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ВОВЕД:

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

Со Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за користење и 
располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска 
сопственост (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/2015 и 
153/2015), се предлагаат измени на одредбите од членот 2 во однос на изразите 
употребени во постојниот закон, допрецизирање на членот 7 кој се однесува на 
средствата остварени од користењето и располагањето со стварите во државна 
сопственост во однос на компензационите фондови. Исто така постојниот закон се 
дополнува со одредби кои овозможуваат пренесување на право на сопственост на 
недвижни ствари во сопственост на Република Македонија, на јавните претпријатија 
основани од државата, јавните установи основани од државата и трговски друштва во 
целосна државна сопственост и одредби кои го уредуваат начинот на изменување на 
одлуки на Владата на Република Македонија и раскинување на договори за закуп на 
недвижни ствари донесени согласно прописите што важеле до влегување во сила на 
постојниот Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост. Се врши допрецизирање и на одредби од 
делот на постапката за електронско јавно наддавање и во делот на проценка на 
вредноста на стварите со кои се располага,  со тоа што покрај овластен проценител 
се предвидува процена да  врши и Бирото за судски вештачења. Воедно, се предлага 
да се избришат одредби од постојниот закон, со кои е уредена постапката за 
евиденција на недвижните ствари што ги користат државните органи, а за Агенцијата 
за  катастар на недвижности се предвидува обврска да воспостави единствена 
евиденција врз основа на Единствен идентификационен број за недвижните ствари 
во државна сопственост, како и за недвижните ствари во државна сопственост што го 
користат државните органи и правните лица основани од државата.

Предлог-законот содржи и одредби со кои се дава можност за општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје да поднесат барање до Државното 
правобранителство на Република Македонија за спроведување на постапка за 
запишување на недвижна ствар во сопственост на Република Македонија. 

II.  ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Со предложените законски решенија се допрецизираат одредби од постојниот 
закон кои се однесуваат на  изразите употребени во законот во однос на средствата 
остварени од продажбата на недвижни и движни ствари во државна сопственост,   
постапката за електронско јавно наддавање и  проценка на вредноста на стварите 
како и измени во делот на  евиденцијата на недвижните ствари што ги користат 
државните органи.

 Предлог-законот се засновува врз истите начела врз кои се заснова Законот за 
користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост. 

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

За спроведување на законот што се предлага, не се потребни финансиски 
средства од Буџетот на Република Македонија. 



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

Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за користење и 
располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска 
сопственост нема да предизвика финансиски импликации врз Буџетот на Република 
Македонија. 



Предлог - 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“, 
бр.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 Народна банка на Република 
Македонија.“.

Ставот (2) станува став (3).

Член 3

Во членот 13 во ставот (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 во ставот (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 во ставот (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 ставот (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 во ставот (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 во ставот (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 помеѓу договорните страни во писмена форма на која претходна согласност 
дава Владата на Република Македонија, а врз основа на направена проценка од 
страна на Бирото за судски вештачења и претходно прибавено позитивно мислење од 
Државно правобранителство на Република Македонија.“.

Член 11

Во членот 42 во ставот (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 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) од 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.

 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“ бр.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 одредбите на 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 став (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“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНOT ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА 
ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ ВО ДРЖАВНА 
СОПСТВЕНОСТ И СО СТВАРИТЕ ВО ОПШТИНСКА СОПСТВЕНОСТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА  КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ 
СО СТВАРИТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ И СО СТВАРИТЕ ВО ОПШТИНСКА 
СОПСТВЕНОСТ

Со членот 1 од  Предлог-законотсе предлага изменување на членот 2 точката 3 
алинеа 1 од постојниот закон во смисла, под недвижни ствари во државна сопственост 
што ги користат државните органи или правните лица основани од државата да се 
подразбираат и надворешните и кровни површини од згради како посебни делови од 
згради, инфраструктурни објекти и други објекти што како долгорочни средства се 
користат за извршување на работите и задачите во земјата и во странство. Ова од 
причина што недостигаше регулатива по која државните органи и правните лица 
основани од државата можат да ги даваат на користење надворешните и кровните 
површини од зградите што ги користат, на субјектите кои од тоа имаат потреба. 

