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ЗАКОН ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ 
Сл.Лист на СФРЈ бр.36 од 20.06.1990 година 

 
 
 
 
 

 
Член 1 

Cо овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за продажба на 
становите во општествена сопственост (во натамошниот текст: стан). 

 
Член 2 

Одлука за продажба на станот донесува сопственикот на станот. 
 

Член 3 
Станот може да се продаде на носителот на станарското право или со 
негова согласност на член на неговото семејно домаќинство кој е корисник 
на станот (во натамошниот текст: купувач). 
Кога повеќе лица се носители на станарско право, станот може да се 
продаде на еден од носителите на станарското право врз основа на нивна 
меѓусебна спогодба. 
Кога станот ќе се продаде на член на семејното домаќинство, носителот на 
станарското право нема право на друг општествен стан. 

 
Член 4 

Продажната цена на станот се утврдува врз основа на градежната 
вредност, трошоците за уредување на градежното земјиште, 
местоположбата и амортизацијата на станот. 
Продажната цена на станот ја утврдува сопственикот на станот. 
Купувачот има право на увид во елементите што ја образуваат продажната 
цена на станот и врз основа на тоа може, со стручно-економски докази да 
му предложи на продавачот соодветна корекција. 
Продавачот е должен предлогот на купувачот да го разгледа и во рок од 
осум дена да му ја соопшти на купувачот конечната продажна цена на 
станот. 
 

Член 5 
Станот се продава по цена утврдена во моментот на потпишувањето на 
договорот. 
Кога купувачот вложил лични средства како сопствено учество при 
стекнувањето станарско право, цената на станот се намалува за истиот 
процент со кој учествувал со личните средства при стекнувањето на 
станарското право, намален за процентот на вратените средства. 
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Поблиски прописи за начинот на утврдувањето на цената на станот 
донесува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

 
Член 6 

Меѓу сопственикот и купувачот се склучува договор за продажба на станот. 
Договорот за продажба на станот содржи особено: податоци за станот, 
цена на станот, начин на плаќање, рок на отплата и заложна изјава. 

 
Член 7 

Плаќањето на цената на станот се врши во целост или во рати. 
Кога плаќањето на цената на станот се врши во целост цената на станот 
може да се намали до 10%. 
Кога плаќањето на цената на станот се врши во рати, годишната рата не 
може да биде помала од износот на пропишаната стапка на амортизацијата 
на станот зголемен за 50%, a рокот на отплата не може да биде подолг од 
40 години. 
Долгот се пресметува во годишни рати кои се отплаќаат месечно. 
Остатокот на долгот на почетокот на секоја календарска година се 
валоризира според коефициентот на порастот на цените на мало 
дефиниран во Законот за општествениот капитал. 
Купувачот може во покус рок да го отплати станот cо плаќање на повеќе 
рати. 

 
Член 8 

Сопственикот cо општ акт поблиску ги уредува условите, начинот и 
постапката за продажбата на станот, во согласност cо овој закон. 

 
Член 9 

Средствата остварени од продажбата на станот сопственикот на станот ги 
наменува за станбена изградба. 

 
Член 10 

Средствата што ќе се остварат од продажбата на станот се водат на 
посебна сметка во деловна банка - акционерско друштво во Републиката. 

 
Член 11 

Купувачот е должен средствата од продажбата да ги уплатува на сметката 
на банката од член 10 на овој закон, а во корист на сопственикот на 
станот. 

 
Член 12 

Банката од член 10 на овој закон му издава хартии од вредност на 
сопственикот на станот во висина на средствата што се остваруваат од 
продажба на станот. 
Банката е должна на сопствениците на акциите да им обезбеди да 
управуваат со средствата остварени од продажбата на општествените 
станови. 
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Член 13 

Носителот на станарското право кој нема да го купи станот го задржува 
станарското право. 
 

Член 14 
Одлуката од член 2 на овој закон ќе се донесе во рок од два месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 
Поблиските прописи од став 3 на член 5 на овој закон ќе се донесат во рок 
од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
Општиот акт од член 3 на овој закон ќе се донесе во рок од два месеца од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 15 

Cо денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи 
Законот за условите и начинот на продажба на станбени згради и станови 
во општествена сопственост („Службен весник на СРМ" број 21/72, 14/75 и 
19/83). 

 
Член 16 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија". 


