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ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ИМОТ НА ДРЖАВНИ
ОРГАНИ, ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Скопје, Декември 2009

Врз основа на член 1,6 ,15 и 51 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и
одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 98/08), и во согласност со член 17 од Статутот на Агенцијата за управување со
одземен имот, Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот на Република
Македонија на седницата одржана ден 02.12.2009 година го донесе следниот

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ИМОТ НА ДРЖАВНИ
ОРГАНИ, ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
член 1
Со овој Правилник се уредува начинот на отстапување на привремено одземениот имот на
државни органи, здруженија на граѓани и фондации.
Вработените во Агенцијата за управување со одземен имот (во понатамошниот
текст:Агенцијата) со конфискуваниот имот, имотна корист и одземени предмети се однесуваат како
добри домаќини и совесни стопанственици.

Член 2
Одредени поими во овој Правилник го имаат следното значење:
1. “Привремено конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети“ се подразбираат
имот, имотна корист и предмети за кои се води кривична и прекршочна постапка и за чие одземање
нема правосилна одлука.
2.”Јавни извршители на Агенцијата“ (во понатамошниот текст:извршители) се лица вработени
во Агенцијата кои го превземаат одземениот имот во кривична и прекршочна постапка и понатаму го
сместуваат во некој од складовите на Агенцијата во Република Македонија и странство.
3.“Предавач на предметите” е овластеното лице од надлежната институција која ги одзела
имот, имотна корист и предмети

2. ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ИМОТ НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ,
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Член 3

Предмет на постапување според овој Правилник се лесно расипливи одземени предмети, одземени
предмети со ограничен рок на траење, храна, лекови, земјоделски и раноградинарски култури, живи
животни, облека и безалкохолни пијалоци.

Член 4
Привремено одземените предмети во кривична и прекршочна постапка, како во член 3 од овој
Правилник Агенцијата може да ги отстапи без надоместок на државни органи, здруженија на
грагани, (хуманитарни организации) и фондации.
Директорот на Агенцијата носи решение за отстапување на привремено одземен имот на
државниот орган, здружение на грагани (хуманитарна организација),фондација кое се доставува до
Владата на Република Македонија.
Во случај кога привремено одземените предмети треба да се вратат на лицето од кои се
одземени, со правосилна одлука на судот или друг орган, институцијата на која и е отстапен
привремено одземениот имот (државниот орган, здружение на граѓани (хуманитарна
организација,фондацијата) ја надоместува проценетата вредност од решението на Агенцијата.

Член 5
Привремено одземените предмети кои се одземени во Царинска прекршочна постапка и се
работи за странска стока, и за кои не е регулиран царинскиот статус на предметите државните
органи, здруженијата на грагани (хуманитарните организации) и фондации мора веднаш да го
регулираат царинскиот статус на предметите кои се отстапуваат согласно Царинскиот закон.

Член 6
Трошоците за отстапување на привремено одземената стока на државните органи, здруженија
на граѓани (хуманитарни организации) и фондации ги сносат самите институции на кои е отстапен
привремено одземениот имот.

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен Весник на
Република Македонија”.
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