
 

 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
Врз основа на членот 75, ставови 1, 2 и 3 од Уставот на Република Северна Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна Македонија издаваат 

 
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО 

СТВАРИТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ И СО СТВАРИТЕ ВО ОПШТИНСКА 

СОПСТВЕНОСТ 

 
Се прогласува Законот за изменување и 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 

16 мај 2019 година. 

 
Бр. 08-2884/1 Претседател на Република 

16 мај 2019 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 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 и 21/18), во член 1 ставот (1) се менува и гласи: 

„Со овој закон се уредуваат правата и должностите на државните органи во однос на 

набавката, користењето и располагањето со стварите во државна сопственост, што како 

долгорочни средства ги користат државните органи за извршување на работите и задачите 

во земјата и во странство, освен за стварите што ги користат дипломатско-конзуларните 

претставништва на Република Македонија.“. 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 

„(2) Со овој закон се уредуваат и правата и должностите на правните лица основани од 

државата во однос на користењето на недвижни и движни ствари, размената на недвижни 

и движни ствари, продажбата и давањето во закуп на движни ствари во државна 

сопственост.“. 

Ставот (2) станува став (3). 
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Член 2 

Во член 2 точката 3 се менува и гласи: 

„3. „Ствари во државна сопственост што ги користат државните органи и правни лица 

основани од државата” се: 

- недвижни ствари – згради посебни делови од згради (надворешни и кровни површини 

на згради), инфраструктурни објекти и други објекти кои државните органи и правните 

лица ги користат за извршување на работите во земјата и во странство или се стекнати во 

сопственост со средства од Буџетот на Република Македонија, во стечајни постапки, 

судски постапки, по основ на наплата на побарувања, врз основа на доделени кредити, 

економска помош од странство, согласно со начинот и условите утврдени во договорите 

за кредит, односно договорите за економска помош од странство, 

- 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 одбраната и 

безбедноста на Република Македонија, опрема за уредување и одржување на 

канцелариски и други простории и за вршење на технички, деловни, финансиски и други 

услуги, проектна документација, софтверски програми, долгорочни нематеријални 

средства и останати неспомнати средства што како долгорочни средства се користат за 

извршување на работите и задачите во земјата и во странство како и движни ствари кои 

државните органи и правните лица основани од државата ги стекнале во сопственост со 

средства од Буџетот на Република Македонија, во стечајни постапки, судски постапки, по 

основ на наплата на побарувања, врз основа на доделени кредити, економска помош од 

странство или по пат на донации, согласно со начинот и условите утврдени во договорите 

за кредит, односно договорите за економска помош од странство, односно договорите за 

донации;“. 
 

Член 3 

Во член 4 ставот (1) се менува и гласи: 

„Постапката за продажба и давање во закуп на недвижни ствари, постапката за 

продажба и давање во закуп на движни ствари, како и постапката за набавка на недвижни 

ствари ја спроведува Комисијата.“. 

 

Член 4 

Во член 6 зборовите: „и договорите за продажба на движни ствари“ се заменуваат со 

зборовите: „договорите за продажба и давање во закуп на движни ствари“. 

 

Член 5 

Во член 7 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 

„(4) По исклучок од ставот (1) на овој член средствата остварени од продажбата и 

давањето во закуп на движни ствари и давањето на користење на движни ствари на 

правните лица основани од државата што ги стекнале во своето работење со сопствени 

средства, во стечајни постапки и судски постапки, врз основа на доделен кредит, 

економска помош од странство, од донации или во извршна постапка за наплата на 

побарување од должници, се приход на правните лица основани од државата.“. 

 

Член 6 

Во член 15 ставот (2) се менува и гласи: 

„Набавката на недвижни ствари од ставот (1) на овој член се врши со прибирање на 

понуди, со непосредна спогодба и на начин утврден во членот 67-б од овој закон.“. 
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Член 7 

Во член 16 став (1) зборот „предлагачот“ се заменува со зборовите: „државниот орган“. 

 
Член 8 

По членот 16 се додава нов наслов „1. Набавка со непосредна спогодба“ и два нови 

члена 16-а и 16-б, кои гласат: 

 
„1. Набавка со непосредна спогодба 

 
Член 16-а 

(1) Набавката на недвижни ствари со непосредна спогодба се врши за потребите на 

државните органи, а заради извршување на надлежностите за кои се основани. 

