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Вовед 
 
I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 

ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
  

 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 беше формиран во мај 2009 година. Предвидените 
подзаконски акти во Законот беа донесени од страна на Агенцијата. 
 Согласно Законот вработените во Агенцијата не влегуваат во редот на 
државните службеници. Во однoс на нивните права, обврски и одговорности 
од нивниот работен однос, освен одредбите од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и 
прекршочна постапка се применуваат и одредбите од Законот за работните 
односи и прописите од областа на здравственото, пензиското и инвалидското 
осигурување. 
 Со влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на 
Законот за државните службеници ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 114/09) се изврши измена на членовите 3 и 3-а  во кои е 
уредена материјата за опфатот на државните службеници. 

 Имајќи го во предвид наведеното, а со оглед на фактот дека Законот за 
изменување и дополнување на Законот за државните службеници ( "Службен 
весник на Република Македонија" бр. 114/09) се наметна потребата од 
донесување Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и 
прекршочна постапка. 
 
II.   ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 
 
 Целта на предложените законски решенија е да се усогласи Законот за 
управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка со Законот за државните службеници. 
 Покрај наведените измени во Предлог-законот се врши и техничко 
подобрување на неговиот текст. 
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III.  ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН 
ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА. 
 
 Предлогот на закон за изменување 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  
 
 
V.  ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛАТИВИ ОД ДРУГИ ПРАВНИ СИСТЕМИ И 
УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН СО ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА 
УНИЈА 
 
 Предложените решенија во предлог Законот не се предмет на 
усогласување со правото на Европската Унија.     
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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 
Република Македонија“ бр.98/08) во член 2  точката 1 се менува и гласи: 

„1. "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. “  

 
Член 3 

 
Во член 15 став 1 во алинејата 5 запирката се заменува со зборот „и“. 
Алинејата 6 се брише. 

 
 

Член  4 
 

Во член 20 став 1 во алинејата 7 зборовите „предлага и ги извршува“ се 
заменуваат со зборовите „ги донесува“. 
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Член 5 
 

Во член 23 во алинејата 4 зборовите „правата, обврските и 
одговорностите на вработените,“ се бришат. 

 
 

Член 6 
 

Во член 27 во ставот 2 зборот „или“ се заменува со зборот „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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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ  
 
 

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНОТ 
  
 Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за 
управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка е структуиран во осум членови. 
 Со членот 1 се врши техничко подобрување на текстот на Законот за 
управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка. 
 Со членот 2 од Предлог-законот се врши усогласување на Законот за 
управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка со членовите 3 и 3-а од Законот за државните 
службеници. Имено, во овој член од предлогот се пропишува дека вработените 
во Агенцијата за управување со одземен имот имаат статус на државни 
службеници, освен оние кои вршат помошни и технички работи 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.   
 Со членот 3 од Предлог-законот се брише надлежноста на Управниот 
одбор на Агенцијата за управување со одземен имот за донесување на актите 
за организација и систематизација на работните места на вработените во 
Агенцијата и оваа надлежност со членот 4 од Предлог-законот се пренесува на 
директорот на Агенцијата. 
 Во членот 5 се брише материјата за правата, обврските и одговорностите на 
вработените во Агенцијата уредени во Статутот, со оглед дека оваа материја е 
уредена со  Законот за државните службеници 
 Со членот 6 се врши техничко подобрување на текстот на Законот за 
управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка. 

 Во членот 7 во Предлог Законот е пропишано дека 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. 

Со членот 8 се уредува влегувањето во сила на Законот. 
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II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ 
 
         Решенијата содржани во Предлог Законот се пропишани во согласност 
со членовите 3 и 3-а од Законот за државните службеници. 
 
III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗАКОНИ 
 
 Со донесувањето на наведениот Закон нема да произлезат 
дополнителни последици. 
 


