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20131874621
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 УПРАВУВАЊЕ СО КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ И
ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КРИВИЧНА И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна
постапка,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27
декември 2013 година.
Бр. 07- 5106/1
27 декември 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ И ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО
КРИВИЧНА И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА
Член 1
Во Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети
во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број
98/2008, 145/10 и 104/13), во членот 1 по зборот „постапка“ се додаваат зборовите: “и
трајно одземените предмети во управна постапка“.
Член 2
Во членот 2 точка 1 по зборот „постапка“ се става запирка и се додаваат зборовите:
“како и трајно одземените предмети во управна постапка“.
Член 3
Во членот 6 став 1 алинејата 2 се менува и гласи:
“- со согласност на судот управува со привремено конфискуваниот имот и имотна
корист и привремено одземените предмети во кривична постапка со цел да се заштити
вредноста на имотот согласно со овој закон,“.
По алинејата 2 се додаваат две нови алинеи 3 и 4, кои гласат:
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“- управува со привремено конфискуваниот имот и имотна корист и одземените
предмети во прекршочна постапка со цел да се заштити вредноста на имотот согласно со
овој закон,
- управува со трајно одземени предмети во прекршочна и управна постапка согласно со
закон, освен предметите одземени во даночна постапка,“.
Член 4
Во членот 24 став 1 зборовите: “без одлагање“ се заменуваат со зборовите: “во рок од
два дена“.
Ставот 2 се менува и гласи:
“Имотот, имотната корист и предметите од ставот 1 на овој член се предаваат на
Агенцијата во рок од три дена од денот на одземањето.“
Член 5
Во членот 33 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“За продажбата на одземените хартии од вредност Управниот одбор на Агенцијата
донесува одлука за продажба на хартиите од вредност, по претходна согласност на
Владата на Република Македонија.“
Член 6
Во членот 34 став 1 по зборот “наддавање“ се додаваат зборовите: “по електронски
пат“.
Во ставот 2 зборовите: “еден дневен весник“ се заменуваат со зборовите: “два дневни
весници, од кои еден кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од
граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик“.
Член 7
Во членот 37 став 3 зборовите: “еден дневен весник“ се заменуваат со зборовите: “два
дневни весници, од кои еден кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од
граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик“.
Член 8
Во членот 38 став 1 зборот “усно“ се брише, а по зборот “наддавање“ се додаваат
зборовите: “по електронски пат“.
Во ставот 2 зборовите: “Усното јавно наддавање“ се заменуваат со зборовите: “Јавното
наддавање по електронски пат“.
Член 9
Членот 48 се менува и гласи:
“Привремено одземен недвижен имот не може да биде предмет на продажба.
Агенцијата со добиена претходна согласност на судот кој ја донел одлуката за
привремено одземање во кривична постапка ќе донесе одлука за продажба или
отстапување на привремено одземен подвижен имот во кривична постапка доколку
процени дека со чувањето на имотот се намалува неговата вредност или трошоците за
негово чување се несразмерно големи. Барањето за претходна согласност за продажба и
отстапување, Агенцијата го доставува до судот кој донел одлука за привремено одземање
подвижен имот во кривична постапка во рок од десет дена од денот на известувањето за
привремено одземениот подвижен имот во кривична постапка.
Согласноста за продажба или отстапување на привремено одземен подвижен имот во
кривична постапка судот ќе ја донесе во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на
барањето од страна на Агенцијата.
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Агенцијата по применото известување од судот или органот кој донел одлука за
привремено одземениот подвижен имот во прекршочна постапка ќе донесе одлука за
продажба или отстапување на привремено одземен подвижен имот во прекршочна
постапка доколку процени дека со чувањето на имотот се намалува неговата вредност или
трошоците за негово чување се несразмерно големи. Одлуката за продажба и отстапување
на привремено одземениот имот во прекршочна постапка Агенцијата ја донесува во рок од
15 дена од денот на известувањето за привремено одземениот подвижен имот во
прекршочна постапка.
Во случајот од ставовите 2 и 4 на овој член, Агенцијата во рок од десет дена обезбедува
процена на привремено одземениот подвижен имот од страна на овластен проценител или
Бирото за судски вештачења.“
Член 10
Во членот 49 став 3 зборовите: “став 2“ се заменуваат со зборовите:
а зборовите: “став 4“ се заменуваат со зборовите: “став 5“.

“ставови 2 и 4“,

Член 11
Во членот 51 став 1 по зборот “облека“ се става запирка и се додава зборот “обувки“.
Член 12
По членот 51 се додава нов наслов и нов член 51-а, кои гласат:
„Известување за одземени предмети
Член 51-а
Агенцијата за видот на преземените предмети ги известува државните органи,
фондовите, агенциите, дирекциите, јавните установи, независните регулаторни тела
основани од Република Македонија, трговските друштва основани од Република
Македонија и други основани од Република Македонија, како и единиците на локалната
самоуправа во рок од два дена од денот на добиеното известување од страна на судот или
органот кој донел одлука за одземање.
Државните органи, фондовите, агенциите, дирекциите, јавните установи, независните
регулаторни тела основани од Република Македонија, трговските друштва основани од
Република Македонија и други основани од Република Македонија, како и единиците на
локалната самоуправа своите потреби за предметите од ставот 1 на овој член ги најавуваат
во Агенцијата во рок од три дена од денот на добиеното известување од страна на
Агенцијата.“
Член 13
Во членот 52 став 2 по зборовите: “членот 48“ се додаваат зборовите: “став 2 и
донесена одлука од страна на Агенцијата согласно со членот 48 став 4 од овој закон“.
Член 14
Во членот 52-а по зборот “предмети“ се додаваат зборовите: “во прекршочна и управна
постапка“.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Ставот 1 на овој член не се применува за одземените предмети согласно со Законот за
даночната постапка.“
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Член 15
Во членот 59-б ставови 1, 2 и 3 зборовите: “ставови 2 и 3“ се заменуваат со зборовите:
„ставови 2, 3 и 4“.
Член 16
Државните органи, фондовите, агенциите, дирекциите, јавните установи, независните
регулаторни тела основани од Република Македонија, трговските друштва основани од
Република Македонија и други основани од Република Македонија, како и единиците на
локалната самоуправа привремено одземените предмети или одземените предмети во
кривична и прекршочна постапка за кои постапката е правосилно завршена во рок од 60
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон да го предадат на Агенцијата.
Член 17
Државните органи, фондовите, агенциите, дирекциите, јавните установи, независните
регулаторни тела основани од Република Македонија, трговските друштва основани од
Република Македонија и други основани од Република Македонија, како и единиците на
локалната самоуправа кои располагаат со одземени предмети за кои немаат доказ за
сопственост и се чуваат подолго од пет години пред денот на влегувањето во сила на овој
закон, се должни со решение одземените предмети да ги отстапат на Агенцијата.
Решението од ставот 1 на овој член треба да содржи спецификација за секој одземен
предмет за опис на видот и количината, индивидуални карактеристики, фотоалбум и
други карактеристики за поблизок опис на предметот.
Предметите од ставот 1 на овој член се предаваат на Агенцијата во рок од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на овој закон со записник за примопредавање.
Член 18
За отстапените предмети од членот 17 од овој закон Агенцијата врши објава за
продажба во рок од 30 дена од денот на приемот на решението согласно со членот 17 став
1 од овој закон.
При продажба на отстапените предмети од ставот 1 на овој член соодветно се
применуваат одредбите кои се однесуваат на продажба на одземени предмети од Законот
за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и
прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 98/2008, 145/10 и
104/13).
Член 19
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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