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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 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  3 

декември 2007 година. 

 

Бр. 07-5231/1 

3 декември 2007 година 

Скопје 

 

 

 

 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Љубиша Георгиевски, с.р. 

 

Претседател 

на Република Македонија,  

Бранко Црвенковски, с.р.  

ЗАКОН 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), по членот 1 се додава нов член 1-а, кој  

гласи:  

“Член 1-а  

Со овој закон се уредува и постапката за престанок и давање на користење на недвижни и 

движни ствари во државна сопственост на фондовите, агенциите, јавните претпријатија, 

јавните установи и трговските друштва основани од државата.”  

Член 2  

По членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи:  

 

“Член 27-а  

За престанок и давање на користење на недвижни ствари во државна сопственост на  

фондовите,  агенциите,  јавните  претпријатија,  јавните  установи  и  трговските  друштва  

основани од државата, соодветно се применуваат одредбите од овој закон со кои е уредена  

постапката за престанок и давање на користење недвижни ствари на државните органи.”  

Член 3  

Членот 54 се менува и гласи:  

“Движните ствари за кои времено или трајно престанала потребата за користење од 
државните органи можат времено или трајно да се дадат на користење на други државни 
органи кои имаат потреба од користење на движните ствари.  
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За давањето на користење на движните ствари од ставот 1 на овој член одлука донесува 

Владата  на  Република  Македонија  врз  основа  на  која  се  склучува  договор  со  кој  се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари кои се даваат на времено или трајно 

користење.  

Договорот од ставот 2 на овој член го склучува наредбодавецот на органот - буџетски 
корисник, односно наредбодавецот на органот - единка корисник   на средства од Буџетот на 
Република Македонија.”  

 

Член 4  

По членот 54 се додава нов член 54-а, кој гласи:  

“Член 54-а  

За престанок и давање на користење на движни ствари во државна сопственост на  
фондовите,  агенциите,  јавните  претпријатија,  јавните  установи  и  трговските  друштва  

основани од државата, соодветно се применуваат одредбите од овој закон со кои е уредена  

постапката за престанок и давање на користење движни ствари на државните органи.”  

 

Член 5  

Во членот  55 по зборот  “може” се додаваат зборовите:  “времено или трајно” и се 

додава нов став 2, кој гласи:  

“Правата  и  обврските  при  давањето  на  користење  и  пренесувањето  на  правото  на 

сопственост на движните ствари од ставот  1 на овој член се врши со договор кој го 

склучува  наредбодавецот  на  органот  буџетски  корисник,  односно  наредбодавецот  на 

органот-единка корисник на средства од Буџетот на Република Македонија.”  

Член 6  

Насловот на Главата VII “Казнени одредби” се менува и гласи: “Прекршочни одредби”.  

 

Член 7  

Членот 95 се менува и гласи:  

“Глоба во износ од  400 до  1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок  на  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 од користење (член 24).”  

Член 8  

Членот 96 се менува и гласи:  

“Глоба во износ од  400 до  1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на 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 (членови 28 до 46),  

- продажба на движни ствари (членови 56 до 62),  
- размена на недвижни ствари (член 47),  

- размена на движни ствари (членови 63 до 67),  

- давање во закуп на недвижни ствари (членови 48 до 53) и  

- давање во закуп на движни ствари (членови 68 до 73).”  
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Член 9  

Членот 97 се менува и гласи:  

“Глоба во износ од  400 до  1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за  
прекршок на функционерите, односно претставниците на државните органи доколку не го  

пријават и предадат подарокот на Владата на Република Македонија во предвидениот рок  

(член 81).”  

 

Член 10  

Членот 98 се менува и гласи:  

“Глоба во износ од  400 до  1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок  на  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 во предвидениот рок не достави до Државниот завод за 

геодетски работи:  

- податоци за сметководствената вредност на недвижните ствари (член 88),  

- податоци за промените во внатрешната евиденција на недвижните ствари (член 89) и - 

податоци од внатрешната евиденција на недвижните ствари (член 102).”  

Член 11  

Членот 99 се менува и гласи:  

“Глоба во износ од  400 до  1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за  

прекршок  на  наредбодавецот  на  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 12  

Членот 100 се менува и гласи:  

“Глоба во износ од  400 до  1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок  на  наредбодавецот  на  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 до Државниот завод за геодетски 

работи за запишување на правата на недвижните ствари во катастарот на недвижностите, 

односно евидентирање во катастарот на земјиште (член 101).”  

Член 13  

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

Република Македонија”.  
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