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В   О   В  Е   Д 

 
  При крајот на 90-тите години од 20-от век, под влијание на светските процеси за 

демократизирање на општествата и за проширување на степенот   на уживањето и заштитата 

на на човековите права, во Република Северна Македонија постепено созреваше свеста за 

тоа дека треба да се напуштат закржлавените форми на управување со општеството и 

социјалистичкото уредување на државата со негирање на приватната сопственост и 

плурализмот во политичкиот процес со учество на повеќе политички партии.  
 Врз основа на напливот на таквите идеи, а и со оглед на општествените состојби и 

процеси во нашата земја, при крајот на 1989 година во Македонија е одржан 10-тиот 

Конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија, кој оцени дека дотогашниот проект на 

социјализмот (општествената сопственост, самоуправниот социјализам и еднопартиската 

држава) доживеал неуспех и дека излезот треба да се бара во структурни промени, 

воведување на мешовито стопанство, пазарна економија и повеќепартиска демократија. 

Посебно е значајно што овој Конгрес се заложи за демократски социјализам, за напуштање 

на монополската позиција на Сојузот на комунистите утврдена со Уставот и за слобода на 

политичкото организирање и здружување. 

 Релаксацијата во делувањето на сите општествени фактори после овој Конгрес 

набрзо доведе и до созревање на свеста за потребата од менување и во уставните основи на 

општественито и политичкиот поредок во Република Македонија. Во таа смисла, Уставните 

амандмани од 1990 година на Уставот на СРМ од 1974 година, во уште недозреаната клима 

да се постигне тотално напуштање на одредени парадигми за социјалистичко општествено 

уредување на државата, промовираа дека се гарантираат сите форми на сопственост и дека 

сите форми на сопствност се рамноправни, со тоа што се уште ја задржаа како таква и 

општествената сопственост. Тоа се гледа од Уставниот амандман 59 со кој во точка 2е 

одредено дека сопственосните права и обврски спрема средствата во општествена 

сопственост и условите под кои можат над тие средства да се стекнуваат други форми на 

сопственост се уредувааат со сојузен закон. При тоа, провејува ориентациајата кон 

промовирањето на државната сопственот, бидејќи се прогласува дека природните богатства 

и добрата во општа употреба се во општествена или државна сопственост со тоа што 



овластувањата и обврските спрема средствата во државна сопственост се уредуваат со 

закон. 

 Ова веќе преставува ориентација кон постепено напуштање на безличноста на 

субјектот на општествената сопственост и создавање претпоставки, таму каде што е тоа 

можно, на сопственоста да и се даде и субјект кој ќе ја преставува т.е. да се определи нејзин 

носител. 

 Меѓутоа, релаксацијата што би се постигнала со ваквите политички стојалишта и 

одредби на Уставот, не можеше да се ефектуира доколку не се предвидеше и политички 

плурализам изразен преку делувањето на повеќе субјекти во политичкиот процес. Во таа 

смисла со Амандманот 70, во точка 7, беше прогласено дека е загарантирана слободата на 

политичкото здружување и дејствување, а начинот на остварувањето на слободата на 

политичко организирање и дејствување, беше пропишано дека се уредува со Закон. 

 Овие Уставни амандмани ја создадоа и правната основа за организирање на 

политички партии што беше овозможено и со донесувањето на соодветниот закон за 

организирање на граѓаните во политички партии. На тој начин беше овозможено во 

изборите во 1990 година да се јават повеќе политички субјекти во лицето на повеќе 

политички партии, така што уште во почетокот на 1990 година беше формирана Лигата за 

демократија, а веднаш потоа постепено беа формирани и други партии. 

 Од аспект на проблематиката што се обработува во овој труд од значење е дека сите 

тие партии се заложија за структурна реорганизација во стопанството, за 

претприемништвото и слободно делување на пазарните закономерности, а исто така и за 

приватизација преку приватизирање на општествениот капитал како и за враќање на 

одземените имоти преку процесот на денационализација. Од програмите на сите политички 

партии произлегува дека денационализацијата како облик на реприватизација на 

сопствноста е изразена низ барањата за донесување на закони со кои на сопствениците ќе 

им се врати земјата, индустриските погони, дуќаните, аптеките и слично, или ќе им се 

исплати справедлив надомест спрема нивната тогашна пазарна вредност и тоа или во пари 

или акции, односно за реален надоместок на национализираните и експроприраните 

недвижности, за бришење, односно укинување на ограничувањата на земјишниот 

максимум, враќање на земјата и другите недвижности  одземени поради  пропишаниот 

земјишни максимум и други политички причини, враќање на одземените утрини и шуми во 

сопственост на селата и т.н. 



 Имено, состојбите во земјата по однос на укинување на приватната сопственост 

преку присилно одземање на имотите и на укинување политичкиот плурализам, беа 

остварени со истерувањето на фашстичкиот окупатор при крајот на 1944 година. При тоа, 

како предводник на Народно ослободителната борба на народите на Југославија во чиј 

состав беше и Македонија, Комунистичката партија на Југославија  со освојувањето на 

државната власт, прогласи дека таа борба беше обележана и со идеолошкиот предзнак како 

социјалистичка револуција заснована на марксистичко-ленинистичката идеологија за 

социјалистичко уредување на општество, по што, со присилни средства се пријде кон 

обезвластување на сопствениците, укинување на политичкиот плурализам и други мерки 

чија цел требаше да биде изградба на бескласно општество. 

 Учењето на марксизмот-ленинизмот, во науката именуванао како, научен 

социјализам”, се заснова на концепцијата за таков општествен развиток, во кој се создаваат 

претпоставки за укинување на капиталистичкото општествено уредување и преминување 

на општеството во едно повисоко - социјалистичко општествено уредување. Ваквата 

идеологија всушност прествавуваше основа на политиката на работничкото движење кое 

требаше да стане класно свесно движење насочено кон укинување на капитализмот и 

капиталистичките односи и создавање на ново социјалистичко општество. Во економска 

смисла, историската улога на работничката класа на власт во веќе развиениот капитализам, 

би требало да биде постоечките тенденциии кон концентрација и централизација на 

капиталот, да ги доведе докрај и да воспостави општествена контрола на производството и 

распределбата. Како последица на укинувањето на приватната сопственост на средствата 

на производство, трудот би станал, што всушност и е, единствен извор за егзистенцијата на 

членовите на општесттвото. Ленин го разработил ова учење со тоа што, според него 

социјализмот кој се зацврстува после победата на пролетерската револуција и кој што 

израснува од капиталистичките услови, воспоставува пред се општествена сопственост на 

средствата за прозиводство и ја укинува експлоатацијата  на човека од човек При тоа, тој ја 

разработил општата теорија на социјалистичката пролетерска револуција, докажувајќи, 

покрај останатото дека постои теоретска и практична можност на победа на пролетерската 

револуција само во една земја и во недоволно развиени производни сили.  

 Овие поставки на учењето на, научниот социјализам, беа вградени и во програмата 

на Комунистичката партија на Југославија така што во време на нејзиното доаѓање на власт, 

со победата над фашизмот таа прокламира дека се работи за социјалистичка револуција т.е. 



за квалитетни промени на капиталистичките општествени односи, а особено во економската 

сфера, во начинот на производството, во сопственоста на средствата за производство и во 

политичките процеси и во другите односи во општеството. 

 Прокламирајќи ги овие идеолошки парадигми, преку организираната државна власт, 

со присилни средства, се пријде кон обезвластување на сопствениците на капиталот преку 

различни основи на одземање на приватната сопственост како и со национализација на 

градежното земјиште, со што и се формира преовладувачкиот фонд на државна сопственост 

во тие области. Законските мерки со кои беше спроведувано обезвластувањето на 

приватните сопственици на капиталот и на одземањето на земјата беа различни, така што 

одредени од нив претставуваа групен зафат во средствата за производство, а други 

поединечно одземање  на сопственоста, но сите беа обоени  со идеолошкиот предзнак за 

социјалистичка преобразба  на опшеството и воспоставување клучна улога на државата во 

натамошниот развој на општествените односи на Југославија, а и во Македонија како една 

од републиките во  нејзиниот состав. 

