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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

И СО СТВАРИТЕ ВО ОПШТИНСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за користење и располагање со 

стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост, 

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

27 декември 2019 година. 

 

Бр. 08-7118/1 Претседател на Република 

27 декември 2019 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ 

СО СТВАРИТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ И СО СТВАРИТЕ ВО 

ОПШТИНСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

Член 1 

Во Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со 

стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 

78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република  Северна 

Македонија” 101/19), по членот 23 се додава нов поднаслов и нов член 23-а, кој гласи: 

„Продажба на движни ствари и недвижни ствари кои претставуваат нераздвојна или 

технички-технолошка поврзана целина со недвижна ствар или движна ствар која е во 

сосопственост на државата и трети лица 

 

Член 23-а 

Доколку се јави потреба за продажба на движни ствари и недвижни ствари стекнати во 

други постапки во корист на Република Северна Македонија, кои претставуваат 

функционално нераздвојна или технички – технолошка поврзана целина со недвижна 

ствар или движна ствар која е во сосопственост на државата и трети лица, а каде државата 

се јавува како доминантен сосопственик, постапката за продажба на движните ствари и 

недвижните ствари како неделива целина може да ја спроведе Комисијата согласно 

одредбите за продажба на недвижни ствари од овој закон, по претходно добиена 

согласност од сите сосопственици. 
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Остварените средства од продажбата на стварите од ставот 1 на овој член Комисијата 

ги распределува сразмерно на идеалните делови на секој сосопственик.“. 

 

Член 2 

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

Република Северна Македонија“. 