Воедно во точката 10 од членот 2 се допрецизира надлежноста на Комисијата 
за недвижни и движни ствари и со постапките за избор на правно лице кое врши 
дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, 
рециклирање и уништување на отпад.  

 Членот 2 од Предлог-законот се однесува на измени во членот 7 од постојниот 
закон, така што по ставот 1 се додава нов став 2 со која одредба се предвидува 
обврска 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, да бидат приход на наменските сметки на Компензационите фондови во 
Народна банка на Република Македонија. Ова од причина што во случајов се работи 
за недвижен имот т.е ствари стекнати по основ на присилна наплата на неизмирени 
обврски кон Компензационите фондови од странска помош и постои обврска за 
впаричување на овој имот, а средствата од продажбата да се користат за намените 
како што било договорено со размените на нотите како и по основ на наплата на 
даночен долг, а примарна обврска на државните органи кои ги администрираат 
приходите по тие основи е впаричување на средствата ( недвижни и движни) стекнати 
по основ на наплата. 

Со членот 3 од Предлог-законот се предлага изменување на членот 13 од 
постојниот закон во насока на допрецизирање, на самиот член односно се создава 
можност сите недвижни ствари кои не се користат од државните органи и правните 
лица  основани од државата како и недвижните ствари за кои не е запишано право на 
користење на државни органи и институции да се дадат на користење или да се 
пренесат во сопственост на  општините, општините во градот Скопје, градот Скопје, 
без оглед на тоа во каква состојба се тие објекти. 

Исто така во членот 13 се предлага дополнување на ставот (2) и (3) во насока 
на овозможување на пренесување на право на сопственост на недвижни ствари во 
сопственост на Република Македонија на јавните претпријатија основани од државата, 
јавните установи основани од државата и трговски друштва во целосна државна 
сопственост. Ова од причина што, станува збор за правни лица кои покрај тоа што во 
дел се финансираат и од државата, имаат и сопствени приходи и имот што го 
стекнуваат од тие приходи.



  Во членот 18 став 2, членот 32, членот 38 став 2 и членот 52 од постојниот 
закон   покрај овластениот проценител согласно Законот за процена се предвидува 
процените да ги врши и Бирото за судски вештачења, од причина што проценките на 
недвижните ствари за потребите на државните органи во пракса најчесто и ги врши 
Бирото за судски вештачења, а наспроти тоа се избегнуваат трошоци и постапки за 
спроведување на постапки за избор на овластен проценител ( членови 4, 7, 9 и 12 од 
Предлогот на закон).

Со членот 5 од Предлогот на закон се дополнува членот 25 став (4) од 
постојниот закон во насока банкарската гаранција, за сериозност на понудата покрај 
тоа што треба да се достави електронски да биде доставена и во писмена форма.

Со членот 6 од Предлогот на закон се изменува членот 27 став 3 од постојниот 
закон во таа смисла што се пролонгира рокот за склучување на договорот за продажба 
со тоа што се предвидува обврска најповолниот понудувач во рок од 15 дена од 
приемот на писменото известување за избор да е должен да ги уплати средствата од 
постигнатата највисока продажна цена на недвижната ствар, 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. 

Воедно во ставот (4) се пролонгира рокот за склучување на договорот за 
продажба   од пет на петнаесет работни дена по извршената уплата на цената на 
недвижните ствари, одговорното лице на државниот орган, корисник на недвижноста 
да склучи договор за продажба на недвижните ствари со најповолниот понудувач. Ова 
од причина што во праксата се покажа дека претходно предвидениот рок од пет 
работни дена беше краток за извршување на административните работи околу 
изготвувањето и склучувањето на договорот.