 Групниот зафат во средствата за производство со цел изменување на сопственичката 

структура во горе споменатата смисла, беше спроведуван и тоа преку: 

 а) двете аграрни реформи во 1945 и 1953 год, со кои се извршија промени во 

земјишната сопственост со преоѓање на големите поседи во сопственост на државата и со 

распределување на дел од одземеното земјоделско земјиште на лицата кои немаат такво 

земјиште; 

 б) национализацијата на приватните стопански претпријатија во 1946 и во 1948 

година;  

 в) одземањето на големите сточни поседи во 1948 година;  

 г) национализација на градежното земјите во1958 година и  

 д) национализацијата на наемните згради (станбени и деловни) во 1958 година.  

 Поединечно одземање и ограничување на приватната сопственост со идеолошки 

предзнак - изградба на социјалистичката сопственост представуваа: конфискацијата, 

експропријација на одделни недвижности со незнатен надомест, кој често не беше 

исплатуван, арондацијата, комасацијата, секвестрацијата, па и преминувањето на 

приватниот имот во државна (општествена) сопственост без правна основа кога неговите 

сопственици не го користеле подолго време а го користело општствено правно лице итн. 



Поединечно одземање  на приватната сопственост  преку  казнените мерки, односно 

санкциите што ги погодуваа одредени лица заради извесно однесување, исто така беше 

обоено  со напред споменатиот идеолошки предзнак, поради што се спроведуваше 

ригорозно, често пати дури и без запазување на законитоста  од тогаш постоечките  закони, 

меѓу кои спаѓаат  изречените казни или санкции проследени со целосна или делумна  

конфискација на имотот, одземање на непријателскиот имот од лицата соработници на 

окупаторот, одземањето на воената печалба, одземањето на имотот со  одземање на 

државјанството на офицерите на кралската војска и слично. 

 Како последица на тие зафати, според нецелосните информации од 1995 година на 

Министерството за финансии, со прописите за аграрна реформа биле одземени 74.081 

хектари земјоделско и шумско земјиште, пасишта и утрини, 285 згради и 169 други 

стопански згради, а преку експропријација одземени се 6.340 хектари, со конфискација 

4.260 и преку арондација 10.977 хектари земја итн. 

 Со Законот за национализација на приватните стопански претпријатија одземени се 

105 стопански субјекти или 505 објекти (производни погони, хотели, ресторани, воденици) 

со опремата и стоката што се наоѓала во нив.  

Со Законот за национализација на наемните згради и градежното земјиште, од 

сопствениците биле одземени 226 станбени згради, 248 станови и 653 деловни згради и 

деловни простории. 

Фондот на државната сопственост беше прошируван со некои други мерки, односно 

прописи во кои е јасно изразена споменатата идеолошка обоеност како што се на пример: 

прописите за постапување со напуштениот имот за време на окупацијата; одземање на 

имотот на бившите здруженија; пречекорување, преку правни дела и наследување, на 

максимумот на недвижности што можеа да бидат во приватна сопственост со правни дела, 

наследување и т.н. 

 Во стварниот живот, радикалистичкиот концепт на ортодоксниот комунизам како 

концепт на револуционерно, насилно укинување на основните структури на постоечкиот 

свет, пред се: укинување на стоковото производство, како наводно анархично, со помош на 

командна централно планска економија; укинување на приватната сопственост и 

воспоставување на колективна сопствност, елиминација на владеење на правото и 

воведување на авторитетот на револуционерната волја; отстранување на легално 

признатиот политички плурализам како наводно идеолошки привид чија функција е 



прикривање на стварното владеење на партикуларните интереси на капиталистичката класа 

и воспоставување на еднопартиски монопол; пригушување на принципот на слободната 

критичка јавност со своевиден обид за реализација на идеите на апсолутното знаење, сепак 

не можеше да ја најде својата потпора во обичната, нормалната перцепција на времето. Во 

перманентната револуција која беше прокламирана како идеја на воздигнување на 

секојдневието како обичен, профан, прагматичен и повторлив живот на ниво на вечната 

историја во која човековата егзистенција може да се искаже само во рамките на 

извонредното празнично, ентузијастичко, неповторливо поимање, му противречеше 

секојдневието опфатено со борбата како да се постигне тоа барем пристојно да се живее. 

Поради тоа, комунистичката идеологија мораше со текот на времето се повеќе и повеќе да 

отстапува под се поголемиот притисок на нескротливите сили на животот, за да на крај 

капитулира пред историјата и да деминисионира. Општеството во кое требаше да биде 

остварен идентитет меѓу оние кои што владееа и оние со кои што се владееше, се претвори 

во општество во кое повеќе ниту сеопштата мобилизација на стравот не можеше да ги 

натера масите на согласност, така што повеќе ни репресивните апарати на таквото 

организирано општество не можеа да го сочуваат воспоставениот поредок. 

 Иако формално овие општества кои се нарекувале социјалистички, ја укинале 

експлоатацијата на човека од човек и приватната сопственост, ја одстраниле безработицата 

и решиле голем број сложени проблеми, сепак не можеа да го постигнат очекуваниот 

пресврт во општествата, бидејќи одсуствуваше стимулот на трудот, катстрофално беше 

ниска продуктивноста на трудот и ефикасноста на општественото производство, а е закочен 

научно-техничкиот прогрес, што е последица на давање примат на политиката на државата 

и на присилата за сметка на правото. 

 Ваквите последици цо општествениот ситем на реалсоцијалистичкиот свет, услови 

и во Република Македонија да се појават политички субјекти кое своето политичко 

делување во општеството го засноваа главно на иделогијата на либерализмот, чии елементи, 

главно се приватната сопственост, индивидуализмот, слободата, разумот, еднаквоста 

(егалитетот), толеранцијата, согласноста и конституционализмот. 

 Со напуштањето  на  идеолошката  определеност  за изградба  на  социјалистичко 

општество, уште пред осамостојувањето на Република Македонија, а особено  потоа, за што 

претпоставки се создадоа со донесување на Уставот на РМ во 1991 год., условени со 

идеолошката определба  за изградба на општество  засновано врз правото  на сопственост 



и политички плурализм, се создадоа  политички, општествени  и правни основи  за 

реприватизација  во рамките на која требаше да им се врати  или надомести одземеното на 

бившите сопственици, односно на нивните  наследници, т.е. да се изврши  

денационализација. Мегутоа, процесите во тој поглед се движеа многу споро, иако со 

Уставниот закон за спроведување на уставот на Р.М.  од 1991 год. беше предвидено дека во 

рок од шест месеци од денот на прогласување на Уставот, меѓу другото, ќе се донесе и закон 

за начинот на трансформацијата на општествената сопственост. Ваквото нешто создаде 

чувство на сомнеж кај поранешните сопственици на одземените имоти, односно кај нивните 

наследници дали кај оние фактори кои беа лево ориентирани и на власт до 1999 година, 

постои вистинска политичка волја за спроведување на денационализацијата, кое нешто 

можеби и придонесе на изборите од крајот на 1998 година победа да извојуваат десно 

ориентираните партии.     

Сепак, поаѓајки од политичката определеност и свеста дека ќе се изврши 

денационализација на одземените имоти, во законите кои пропишуваа конкретни мерки за 

преминување од општествената во приватна сопственост на одредени недвижности, 

односно за трансформација на општествените претпријатија, се предвидуваа мерки за 

заштита на правото на поранешните сопственици на одземените имоти. Така, такви мерки 

беа пропишувани во Законот за продажба на становите и станбените згради во општествена 

сопственост од 1992 год., во Законот за трансформација на претпријатијата со општествен 

капитал од 1993 год., во Законот за продажба на деловни згради и деловни простории на 

РМ од 1994 год., а подоцна и во Законот за земјоделско земјиште од 1998 год. Заштита од 

таа смисла е пропишана и во Законот за денационализација од 1998 год.  

 Конечно за да се отпочне денационализација на одземените имоти, во април 1998 

год. беше донесен и Законот за денационализација, кој меѓу тоа не беше спроведен поради 

извесни недоречености, недоследности и спротивности со Уставот на РМ, како и поради 

политичките колебања за доследна примена на денационализацијата, условени наводно со 

финасиските неможности на државата да го репарира одземеното. Овие причини, а и други, 

кои не беа јавно искажани од тогаш владеачкиот политички фактор, доведоа до тоа и да не 

бидат донесени подзаконски акти за негово спроведување, што беше и формална пречка за 

отпочнување со процесот на денационализација. 