(2) Набавката на недвижни ствари со непосредна спогодба се врши на недвижни ствари 

кои се во сопственост, со кои стопанисуваат или се дадени на користење на 

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен 

простор од значење за Републиката-Скопје и Акционерското друштво за стопанисување со 

деловен простор во државна сопственост-Скопје. 

(3) Државниот орган кој има потреба од набавка на недвижна ствар доставува барање 

до акционерските друштва од ставот (2) на овој член, да достават податоци и понуди за 

недвижни ствари кои се во сопственост, со кои стопанисуваат или се дадени на користење, 

а се наменети за продажба. 

(4) Државниот орган кој има потреба од набавка на недвижна ствар заради извршување 

на надлежностите за кои е основан, доколку врз основа на пристигнатите понуди утврди 

дека одредена недвижна ствар која е во сопственост, со коja стопанисува или е даденa на 

користење на Акционерското друштво од ставот (2) на овој член, ги задоволува неговите 

потреби и е во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за  

таа намена, до Владата на Република Македонија доставува предлог за набавка на 

недвижна ствар со непосредна спогодба. 

(5) Предлогот за набавка на недвижна ствар со непосредна спогодба задолжително 

содржи: 

- податоци за недвижната ствар која е предмет на понудата (површина и број на 

катастарска парцела каде се наоѓа, катастарска општина, број на имотен лист, број на 

зграда или посебен дел од зграда, намена на зграда и број на влез), 

- вредноста на недвижната ствар според проценета вредност утврдена од овластен 

проценител, согласно со Законот за процена која не ги надминува обезбедените средства 

во Буџетот на Република Македонија за таа намена и 

- називот на акционерското друштво од ставот (2) на овој член во чија сопственост е 

недвижната ствар предмет на набавка, односно со истата стопанисува или е дадена на 

користење. 

(6) По предлогот за набавка, Владата на Република Македонија донесува одлука за 

давање согласност за набавка на недвижна ствар со непосредна спогодба. 

(7) Државниот орган по завршување на постапката согласно со ставовите (3), (4) и (5) 

на овој член, доставува барање за купување на недвижни ствари до акционерското 

друштво од ставот (2) на овој член, кон кое се приложува одлуката од ставот (6) на овој 

член. 
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Член 16-б 
(1) Со одлуката за давање на согласност за набавка на недвижна ствар со непосредна 

спогодба се определува државниот орган кој врши набавка, акционерското друштво од 
членот 16-а став (2) од овој закон во чија сопственост, стопанисување или користење е 
недвижната ствар, вредноста на недвижната ствар утврдена од овластен проценител 
согласно со Законот за процена, што претставува цена за набавка на недвижната ствар со 
непосредна спогодба. 

(2) Врз основа на одлуката од ставот (1) на овој член одговорното лице на државниот 
орган за чии потреби се врши набавка со непосредна спогодба, склучува договор во 
писмена форма со органот на управување на акционерското друштво. 

(3) На договорите од ставот (2) на овој член по однос на формата, содржината, 
обврската за солемнизација и ништовноста соодветно се применуваат одредбите од 
Законот за облигациони односи. 

(4) Недвижната ствар набавена согласно со одлуката од членот 16-а став (6) од овој 
закон, се користи исклучиво заради вршење на надлежностите за кој е основан државниот 
орган кој ја врши набавката и истата не може да биде предмет на продажба во период од 
десет години сметано од денот на склучување на договорот од ставот (2) на овој член. 

(5) Доколку од страна на државниот орган, недвижната ствар која била предмет на 
набавка со непосредна спогодба согласно со одредбите од членот 16-а од овој закон, се 
користи спротивно на условите од ставот (4) на овој член, ќе се смета дека не се 
исполнети условите од договорот што претставува основ за раскинување на договорот, а 
недвижната ствар се враќа во сопственост, стопанисување или користење на 
Акционерското друштво од членот 16-а став (2) од овој закон.“. 

 

Член 9 
Пред членот 17 се додава нов наслов, кој гласи: 

 

„2. Набавка на недвижни ствари со прибирање на понуди“. 
 

