на 

Република Македонија, недвижната ствар ја користи спротивно на намената и работите и 

задачите што ги врши, Владата на Република Македонија може да врши внатрешно 

распоредување и да го определи начинот на користење на недвижни ствари.  

Член 24  

Наредбодавецот на органот корисник на недвижни ствари за кои престанала потребата за 
користење должен е да достави податоци за недвижните ствари за кои престанала потребата 

за користење до Министерството за финансии-Управа за имотно-правни работи, во рок од 30 

дена од престанување на потребата за користење.  

 

Член 25  

(1) Евиденција за недвижните ствари што државните органи престанале да ги користат и 
евиденција за потребите од користење на недвижни ствари на државните органи води 
Министерството за финансии - Управата за имотно-правни работи.  

(2) Министерот за финансии ќе ги пропише начинот, формата и содржината на евиденциите 

од ставот (1) на овој член.  
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Член 26  

За потребите од користење на недвижни ствари, државните органи го известуваат 

Министерството за финансии - Управата за имотно-правни работи.  

 

Член 27  

Министерот за финансии и предлага на Владата на Република Македонија, давање на  

користење недвижни ствари на органите, ако со такви   располага Република Македонија.  

2. Продажба на недвижни ствари  

Член 28  

Недвижните ствари кои државните органи трајно престанале да ги користат можат да се 

продадат.  

 

Член 29  

(1) За продажба на недвижните ствари од членот 28 на овој закон,   одлучува Владата на 

Република Македонија, на предлог на државниот орган кој трајно престанал да ја користи 

недвижната ствар.  

(2) Предлогот за продажба на недвижни ствари за единките корисници на средства од 
Буџетот до Владата на Република Македонија, го доставува наредбодавецот на органот 
буџетски корисник од таа област.  

(3) Продажбата на недвижните ствари се врши со јавно наддавање или со непосредна 

спогодба.  

(4) Државните органи можат до Владата на Република Македонија да поднесат предлог за 
продажба на недвижна ствар, само кога   други државни органи немаат потреба за користење од 
недвижната ствар за која се предлага продажба.  

(5) Продажбата на недвижните ствари може да се врши во готово или на рати, за што 

одлучува Владата на Република Македонија.  

(6) Продажбата на недвижните ствари се врши во денари.  

(7) Предлогот за продажба на недвижната ствар ја содржи вредноста на недвижната ствар 
утврдена во сметководствената евиденција што ја води државниот орган.  

(8) 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 ќе ја определи Владата на 

Република Македонија, на предлог на Министерството за финасии-Управата за јавни 

приходи.  

(9) Владата на Република Македонија со посебен пропис ќе определи критериуми и 

методологија врз основа на кои Министерството за финансии-Управата за јавни приходи ќе ја 

определува вредноста на недвижните ствари.  

Член 30  

Кога недвижната ствар не може да се продаде по сметководствената вредност на начин и 

постапка предвидени со овој закон, на предлог на државниот орган, Владата на Република 

Македонија може со одлука да ја намали вредноста на недвижната ствар, но најмногу до 50% 

од сметководствената вредност.  
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2.1 Продажба на недвижни ствари со јавно наддавање  

 

Член 31  

(1) Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари е должна во рок од 15 дена од 

денот на донесувањето на одлуката на Владата на Република Македонија за продажба на 

недвижната ствар, да објави оглас во мСлужбен весник на Република Македонијао за 
продажба на недвижната ствар со јавно наддавање.  

(2) Огласот за јавно наддавање Јавното претпријатие е должно да го објави во мСлужбен 

весник на Република Македонијао, без надомест најдоцна во рок од десет дена од денот на 

приемот на барањето за објавување оглас.  
(3) Огласот за јавно наддавање по потреба може да се објави и во дневниот печат.  

(4) Во случај на неистовремено објавување на огласот за јавно наддавање, важи рокот за 

јавно наддавање објавен во мСлужбен весник на Република Македонијао.  

 

Член 32  
Огласот за јавно наддавање на недвижни ствари особено содржи:  

- податоци за недвижната ствар што е предмет на продажба (место, улица и број, ката- 

старска општина, катастарска парцела, број на имотен односно поседовен лист и површи- 

на),  

- вредноста на недвижната ствар што е предмет на продажба како почетна цена на 
недвижната ствар предмет на јавното наддавање,  

- висината   на паричниот депозит што треба да се уплати за учество во јавното наддава- 

ње,  

- сметката на која се уплаќа депозитот,  

- рокот за уплата на депозитот,  

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање, - 

рокот во кој треба да се пристапи кон склучување на договорот и  

- место, ден и час на јавното наддавање.  