 Уставниот суд на Р.М., по поведувањето на постапката за оценување на уставноста 

на некои одредби на тој Закон во декември 1998 год., конечно во март 1999 год. укина 



бројни одредби од него. На тој начин беа создадени нормативни претпоставки Законот за 

денационализација да претрпи измени и дополнувања кои беа изгласани во мај 2000 год., а 

подоцна, во истата година, беше објавен и пречистен текст на тој Закон, заедно со 

подзаконските прописи за негово спроведување. Меѓутоа, со тоа, законодавството за 

денационализација не беше докрај заокружено, што конечно беше сторено со Законот за 

градежното земјиште од 2001 год., во кој беа содржани одредби, покрај оние одредби од 

Законот за денационализација, за враќање на градежното земјиште под одредени услови, во 

сопственост на поранешните сопственици, што беше конечно дооформено и со Законот за 

приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост од 2005 година. 

 Напред наведените општествени процеси, политичките превирања и уставните и 

законски решенија во нашата земја во врска со одземањето на приватните имоти и 

претпријатија во периодот после 1945 година,, и определбите, после донесувањето на 

Уставот  од 1991 год., за нивно враќање, несомнено се поврзани и со транзициските процеси 

во другите бивши социјалистички држави, посебно во државите кои настанаа со распадот 

на бившата СФРЈ (Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора) како и 

на некои други  европски земји како на пример Источна Германија припоена кон Сојузна 

Република Германија, Полска, Чешка Словачка, Унгарија, Романија, Бугарија и други.   

 Со оглед на тоа, како неопходно се наметна потребата од проучување на облиците 

на сопственоста преку влијанието на тие облици од страна на политиката и правото кое го 

создава политиката но не само кај нас, туку и во тие земји, како и развојните процеси на 

политичката свест за спроведување на постапките за оствараувањето на правотона 

сопственост како едно од основните права на човекот во нашата земја, и евентуално да се 

укаже на недоследностите и можностите за нивно надминување, 

 Поради тоа, основна цел на овој труд е на систематски начин да се обработат и 

прикажат идеолошко-политичките и општествените основи  на подржавувањето на 

приватната сопственост, прашањата и проблемите кои законодавно се решени  и кои се 

појавиле од досегашната практика на примената на законите посебно оние за 

денационализација условени и од политичко-правни причини во нашата земја, а и 

компаративно - во земјите во кои таа е вршена, и во заклучоците да се посочи она што е 

констатирано за да се укаже, со оглед на тоа што процесот на денационализација барем во 

однос на конечното нејзино завршување се уште трае, на насоките за доследно и 

справедливо завршување на денационализацијата.  



 Во таа смисла  и систематиката ќе ги одрази насоките зацртани за проучување на 

оваа проблематика, посебно осврнувајќи се на политичките аспекти на национализацијата, 

односно на денационализацијата, како и правните основи за присилното одземање на 

имотите, односно за денационализацијата. 

  Со оглед на претходно наведеното, во овој труд изнесената проблематика ќе биде 

елаборирана според одредена систематика, за да може посеопфатно да се согледаат 

општествените процеси кои доведоа до присилно одземање на имотите во корист на 

државата (поопштествување) формирањето на обликот на државна сопственост, 

општествена сопственост и односно обратно - до спроведување на денационализацијата т.е. 

до враќање или давање надомест за така присилно одземените имоти. 

 Поради тоа, ќе бидат презентирани одредени опсервации за основите на политичкото 

делување заради присилно одземање, односно денационализација на присилно одземените 

имоти, посебно од аспект на идеологиите како основа на практиката на општествените 

процеси и појави, субјективните фактори - политичките партии кои усвојувајќи одредени 

идеологија се носители на тие појави и процеси и се друго што е поврзано со таа 

проблематика.  

 Натаму, ќе биде елаборирана идеолошко-политичката и правна заснованост на 

присилното одземање на имотите, посебно за уставната заснованост и мерките со кои е 

спроведувано присилното одземање на имотите, 

 После донесувањето на Уставот на РМ од 1991 година и созревањето на свеста дека 

треба да се пријде кон денационализација заради остварување на уставнот начело за правото 

на сопственост преку непоходно обезбедување на поранешните сопственици од зафати и 

располагања со присилно одземените имоти, што требаше да придонесе кон тоа тие имоти 

што повеќе да бидат враќани во натурален вид,  

 Односите кои настануваат врз основа на преодните и завршните одредби од Законот 

за денационализација, а посебно обезбедување на правата на носителите на станарското 

право во денационализаираните станови исто така ќе биде елаборирано а заклучните 

согледувања на овој труд ќе содржат приказ на се она што е согледано  во предходната 

обработка во одделните глави  од трудот, со тоа што ке биде укажано на  политичко - 

правните аспекти на облиците на сопственост  така што да се добие една заокружена целина 

во согледувањата на овој особено значаен општествено-политички и правен процес во 

нашата земја.   



ГЛАВА ПРВА 

 

ОСНОВИТЕ НА ПОЛИТИЧКОТО ДЕЛУВАЊЕ ПО 1944 г. И НЕГОВО 

ВЛИЈАНИЕТО НА ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 

 

Вовед 

 

 Присилното одземање на имотите после извршената социјалистичка револуција во 

бившата Југославија, како парадигма  која прозлегуваше од марксистичко-ленинистичката 

идеологија за изградба на бескласно општество, т.е. од идеологијата на таканаречениот 

,,научен социјализам”, беше спроведувано врз основа на правно организирани методи, но 

сепак со брутално  непочитување и газење на основните човекови права, посебно на правото 

на сопственост како основно економско и социјално право, на кое се базираат современите 

цивилни општества.  

 Спротивно на тоа, врз основа на идеологијата за изградба на општество кое ќе се 

заснова на идеите на либерализмот, враќањето на присилно одземените имоти т.е. 

денационализацијата на тие имоти се засноваше на парадигмата дека приватната 

сопственост претставува основа за современо цивилно општество, кое се заснова на 

постоење на правна и демократска држава во која се остваруваат политичките слободи и 

права на граѓаните, како и економските, социјалните и културните права, со почитување на 

правните норми чие средиште е човекот - граѓанин со соодветна заштита од страна на 

организираната државна принуда. 

 Во врска со обработувањето на проблематиката во овој труд, предимствено се има 

предвид дека во практичниот живот политичките партии се оној субјективен фактор преку 

кој е можно да се остварат одредени идеологии, особено оние кои имаат претензии да 

извршат битни структурни промени во општествено-политичкиот и економскиот живот на 

одредено општество. Тие играат најзначајна улога во процесот на политичкото, 

регрутирање”, мобилизираат, армија” луѓе во процесот на политичкото партиципирање, 

директно влијаат врз (не)успехот на политичката заедница. Со агрегација на своите 

интереси во политичките платформи и со предизборните ветувања, политичките партии им 

овозможуваат на граѓаните да го изберат начинот на кој ќе бидат владејани, но и содржината 

на институциите која ќе владее со нив.  



 Во битието на секоја политичка партија идеологијата преставува еден од основните 

елементи за чие остварување таа учествува во политичкиот процес. Меѓутоа, самата 

идеологија без можности таа да се спроведе, понекогаш дури и по присилен пат, неминовно 

условува делувањето на одредена партија да се состои во освојувањето на власта, за да се 

здобие со моќ заради спроведување на целите кои произлегуваат од идеологијата што ја 

прифаќа односната партија. 

 Презентирањето на идеологијата која застапува одредена политичка партија т.е. 

нејзиниот излез на политичката сцена, неминовно бара таа да покаже која е и што сака, 

односно да создаде претпоставки за стекнување т.н. легитимизациска основа. Тоа е 

потребно затоашто редовно (иако не секогаш) легитимизациска основа претставуваат 

извесни идеали на епохата зависно од тоа на што се дава приоритет во одредени периоди. 

 Излегувањето на политичката партија на политичката сцена всушност се прави на 

два начини 1) преку политичките програми и 2) преку конкретните политички акции што 

одговараат на нивната природа и општествена состојба. Практично, политичката 

физиономија и општественото битие, па и идеологијата која ја прифаќа одредена партија, 

најчесто може да се утврдат според нејзината политичка програма. Имено, во политичката 

програма како најопшта политичка визија, се назначуваат правците на политичката акција, 

но во исто време во неа се назначуваат и очекувањата и желбите на политичката партија во 

однос на општеството, односно се дефинира како таа ги гледа основните општествени 

проблеми.  Затоа, појдовна поставка е дека политичката програма преставува 

легитимизациска основа на политичката партија и преку неа таа станува примарно 

препознатлива. 

