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20161904196  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

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

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

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 Македонија го донесе на седницата одржана на 13  

октомври 2016 година.  

 

Бр. 08-4353/1 Претседател 

13 октомври 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  

Трајко Вељаноски, 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 и 153/15) во членот 2 во точката 3 алинејата 1 се менува и гласи:  

„- недвижни ствари-згради, посебни делови од згради (надворешни и кровни површини на 

згради), инфраструктурни објекти и други објекти што како долгорочни средства се 

користат за извршување на работите и задачите во земјата и во странство.“.  

Во точката 10 по зборовите: „за продажба на движни ствари“ се додаваат зборовите: „како и 

постапките за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или 

транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад“.  

Член 2  

Во членот 7 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  

„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член средствата остварени од продажбата, 

размената, закупот или давањето на користење на стварите стекнати во сопственост во 

извршна постапка за наплата на побарувања од должници или стекнати во сопственост во 

стечајна постапка на име на Министерството за финансии, по основ на одобрени кредити од 

Компензационите фондови, се приход на наменските сметки на Компензационите 

фондови во Народната банка на Република Македонија.“.  

Ставот (2) станува став (3).  
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Член 3  
Во членот 13 став (1) по зборот „користат“ зборовите: „заради неупотребливост, 

односно дотраеност (руинирани)“ се бришат.  
Во ставот (2) зборовите: „и градот Скопје“ се заменуваат со зборовите: „,градот Скопје и 

јавните претпријатија основани од државата, јавните установи основани од државата и 
трговските друштва во целосна државна сопственост“.  

Во ставот (3) по зборот „државата“ зборовите: „а се неупотребливи, поради дотраеност 
(руинирани)“ се бришат, а зборовите: „и градот Скопје“ се заменуваат со зборовите: 
„,градот Скопје и јавните претпријатија основани од државата, јавните установи основани од 
државата и трговските друштва во целосна државна сопственост“.  

Член 4  
Во членот 18 став (2) по зборот „определи“ се додаваат зборовите: „Бирото за судски 

вештачења односно.“.  

Во ставот (3) по зборовите: „правните лица основани од државата“ се додава зборот 
„општините“.  

Член 5  
Во членот 25 став (4) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат 

зборовите: „освен банкарската гаранција за сериозност на понудата која треба да се 
достави и во писмена форма.“.  

Член 6  

Во членот 27 став (3) се менува и гласи:  
„Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од приемот на писменото известување за 

избор е должен да ги уплати средствата од ставот (1) на овој член, а доколку не ги уплати 
средствата во овој рок нема да пристапи кон склучување на договор, банкарската 
гаранција ќе биде активирана и понудувачот во период од една година нема да може да 
учествува на секое идно наддавање за предметните недвижни ствари“.  

Во ставот (4) зборот „пет“ се заменува со зборот „петнаесет“.  

Член 7  

Во членот 32 по зборовите: „определена од“ се додаваат зборовите: „Бирото за судски 
вештачења односно“.  

Член 8  
Во членот 36 став (1) зборовите: „престанале времено да“ се бришат. 
Ставот (2) се брише.  
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (2) и (3).  

Член 9  

Во членот 38 став (2) по зборот „определува“ се додаваат зборовите: „Бирото за судски 
вештачења односно“.  

Член 10  
По членот 40 се додава нов член 40-а, кој гласи:  

„Член 40-а  
Договорите за закуп на недвижна ствар можат да се раскинат врз основа на спогодба меѓу 

договорните страни во писмена форма на која претходна согласност дава Владата на 
Република Македонија, а врз основа на направена процена од страна на Бирото за судски 
вештачења и претходно прибавено позитивно мислење од Државно правобранителство на 
Република Македонија“.  
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Член 11  

Во членот 42 став (3) по зборот „транспортирање“ се става запирка и се додаваат 

зборовите: „преработка, рециклирање и уништување“.  
По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:  

„(4) Примопредавањето на движните ствари од ставот (3) на овој член, се врши врз 

основа на записник кој го потпишуваат членовите на Комисијата и одговорното лице на 

избраното правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или 

транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.  

(5) Записникот од ставот (4) на овој член претставува основ за бришење на движните 

ствари од внатрешната евиденција на државниот орган, односно правното лице основано од 

државата, воспоставена согласно со сметководствените прописи.“.  
Ставот (4) станува став (6).  

 

Член 12  

Во членот 52 по зборовите: „од страна на“ се додаваат зборовите: „Бирото за судски 

вештачења односно“.  

 

Член 13  

Во  дел  V  во  насловот  по  зборовите: „ЕВИДЕНЦИЈА  НА“  се  додава  зборот 

„НЕДВИЖНИ“. 

 

Член 14  

Членот 57 се менува и гласи:  

„(1) Агенцијата за катастар на недвижности воспоставува единствена евиденција врз 

основа на Единствен идентификационен број (ЕИБ), за недвижниот имот во државна 

сопственост, како и недвижниот имот во државна сопственост што го користат државните 

органи и правните лица основани од државата.  

(2)  Владата на Република Македонија на предлог на Агенцијата за катастар на 

недвижности ќе го утврди Единствениот идентификационен број (ЕИБ) за државните 

органи и правните лица основани од државата.“.  

 

Член 15  

Членовите 58, 59, 60, 61, 62, 63 и 64 се бришат.  

 

Член 16  

Во членот 65 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:  

„(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, општините, општините во градот Скопје и  

градот Скопје за недвижните ствари за кои не може да се утврди основот за стекнување на  

правото на сопственост, може да поднесат барање до Државното правобранителство на  

Република Македонија заради спроведување на постапка за запишување на правата на  

недвижностите во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.  

(5) Кон барањето од ставовите (3) и (4) на овој член, државните органи, правните лица  

основани од државата, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, се  

должни да достават известување  дека за недвижната ствар која е предмет на запишување  

не се води постапка за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект.“.  

Ставот (4) станува став (6).  

 

Член 17  

Членот 72 се брише.  
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Член 18  

Во случај на промена на катастарски податоци   и други податоци за стварите за кои е  

донесена одлука за давање на користење, одлука за престанок на правото на користење,  

одлука за престанок и давање на користење, одлука за пренесување во сопственост,  

одлука за размена и одлука за давање во закуп на недвижни ствари, а кои се донесени до  

денот на влегувањето во сила на 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 и 153/15), ќе се применуваат одредбите од овој  

закон.  

Член 19  

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

на овој закон, ќе завршат согласно со одредбите од овој закон.  

Член 20  

Подзаконскиот акт за утврдување на Единствениот идентификационен број (ЕИБ), ќе се 

донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

 Агенцијата за катастар на недвижности ќе воспостави единствена евиденција врз  

основа на Единствен идентификационен број (ЕИБ), во рок од шест месеци од денот на 

влегувањето во сила на подзаконскиот акт од ставот (1) на овој член.  

Член  21  

Во случај на спогодбено раскинување на договорите за закуп на недвижни ствари во 

државна сопственост, склучени до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се 

применуваат одредбите од овој закон.  

Член 22  

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

Република Македонија“.  
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