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20101452972
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 28
октомври 2010 година.
Бр. 07-4458/1
28 октомври 2010 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), во членот 2 точката 1 се менува и гласи:
„"Одземен имот" се подразбира привремено конфискуваниот имот, имотната корист и
привремено одземените предмети и конфискуваниот имот, имотната корист и одземените
предмети со правосилна одлука во кривична и прекршочна постапка;“.
Член 2
По членот 5 се додава нов наслов и нов член 5-а, кои гласат:
„Статус на вработените во Агенцијата
Член 5-а
Вработените во Агенцијата имаат статус на државни службеници.
Вработените во Агенцијата кои вршат помошни и технички работи немаат статус на
државни службеници и во однос на нивните права, обврски и одговорности од работниот
однос се применуваат одредбите од Законот за работните односи, прописите од областа на
здравственото, пензиското и инвалидското осигурување и колективен договор.“
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Член 3
Во членот 15 став 1 алинеја 5 запирката се заменува со сврзникот „и“.
Алинејата 6 се брише.
Член 4
Во членот 20 став 1 алинеја 7 зборовите: „предлага и ги извршува“ се заменуваат со
зборовите: „ги донесува“.
Во членот 23 алинеја
вработените“ се бришат.

Член 5
4 зборовите: „правата, обврските и одговорностите на

Член 6
Во членот 27 ставот 2 сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.
Член 7
Актот за внатрешна организација и актот за систематизација на работните места во
Агенцијата за управување со одземен имот да се усогласат со одредбите од овој закон во рок
од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
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