 Поаѓајки од овие поставки, несомнено, како предмет за обработување во овој труд 

се постави и потребата за проучување на прашањата за тоа што преставува идеологијата, а 

посебно политичката идеологија и на кој начин можат во општествената стварност да се 

остварат парадигмите кои произлегуваат од една или друга идеологија, кои се оние 

општествени сили преку кои тие можат да се остварат и кои се инструментите за нивното 

остварување. Секако, тука се имаат предвид и интересните групи како и моќта на интересот 

како основна нитка на поврзаност со политичките партии, така што во трудов ќе се даде 

осврт на тие прашања, онолку колку што е потребно за целите за кои се врши ова 

проучување  



 Според ваквите согледувања, несомнено е дека на прво место, она што треба да се 

согледа и разјасни кај делувањето на политичките партии во врска со освојувањето на 

власта и спроведувањето на нејзината програма во едно општество, е идеологијата, а уште 

поблиску - политичката идеологија. 

  

 1.-Сфаќања за идеологијата, односно за политичката идеологија 

 

 Пошироката расправа за идеологијата не е предмет на елаборирање во овој труд, така 

што поимањата за идеологијата овде ќе се презентираат само толку колку што е потребно 

за да може да се укаже на идеолошките основи, односно на процесите за присилно одземање 

на имотите (идеологија на марксизмот-ленинизмот), односно на процесите за 

денационализација на присилно одземените имоти (идеологија на либерализмот). 

 Според одредени учења, идеологијата од која се инспирира политичката партија 

може да се сфати како систем на уверувања, на идеи и на претстави за општеството и за 

уредување на општествените односи преку кои општествените групи (класи, слоеви) ги 

изразуваат своите интереси.  Значи, идеологијата е главно заинтересирана за 

интересот поради што се вели дека идеологот често пати брани и невистинити искази 

доколку му користат, односно ги отфрла вистинитите ставови доколку му наштетуваат. Во 

идејните судири единствен интерес е да се дојде до вистината, додека во идеолошките -  да 

се задоволоат некои ограничени (класни, групни и слични) интереси. Од идејните спорови 

обично се раѓаат нови идеи, додека од идеолошките, кои се дефинираат како судири на 

интереси, се раѓаат, општествени драми,  

 За разлика од науката, чии што задачи се насочени кон барање на вистината, 

функциите на идеологијата, пред се, се сведуваат на масовно завладување на политичкото 

спознание кој населението, внедрување во него на, свои (,,сопствени,,),, критериуми за 

оценка на сегашноста и за идниот развиток на општеството за определувањето на целите и 

задачите според кои луѓето во своето политичко дејствување се должни да се ориентираат. 

Имајќи силно изразени групни карактеристики, идеологијата е обврзана да создава 

позитивен однос спрема спроведуваната (или предложената на населението) политичка 

линија и неа да ја пласира како соодветна на интересите на една или на друга класа, нација, 

национално малцинство (националност), држава. При тоа, идеологијата не се занимава 

толку со пропагирањето на распространетоста на оние или на овие идеали и вредности, 



колку со стимулирањето за определувањето на целите, однесувањето и постапките на 

граѓаните, партиите и другите политички асоцијации. 

 Идеологијата, преку остварувањето на своите политички функции се стреми да го 

сплоти, да го интегрира општеството, било врз основа на интересите на некоја социјална 

или националн група, (напр., на средните сталежи или врз основа на националистичките 

чувства кај граѓаните), било врз основа на спознајното формулирање на целите без 

потпирање врз определувањата на социјално-економските стратуми или групи на 

населението (на пр. идеологијата на анархизмот, фашизмот, сталинизмот и сл). 

Способноста на идеологијата за реално интегрирање во општеството, ќе биде во 

најнепосредна зависност од тоа колку идејата и положбата на идеологијата соодветствуваат 

на вообичаените (секојдневните погледи и престави на населението) за, врз таа основа, да 

го прифатат предложениот стил на живот а, исто така, за тоа дали односната доктрината 

соодветствува на степенот на општественто спознание за, преку постојните форми на 

интерпретација, да бидат прифатени таквите ,,теоретски,, поставени идеолошки заклучоци. 

 Идеологиите можат да се класификуваат на повеќе начини, според нивните творци, 

времето на настанакот, основниот вредносен систем, целите и т.н.  

 Кога се зборува за идеологија, пред се, се има предвид припадништвото кон одредена 

политичка или пошироко организирана групација, која, пак, се идентификува и јавно 

декларира како припаѓање или прифаќање на одредена идеологоија, односно сфаќања, кои 

зборуваат за идеологијата како искривена свест (лажна свест, утопија), или искривена 

стварност и оние кои на идеологијата и ја препишуваат акционата компонента. Во 

литературата најчесто се цитирани стојалиштата на К. Маркс и Ф. Енгелс од, Германската 

идеологија, според кои, во секоја идеологија лугето и нивните односи се појавуваат 

превртени како во kamera opskura, 

 Во науката, скоро без исклучок се прифаќа стојалиштето за искривеност на 

идеологиите, но теоретичарите кои тоа го прифаќаат, ја губат од предвид акционата 

компонента на идеологијата посебно како повик за акција, имајќи предвид дека идеологиите 

содржат во себе висок потенцијал за мобилизација, манипулација и надзор, така што 

преставуваат и мобилизациони системи. Поради тоа, пошироката прифатливост на 

идеологијата е условена од општествената положба на групата чии интереси идеологијат ги 

изразува. 



 По однос на политичката идеологија, пак се истакнува дека во основа таа е траен и 

конзистентен систем на основни политички вредности, цели, норми, мислења и однесувања, 

уверувања, верувања и ставови. Таа е систем на идеи, на рационално и емоционално, 

реалност и минато, сегашност и иднина, вистинито или лажно, правилно или погрешно, 

вистинско или можно, едноставно - конзистентен и кохерентен систем.  

 Всушност, политичката идеологија претставува помалку или повеќе единствен збир 

на идеи кои даваат основа за организирана политичка акција. Идеологијата дава приказ на 

постојниот поредок обично како, поглед на свет” го прецизира посакуваниот модел, 

визијата за идниот развој на општествто и ги означува начините како и политичките 

промени кои може и треба да бидат изведени. Во политичката активност и акција, 

идеологијата има значајна интегративна селективна и дискриминатроска функција. Освен 

таа има и значајна и мобилизаторска и демобилизаторска како и ориентационо и 

насочувачка функција. 

 Основниот дел на идеологијата се состои од два дела: првиот го сочинуваат целите, 

уверувањата и вредностите кои се забележани во идеолошкиот проект на партијата, додека 

вториот го сочинуваат т.н. стандарди или, парадигми, (како што ги нарекува Гулднер) кои 

поконкретно ја определуваат смислата на одделните ставови на идеолошкиот проект и им 

даваат на партиските членови јасни упатства за акција.  

 Односот меѓу идеологијата и парадигмите, ќе констатира Гулднер, е сроден со 

односот апстрактно - конкретно. И идеологијата и парадигмите, служат меѓу другото како 

стандарди кои им помагаат на лугето при донесување на одлуките и при формулирање на 

политиката. Меѓутоа, парадигмата е релативно конкретна претстава за она што е пожелно 

и барано, додека идеологијата е релативно општа и апстрактна. Разбрани на Гулднеров 

начин, парадигмите се второто ниво на конкретизација на идеолошкиот проект, посредуваат 

меѓу идеологијата и политичката култура во определено општество. 

 Всушност, преку нив партиската идеологија се трансформира во политика. Одтука, 

индикатор за влијание на партиската идеологија, или на партиите на идеолошки план не е 

само бројот на луѓето кои официјално се декларираат како приврзаници на партиите, туку 

и степенот на прифатеност на нивните важни парадигми во општеството (ефикасноста, 

успехот, среќата, довербата и слично), преку кои идеологијата се реализира како начин на 

живот на поединците и на пошироките општествени групи. 