Член 33  

На јавното наддавање не може да учествува лице кое не ги исполнува условите од огла- 

сот.  

Член 34  

(1) Комисијата за располагање со   недвижни и движни ствари пред почетокот на јавно- 
то наддавање ги утврдува и ги соопштува начинот и техничките правила за наддавањето.  

(2) Претседателот на Комисијата за располагање со   недвижни и движни ствари раководи 

со работата на Комисијата и со јавното наддавање.  

(3) Комисијата од ставот (1) на овој член води евидентен лист за присутните наддавачи, на 

кој нивните претставници своерачно се запишуваат.  

Член 35  

Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари го спроведува јавното наддавање 

согласно со огласот за јавното наддавање.  

Член 36  

Јавното наддавање се спроведува на начин   при што учесниците на јавното наддавање ја 

наддаваат почетната цена утврдена во огласот за јавното наддавање.  
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Член 37  

За најповолен наддавач на јавното наддавање се утврдува учесникот кој понудил највисока 

цена на јавното наддавање.  

 

Член 38  

(1) Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари води записник за текот на 

јавното наддавање.  
(2) Во записникот за текот на јавното наддавање се внесуваат податоци за наддавачите.  

(3) Податоците за наддавачите се запишуваат по редослед на најповолно рангирани 

наддавачи.  

(4) Во записникот се   утврдува обврската кога истекува рокот во кој најповолниот наддавач 

треба да пристапи кон склучување на договорот за продажба.  
(5)   Податоците од записникот за   јавното наддавање јавно се соопштуваат.  

 

Член 39  

Кога на јавното наддавање за продажба на недвижна ствар се јави само еден наддавач,  

кој ги прифаќа условите од огласот и ја наддаде почетната цена, единствениот наддавач  

стекнува статус на најповолен наддавач, со кој се склучува договор за продажба на недвиж- 

на ствар.  
Член 40  

Кога на јавното наддавање нема учесник, јавното наддавање се повторува, при што 

вредноста на недвижната ствар се намалува за 20%.  

Член 41  

Кога најповолниот наддавач не пристапи кон склучување, односно не склучи договор за  

продажба, во роковите утврдени согласно со членот 32 на овој закон, следно рангираните по  

редослед наддавачи што ги исполниле условите и ја наддале почетната цена на јавното над- 

давање, стекнуваат статус на најповолен наддавач и можат да пристапат кон склучување на  

договорот.  

Член 42  

(1) Уплатениот паричен депозит од најповолниот наддавач се засметува во постигнатата 

цена.  

(2) Висината   на паричниот депозит што се уплаќа за учество во јавното наддавање не  
може да биде помал од 20%   од вредноста   на недвижната ствар предмет на јавното надда- 
вање.  

(3) Најповолниот наддавач кој нема да пристапи кон склучување на договор за продажба во 

рокот утврден согласно со членот 32 од овој закон го губи правото на враќање на паричниот 

депозит.  

(4) Паричниот депозит на наддавачите кои немаат статус на најповолен наддавач, се 
враќа.  

 

2.2. Продажба на недвижни ствари со непосредна спогодба  

Член 43  

(1) Недвижна ствар со непосредна спогодба може да се продава врз основа на одлука на 

Владата на Република Македонија.  

(2) Недвижната ствар од ставот (1) на овој член се продава   со услов, а заради нејзино 

користење за определена намена, во случаи на:  
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- користење на недвижна ствар за определена намена од областа на одбраната и безбед- 

носта на Република Македонија (производи и услуги за потребите на одбраната и безбед- 

носта),  

- користење на недвижната ствар за научни, културни и образовни потреби,  

- кога со продажба на недвижната ствар се презема и обврска за вработување на работници 
вработени во органите на државната власт,  

- користење на недвижната ствар за потребите на општините и градот Скопје,  

- користење на недвижната ствар од здруженија на граѓани и фондации за остварување на 

непрофитни дејности од интерес за Република Македонија,  

- користење на недвижната ствар за изведување на научни, културни и образовни проекти 
од интерес за Република Македонија и  

- користење на недвижната ствар за потребите на организациите и специјализираните 

агенции на Обединетите нации, Советот на Европа и НАТО.  

(3) Кога недвижната ствар е продадена на начин определен со ставот (1) на овој член, а 

недвижната ствар се користи спротивно на намената за која е продадена недвижната ствар со 

непосредна спогодба, ќе се смета дека купувачот не го исполнил условот од одлуката, 

односно договорот за продажба, што е основ за поништување на договорот, освен во случаите 

од ставот (2) алинеја 7 на овој член.  

(4) Договорот за продажба на недвижната ствар со непосредна спогодба, задолжително ја 
содржи  обврската за исполнување на условот од ставот (2) на овој член, која се однесува и на 
правните следбеници на купувачите.  

