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В О В Е Д:

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

Со Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15 
и 193/15), се предвидени соодветни одредби кои се однесуваат на станбеното 
обезбедување на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на 
Република Македонија.

II.  ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Целта на Предлогот за изменување и дополнување на предметниот закон е 
во рамките на извршените согледувања кои се базираат на потребата од неговото 
доуредување на проблематиките кои особено се однесуваат на:

 - надоместокот на трошоците за одвоен живот, надоместокот за исплата на 
стварни трошоци за превоз, надоместокот за закупнина на стан и правото на 
користење на организиран превоз меѓусебно да се исклучуваат.

- доуредување на постапката за откуп, како и утврдување на висината на 
неплатената закупнина, односно надоместокот за користење на станот од 
моментот кога фактички се користи, согласно заклучок на Владата на Република 
Македонија.

- утврдување на рок за поднесување на барање за откуп, како и утврдување 
на можноста за губење на правото на откуп на стан доколку не се поднесе барање 
во утврден рок, при што предметниот стан би се објавил за продажба по пат на 
интерен оглас, на начин и постапка утврдена за купување на стан во лична 
сопственост согласно одредбите од предметниот закон. 

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

Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за служба 
во Армијата на Република Македонија не предизвикува фискални импликации, врз 
Буџетот на Република Македонија.

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

Спроведувањето на овој закон не предизвикува потреба од обезбедување 
на дополнителни финансиски средства од Буџетот на Република Македонија.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА  
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Согласно член 170 став (1) алинеја 1 од Деловникот на Собранието на 
Република Македонија, се предлага предметниот Закон да се донесе по скратена 
постапка.



Предлог-закон 
за изменување и дополнување на Законот за служба 

во Армијaта на Република Македонија

Член 1
Во Законот за служба во Армијата на Република Македонија ( „Службен 

весник на Република Македонија’’ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15 
и 193/15 ), во членот 195 сврзникот „и’’ се  заменува со запирка , а по зборот „стан’’ 
се додаваат зборовите „и правото на користење на организиран превоз’’.

Член 2
Во членот 196 во ставот  (2) точката се брише и се додаваат зборовите „и 

поднел барање за откуп  на стан“. 
Во ставот (3)  точката се брише и се додаваат зборовите „само за 

проценетата вредност на станот, согласно ставот (5) на овој член.“ 
По ставот  (5) се додаваат три нови става (6), (7) и (8), кои гласат:
„(6) За становите од ставот (1) на овој член, Министерството за одбрана 

изработува пресметка со која го утврдува износот на неплатената закупнина, 
односно надоместокот за користење на станот од денот на неговото користење врз 
основа на акт на надлежен орган до денот на поднесување на барањето за откуп, а 
кој износ се додава на вредноста на станот утврдена согласно став (5) од овој 
член.

(7) Износот од ставот (6) на овој член се утврдува во висина од 2% од 
проценетата вкупна вредност на станот, за секоја година од неговото користење, а 
која утврдена вкупна вредност на неплатената закупнина, односно надоместокот за 
користење на станот од денот на неговото користење, се намалува за 50%.

(8)  Министерството за одбрана при субвенционирање на дел од трошоците 
за откуп на стан, ја опфаќа само вредноста  на станбената единица утврдена 
согласно став (5) од овој член, а не го опфаќа и износот на неплатената закупнина, 
односно надоместокот за фактичко користење на станот утврден согласно став (7) 
на овој член.“

Ставот  (6) станува став (9).
По ставот (7) кој станува став (10), се додава нов став (11), кој гласи:
„ (11) Средствата остварени со откупот на становите од ставот (1) на овој 

член  се приход на Буџетот на Република Македонија.“

Член 3
   По членот 196 се додаваат два нови члена 196–а и 196-б , кои гласат:
                                                                           „Член 196-а

(1) Правото на откуп согласно член 196 од овој закон, се остварува со 
објавување на интерен оглас за активниот воен и цивилен персонал кој користи 
станбена единица со која располага Министерството за одбрана врз основа на акт 
на надлежен орган.

.
(2) Писмената изјава и барањето за откуп на стан од членот 196 став (2) од 

овој закон се поднесуваат до министерот за одбрана или од него овластено лице 
во рок од 30 дена од денот на објавување на интерниот оглас од ставот (1) на овој 
член.

(3) Министерот за одбрана донесува решение за откуп на станбената 
единица од членот 196 став (1) од овој закон, кое претставува основ за склучување 
на договор за купопродажба.“

Член 196-б
(1)  Активниот воен и цивилен персонал кој користи станбена единица со 

која располага Министерството за одбрана врз основа на акт на надлежен орган, 
доколку не поднесе барање за откуп на стан во рокот од член 196-а став (2) од овој 
закон, го губи правото на откуп на станот кој го користи.



(2) Активниот воен и цивилен персонал кој нема да склучи договор за 
купопродажба, ќе се смета дека станот го користи без правен основ и е должен 
истиот да го врати на Министерството за одбрана испразнет од ствари и луѓе.

(3)  За враќање на станот кој се користи без основ, министерот за одбрана 
или од него овластено лице донесува решение за иселување согласно закон и 
станот од ставот (1) на овој член се објавува за продажба по пат на интерен оглас 
од член 197  став (3) од овој закон.“

Член 4
Во член 198-а во ставот (1) по зборовите „закупнина на стан’’ сврзникот „и“ 

се заменува со запирка, точката се брише и се додаваат зборовите „и право на 
користење на организиран превоз.“.

Во ставот (2) точката се брише и се додаваат зборовите„ доколку не е 
обезбеден организиран превоз. ’’

Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Предметниот Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за 
служба во Армијата на Република Македонија има 5 члена

Со предложениот член 1 се предлага дополнување на постојниот член 195 
со право на користењето на организиран превоз, кое се исклучува со другите права 
во истоимениот член.

Со членот 2 се предлага дополнување на членот 196 во насока на 
допрецизирање на  откупот  на станбени единици од страна на лицата кои 
фактички ги користат, како и изработување на пресметка од страна на 
министерството со која ќе се утврди износот на неплатената закупнина, односно 
надоместокот за користење на станот од денот на неговото користење врз основа 
на акт на надлежен орган, а кој износ може во цел износ да се додаде на 
вредноста на станот.. Износот на неплатената закупнина, односно надоместокот за 
користење на станот од денот на неговото користење се утврдува во висина од 2% 
од проценетата вкупна вредност на станот, за секоја година од неговото 
користење, намалена за 50%.

Со членот 3 се предлага дополнување на законот со две одредби, со кои се 
утврдува рокот за поднесување на барање за откуп, донесување на решение за 
откуп и склучување на договор за купопродажба, како и се  утврдува можноста за 
губење на правото на откуп на стан доколку не се поднесе барање во утврден рок, 
при што станот се објавува за продажба по пат на интерен оглас, на начин и 
постапка утврдена за купување на стан во лична сопственост согласно одредбите 
на овој закон.

Со членот 4 се врши усогласување со измената предложена во членот 195 
од овој закон.

Со членот 5 се утврдува законската рамка за влегувањето во сила на 
предметниот закон.

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во Предлогот на закон се меѓусебно поврзани.

III. ПОСЛЕДИЦИ КОИ ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Последиците кои ќе произлезат од предложените решенија се позитивни, од 
причина што се предвидува намалување на дополнителните трошоци, односно 
финансиски средства за исплата на надоместоците, кои во моментов 
претставуваат оптоварување врз Буџетот на Министерството за одбрана.



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ ИЛИ ДОПОЛНУВААТ

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.

(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 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.

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

                                                    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 купувањето 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.