 Иако парадигмите се еманација на определена идеологија, тие не носат изрични 

идеолошки ознаки. Тоа во определени ситуации го подобрува нивното прифаќање во 

општеството. Усвојувањето на партиската идеологија често пати започнува со прифаќање 

на нејзините важни парадигми, што е непосредно условено со општествената положба на 

поединците и на пошироките групи.  

 Така, преку парадигмите, интересната структурата на општеството се изразува како 

идеолошка структура. 

 На тој начин всушност идеологијата ја поврзува политичката теорија со практиката. 

 Сфаќањето дека идеологија е конститутивен елемент на секоја партија е широко 

прифатено, иако постојат и автори кои застапуваат сосема поинакво мислењ. 

 Сосема начелно може да се заклучи дека значењето на идеологијата за партијата 

зависи од голема мерка од односот на партијата кон постојната состојба на државата. За 

партиите кои се стремат да ја променат состојбата, идеологијата има многу поголемо 

значење отколку за партиите кои се задоволни со постојното во општеството1.  

Освојувањето на партиската идеологија често почнува со прифаќање на нејзините важни 

парадигми, што е непосредно условено од општествената положба на поединците и 

општествените групи. Така, преку парадигмите, интересната структура на општеството се 

изразува како идеолошка структура.  

 Идеолошко-политичкиот проект на партијата, по правило, е формулиран во писмена 

форма (програма, статут, декларација на принципи) во која е содржана не само повеќе или 

помалку верната слика на општествено-политичката стварност, туку и планот за нејзината 

промена. Одтука и потребата да се даде кратока осврт за поимањето на политиката, 

политичкото” , односно за политичките партии како основни двигатели на полтичката 

активност. 

 

 

 

                                                           
1 В. поподробно за оваа проблематика види кај: Д-р Димитар Бајалџиев во книгата ,, Политологија,, , Скопје 
2000 г на стр.433-443; кај Д-р Саво Климовски и Д-р Тања Каракамишева во книгата ,,Политички партии и 
интересни групи,, Скопје 2006 година на стр.56-62; кај Д-р Цане Т.Мојановски ,, Социјален и политички 
профил  на политичките партии во Македонија,, во издание на ,,ЛИБЕР Скопје на стр.170-184 



 2.- Политиката, политичкото, , политичката партија како основен 

 субјект на политичката активност 

 

 За политиката во науката постојат повеќе сфаќања кои често се противвречни, 

спротивставени, дури и исклучиви имајќи предвид дека политиката е поим што глобално 

може да се сведе на правила утврдени во општествената заедница, со чија помош одреден 

субјект, остварува, влијае и врши операционализација на сопствениот програмски проект. 

Според едно сфаќање, политиката претставува реалтивно самостојна сфера на човековата 

дејност, комплекс на организирани, општествено дефинирани и утрвдени правила и норми 

на општествената заедница со кои се воспоставуват и регулираат односите меѓу луѓето а со 

цел да задоволат одедени свои потреби и интереси. 

 Ако се појде од ова, како ,,политичко,, се сфаќа се она што е врзано за политиката 

како вкупност на односите со кои таа се стреми да се насочат активностите или да се 

воспостави власт во одредена средина. Сферата на политичкото е целината, општествената 

стварност во која постои зона на дејствувањето на власта, силата (монополот на силата), но 

во исто време е и вкупност на односите кои се воспоставуваат и дефинираат (со нормирање 

или на друг начин) со правила и норми како и ,,оние активности што носителите на 

државната власт не ги забрануваат, или само воопштено се однесуваат кон нив,,.2  

Значи,,, политичко”, е усогласен систем на цели и средства; дефиниран комплекс на 

програмски определби, правец и облик на политичката борба; специфичен општествен 

однос што го одразува тоталитетот на општествени односи (економски, социјални, 

културни и други) и сл. Во центарот на политичката сфера се наоѓа државата, власта и 

односите на власта. 

 Политичката партија, пак може да се сфати како доброволна, релативно трајна 

политичка организација чија цел и постоење е преземање и вршење на државната власт, 

учество во неа или континуирано влијание врз неа  заради заштита и остварување на 

одредени класни или групни интереси во рамките на една идеолошка концепција за општа 

државна политика и заеднички интереси на општеството3. При тоа за политичката партија 

                                                           
2 В. Славомир Милосављевиќ во книгата,, Политичка акција,, Белград 1977 стр.59, цитирано според Ц. 
Мојановски ц.д. на стр. 13-14) 
3 В. поподробно  Д-р Јове Кекеновски во книгата,, Наука за политика,, авторизирани предавања, Скопје 
2004, на стр.266. 



може да се констатира дека станува збор за специфична општествена група која раководена 

од одредена идеологија, се организира со цел да ја организира власта и преку неа да 

остварува одредени цели и интереси. Политичките партии се елемент на содржината на 

политичките процеси бидејќи токму низ тие процеси, низ изразувањето низ политичкото, 

всушност се изразуваат и димензиите на идентитетот на политичките партии. Појавата на 

политичките партии е поврзана со појавата на институциите на парламентарната 

демократија, што значи дека почетокот на развојот на политичките партии се врзува за 

ширењето на избирачкото тело со воведување општото избирачко право.  

 Од изложените сфаќања за партиите, може да се воочи дека целите на партиите се 

состојат во а) преземање на власта; б) здобивање со моќ; в) креирање на правниот систем 

во државата заради остварување на одредена програма која произлегува од партиската 

идеологија. 

 Политичката активност, пак, во себе ги опфаќа и сите оние бројни активности кои 

предходат на создавањето на генералните ставови на генералното насочување на 

општеството, како што ги опфаќа во себе и средствата во чија помош ова насочување се 

врши, сите облици на заштита кои го овозможуваат реализирањето на општите (генерални) 

ставови како и средствата и формите на нивна контрола. 

 Идеолошко-политичкиот проект на партијата, по правило, се формулира во писмена 

форма и тоа најчесто низ програмата, статутот, преку декларација на принципи исл. Во нив 

се изложува основната идеолошка матрица, се изложува општествено-политичката 

стварност, низ диоптријата на политичката партија. Тие се документи во кои партиите ги 

изнесуваат основните погледи за објаснување на стварноста; со нив се борат да постанат 

владеачка сила, но и документи со кои се борат за одбрана на системот; се борат за 

одржувањето на дадената структура на вредности или односи. Програмата претставува 

глобален план за промена на општеството. Тоа што идеологијата непосредно го тврди, го 

побива и предлага не е нејзино целосно подрачје. Покрај тоа, идеологиите содржат, како 

што забележува Б. Зарка, уште два дела: еден имплиците и еден ,,неречен дел” . Имплицитно 

е, вели овој автор, тоа што се разбира по себе, и тоа не е предмет на спорот. Нереченото е 

она што не се разбира, а заправо спротивното од тоа, е тоа што би било предмет на спорот. 

Со тоа и функција на ,,неречениот дел”, и осигурува на политичката партија да се заштити 

од изрекнувањето на јасни ставови за некои променливи аспекти на стварноста. Прецизниот 

исказ за политичката партија носи двократна опасност: прво, може да ги подели 



следбениците и да ги одврати потенцијалните сојузници и второ, може да биде демантиран 

со факти. Тој дел од проектот постои, најкратко речено за да може партијата во тековната 

политика да има што поголем радиус на самостојноста. 

 Идеолошкиот спектар на политичките партии се движи од крајна (екстремна, ултра) 

левица до исто таква десница со многу меѓумодалитети. Но како се одредува овој спектар? 