 

Член 44  

Кога се продава недвижна ствар со непосредна спогодба врз основа на одлука на Влада- 
та на Република Македонија, со одлуката се определува непосредниот купувач и вредно- 
ста на недвижната ствар, која не може да биде помала од сметководствената вредност.  

 

Член 45  

(1) Недвижна ствар со непосредна спогодба се продава на непосреден купувач, кога на 

повторен оглас за јавно надавање недвижната ствар не може да се продаде.  

(2) Кога недвижната ствар, согласно со овој закон, не може да се продаде со јавно надда- 

вање, може да се продаде со непосредна спогодба, при   што вредноста на недвижната ствар  

може да се намали до 40% од вредноста објавена во огласот за првото јавно наддавање.  

Член 46  

(1) Недвижната ствар, предмет на   продажба   со   непосредна спогодба, согласно со членот 

45 на овој закон, може да се продаде на лице кое ги прифатило условите и цената на 

недвижната ствар, определена на начин согласно со овој закон.  

(2) Меѓу повеќе купувачи кои понудиле еднакви услови и цена за купување на недвижната 

ствар, изборот на најповолен купувач се врши со ждрепка.  

(3) Учесникот на јавното наддавање за продажба на недвижна ствар, кој имал можност да ја 

купи недвижната ствар во постапката за јавно наддавање, нема право да биде купувач   на 

недвижната ствар со непосредна спогодба.  

3. Размена на недвижни ствари  

Член 47  

(1) За размена на недвижните ствари одлучува Владата на Република Македонија, на 

предлог на органот-буџетски корисник.  
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(2) Предлогот за размена на недвижни ствари за единките корисници на средства од Буџетот 

на Република Македонија до Владата на Република Македонија го доставува наредбодавецот 

на органот - буџетски корисник од таа област.  

(3) Предлогот за размена ја содржи потребата за размена, вредноста на недвижната 
ствар во државна сопственост и вредноста на недвижната ствар во приватна сопственост за 
кои се предлага размената.  

(4) Вредноста на недвижните ствари од ставот (3) на овој член што се предмет на размена, ја 

проценува Министерството за финансии-Управата за јавни приходи, во висина на даночната 

основа за данокот на промет на недвижните ствари, за подрачјето каде што се наоѓаат 

недвижните ствари.  

4. Давање во закуп на недвижни ствари  

 

Член 48  

(1) Недвижните ствари кои државните органи   престанале времено да ги користат, можат да 
се дадат во закуп.  

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, недвижните ствари кои државните органи не  

престанале да ги користат можат да се даваат во закуп по престанок на работното време на  

органите (со или без опрема), при што не смее да се наруши функцијата на државните ор- 

гани.  

(3) Недвижните ствари за кои трајно престанала потребата од   користење, а не можат да се 

продадат, разменат или друг државен орган нема потреба од користење, можат да се дадат во 

закуп.  
(4) За давањето на недвижни ствари во закуп за органот - буџетски корисник и единката 

корисник на средствата од Буџетот на Република Македонија, одлучува наредбодавецот на 
органот - буџетски корисник.  

Член 49  

(1) Давањето на недвижни ствари во закуп се врши со јавно наддавање доколку со овој 

закон поинаку не е определено.  

(2) Недвижните ствари дадени во закуп не можат да се даваат во подзакуп.  

Член 50  

Висината на закупнината за недвижната ствар, за потребите на закуподавецот, ја утврдува 

Министерството за финансии - Управата за јавни приходи и истата претставува почетна цена 

кај давањето на недвижна ствар во закуп со јавното наддавање.  

4.1. Давање во закуп недвижни ствари со јавно  

наддавање  

 

Член 51  

За давање на недвижни ствари во закуп со јавно наддавање, соодветно се применуваат 

одредбите од овој закон со кои е уредена постапката за продажба на недвижни ствари со 

јавно наддавање.  

4.2. Давање во закуп недвижни ствари со непосредна спогодба  

Член 52  

(1) Владата на Република Македонија, на образложен предлог на наредбодавецот на органот - 
буџетски корисник од таа област, може да одлучи определена недвижна ствар да се даде во закуп 
со непосредна спогодба.  
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(2) Недвижна ствар од ставот (1) на овој член   се дава во закуп со услов, а заради нејзино 

користење за определена намена во случаи на:  

- користење на недвижна ствар за определена намена од областа на одбраната и безбед- 

носта на Република Македонија (производи и услуги за потребите на одбраната и безбед- 

носта),  
- користење на недвижната ствар за научни, културни и образовни потреби,  

- кога со давање во закуп на недвижната ствар се презема и обврска за вработување на 

работници вработени во органите на државната власт,  

- користење на недвижната ствар за потребите на општините, општините во градот 

Скопје и градот Скопје,  

- користење на недвижната ствар од здруженија на граѓани и фондации за остварување на 

непрофитни дејности од интерес за Република Македонија,  

- користење на недвижната ствар за изведување на научни, културни и образовни проекти 

од интерес за Република Македонија и  
- користење на недвижната ствар за потребите на организациите и специјализираните 

агенции на Обединетите нации, Советот на Европа и НАТО.  

