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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 9 јуни 2015
година.
Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Бр. 08-2499/1
9 јуни 2015 година
Скопје
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, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), во членот 6 став 1 по алинејата 7 се додава нова
алинеја 8, која гласи:
,,- го дава во закуп конфискуваниот имот,“.
Член 2
По членот 11 се додава нов наслов и нов член 11-а, кои гласат:
„Размена на податоци со Агенцијата за катастар
на недвижности
Член 11-а
Агенцијата задолжително електронски се поврзува со информатичкиот систем на
Агенцијата за катастар на недвижности и ги користи нејзините услуги по електронски пат.
Агенцијата е должна веднаш по донесувањето на решението за одземање, продажба,
отстапување, закуп и друг правен акт за управување и користење на одземената
недвижност истиот да го достави по електронски пат до Агенцијата за катастар на
недвижности.
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За начинот на размена на податоците меѓу Агенцијата и Агенцијата за катастар на
недвижности се склучува меморандум за соработка меѓу Агенцијата и Агенцијата за
катастар на недвижности.“
Член 3
Во член 15 по алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:
,,-донесува одлука за продажба, отстапување и закуп на сите одземени предмети и
други одлуки кои се однесуваат на конфискуваниот имот и работењето на Агенцијата,“.
Член 4
По членот 28 се додава нов наслов и нов член 28-а, кои гласат:
,,Извршување на правосилни пресуди
за конфискувана имотна корист
Член 28- а
По известување и налог на судот Агенцијата ги извршува правосилните пресуди, со кои
е наложено конфискација на имотна корист во кривичната постапка.
Доколку лицето доброволно не ја платило имотната корист прибавена со кривично дело
во рокот даден во пресудата, Агенцијата пристапува кон извршување на истата со барање
на податоци за имотот на лицето во банки, Агенцијата за катастар на недвижности,
Централниот Регистар на Република Македонија, Централниот депозитар за хартии од
вредност и други прави лица и државни органи од кои можат да се прибават податоци за
имотот.
Физичкото лице од кое е наложено да се конфискува имотна корист, доколку е
вработено или е во пензија, а нема друг имот кој го поседува, има право да достави барање
до Агенцијата за одземање на износ од една третина од плата или од пензијата секој
месец, по кое барање директорот на Агенцијата е должен да донесе решение за
одобрување на барањето во рок од 15 дена од денот на поднесување на барањето.
На барање на физичкото или правното лице од кое е наложено да се конфискува имотна
корист, директорот на Агенцијата може да склучи спогодба за наплата на имотната корист
на рати.
Во зависност од паричните средства кои треба да се наплатат плаќање може да биде
најмногу на 24 рати, по претходна дадена согласност на решението од ставот 3 на овој член
од Управниот одбор на Агенцијата.
Доколку од физичкото или правното лице треба да се конфискува имотна корист во износ
до 1.000.000,00 денари, плаќањето може да биде до 12 рати.
Доколку од физичкото или правното лице треба да се конфискува имотна корист во износ
над 1.000.000,00 денари, плаќањето може да биде до 24 рати.
Доколку правното или физичкото лице не плати една рата согласно со спогодбата,
Агенцијата ќе пристапи кон присилна наплата на конфискуваната имотна корист.
Одобрување на плаќање на рати за наплата на парични средства по основ на
конфискација на имотна корист со правосилна пресуда, Агенцијата ќе изврши само на
физички и правни лица кое не поседуваат парични средства и имот.“
Член 5
Насловот на членот 30 се менува и гласи:
„Постапување со одземени скапоцени камења и благородни метали (злато и сребро)“.
Член 6
Во членот 30 став 2 се менува и гласи:
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,,По правосилноста на одлуката одземеното злато Агенцијата го отстапува на
Народната банка на Република Македонија заради претопување на монетарно злато, а по
правосилноста на одлуките за одземеното сребро и скапоцени камења, Агенцијата ги
продава по пат на јавно надавање согласно со одредбите од овој закон со кои е уредена
постапката за продажба на одземени предмети.“
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Предметите од ставот 2 на овај член до положување на цената од страна на купувачот се
чуваат во Народната банка на Република Македонија.“
Член 7
По членот 38 се додава нов наслов и нов член 38-а, кои гласат:
„Давање во закуп на одземена недвижност
Член 38-а
Одземените недвижности може да се дадат и во закуп.
Давањето во закуп на одземените недвижности се врши со јавно наддавање по
електронски пат.
Висината на вкупната почетна цена на закупнината изнесува 0,5% од проценетата
вкупна вредност за месечна закупнина на одземената недвижност.
Во постапката за давање во закуп на одземените недвижности со јавно наддавање
соодветно се применуваат одредбите од овој закон кои се однесуваат на продажба на
одземени недвижности со јавно наддавање.“
Член 8
Во член 48 по ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:
,,Агенцијата ги известува Судскиот совет на Република Македонија и Советот за
утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија за
непостапување на судот по однос на барањето за согласност за отстапување и продажба
согласно со членот 48 од овој закон.“
Член 9
По членот 48 се додава нов наслов и нов член 48-а, кои гласат:
,,Постапување со привремено одземена жива стока, саден и семенски материјал,
земјоделски и рано градинарски производи и производи за заштита на растенијата.
Член 48-а
За одземени предмети како жива стока, саден и семенски материјал, земјоделски и рано
градинарски култури, производи за заштита на растенија и други слични предмети за кои
трошоците за чување се несразмерно големи и Агенцијата нема услови да ги чува поради
специфичност на одземените предмети, Агенцијата веднаш по известувањето за одземање
на вакви предмети:
- ги отстапува на чување на државен орган, или правно лице кои поседуваат соодветни
услови за чување (ветеринарна станица, земјоделски трговски друштва и слично.) и
- обезбедува мислење со задолжителен наод од Агенцијата за храна и ветеринарство на
Република Македонија за продавање или уништување на предметите.
По добиеното мислење од Агенцијата за храна и ветеринарство на Република
Македонија, Агенцијата постапува по насоките од наодот од ставот 1 алинеја 2 на овој член,
а согласно со одредбите од овој закон.“
Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
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