Постојат бројни студии. во теоријата  се укажува на некои елементи. Ако предметот на 

оценка е односот на две базични вредности: слободата и еднаквоста, тогаш во основа се 

можни четири базични идеологии и тоа: 

  

СЛОБОДА ЕДНАКВОСТ ИДЕОЛОШКИ МОДЕЛИ 

позитивно позитивно неолиберализам 

социодемократија 

позитивно негативно неоконзервативизам 

негативно негативно комунизам 

негативно негативно фашизам 

 

 Од тоа каков е односот кон овие вредности се подразбираат релациите: лево, центар, 

десно и изведени од тоиа. Под политички лево во основа се подразбира политичка 

концепција која има активна и нагласена улога на државата во обезбедувањето на слободата 

и еднаквоста на граѓаните. Таа, најконсеквентно е изразена низ концептите на: ,, држава на 

благосостојба” или ,,социјална држава”, ,,социјална демократија”. Под политички центар се 

подразбира либерален политички концепт со нагласена свртеност кон индивидуализмот, а 

функцијата на државата се сведува на обезбедување на еднакви шанси во остварувањето на 

нивните можности и интереси. Според овој концепт државата е сведена на ,,ноќен чувар”, 

односно додека не се обезбедат услови за автономно одвивање на автономниот општествен 

процес. Овој концепт има позитивен однос кон слободата и еднаквоста. Политички десно 

значи концепт со изразено позитивен однос кон категоријата слобода а еднаквоста се 

сведува на еднакви шанси и на практика ,,секој да ја лови сопствената среќа”.  Државата 

има маргинална улога. Таа се сведува на чувар на поредокот. Носителите се потпираат врз 

традиционализмот, посебно на традиционалните вредности и институции. Овој концепт се 



идентификува со конзервативизам. Покрај овие основни модели на идеолошкиот спектар 

постојат и меѓумодели какви што се ултралевица или ултрадесница и слични конбинации.4  

 Меѓу елементите (карактеристиките) на политичките партии кои ја сочинуваат 

дефиницијата на партијата и тоа: организациска структура на партијата, партиската 

идеологија, класната природа на партијата, желбата за освојување на власта или за 

задржување на власта што е можно подолго време, се означува како втор елемент, или 

карактеристика на секоја политичка партија, што во исто време се разгледува и од аспект 

на целта на постоењето на партијата.5 

  

  3.- Освојувањето на политичката власт 

 

 Власта, во најопшта смисла на зборот се појавува со самото настанување на човекот, 

односно на меѓучовечките и општествените односи,. Елементарен предуслов за заедничко 

дејствување и заедничко истапување на луѓето, од праисторијата до денес, бил 

воспоставување на односи на доминација и потчинување, раководењеи и звршување, 

повелање и послушност, донесување (по правило, од еден или мал број луѓе) на одлуки и 

нивно извршување. Сето тоа, со еден збор, може да се нарече однос на власт. 

 Во политичката литература, за појдовно определување на власта се смета она дадено 

од М.Вебер, кој власта ја определува како ,, можност на едно лице внатре во социјалните 

односи да може да ја оствари својата волја без оглед на спротивставувањата и независно од 

тоа на што се заснова таквата можност.” 

 Значи, власта се посматра како посебен однос на владеење или влијание, како 

способност за влијание врз некого, како ,,власт над”, како принудување, како сила. 

 Сите досегашни истражувања за појавата власт се сведувале на неподелената 

констатација дека власта започнува таму каде што постои потчинетост. Поинаку речено, 

власта е општествен однос кој се пројавува во можноста и правото на еден субјект или на 

една група да одлучува и истовремено на сопствените одлуки, за другиот субјект или група, 

да им даде задолжителен карактер.  
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 Во основа на потчинувањето на еден човек на друг, лежи нееднаквоста: природната 

(физиолошка, интелектуална и др.) и општествената (статусна, економска, образовна и 

др). Според одредено сфаќање, власта е еден од најзначајните општествени односи, 

специфичен однос, кој во крајна линија, се сведува на однос меѓу два субјекта од кои едниот 

им се потчинува на наредбите на другиот, и како резултат на таквото потчинување, 

субјектот што повела ја реализира својата волја и своите интереси.6    

 Во центарот на политичката сфера се наоѓаат државата, власта и односите на власта. 

Тие преставуваат темелни категории во политичката категорија и го даваат клучот на 

разбирањето на суштината, на значењето на политиката, на политичките институции и на 

целината на политичката сфера. 

 Според тоа, само по себе се подразбира тесната врска меѓу поимите ,,држава,, и ,, 

политика,, и  ,, државно,, и ,, политичко” или како што сосема исправно заклучува К. 

Шмитт, ,,поимот држава го претпоставува поимот политичко”, ,,државата е политички 

статус на народот организиран во територијална заокруженост...,, 7 

 Политичката власт се каракатеризира со повеќе специфични белези:  

1- легалност при користење на силата, на принудата во рамките на државата;  

2.-задолжителност на нејзините одлуки за сите други видови власт, како и можност 

тие да завлегуваат и да ги регулират сите општествени процеси. Политичката власт може 

да го ограничи влијанието на моќните корпорации, на средствата за масовно информирање 

и на другите установи, па дури и да ги ликвидира; 

  3.-јавност, односно сеопфатност и безличност. Ова значи дека за разлика од личната, 

приватна власт која, по правило, постои во малите, контактните групи, политичката власт, 

преку правото, истапува во името на целото општество и се обраќа до сите граѓани  

4.-моноцентричност; постоење на еден центар којшто донесува одлуки.  

Во општествата со пазарна демократија, за разлика од политичката власт, 

економската, социјалната и духовно-имформативната власт се полицентрични. Во овие 

последниве, се присутни многу независни сопственици, средства за јавно информирање, 

социјални фондови и слично.  
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7 В.Шмит, К. ,, Понјатие политичекего,, Вопроси философии , Москва 1992 Но.1 стр.3., цитирано според Д. 
Бајлчџиев 



5.-разновидни ресурси. Политичката власт и особено државата ги користат не само 

принудните, туку и економските, социјалните културно-информативните како и други 

неполитички ресурси. 

 Во соодносот меѓу различните видови власт во општеството неретко, политичката 

власт е ставена на проверка пред силното влијание на економската власт, кој пак, е доволно 

самостојна и способна за да задоминира над политичката и со тоа да ја потчини за свои 

цели. При постоење на определени услови и духовно-информативната власт може да 

превладее во општеството8.   

 Политичката власт во постиндустриското општество доживува многу значајна 

метаморфоза. Од една страна, се засилува тенденцијата за поделба на власта; доаѓа до 

појавување на т.н. плурализам на власта. Преку него понатаму се продолжува традицијата 

на поделба на власта. Од своја страна, пак развитокот на диференцијацијата на власта 

доведува до тоа што таа престанува да се идентифицира со нејзините носители. Законот 

станува основен субјект на власта, преку што, пак, персоналната активност на 

преставниците на власта е олицетворение, а чиновништвото (администрацијата) - носител 

на власта. 9 

 Заради спроведување на определена волја над друга, всушност, преку власта се 

операционализира моќта. 

  

  4. - Моќта како елемент на власта 

 

 Објаснувањето на феномот на власта, најчесто се врши неизолирано, туку во 

контекстот со анализата на поврзаните, но не и идентични категории - моќ, авторитет, 

легитимитет и суверенитет.  

 Терминот моќ во современат политичка наука прв го вовел Томас Хобс во делото ,, 

Де циве,, ( ,,За граѓанинот,,). Хобс извршил спојување на двете можни значења на моќта ( 

физичко и политичко) во едно, со тоа што кон природните способности, како извор на моќта 

тој ја додал и т.н. инструменталната способност (богатство, пријатели, углед). Според Хобс, 

најголемата моќ е моќта на државата или обединетата моќ на најголем број луѓе. Суштината 

на државната власт не е во умот, туку во наредбата и наметнувањето на волјата, така што 
                                                           
8 В. Д. Бајалџиев ц.д. стр.212-213 
9 В. Д. Бајалџиев ц.д. стр.214-215 



наметнувањето на волјата од страна на еден субјект на друг е суштината на политиката. 

Сложениот феномен на моќта во политологијата може да се разложи на неколку елементи: 

поим, видови, извори и средства за реализација на моќта. Најчесто цитирана дефиниција на 

моќта е онаа на гермаснкиот теоретичар Макс Вебер: моќ преставува можност секоја 

шанса, без оглед на спротивставувањето, во некој општествен однос да се спроведе 

сопствената волја, независно од тоа врз што почива таквата шанса. 

 Значи, според Вебер, суштината на моќта е во наметнувањето на волјата на едно 

лице, група или организација на друг субјект. Друга битна одлика на моќта е нејзината 

потенцијалност. Затоа, моќта како една релативно аморфна, дифузна состојба се 

операционализира во власта со што се заокружува тој процес на спроведување на 

определена волја.  

 Политичката власт може да се дефинира како институционализирана моќ или 

способност ефикасно да се предизвика потчинување на лицата или со убедување или со 

сила (принуда)10.  