(3) Кога недвижната ствар е дадана во закуп на начин определен со ставот (1) на овој 

член, а недвижната ствар се користи спротивно на намената за која е дадена во закуп 

недвижната ствар со непосредна спогодба, ќе се смета дека закупецот   не го исполнил 

условот од одлуката, односно договорот за закуп што е основа за поништување на договорот 

освен во случаите од ставот (2) алинеја 7 на овој член.  

(4) Кога недвижна ствар се дава во закуп со непосредна спогодба, врз основа на одлука на 

Владата на Република Македонија, со одлуката,   на предлог на наредбодавецот на органот-

буџетски корисник се определува закупецот и висината на закупнината.  

Член 53  

(1) Кога недвижната ствар, согласно со овој закон не може да се даде во закуп со јавно  

наддавање, може да се даде во закуп со непосредна спогодба, при  што висината на закупни- 

ната   може да се намали до 40%   од висината   објавена во огласот за првото јавно наддава- 

ње.  

(2) Недвижната ствар со   непосредна спогодба се дава во закуп на закупец кој ги прифатил 

условите и висината на закупнината определена   со овој закон.  

(3) Меѓу повеќе лица кои понудиле еднакви услови и закупнина за недвижноста, изборот 

на најповолен закупец се врши со ждрепка.  

(4) Учесникот во јавното наддавање за закуп на недвижна ствар, кој имал можност да 
стекне право на закуп во постапката на јавното   наддавање, нема право да биде закупец   со 
непосредна спогодба.  

В. ДВИЖНИ СТВАРИ  

1. Давање на користење движни ствари меѓу  

 државните органи  

 

Член 54  

(1) Движните ствари чија вредност е до 3.000 евра во денарска противвредност, а   за кои 

времено или трајно престанала потребата за користење од државните органи, можат времено 

или трајно, со договор да се дадат на користење на други државни органи кои имаат потреба 

од користење на движните ствари.  
(2) Движните ствари чија вредност е над 3.000 евра во денарска противвредност, а за  

кои времено или трајно престанала потребата за користење од државните органи,   можат  
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времено или трајно, со договор да се дадат на користење на други државни органи кои 

имаат потреба од користење на движните ствари, со согласност од Владата на Република 

Македонија.  

(3) Договорот од ставот (1) на овој член го склучува наредбодавецот на органот-буџет- 
ски корисник, односно наредбодавецот на органот-единка корисник на средства од Буџетот на 
Република Македонија.  

 

2. Давање на користење и пренесување на правото на сопственост на движни ствари  

 на трети лица  

Член 55  

По исклучок од членот 54 на овој закон, ако движните ствари не му се потребни на друг  

државен   орган, Владата на Република Македонија може да ги даде на користење или да го  

пренесе правото на сопственост на движните ствари со или без надомест на општините,  

општините во градот Скопје и градот Скопје или на   здруженија на граѓани и фондации.  

3. Продажба на движни ствари  

 

Член 56  

Движните ствари за кои кај државните органи   трајно престанала потребата од користење, 
можат да се продадат.  

 

Член 57  

(1) Продажба на движните ствари на државните органи   се   врши со јавно наддавање или 

со непосредна спогодба.  

(2) Вредноста на движните ствари што се предмет на продажба се утврдува според 

сметководствената вредност на движната ствар во моментот на продажбата.  

(3) Кога вредноста на движната ствар во моментот на продажбата нема сметководствена 

вредност (сметководствената вредност е нула), односно сметководствената вредност е 

несразмерно мала во однос на продажната вредност на движните ствари, а движната ствар се 

продава со непосредна спогодба, движната ствар се продава врз основа на процена од овластен 

проценувач.  

Член 58  

(1) За продажбата на движните ствари одлучува наредбодавецот на органот - буџетски 
корисник односно единка корисник на средства од Буџетот на Република Македонија што ја 
користи движната ствар.  

(2) Кога се врши продажба на движна ствар што ја користи единка корисник на средства од 
Буџетот на Република Македонија, постапката за продажба ја спроведува единката корисник 

преку комисија за движни ствари што ја формира лицето кое раководи со единката корисник.  

