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ВОВЕД
I.

ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕСО
КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТИ ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ
ВО КРИВИЧНА И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА

Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка ( "Службен весник на Република
Македонија" бр. 98/08) е донесен во август 2008 година, a започна да се
применува од 1 јануари 2009 година. Со донесувањето на законот беше
формирана Агенција за управување со одземен имот, директорот на Агенцијата
беше избран кон крајот на 2008 година, а Управниот одбор на Агенцијата беше
формиран во мај 2009 година. Предвидените подзаконски акти во Законот беа
донесени од страна на Агенцијата.
Заради влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување
на Законот за државните службеници ("Службен весник на Република
Македонија" бр. 114/09) и потребата од усогласување со истиот беше донесен
Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и
прекршочна постапка ( "Службен весник на Република Македонија" бр. 145/10
со кои беше уредена материјата за опфатот на државните службеници.
Согласно заклучокот од Сто и четириесет и првата седница на Владата
на Република Македонија одржана на 16.06.2013 година Министерството за
правда беше задолжено да подготви и до Владата на Република Македонија
да достави Предлог - Закон за изменување и дополнување на Законот за
управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во
кривична и прекршочна постапка во насока на доуредување на постапките и
привремено одземениот имот, трајно одземениот имот, прекршочни одредби,
надзор, проценка од Бирото за судски вештачења и можност одземените
предмети да се отстапуваат директно на фондови, агенции, дирекции, јавни
установи, независни регулаторни тела основани од Република Македонија,
трговски друштва основани од Република Македонија и други основани од
Република Македонија како и единиците на локална самоуправа Во заклучокот
од Деведест и третата седница на Владата на Република Македонија одржана
на 30.10 .2012 година е наведена глоба во износ од 2.500 до 4.500 евра во
денарска вредност за судија кој ќе постапи спротивно од предвидениот рок од
15 дена за барање од Агенцијата . Бидејќи дисциплинска постапка за судија ја
води Судскиот совет на Република Македонија а за непостапувањето по
барање на Агенцијата за добивање на претходна согласност е причина да
Агенцијата поведе дисциплинска постапка пред надлежниот орган.
Во таа насока, во Министерството за правда беше формирана работна
група составена од претставници од повеќе институции (Агенцијата за одземен
имот, Царинската управа на Република Македонија, Јавно обвинителство на
Република Македонија, Основно обвинителство во Скопје, Основното
обвинителство за гонење на делата од организиран криминал и корупција,
Основен суд Скопје 1 во Скопје, Министерство за финансии и Министерство за
внатрешни работи), која врз основа на изнесените барања од страна на
Агенцијата за одземен имот промена на законската регулатива постапката за
уредување за постапување со привремено одземени
предмети и
отстапувањето на одземените предмети.
Работната група за изготвување на измените на законот утврди дека
потребна е измена на поголем број на одредбите во досегашниот закон и

3

додавање на нови одредби со кои ќе се регулира законски материјата која
досега не е уредена.
Согласно наведеното, Министерството за правда пристапи кон
изготвување и доставување на Закон за изменување и дополнување со Закон
за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во
кривична и прекршочна постапка, со кој ќе се овозможи целосно
функционирање на Агенцијата за одземен имот во постапките за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и
прекршочна постапка согласно закон.
II.

ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Целта на предложените законски решенија е целосно законски да се
уреди надлежноста во постапувањето на Агенцијата со одземен имот,
управувањето, користењето и располагањето со привремено конфискуваниот
имот, имотна корист и привремено одземените предмети, трајно одземените
предмети, надзорот , прекршочните одредби како и конфискуваниот имот,
имотната корист и одземените предмети со правосилна одлука во кривична и
прекршочна постапка, како и основањето, надлежноста, управувањето,
раководењето и други прашања поврзани со работата на Агенцијата за
управување со одземен имот.

III.
ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН
ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА.
Законот за измена и дополнување на Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и
прекршочна постапка нема да предизвика дополнителни финансиски
импликации по 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
За спроведувањето на овој закон не се потребни дополнителни
финансиски средства од Буџетот на Република Македонија.
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ПРЕДЛОГ - 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 РМ бр.98/08
и 145/10), во членот 27 во ставот 1 точката на крајот на реченицата се брише и
се додаваат зборовите „ или Бирото за судски вештачења на Република
Македонија ,,

Член 2
Насловот на членот 48 и членот 48 се менуваат и гласат:
„Продажба и отстапување на привремено одземен имот
Член 48
Привремено одземен недвижен имот не може да биде предмет на продажба.
Агенцијата со добиена претходна согласност на судот или органот кој ја донел
одлуката за привремено одземање ќе донесе одлука за продажба или
отстапување на привремено одземен подвижен имот доколку процени дека со
чувањето на имотот се намалува неговата вредност или трошоците за неговото
чување се несразмерно големи. Агенцијата барањето за претходна согласност
за продажба и отстапување, го доставува до судот или органот кој донел
одлука за привремено одземање подвижен имот во рок од 10 дена од денот на
добивањето на известувањето за привремено одземениот подвижен имот.
Согласноста за продажба или отстапување на привремено одземен подвижен
имот од ставот 2 на овој член судот или органот ќе ја донесе во рок од 15 дена
од денот на поднесување на барањето од страна на Агенцијата.
Агенцијата по добивањето на согласноста за продажба и отстапување на
подвижниот имот од став 3 од овој член обезбедува процена на привремено
одземениот подвижен имот од страна на овластен проценител или Бирото за
судски вештачења.