 С.Лукес, го проширува поимот на моќ со тоа што тој вели дека луѓето се жртва на 

моќ, секогаш кога нивните интереси не се земаат предвид, дури и кога тие луѓе не се свесни 

дека е тоа лошо за нивните интереси. 

 Во заклучок на сфаќањата кај одделни автори, може да се каже дека моќта е 

способност за постигнување на посакуваните ефекти. Во политиката, на моќта може да се 

гледа добронамерно како на способност на некоја заедница да ја обликува сопствената 

судбина. Моќта, исто така може да се смета за способност или индивидуа или група да ги 

остварат своите цели и покрај отпорот.11  

 Неминовно поврзани категории со политиката, власта и моќта, се јавуваат и 

политичкиот систем односно државата. 

 

 5.- Политички систем и државата 

 

 Политичкиот систем може да се определи како севкупност на меѓусебно 

испреплетени норми, идеи и врз нивна основа изградени институции, установи ,процеси и 
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постапки преку кои се организира власта како израз на заемното содејство меѓу 

граѓанинот и правно-политичката сфера во општеството.  

 Во литературата најчесто се истакнува дека така сфатениот политички систем 

преставува посебно дијалектичко единство на следниве 4 (четири) дела: 

- институционален (држава, политички партии, социјално-економски и др. 

општествени организациии кои заедно преставува севкупност на политичката организација 

на општеството) 

- регулативен (право, политички прописи и традиција, некои морални норми и тн.); 

- функционален (методот на политичко дејствување кој преставува основа на 

политичкиот режим); 

- идеолошки (политичката просветеност, а пред се, владејачката идеологија во 

конкретно дадено граѓанско општество). 

 Таквиот пристап со прикажување на составните делови на политичкиот систем се 

потпира врз целесообразноста на разграничувањето на неговите основни компоненти 

прикажани како:  

(1) политички и правни норми;  

(2) политичка структура;  

(3) политичка активност и  

(4) политичко спознание и политичка култура.12  

 Државата е централниот елемент во политичкиот систем на општеството и 

основна алка на управувањето во политиката. Таквата своја политичка функција државата 

ја остварува преку авторитарно расподелување на вредностите според нивните 

квалитативни својства, на пр., материјални добра, социјални добра, културни добра, 

достигнувања па дури и разни облици на одмори рекреација. 

 Државата е особена организација на политичките сили кои се наоѓаат во власта. Таа 

е производ на општествениот развиток, производ на непомирливите класни 

противречнсоти, кога класните противвречност не можат да бида помирени, и тогаш 

општеството се дели на класи.  

 Суверенитетот е онаа своевидна правна суштина на државната власт според која 

таа се разликува од сите други видови власт. Тој се изразува во нејзината независност, 
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самостојност, неограниченост во извршувањето власт врз звојата територија, која власт 

не извира од ниедна друга власт. 

 Според извесни сфаќања, државната власт ги има следниве три белези и тоа: 

независност, супрематија над секоја друга власт во рамките на својата територија и 

правна неограниченост. 

 Во рамките на политичкиот систем, државата располага со определен број 

суштински својства, меѓу кои се издвојуваат оние коишто натаму ги наведуваме. 

 Таа располага со способност за интеграција на општеството во услови на постоење 

социјални разлики кои доведуваат до борба на интереси; таа е орган на јавната власт и орган 

на правната принуда, со тоа што преку мерки или санкции  го поттикнува или го казнува 

исполнувањето или прекршувањето на востановените правни норми и општествени односи; 

таа ги определува границите на сопствениот политички простор - на географското подрачје 

на кое се распростира и со правен легитимитет на дејствување кои ги опфаќа сите граѓани 

- нејзини членови преку државјанството како востановена правно утврдена врска.  

 Во општествени рамки и од формалин аспект, државата го создава правото со тоа 

што со донесување на устав, закони и други задолжителни правни акти, државата 

истовремено ја остварува функцијата на управување со општеството и формално-правно, 

самата ја регулира сопствената дејност.13   

 

6.- Правото 

 

 Државата и правото се наоѓаат во сложена меѓусебна поврзаност и зависност. Во 

правните и политичките науки постојат многубројни расправи за тоа дали државата го 

создава правото како свој инструмент за регулирање на општествените односи според 

нејзината волја и замисла, или пак, правото ја создава државата како свое политичко 

средство за обезбедување на налозит е што ги наметнуваат правните норми.  

 Социологијата на правото, објаснувајќи ги и двете појави во склопот на целината на 

социјалниот систем и дефинирајќи ги како посебни ентитети произлезени од 

егзистенцијалните потреби на општеството, го избегнува ова прашања како схоластичко и 

неважно за науката и практиката. Нема првенство на едната или другата појава. Имено, 
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нормативната стварност се појавува како егзистенцијална потреба на општествениот 

развиток, се појавува како специфична карактеристика на човековата природа поврзана со 

неговиот опстанок. Општествените норми го дефинираат светот на човекот и го прават 

известен и сигурен. Со нив се регулираат скоро сите позначјани односи и се овозможува 

заедничкото живеење на луѓето. Со развитокот на општеството, со усложнувањето на 

животот во него, со појавата на парцијализирани интереи и групации и тн.  се наметна 

потребата извесни општествени норми да се обезбедуваат од страна на посебна 

општествена институција, која со монополот на силата го обезбедува нивното извршување. 

На тој  начин можеме да зборуваме за дијалектичка поврзаност на правото и државата. 

Релицијата држава - право, најмногу се изразува во улогата на државата во создавањето и 

примената на правото како и во улогата на правото во конституирањето, организирањето и 

функционирањето на државата.14   

 Со оглед на тоа што во современата држава политичките партии во меѓусебниот 

натпревар ги профилираат натамошните процеси на развитокот на општеството во зависнот 

од тоа која од нив ја освоила политичката власт, а пак еден од битните елементи на 

политичките партии е идеологијата, се поставува прашањето каков е односот меѓу правото 

и идеологијата. 

 Ако на правото се гледа како на една од најкомлексните и најкомплицираните 

општествени појави, односот право - идеологија ги опфаќа најсуштинските аспекти на овие 

две општествени појави. Идеологијата е присутна во сите домени на правото. Прво, во 

вредносниот систем на правото секогаш се вткаени начела и критериуми кои ги 

претставуваат погледите и верувањата на доминантните општествени групи што 

произлегуваат од нивните краткотрајни или долготрајни интереси.  Секако, не е 

прифатливо сфаќањето дека правото нема друго значење освен идеолошкото, како што се 

обиде тоа да го прикаже догматскиот марксизам кој целокупното право го третираше како 

идеологија, како идеолошки одраз на економската основа, на историските производни 

односи или како волја и свест на владеачката класа преточени во закон. 

 Со оглед на изнесеното, кога правото како поредок на општествените односи во 

општествената свест, се толкува на историски начин, тоа (правото) не е само надградба туку 
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истовремено е и облик на економската содржина т.е. добива идеолошки облик на истата 

економска содржина. 

 Со оглед на тоа што меѓу политиката и правото кои преставуваат два особено 

значајни потсистеми на социјално - политичката организација на општеството, меѓу нив 

доаѓа до специфичен спој во единствен, правно - политички систем. Политичката 

организација, односно државата секогаш се потпира врз правото, а правото би било како 

,,празно слово на хартија,, без државата. Разновидните теоретски интерпретации на 

правото, без остаток, сметаат дека непосредното активирање на државата, како претставник 

на политички организираното општество, е невозможно без општозадолжителниот 

карактер на нормите на правото со кој се регулираат односите меѓу луѓето и кои се 

ориентирани кон остварување на определени општествени цели. Преку правото се 

определува што е возможно и истовремено дозволено да се прави во општеството, а што не. 

На тој начин, правниот систем ги определува рамките со кои се определува границата на 

слободната и дејствителната активност на различниите политички субјекти. 15  

 По однос на поврзаноста на правото и политиката, може да се констатира дека 

правната сфера е тесно поврзана со политичката и е многу тешко да се најдат аргументи за 

нејзина апсолутна диференцијација како потполна автономна појава во општеството, 

бидејќи постои поврзаност и испреплетеност на политиката и правото во рамките на 

општествената реалност.  

 Сепак правото не е пасивен рефлекс на политиката. Тоа, произлегувајќи од 

определени услови во чии рамки ги штити постоечките односи, повратно влијае врз тие 

услови и на тој начин добива активна улога во самата општествена структура, посебно во 

движењето на таа структура. 