(3) Договорот за продажба на движни ствари го склучува наредбодавецот на органот- 

буџетски корисник, односно наредбодавецот на органот- единка корисник на движната  

ствар.  

3.1. Продажба на движни ствари со јавно наддавање  

Член 59  

Продажбата на движни ствари со јавно наддавање   се врши кога вредноста на движната 

ствар е над 500 евра во денарска противвредност.  
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Член 60  

При продажбата на движната ствар со цел да се избегне постапката утврдена со овој закон, 

утврдената вредност не смее да се дели на делови или да се врши намалување на нејзината 

вредност.  

Член 61  

Во постапката за продажба на движни ствари со јавно наддавање соодветно се 

применуваат одредбите на овој закон со кои е уредена постапката за продажба на 

недвижни ствари со јавно наддавање.  

3.2. Продажба на движни ствари со непосредна  

 спогодба  

 

Член 62  

(1) Движна ствар со непосредна спогодба се продава:  

- на непосреден купувач кога вредноста на движната ствар е до 500 евра во денарска 

противвредност,  
- на непосреден купувач кога движната ствар не може да се продаде на јавно наддавање 

и 

- на купувач на недвижна ствар кога движните ствари се во функција на недвижната 
ствар што се продава.  

(2) Кога се врши продажба на движни ствари со непосредна спогодба што ја користи  

единка корисник на средствата од Буџетот на Република Македонија, постапката за про- 

дажба ја спроведува единката корисник преку комисија за движни ствари што ја формира  

наредбодавецот на органот - единка корисник на средства од Буџетот на Република Маке- 

донија.  

 

4. Размена на движни ствари  

 

Член 63  

Размена на движни ствари може да се врши ако со размената се стекнува посоодветна  

движна ствар со која можат да се извршуваат работите и задачите на   државниот орган.  

Член 64  

(1) Размена на движни ствари може да се врши меѓу самите   државни органи и меѓу   
државните органи и трети лица.  

(2) Кога размената на движни ствари се врши меѓу  државните органи за размената одлучува 

наредбодавецот.  

(3) Кога размената на движни ствари се врши меѓу државните органи и трети лица, за  
размената одлучува наредбодавецот на органот - буџетски корисник, односно наредбода- 
вецот на органот- единка корисник на средства од Буџетот на Република Македонија.  

(4) Кога вредноста на движната ствар предмет на размена што ја користи единката 
корисник на средства од Буџетот на Република Македонија ја надминува вредноста од 1.500 

евра (поединечно или збирно), размената на движни ствари се врши по претходна согласност 
на наредбодавецот на органот - буџетски корисник од таа област.  

 

Член 65  

Вредноста на движните ствари предмет на размена се утврдува според податоците од  

сметководствената евиденција што се води за движните ствари, во моментот на размената.  
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Член 66  

Кога се врши размена на движни ствари меѓу државните органи и притоа постои разлика во 

вредноста на движните ствари што се разменуваат, разликата во вредноста од страна на 

државните органи не се надоместува.  

Член 67  

Кога се врши размена на движни ствари меѓу државните органи и трети лица, а притоа 

вредноста на движната ствар на органот е поголема, размената може да се изврши само 

доколку се плати разликата во вредноста од страна на третото лице.  

5. Давање во закуп на движни ствари  

Член 68  

(1) Движните ствари за кои времено или трајно престанала потребата од користење од 

државниот орган можат да се дадат во закуп.  

(2) Давањето во закуп на движни ствари се врши со јавно наддавање или со непосредна 
спогодба.  

 

Член 69  

(1) За давање во закуп на движни ствари одлучува наредбодавецот на органот-буџетски 
корисник, односно наредбодавецот на органот-единка корисник на средства од Буџетот на 
Република Македонија, што ја користи движната ствар.  

(2) Кога се дава во закуп движна ствар што ја користи единка корисник на средства од 

Буџетот на Република Македонија, постапката за давање во закуп ја спроведува единката 

корисник на средства од Буџетот на Република Македонија преку комисија за движни 

ствари што ја формира наредбодавецот на органот - единка корисник.  

(3) Почетна цена - закупнината за давање на движни ствари во закуп со јавно наддава- 

ње ја определува наредбодавецот на органот - буџетски корисник, односно единка корис- 

ник на средства од Буџетот на Република Македонија што ја користи движната ствар.  
(4) Договорот за закуп на движни ствари за единката корисник на средства од Буџетот на 

Република Македонија, го склучува наредбодавецот на органот - единка корисник на 
средства од Буџетот на Република Македонија.  