Во членот 10 се интервенира на тој начин што по членот 40 се додава нов член 
40-а со кој се уредува можноста, договорите за закуп да можат да се раскинат врз 
основа на спогодба помеѓу договорните страни во писмена форма на која претходна 
согласност дава Владата на Република Македонија, а врз основа на направена 
проценка на вредноста на стварта од страна на Бирото за судски вештачења и 
претходно прибавено позитивно мислење од Државно правобранителство на 
Република Македонија. Врз основа на оваа одредба, договорите за закуп на недвижни 
ставри ќе се раскинуват со Одлука на Влада и на тој начин ќе се избегнат судските 
постапки за раскинување на договорите и трошоците кои што настануваат во тие 
постапки.

Со членот 11 се интервенира во членот 42 став (3) така што се додаваат два 
нова става (4) и (5) во смисла по спроведената постапка за избор на правно лице кое 
врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, 
рециклирање и уништување на отпад, примопредавањето на движните ствари да се 
изврши врз основа на записник кој претставува основ за бришење на движните 
ствари од внатрешната евиденција на државниот орган, односно правното лице 
основано од државата, воспоставена согласно сметководствените прописи.

Со член 13 се интервенира во насловот на дел V од постојниот закон така што 
со истиот се прецизира дека делот V се однесува само на евиденција на недвижни 
ствари што ги користат државните органи.

Со членот 14 се врши измена на членот 57 така што се предвидува обврска за 
Агенцијата за катастар на недвижности да воспоставува единствена евиденција врз 
основа на Единствен идентификационен број (ЕИБ) за недвижниот имот во државна 
сопственост и недвижниот имот во државна сопственост што го користат државните 
органи и правните лица основани од државата. Воедно во став (2) од член 14 се 
предвидува Владата на РМ на предлог од Агенцијата за катастар на недвижности по 



влегување во сила на овој закон да го утврди Единствениот идентификационен број 
(ЕИБ) за државните органи и правните лица основани од државата. 

Поради воспоставувањето на Единствениот идентификационен број (ЕИБ) од 
страна на АКН со член 15 од Предлог-законот  се бришат членовите 58, 59, 60, 61, 62, 
63 и 64 од постојниот закон кои се однесуваат на евиденцијата на недвижни ствари.

Со членот 16 се интервенира во членот 65 од постојниот закон и се додаваат 
два нови става со што се создава можност општините, општините во градот Скопје, 
градот Скопје да можат да поднесуваат барање до Државното правобранителство на 
РМ заради спроведување на постапка за запишување на правата на недвижностите во 
корист на Република Македонија во Катастар на недвижности. Истовремено се 
предвидува обврска за државните органи, правните лица основани од државата, 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје заедно со барањето до 
Државното правобранителство на РМ  да доставуваат известување дека за 
недвижната ствар која е предмет на запишување не се води постапка за утврдување 
на правен статус на бесправно изграден објект. 

Со членот 18 од Предлог-законот  се предвидува можност 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“, бр.78/15, 106/15 и 153/15), да се применуваат одредбите од 
Предлог-законот . 

 Со членот 19 се прецизира дека започнатите постапки за продажба на 
недвижни ствари до денот на влегувањето во сила на Предлог-законот, ќе завршат 
согласно одредбите на предложениот закон. 

Со членот 20 се прецизира рокот во кој Агенцијата за катастар на недвижности 
ќе воспостави единствена евиденција врз основа на Единствен идентификационен 
број (ЕИБ) и рокот за донесување на подзаконскиот акт за утврдување на 
Единствениот идентификационен број.

Во членот 21 од Предлог-законот  се прецизира дека во случај на спогодбено 
раскинување на договорите за закуп на недвижни ствари во државна сопственост, 
склучени до влегување во сила на Законот за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (“Службен весник на 
Република Македонија“, бр.78/2015, 106/2015 и 153/2015), ќе се применуваат 
одредбите од Предлог-законот .

II. MЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Одредбите кои  се изменуваат се меѓусебно поврзани со одредбите  содржани 
во постојниот закон.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Предложените измени се во насока нa прецизирање и доуредување на 
одредени одредби кои се покажа дека се неопходни. 
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО
СТВАРИТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ И СО СТВАРИТЕ ВО ОПШТИНСКА 

СОПСТВЕНОСТ КОИ СЕ МЕНУВААТ ИЛИ ДОПОЛНУВААТ

Член 2

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:
1. “Државни органи“ се органите на државната управа и органите на 

законодавната, извршната и судската власт.

2. “Правни лица основани од државата“ се јавни установи од областа на 
здравството,  образованието и науката, културата, детската заштита, социјалната 
заштита,  агенциите, дирекциите, јавните претпријатија основани од државата, 
независни регулаторни тела основани од државата, трговски друштва во целосна 
државна сопственост и други институции основани од државата;

3. “Ствари во државна сопственост што го користат државните органи и 
правните  лица основани од државата стекнати по било кој основ“ се:    

 -недвижни ствари-згради, посебни делови од згради и други објекти што како 
долгорочни средства се  користат  за извршување на работите и задачите во земјата и 
во 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;

4. Ствари во општинска сопственост што ги користат општините и правните 
лица  основани од општините стекнати по било кој основ се:    

- недвижни ствари-згради, посебни делови од згради и други објекти што како 
долгорочни средства се  користат  за извршување на работите и задачите ;

-движни ствари-опрема, опрема за сообраќај и за врски, специјален и 
универзален алат и опрема,  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 на општините и правните лица основани од 
општините.“  

5. "Користење на ствари" е право на непосредна употреба на стварите од 
страна на државните органи ,  правните лица основани од државата, општините, 
општините во Градот Скопје и градот Скопје;

6. "Времено користење на ствари" е користење на стварите за период до десет 
години;

7. "Трајно користење на ствари" е користење на стварите за период над десет 
години;

8. "Располагање со ствари" е право да се одлучува за сопственоста на стварите 

што ги користат државните органи и правните лица основани од државата;  

9. "Одговорно лице“ е функционерот кој раководи со органот, односно органот 
на управување кој раководи  со правното лице  основано од државата; и



10. "Комисија за недвижни и движни ствари" е комисија која ги спроведува  
постапките за  продажба, давање во закуп и набавка на недвижни ствари и постапките 
за продажба на движни ствари, ако со друг закон поинаку не е определено (во 
понатамошниот текст Комисијата).

Член 7

(1) Средствата остварени од продажбата, размената, закупот или давањето на 
користење на стварите во државна сопственост се приход на Буџетот на Република 
Македонија ако со друг закон не е поинаку определено.

(2) Средствата остварени од продажбата, размената, закупот или давањето на 
користење на стварите во општинска сопоственост се приход на Буџетот на 
општините, општините во градот Скопје и Градот Скопје, ако со друг закон не е 
поинаку определено.

Член 13

(1) За недвижните ствари на кои во катастарот на недвижности е запишано 
право на користење на државните органи или правните лица основани од државата, а 
кои трајно престанале да се користат заради неупотребливост, односно дотраеност 
(руинирани), Владата на Република Македонија одлучува за престанок на правото на 
користење.

(2) Недвижните ствари од ставот (1) на овој член Владата на Република 
Македонија со одлука  може да ги пренесе без надомест во сопственост на општините, 
општините во Градот Скопје и Градот Скопје. 

(3) Недвижните ствари сопственост на Република Македонија за кои во 
катастарот на недвижности не е запишано право на користење на државни органи или 
правни лица основани од државата, а се неупотребливи поради дотраеност 
(руинирани), Владата на Република Македонија може со одлука да ги пренесе без 
надомест во сопственост на општините, општините во Градот Скопје и Градот Скопје.

Член 18

(1) Недвижните 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 недвижните ствари од став (1) на овој член се даваат на времено или 
трајно користење со надоместок, надоместокот ќе го определи овластен проценител 
согласно Законот за проценка.