Член 3
Насловот на членот 49 и членот 49 се менуваат и гласат:
„Уплата на средствата од продажба и отстапување на привремено одземени
предмети
Член 49
Средствата добиени од продажба на привремено одземени предмети се
уплатуваат на посебна приходна сметка на Агенцијата.
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Доколку биде донесена правосилна одлука за враќање на предметот кој е
продаден, Агенцијата на сопоственикот му ги исплаќа средствата добиени од
продажбата од посебна приходна сметка на Агенцијата од став 1 на овој член.
Доколку биде донесена правосилна одлука за враќање на отстапен привремено
одземен предмет согласно член 48 став 2 од овој закон, Агенцијата на
сопственикот му ги исплаќа средствата во висина утврдена со направената
процена согласно член 48 став 4 од овој закон. ,,

Член 4
Насловот на членот 52 и членот 52 се менуваат и гласат “.
„Отстапување на одземени предмети
Член 52
Агенцијата може да отстапи одземени предмети со правосилна пресуда на
други државни органи, фондови, агенции, дирекции, јавни установи, независни
регулаторни тела основани од Република Македонија, трговски друштва
основани од Република Македонија и други основани од Република Македонија
како и единиците на локална самоуправа, по претходна согласност на Владата
на Република Македонија.
Агенцијата може да отстапи привремено одземени предмети за кои е добиена
согласност согласно член 48 од овој закон на други државни органи,фондови,
агенции, дирекции, јавни установи, независни регулаторни тела основани од
Република Македонија, трговски друштва основани од Република Македонија и
други основани од Република Македонија како и единиците на локална
самоуправа, по претходна согласност на Владата на Република Македонија.“

Член 5
По член 52 се додава нов наслов и нов член 52-а кој гласат:
,, Трајно одземени подвижни предмети
Член 52-а
Одредбите од членовите 48,49 и 52 од овој закон ќе се однесуваат и на трајно
одземени подвижни предмети согласно закон. ,,
Член 6
По главата VI се додава нова глава VI-a и нов член 59-а и нова глава VI- б и
два нови член 59 –б и 59-в кои гласат:
VI–а НАДЗОР
Член 59- а
Надзор на спроведувањето на одредбите од овој закон врши Државен управен
инспекторат.
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VI-б ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 59-б
-

Глоба во износ од 7.500 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе
му се изрече на одговорното лице во органот ако постапи спротивно на
член 48 ставовите 2 и 3 од овој закон.
Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска против вредност ќе
му се изрече на службеното лице во органот ако постапи спротивно на
член 48 ставовите 2 и 3 од овој закон.
Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска против вредност ќе
му се изрече на државниот службеник или службеното лице во органот
ако постапи спротивно на член 48 ставови 2 и 3 од овој закон.
Член 59-в

Прекршочни постапки ќе води и прекршочни санкции ќе изрече надлежен
суд.,,

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија.“
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ И
ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КРИВИЧНАИ ПРЕКРШОЧНАПОСТАПКА

I.
ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОН ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ ЗАКОНОТ
Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и
прекршочна постапка е измена во член 48,49, 52 и се додаваат нови глави VI
–A и VI – Б во кои се додаваат нови членови во Законот.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

НА

РЕШЕНИЈАТА

СОДРЖАНИ

ВО

Согласно законските одредби за кривичната материја, Законот за
кривичната постапка.

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗАКОНИ
Со донесувањето
дополнителни последици.

на

наведениот

Закон

нема

да

произлезат
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ИЗВОД НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОНФИСКУВАН
ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ И ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КРИВИЧНА И
ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА ШТО СЕ МЕНУВААТ
Член 27
Процена на вредноста на одземениот имот
По примањето на имотот, Агенцијата врши процена на неговата пазарна
вредност, при штo може да користи услуги на овластени проценители.
За висината на проценетата вредност на имотот Агенцијата го известува
надлежниот суд, Јавното обвинителство, Државното правобранителство, друг
надлежен орган и лицето од кое е одземен имотот.
Јавното обвинителство, Државното правобранителство или друга засегната
страна може да поднесе приговор за проценетата вредност до органот кој
донел одлука за одземање на имотот.
Член 48
Продажба на привремено одземен имот
Агенцијата може со претходна согласност на судот да донесе одлука за
продажба на привремено одземениот подвижен имот доколку процени дека со
чувањето на стварта се намалува неговата вредност или трошоците за негово
чување се несразмерно големи.
Привремено одземен недвижен имот не може да биде предмет на продажба.
Член 49
Уплата на средствата од продажба на привремено одземени предмети
Средствата добиени од продажба на привремено одземени предмети се
уплатуваат на посебна приходна сметка на Агенцијата.
Доколку биде донесена правосилна одлука за враќање на предметот,
Агенцијата на сопственикот му ги исплаќа средствата од ставот 1 на овој член.
Во случај средствата од ставот 1 на овој член да бидат пониски од проценетата
вредност, разликата му се исплаќа на сопственикот од средствата за резерви
на Буџетот на Агенцијата.

Член 52
Отстапување на одземени предмети со правосилна одлука
Агенцијата може да отстапи одземени предмети со правосилна одлука на други
државни органи, по претходна согласност на Владата на Република
Македонија.
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