5.1. Давање на движни ствари во закуп со јавно  

 наддавање  

Член 70  

Давањето во закуп на движни ствари со јавно наддавање се врши кога книговодствената 

вредност на движната ствар во моментот на давање во закуп е над 1.000 евра во денарска 

противвредност.  

Член 71  

Кога на јавното наддавање за закуп на движни ствари се јавува само еден наддавач кој ги  

прифаќа условите од огласот и ја наддал почетната цена на јавното наддавање, единствени- 

от наддавач стекнува статус на најповолен наддавач со кој се склучува договор за закуп.  

Член 72  

Во постапката за давање во закуп на   движни ствари со јавно наддавање, соодветно се 

применуваат одредбите   од овој закон   кои се однесуваат на давањето во закуп на недвижни 

ствари со јавно наддавање.  
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5.2. Давање во закуп на движни ствари со  

 непосредна спогодба  

 

Член 73  

Движна ствар се дава во закуп со непосредна спогодба:  

-   на непосреден закупец кога вредноста на движната ствар е до   1.000 евра во денарска 

противвредност,  

- на непосреден закупец кога движната ствар не може да се даде под закуп со јавно 

наддавање и  
- на закупец на недвижна ствар кога движната ствар е во функција на недвижната ствар 

дадена во закуп.  

IV.   ДАВАЊЕ   И   ПРИМАЊЕ ПОДАРОЦИ  

 

Член 74  

Република Македонија и државните органи, односно нивни претставници можат да 
примаат и да даваат подароци.  

 

Член 75  

Владата на Република Македонија со пропис ги уредува критериумите, начинот на давање и 
примање подароци, пријавувањето на подароците, начинот на процена на подароците, начинот 

на доплата за личен подарок, како и користењето, чувањето и евиденцијата на стварите што 

станале државна сопственост по пат на подарок.  

 

1. Давање подароци  

Член 76  

(1) Државните органи, односно нивни претставници како подарок    можат да даваат 

движни ствари.  

(2) Како подарок се даваат пригодни подароци од домашно производство со вредност до 

1.000 евра во денарска противвредност.  

(3) Подароците од ставот (1) на овој член, можат да се даваат во спомен или во знак на  

меѓународна соработка или солидарност, на странска држава, орган, организација и инсти- 

туција на странска држава или меѓународна организација, односно нивни претставници.  

(4) Подароци можат да се даваат на домашни и странски физички и правни лица кои се 

заслужни за меѓународна афирмација, односно за развојот на Република Македонија.  

2. Примање подароци  

 

Член 77  

(1) Република Македонија, државните органи и функционерите, односно претставниците на 
државните органи, можат да примаат подароци кои по примањето стануваат ствари во 
државна сопственост.  

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, функционерите односно претставниците на  
државните органи можат да примаат пригоден личен подарок во сопственост чија   вред- 
ност не надминува 200 евра во денарска противвредност, од дарител - странска држава,  

орган, институција или меѓународна организација даден во знак на спомен или во знак на 

меѓународна соработка или солидарност.  

(3) Ако подарокот од ставот (2) на овој член ја надминува вредноста од 200 евра во денар- 

ска противвредност (поединечно или збирно во текот на една година), функционерите, однос- 
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но претставниците на државните органи, подарокот можат да го задржат во сопственост доколку 

ја доплатат разликата до вредноста на подарокот.  

(4) Подароците   од ставот (2) на овој член   не можат да се примаат во пари и услуги ( 

плаќања на лични или семејни патувања, одмори, хотелски и други сметки).  

Член 78  

(1) Република Македонија станува сопственик на стварите стекнати по пат на подарок,  

врз основа на изјава за подарок, која дарителот ја дава во соодветна усна или писмена  

форма.  

(2) Република Македонија не може да прими во сопственост подарок од непознато потекло.  
 

Член 79  

(1) Република Македонија може да се стекне со недвижен имот по пат на подарок од 
домашни физички и правни лица врз основа на еднострана изјава на волја на дарителот, 
дадена пред органот надлежен за имотно-правни работи.  

(2) Едностраната изјава за подарок се нотира на записник.  

(3) Записникот е извршна исправа врз основа на која Република Македонија се стекнува со 

правото на сопственост.  

(4) Записникот е основа за запишување на правото на сопственост на Република 
Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.  

 

Член 80  

За стекнувањето на правото на сопственост на стварите во сопственост на Република 

Македонија по пат на подарок не се плаќаат даноци и такси.  

Член 81  

Функционерите односно претставниците на државните органи се должни подарокот што 

согласно со овој закон не претставува личен подарок, да го пријават, односно предадат на 

Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на примањето, на начин 

определен со прописот од членот 75 на овој закон.  