(3) За престанок на користење на недвижни ствари во државна сопственост што 
ги користат државните органи, правните лица  основани од државата, општините во 
градот Скопје, градот Скопје, здруженија на граѓани и фондации,  одлучува Владата на 
Република Македонија.

(4) За престанок и давање на користење на недвижни ствари во државна 
сопственост кои ги користат државните органи и правните лица основани од државата, 
општините, општините во градот Скопје, градот Скопје, здруженија на граѓани и 
фондации,  одлучува Владата на Република Македонија.

(5) За престанок на користење на недвижни ствари запишани во Катастарот на 
недвижности на субјекти кои престанале да постојат во правниот промет, одлучува 
Владата на Република Македонија.



Член 25

(1) За недвижната ствар  која е предмет на објавата на јавно наддавање, можат 
да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни 
лица кои можат да се стекнат со сопственост на недвижните ствари на територијата на 
Република Македонија согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени во 
објавата.

(2) Комисијата е должна во објавата да утврди рок за поднесување на пријавата 
за учество на јавното наддавање.

(3) Рокот од ставот (2) на овој член не може да биде пократок од 10 
календарски дена ниту подолг од 30  календарски  дена сметајќи од денот на 
објавувањето на објавата до денот на поднесувањето на пријавите.

(4) Пријавата за учество на јавното наддавање се поднесува електронски и 
треба да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени во објавата за електронско 
јавно наддавање.

(5) Комисијата по приемот на пријавите утврдува дали се доставени во 
определениот рок и дали се комплетирани согласно со условите во објавата по што ги 
известува подносителите на пријавите по електронски пат. На подносителите на 
пријавите кои се комплетни, комисијата во рок од три дена од денот на доставувањето 
на понудите им доставува корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, 
а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им 
доставува известување со образложение дека нема да учествуваат на јавното 
наддавање.

(6) Подносителите на пријави кои доставиле комплетни пријави за учество на 
јавното наддавање согласно со објавата, на денот на спроведување на јавното 
наддавање се регистрираат на интернет страницата наведена во објавата со 
корисничко име и шифрата за учество на јавното наддавање, по што имаат право на 
учество на јавното наддавање.

(7) Јавното наддавање ќе се одржи доколку учесниците ги исполнуваат 
условите дадени во објавата. Јавното наддавање ќе се одржи доколку по објавата се 
пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во објавата и ја 
прифати почетната цена.

(8) Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на јавното 
наддавање му се враќа на подносителот на пријавата во рок од 15 дена од денот на 
одржувањето на јавното наддавање, а банкарската гаранција на најповолниот 
понудувач му се враќа во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума 
постигната на јавното наддавање.“

Член 27

(1) За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој 
понудил последна цена која претставува највисока цена за продажба на недвижните 
ствари.

(2) Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за 
спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на јавното 
наддавање. 

(3) Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на завршувањето на 
јавното наддавање е должен да ги уплати средствата од ставот (1) на овој член, а 
доколку не ги уплати во овој рок нема да се пристапи кон склучување на договор, 
банкарската гаранција ќе биде активирана,  а  понудувачот во  период од една година  
нема  да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметните недвижни 
ствари. 

(4) По завршувањето на постапката за јавно наддавање, со најповолниот 
понудувач, во рок од пет работни дена по извршената уплата на цената на 
недвижните ствари, одговорното лице на државниот орган корисник на недвижноста, 
склучува договор за продажба на недвижните ствари. На договорот за продажба на 



недвижните ствари соодветно се применуваат одредбите од Законот за 
облигационите односи.

Член 32

Кога  се продава недвижна ствар со непосредна спогодба врз основа на одлука на 
Владата на Република Македонија, со одлуката се определува непосредниот купувач 
и вредноста на недвижната ствар, определена од овластен проценител согласно 
Законот за проценка.  

Член 36

(1) Недвижните ствари кои државните органи престанале времено да ги 
користат, може да се дадат во закуп, при што не смее да се наруши функцијата на 
државните органи.