Член 10 

Во член 36 став (3) зборовите: „ставот (3)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (2)“. 
 

Член 11 
Во член 42 став (6) зборовите: „во има на повеќе државнии“ се заменуваат со 

зборовите: „во име на повеќе државни“. 
 

Член 12 

Членот 44 се менува и гласи: 
„(1) Движните ствари во државна сопственост Владата на Република Македонија со 

одлука, може времено или трајно да ги даде на користење, со или без надоместок, на 
државни органи, на правни лица основани од државата, општините, општините во градот 
Скопје, градот Скопје, здруженија на граѓани и фондации. 

(2) Кога движните ствари од ставот (1) на овој член се даваат на времено или трајно 
користење со надоместок, надоместокот ќе го определи овластен проценител согласно со 
Законот за процена. 

(3) Движните ствари во државна сопственост за кои времено или трајно престанала 
потребата за користење од државните органи и правните лица основани од државата, 
можат времено или трајно да се дадат на користење на други државни органи, правни  
лица основани од државата, општините, општините во градот Скопје, градот Скопје, 
здруженија на граѓани и фондации, кои имаат потреба од користење на движните ствари. 
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(4) За престанок и давање на користење на движните ствари од ставот (3) 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. 

(5) Договорот од ставот (4) на овој член го склучува одговорното лице на органот, 

односно одговорното лице на правното лице основaно од државата. 

(6) За престанок на користење на движни ствари во државна сопственост што ги 

користеле субјекти кои престанале да постојат во правниот промет, одлучува Владата на 

Република Македонија.“. 

 
Член 13 

Во членот 45 во целиот став (1) по зборовите: „движните ствари“ се додаваат 

зборовите: „во државна сопственост“. 

 
Член 14 

Во член 46 по зборовите: „движните ствари“ се додаваат зборовите: „во државна 

сопственост“. 

Член 15 

Во член 47 став (1) по зборовите: „движните ствари“ се додаваат зборовите: „во 

државна сопственост“. 

Во став (2) по зборовите: „движни ствари“ се додаваат зборовите: „во државна 

сопственост“. 

Во став (3) по зборовите: „движни ствари“ се додаваат зборовите: „во државна 

сопственост“. 

 
Член 16 

Во  член  49  по  зборовите: „движни ствари“ се додаваат зборовите: „во државна 

сопственост“. 

 
Член 17 

Во член 52 по зборовите: „движните ствари“ се додаваат зборовите: „во државна 

сопственост“. 

 
Член 18 

Во член 53 по зборовите: „движни ствари“ се додаваат зборовите: „во државна 

сопственост“. 

 
Член 19 

По членот 54 се додава нов наслов: „6. Давање во закуп на движни ствари“ и четири 

нови члена 54-а, 54-б, 54-в и 54-г, кои гласат: 

 
„6. Давање во закуп на движни ствари 

 
Член 54-а 

Движните ствари во државна сопственост за кои кај државните органи и правните лица 

основани од државата престанала потребата од користење, може да се дадат во закуп. 
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Член 54-б 

(1) За давање во закуп на движните ствари во државна сопственост одлучува Владата 

на Република Македонија на предлог на одговорното лице на органот, односно органот на 

управување на правното лице основано од државата. 

(2) Постапката за давање во закуп на движни ствари ја спроведува Комисијата. 

(3) Договорот за давање во закуп на движни ствари го склучува одговорното лице на 

органот, односно органот на управување на правното лице основано од државата. 

 

Член 54-в 

(1) Давањето во закуп на движни ствари во државна сопственост се врши со 

електронско јавно наддавање. 

(2) Вредноста на движните ствари што се даваат во закуп се утврдува според 

сметководствената вредност на движните ствари и истата претставува почетна закупнина 

во постапката за електронско јавно наддавање. 

 

Член 54-г 

Во постапката за давање во закуп на движни ствари во државна сопственост со 

електронско јавно наддавање соодветно се применуваат одредбите од овој закон со кој е 

уредена постапката за продажба на недвижни ствари со електронско јавно наддавање.“. 

 

Член 20 

Започнатите постапки за набавка на недвижни ствари до денот на влегувањето во сила 

на овој закон, ќе продолжат согласно со 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 и 21/18). 

 

Член 21 

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

Македонија“. 