 

V. ЕВИДЕНЦИЈА НА СТВАРИ ШТО ГИ КОРИСТАТ ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ  

 

Член 82  

За стварите во државна сопственост што ги користат државните органи се води евиден- 

ција.  

1. Евиденција на недвижни ствари што ги користат државните органи  

Член 83  

Евиденцијата на недвижните ствари во државна сопственост што ги користат државните 

органи се установува и води во Државниот завод за геодетски работи како Евидентна книга 

за недвижните ствари што ги користат државните органи (во натамошниот текст: Евидентна 
книга).  

Член 84  

(1) Во Евидентната книга особено се евидентираат:  

- податоци за недвижната ствар (место, улица, број, катастарска општина, катастарска 
парцела, број на имотен лист, односно број на поседовен лист, површина на земјиште и 
површина на објект),  
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- основа за стекнување на правото на сопственост,  

- облигациони и стварни права за недвижната ствар (закуп, користење, плодоуживање, 

службености, товари, ограничувања и други права во однос на недвижната ствар) и  

 - сметководствена вредност на недвижната ствар во моментот на евидентирање.  

(2) Податоците од Евидентната книга мора да бидат усогласени со податоците од   Јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите (во натамошен текст: Јавна книга), ако тие 
права се запишани во Јавната книга.  

 

Член 85  

Начинот, формата и содржината на Евидентната книга ја пропишува Владата на Република 
Македонија на предлог на Државниот завод за геодетски работи.  

 

2. Внатрешна евиденција на недвижни ствари што ги користат државните органи  

 

Член 86  

(1) Евиденција на недвижните ствари во државна сопственост установува и води секој 

државен   орган што користи недвижни ствари во државна сопственост.  

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се востановува и води како внатрешна 

евиденција на недвижни ствари (во натамошниот текст: внатрешна евиденција).  

Член 87  

(1) Внатрешната евиденција на недвижни ствари   содржи:  

- податоци за недвижната ствар со кои располага државниот орган (место, улица, број, 

катастарска општина, катастарска парцела, број на имотен лист, односно број на поседовен 

лист, површина на земјиште и површина на објект),  
- основа за стекнување на правото на сопственост,  

- облигациони и стварни права за недвижната ствар (закуп, користење, плодоуживање, 

службености, товари, ограничувања и други права во однос на недвижната ствар) и  

 - сметководствена вредност на недвижната ствар во моментот на евидентирање.  

(2) Начинот, формата и содржината на внатрешната евиденција ја пропишува Владата на 
Република Македонија на предлог на Државниот завод за геодетски работи.  

 

Член 88  

Државните органи се должни да достават до Државниот завод за геодетски работи 

податоци за сметководствената вредност на недвижните ствари со состојба на 31 декември 
во тековната година, врз основа на кои се врши промена на претходно евидентираната 

сметководствена вредност во Евидентната книга.  

 

Член 89  

Државните органи се должни податоците за промените во внатрешната евиденција за 
недвижните ствари да ги достават до Државниот завод за геодетски работи во рок од 30 
дена од денот на промената на внатрешната евиденција.  

 

3. Евиденција на движни ствари што ги користат државните органи  

Член 90  

(1) За движните ствари државните органи водат сметководствена евиденција.  

(2) Државните органи се должни да достават до Министерството за финансии податоци за 
вкупната сметководствена вредност за движните ствари, што ги користат со состојба на 31 
декември во тековната година.  
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VI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ  

 

Член 91  

(1) Недвижните ствари што ги користат државните органи, за кои не може да се утврди 

основата за стекнување на правото на сопственост, се запишуваат односно евидентираат во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижностите, врз основа на одлука на Владата 

на Република Македонија.  

(2) Владата на Република Македонија, одлуката од ставот (1) на овој член, ја донесува на 

предлог на Јавното правобранителство на Република Македонија.  

(3) Државните органи кои користат недвижни ствари за кои не може да се утврди основата 

за стекнување на правото на сопственост, поднесуваат барање до Јавното правобранителство 

на Република Македонија заради спроведување на постапка за запишување на правата на 

недвижностите во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на 

правата на недвижностите.  

(4) По утврдувањето на правото на сопственост на недвижните ствари, Државниот завод 

за геодетски работи по службена должност ќе го запише правото на сопственост во 

Евидентната книга.  

Член 92  

При продажбата или размената на недвижни ствари што ги користат државните органи за 

недвижности што се наоѓаат во катастарски општини во кои е во примена катастар на 

земјиште и недвижната ствар не е измерена, Државниот завод за геодетски работи на барање на 

органот, а по службена должност ќе изврши мерење согласно со Правилникот за мерење и увид 

на згради, делови од згради и помошни објекти (мСлужбен весник на Република 

Македонијао бр.   29/87 и 30/95).  