(2) Недвижните ствари за кои трајно престанала потребата од  користење, а не 
може да се продадат, разменат или друг државен орган нема потреба од користење, 
може да се дадат во закуп.

(3) За давањето на недвижни ствари во закуп одлучува Владата на Република 
Македонија.

(4) По исклучок од став (3) од овој член, одговорното лице на државниот орган 
може да одлучи  недвижна ствар или дел од недвижна ствар да се даде  во закуп по 
престанок на работното време на државниот орган  (со или без опрема) при што не 
смее да се наруши функцијата на државниот орган.

Член 38

(1) Висината на вкупната почетна цена на закупнина изнесува 0,5%  од 
проценетата  вкупна вредност за месечна закупнина  на недвижната ствар.

(2) Вредноста на недвижната ствар од ставот (1) на овој член ја определува 
овластен проценител, согласно Законот за проценка.

Член 40

  (1) Владата на Република Македонија, на образложен предлог на одговорното 
лице на државниот орган, може да одлучи определена недвижна ствар да се даде во 
закуп со непосредна спогодба. 

(2) Недвижна ствар од ставот (1) на овој член се дава во закуп со услов, а 
заради нејзино користење за определена намена во случаи на: 
 - користење на недвижна ствар за определена намена од областа на одбраната 
и безбедноста на Република Македонија (производи и услуги за потребите на 
одбраната и безбедноста); 

- користење на недвижната ствар за научни, културни и образовни потреби; 
- кога со давање во закуп на недвижната ствар се презема и обврска за 

преземање на работници вработени во државните органи; 
- користење на недвижната ствар за потребите на општините, општините во 

градот Скопје и градот Скопје; 
- користење на недвижната ствар од здруженија на граѓани и фондации за 

остварување на непрофитни дејности од интерес за Република Македонија; 
- користење на недвижната ствар за изведување на научни, културни и 

образовни проекти од интерес за Република Македонија; 
- користење на недвижната ствар за потребите на организациите и 

специјализираните агенции на Обединетите нации, Советот на Европа и НАТО и 



- користење на недвижна ствар за потребите и во функција на граничните 
премини. 

(3) Кога недвижната ствар е дадена во закуп на начин определен со ставот (1) 
на овој член, а недвижната ствар се користи спротивно на намената за која е дадена 
во закуп недвижната ствар со непосредна спогодба, ќе се смета дека закупецот не го 
исполнил условот од одлуката, односно договорот за закуп, што е основ за 
поништување на договорот. 

(4) Кога недвижна ствар се дава во закуп со непосредна спогодба, врз основа 
на одлука на Владата на Република Македонија, со одлуката, на предлог на 
одговорното лице на државниот орган се определува закупецот и висината на 
закупнина.

Член 42

(1) Движните ствари кои не се штетни по животната средина и здравјето, а  кои 
државните органи или правните лица основани од државата, времено или трајно 
престанале да ги користат заради неисправност, технолошка некомпатибилност, 
технолошка застареност или се вишок, можат да се дадат на користење, да се 
продадат или да се разменат.

(2) За движните ствари од став (1) на овој член кои се штетни по здравјето и 
животната средина, државниот орган корисник или правното лице основано од 
државата се должни да преземат соодветни мерки предвидени со закон, заради 
заштита на здравјето и животната средина.

(3)  За движните ствари кои поради нивната дотраеност, неупотребливост, или 
технолошка застареност не  ги користат државните органи или правните лица  
основани од државата, не можат да се  продадат или разменат, државните органи  или 
правните лица основани од државата,  врз основа на одлука за  согласност од 
Владата на Република Македонија се должни да спроведат постапка за избор  на 
правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за  собирање и/или 
транспортирање на отпад, доколку со друг закон поинаку не е определено.

