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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 СЛУЖБА ВО АРМИЈAТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијaта
на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 април
2016 година.
Бр. 08-2044/1
4 април 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА ВО
АРМИЈAТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија’’ број 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15 и 193/15), во
членот 195 сврзникот „и’’ се заменува со запирка, а по зборот „стан’’ се додаваат
зборовите: „и правото на користење на организиран превоз’’.
Член 2
Во членот 196 став (2) точката се брише и се додаваат зборовите: „и поднел барање за
откуп на стан“.
Во ставот (3) точката се брише и се додаваат зборовите: „само за проценетата вредност
на станот, согласно со ставот (5) на овој член.“.
По ставот (5) се додаваат три нови става (6), (7) и (8), кои гласат:
„(6) За становите од ставот (1) на овој член, Министерството за одбрана изработува
пресметка со која го утврдува износот на неплатената закупнина, односно надоместокот за
користење на станот од денот на неговото користење врз основа на акт на надлежен орган
до денот на поднесување на барањето за откуп, а кој износ се додава на вредноста на
станот утврдена согласно со ставот (5) на овој член.
(7) Износот од ставот (6) на овој член се утврдува во висина од 2% од проценетата
вкупна вредност на станот, за секоја година од неговото користење, а која утврдена
вкупна вредност на неплатената закупнина, односно надоместокот за користење на станот
од денот на неговото користење, се намалува за 50%.
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(8) Министерството за одбрана при субвенционирање на дел од трошоците за откуп на
стан, ја опфаќа само вредноста на станбената единица утврдена согласно со ставот (5) на
овој член, а не го опфаќа и износот на неплатената закупнина, односно надоместокот за
фактичко користење на станот утврден согласно со ставот (7) на овој член.“.
Ставот (6) станува став (9).
По ставот (7) кој станува став (10) се додава нов став (11), кој гласи:
„(11) Средствата остварени со откупот на становите од ставот (1) на овој член се
приход на Буџетот на Република Македонија.“.
Член 3
По членот 196 се додава нов член 196-а, кој гласи:
„Член 196-а
(1) Правото на откуп согласно со членот 196 од овој закон, се остварува со објавување
на интерен оглас за активниот воен и цивилен персонал кој користи станбена единица со
која располага Министерството за одбрана врз основа на акт на надлежен орган.
(2) Писмената изјава и барањето за откуп на стан од членот 196 став (2) од овој закон се
поднесуваат до министерот за одбрана или од него овластено лице во рок од 30 дена од
денот на објавување на интерниот оглас од ставот (1) на овој член.
(3) Министерот за одбрана донесува решение за откуп на станбената единица од членот
196 став (1) од овој закон, кое претставува основ за склучување на договор за
купопродажба.“.
Член 4
Во членот 198-а став (1) по зборовите: „закупнина на стан’’ сврзникот „и“ се заменува
со запирка, точката се брише и се додаваат зборовите: „и право на користење на
организиран превоз.“.
Во ставот (2) точката се брише и се додаваат зборовите: „доколку не е обезбеден
организиран превоз.’’.
Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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