Член 93  

Правата и интересите на Република Македонија, односно на државните органи, во 
постапката за запишување на правата на недвижностите ги застапува Јавното 
правобранителство на Република Македонија.  

VII.   НАДЗОР  

 

Член 94  

Надзор над применувањето на одредбите на овој закон врши Министерството за финан- 
сии.  

 

VIII.   КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ  

 

Член 95  

Со парична казна од 25.000 до 50.000   денари ќе се казни за прекршок наредбодавецот на 

органот - буџетски корисник, односно органот - единка корисник на средства од Буџетот на 

Република Македонија од областа на законодавната, извршната и судската власт, доколку не 

достави податоци за недвижните ствари за кои престанала потребата за користење (член 24).  
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Член 96  
Со парична казна од 25.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок претседателот и 

членовите на комисиите за располагање со   недвижни и движни ствари и нивните заменици 
доколку не ја почитуваат постапката и роковите утврдени со овој закон за:  

- продажба на недвижни ствари (член 28 до 46),  
- продажба на движни ствари (член 56 до 62),  
- размена на недвижни ствари (член 47),  
- размена на движни ствари (член 63 до 67),  

- давање во закуп на недвижни ствари (член 48 до 53) и  
- давање во закуп на движни ствари (член 68 до 73).  

Член 97  

Со парична казна од 25.000 до 50.000 денари ќе се казнат за прекршок функционерите, 
односно претставниците на државните органи, доколку не го пријават и предадат подарокот   на 
Владата на Република Македонија   во предвидениот рок (член 81).  

Член 98  
Со парична казна од 25.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок наредбодавецот 

органот - буџетски корисник, односно органот - единка корисник на средства од Буџетот на 
Република Македонија од областа на законодавната, извршната и судската власт,   доколку во 
предвидениот рок не достави до Државниот завод за геодетски работи:  

- податоци од внатрешната евиденција на недвижните ствари (член 102),  
- податоци за сметководствената вредност на недвижните ствари (член 88) и  
- податоци за промените во внатрешната евиденција на недвижните ствари (член 89).  

Член 99  
Со парична казна од 25.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок наредбодавецот 

органот - буџетски корисник, односно органот - единка корисник на средства од Буџетот на 
Република Македонија од областа на законодавната, извршната и судската власт,   кој нема да 
достави до Министерството за финансии податоци за вкупната сметководствена вредност за 
движните ствари (член 90).  

Член 100  
Со парична казна од 25.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок наредбодавецот  

органот - буџетски корисник, односно органот - единка корисник на средства од Буџетот  
на Република Македонија од областа на законодавната, извршната и судската власт, кој  
нема да поднесе барање преку Јавното правобранителство на Република Македонија до  
Државниот завод за геодетски работи за запишување на правата на недвижните ствари во  
катастарот на недвижностите, односно евидентирање во катастарот на земјиштето (член  
101).  

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 101  

Органите непосредни корисници на недвижни ствари кои се наоѓаат во катастарските оп- 
штини во кои е во примена катастарот на недвижностите, а кои не се запишани во катаста- 
рот на недвижностите, како и органите непосредни корисници на недвижни ствари кои се  
наоѓаат во катастарски општини во кои е во примена катастарот на земјиштето, а за кои по- 
стои основа за запишување на правото на сопственост, се должни најдоцна во рок од една  
година од денот на влегувањето во сила на овој закон, преку Јавното правобранителство на  
Република Македонија да поднесат барање до Државниот завод за геодетски работи за запи- 
шување на правата на недвижните ствари во катастарот на недвижностите, односно евиден- 
тирање во катастарот на земјиштето.  

 
 
 
 

19  

www.pravdiko.mk

www.pravdiko.mk


 
 

 

 

Член 102  

Државните органи непосредни корисници на недвижни ствари се должни во рок од една 

година од   денот на влегувањето во сила на овој закон, да достават до Државниот завод за 

геодетски работи податоци од внатрешната евиденција за недвижните ствари потребни за 

евидентирање на недвижностите во Евидентната книга.  

Член 103  

Досегашната евиденција на недвижните ствари во државна сопственост, Министерството за 

финансии - Управата за имотно-правни работи ќе ја предаде   на Државниот завод за геодетски 

работи во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

Член 104  

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.  

Член 105  

До денот на влегувањето во сила на прописите предвидени со овој закон ќе се применуваат 

постојните прописи.  

 

Член 106  

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за правата,  

обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата што  

тие ги користат и располагаат (мСлужбен весник на Република Македонијао бр. 61/2002).  

Член 107  

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

Република Македонијао.  
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