(4) Владата на Република Македонија  може да  определи државен  орган или 
служба,  кој/која  во има на повеќе државни органи или правни лица основани од 
државата ќе спроведе   постапка  за  избор на  правно лице  кое врши дејност или 
поседува дозвола за  собирање и/или транспортирање на отпад,  согласно закон.

Член 52

Вредноста на движните ствари предмет на размена се утврдува од страна на 
овластен проценител согласно Законот за проценка.

V. ЕВИДЕНЦИЈА НА СТВАРИ ШТО ГИ КОРИСТАТ ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

Член 57
За стварите во државна сопственост што ги користат државните органи се води 

евиденција.

Член 58
Евиденцијата на недвижните ствари во државна сопственост што ги користат 

државните органи се востановува и води во Агенција за катастар на недвижности како 
Евидентна книга за недвижните ствари што ги користат државните органи. 

Член 59
(1) Во Евидентната книга особено се евидентираат:



-податоци за недвижната ствар (место, улица, број, катастарска општина, 
катастарска парцела, број на имотен лист, површина на земјиште, површина на 
објект);

-основ за стекнување на правото на сопственост;
-облигациони и стварни права за недвижната ствар (закуп, користење, 

плодоуживање, службености, товари, ограничувања и други права во однос на 
недвижната ствар); и

-сметководствена вредност на недвижната ствар во моментот на 
евидентирање.

(2) Податоците од Евидентната книга мора да бидат усогласени со податоците 
од Катастарот на недвижности.

Член 60

 Формата и содржината на Евидентната книга ја пропишува Владата на Република 
Македонија на предлог на Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 61

(1) Евиденција на недвижните ствари во државна сопственост востановува и 
води секој државен  орган што користи недвижни ствари во државна сопственост.

(2) Евиденцијата од став (1) на овој член се востановува и води како внатрешна 
евиденција на недвижни ствари. 

Член 62

 Внатрешната евиденција на недвижни ствари содржи:
-податоци за недвижната ствар со кои располага државниот  орган (место, 

улица, број, катастарска општина, катастарска парцела, број на имотен лист, 
површина на земјиште, површина на објект);

-основ за стекнување на правото на сопственост;
-облигациони и стварни права за недвижната ствар (закуп, користење, 

плодоуживање, службености, товари, ограничувања и други права во однос на 
недвижната ствар); и

-сметководствена вредност на недвижната ствар во моментот на 
евидентирање.

Член 63

Државните органи се должни да достават до Агенцијата за катастар на 
недвижности, податоци за сметководствената вредност на недвижните ствари со 
состојба на 31 декември во тековната година, врз основа на кои се врши промена на 
претходно евидентираната сметководствена вредност во Евидентната книга.

Член 64

Државните органи се должни податоците за промените во внатрешната 
евиденција за недвижните ствари да ги достават до Агенцијата за катастар на 
недвижности, во рок од 30 дена од денот на промената на внатрешната евиденција.

Член 65

(1) Недвижните ствари што ги користат државните органи, и правните лица 
основани од државата, за кои не може да се утврди основот за стекнување на правото 
на сопственост, се запишуваат во Катастарот на недвижности, врз основа на одлука на 
Владата на Република Македонија.



(2) Владата на Република Македонија, одлуката од став (1) на овој член, ја 
донесува на предлог на Државното правобранителство на Република Македонија.

(3) Државните органи и правните лица основани од државата, кои користат 
недвижни ствари за кои не може да се утврди основот за стекнување на правото на 
сопственост поднесуваат 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.

(4) По утврдувањето на правото на сопственост на недвижните ствари, 
Агенцијата за катастар на недвижности по службена должност ќе го запише правото на 
сопственост во Катастарот на недвижности.

Член 72

Глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на одговорното лице на државниот орган, односно органот на управување 
кој раководи со правното лице основано од државата, доколку во предвидениот рок не 
достави до Агенцијата за катастар на недвижности:

- податоци за сметководствената вредност на недвижните ствари (член 63) и

- податоци за промените во внатрешната евиденција на недвижните ствари (член 64).


