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ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.24 од 15.02.2013 година 

 
Член 1 

Во Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ број 

95/12 и 131/12), по членот 44 се додава нов член 44-а, кој гласи: 
 

„Член 44-а“ 
(1) Кога проценетата вредност на една или повеќе недвижности кои се предмет 

на една или повеќе поврзани постапки за експропријација надминува пет 
милиони евра во денарска противвредност пресметана по средниот курс на 
Народната банка на Република Македонија во моментот на изготвување на 

извештајот за процена, а на кои сопственик или носител на имотните права на 
недвижности е ист субјект, надоместокот се исплаќа во еднакви годишни рати во 

период до пет години, според динамиката предложена од страна на предлагачот 
на експропријацијата. 
(2) Кога проценетата вредност на една или повеќе недвижности кои се предмет 

на една или повеќе поврзани постапки за експропријација надминува дваесет и 
пет милиони евра во денарска противвредност пресметана по средниот курс на 

Народната банка на Република Македонија во моментот на изготвување на 
извештајот за процена, а на кои сопственик или носител на имотните права на 
недвижности е ист субјект, надоместокот се исплаќа во еднакви годишни рати во 

период до осум години, според динамиката предложена од страна на предлагачот 
на експропријацијата. 

(3) Во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член, на сопственикот или 
носителот на имотните права на недвижностите кои се предмет на 
експропријација му се исплаќа годишна камата, по фиксна каматната стапка 

еднаква на просечната каматна стапка на тримесечните државни записи (без 
девизна клаузула) постигната во изминатите шест месеци кои ги издало 

Министерството за финансии на Република Македонија на домашниот пазар. 
Каматата започнува да тече од денот на правосилноста на актот со кој е утврдена 
висината и динамиката на исплата на средствата и се пресметува на 

неисплатениот дел од определениот надоместок. 
(4) Просечната каматна стапка ќе се пресметува како проста аритметичка средина 

од каматните стапки постигнати на аукциите од ставот (3) на овој член.“ 
 

Член 2 

Во членот 26 став (1) точка 3 по зборот “процена“ се става запирка и се додаваат 
зборовите: “како и динамика на исплата на надоместокот во случаите од членот 

44-а од овој закон“. 
 

Член 3 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за експропријација. 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 