 Правото во суштина е сложен одраз на реалитетот на општествените односи, па 

какви конкретни облици ќе добие во рамките на реализацијата на политиката од која 

произлегува, зависи пред се од фактицитетот на многу други посебни околности.  

 Правото, демократијата, политиката, не се појавуваат ниту од исти причини, ниту од 

исти причини постојат, ниту, пак, имаат исти цели. Правото и демократијата не постојат 

поради тоа што има политика, односно држава со свои државотворни органи. Целта на 

државата не се јавува како резултат на постењето на правни норми и на демократски 
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институции. Од друга страна политиката се реализира не само со помош и преку правото. 

Меѓу овие други средства на политиката можат да се споменат и дипломатските и воените 

акции, агитацијата, пропагандата и тн. 

 Тоа што во најопшта смисла политиката, правото и демократијата ги прави 

идентични, е нивниот заеднички корен што се искажува во потребата од општествено 

регулирање, саморегулирање, самоорганизација и самоуправување во неопходноста да се 

регулираат меѓусебните односи меѓу личноста и општеството, или со други зборови, 

политиката, правото, демократијата, можат да служат односно служат како рационални и 

ефикасни облици за општествено регулирање на човечките односи.  

 На крајот, како заокружување на согледувањата за правото како социолошка појава, 

треба да се даде неговиот поим, како и социјалните функции на правото.  

 Имено, правото е општествена појава, дел од поширокиот општествен систем и 

од нормативната стварност, кој по своите феноменолошки и онтолошки 

карактеристики, претставува автономна структура заснована врз основните социјални 

вредност,и како што е и идејата за правдата организирана во цврст кохерентен 

хиерархиски ситем ситем на норми, чија социјална функција е да се регулираат 

егзистенцијалните содржини и односи на оопштеството, да се овозможи и обезбеди 

социјалната интеграција, организација и контрола, институционализација на 

егзистенцијалните општествени подрачја и односи (политка, економија, и др.), а чија 

битна карактеристика е налогот за нивното извршување обезбеден со принудата и 

санкциајт од државата.16   

 Во социологијата на правото и во правните науки преовладува стојалиштето дека 

правото е општествена појава која вистина има свој ентитет, своја посебност и 

специфичност, но појава која има длабоки корени во ткивото на општествениот организам 

и која има посебни, за општеството и човекот, егзистенцијални функции.  

 Една од основните функиции на правото е регулација на општествените односи и 

општо на заедничкиот живот на луѓето. Од социолошки аспект, регулација е секоја дејност 

со која се утврдуваат и уредуваат меѓучовечките односи, поведенија, постапки и други 

човечки, институционални, организациони, технички и други постапки, разните 
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општествени процеси, системите и подсистемите (економски, политички, правен, 

информативен и.тн.), според предходно поставени познати критериуми и принципи .17  

 Правната регулација е поткрепена со друг вид регулација - принудна регулација зад 

која стои силата на државата. Една од суштинските карактеристики на правната регулација 

е нејзината мотивираност со определени интереси и цели. 

 Друга основна функција на правото е функцијата на социјална конттрола, која се 

сфаќа како општествен процес со кој свесно или спонтано се влијае врз прилагодувањето 

на поведението на поединците или групите кон вредносните начела и норми што важат во 

определен општествен систем, како и кон неговите потреби. Функцијата на социјална 

контрола може да биде неформална (кога правните норми и правото како целина сами по 

себе дејствуваат и влијаат врз свеста на човекот)  и формална - кога нормите дејствуваат 

како што се пропишани за тоа што се обезбедени со налог на државниот авторитет. Исто 

така оваа функција може да се остварува сугестивно, убедувачки и присилно.  

 Натамошна функција е интегративната функија на правото, која се изразува 

преку неговите вредносни содржини така што низ примената на правото се врши стално 

усогласување, но и прилагодување на партикуларните интереси со општествените 

вредности, дефинирани во неговата нормативна структура. На тој начин се воспоставува не 

само правна туку и социјална рамнотежа. Моќта на правото лежи во фактот дека тоа е 

нормативен систем кој однапред определува какви треба да бидат нештата во општеството 

и дека нормите имаат општо значење за сите субјекти на кои се однесуваат. 

 Функција на правото е и организационата функција на правото, која се покажува 

како детерминантен фактор за формата и содржината на државниот систем, а се состои во 

поврзување на државните органи во еден систем, нивна субординираност и хиерархиска 

структура со назначени принципи на нивно дејствување, разграничување на надлежностите 

меѓу нив, во нивни права и должности како и уредувањето на односот држава и општество 

со многу други начела на организирањето на државата. Постои и второ подрачје во кое 

доаѓа до израз организационата функција на правото, а тоа се формалните организации 

присутни во сите подрачја на општествениот живот. Тие се формални затоа што се 

конституирани предходно врз замислен план и програма за постигнување на определени 
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цели по пат на утврден нормативен поредок кој го прифаќаат, почитуваат сите членови на 

организацијата. 

 Најнеспорна функција е репресивната и промоционална функција на правото, од 

кои репресивната функција е поврзана со постењето на општествена принуда во која постои 

закана за нужно извршување или забрана за неизвршување на некое дејствие како што 

предвидува некое правило, која се обезбедува преку специјализиран посебен општествен 

механизам - државата. Промоционалната функција, пак, како современа функција на 

правото се состои во заинтересираност за општествено- пожелните поведенија 

предизвикувајќи ги особено кај оние кои не се наклонети кон такви поведенија, со тоа што 

своите цели ги постигнува со операции, настојувајќи пожелните дејности да ги направи да 

бидат: нужни, полезни и избирливи.18   

 

7. Интресните (интресовните) групи   

 

 Потребата, во овој труд сосема накратко да се елаборираат одредени аспекти за 

интересните (интересовните) групи произлезе од тоа што во процесот на 

денационализацијата, со свои делувања и лобирања кај носителите на политичката акција 

во процесот за денационализација на присилно одземените имоти возникнаа и одредени 

општествени групации со настојување да се постигнат одредени законодавни решенија во 

точно зацртани насоки. 

 За разлика од политичките партии коишто застапуваат интереси на пошироки 

општествени слоеви и структури со изразито политички карактер и чие остварување го 

вршат низ политичка борба, кај интересните групи станува збор за релативно самостојни 

здруженија коишто непосредно не се поврзани со државата и со политиката . Нивната 

главна цел е заштитата било на материјалните (економските), било на нематеријалните 

интереси на своите припадници. Тоа се доброволни организации, создадени за изразување и 

заштита на интересите на нејзините припадници во интеракцијата како со другите групи 

и политички институции, така и внатре во самата организација. 
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 Ресурси на делувањето на интересовните групи се: а) нивната организациона 

склопеност; б) поседувањето на сопственост или економска власт; в) информацијата, 

квалификацијата и искуството. 

 Интересните групи организираат и артикулираат општествени интереси на одделни 

граѓани, на социјални групи и на други социјални единици и, по правило тие може да се 

разграничат од политичките партии во три основни елементи и тоа: 1. интересните групи 

не учествуваат во трката за освојување на парламентарни или други видови мандати; 2. 

смислата на постоење и  на формирање и програмата за работа е специфицирана според 

општествените потреби (според функционалните  сфери и социјалните групи) и тоа обично 

кон четири функционални тежишта; а)  самопомош и саморегулирање на своето членство; 

б) хоризонтални конфликтни односи со контра-здруженија; в) политичко влијание врз 

институциите и г) сопствено производство на услуги во полза на определена клиентела; 3. 

интересните групи се посилно поврзани со специфичните социјални контексти на 

граѓаните.  

    Значи, за разлика од политичките партии кои застапуваат интереси на пошироки 

општествени слоеви и структури со изразито политички карактер и чие остварување го 

вршат низ политичката борба, кај интересните групи станува збор за релативно самостојни 

здруженија кои не се непосредно поврзани со државата и со политиката. 

 Меѓутоа, интересните групи можат да се појават и како општествени групации кои 

обезбедуваат институцијално поврзување на владата, односно на државата и поголемите 

општествени сфери. Спектарот на активности или политики кои ги остваруваат интересните 

групи е составен дел од широката листа интереси кои се поврзани со нив и тоа: заштита на 

животна средина, или право на комсумирање здрава храна, заштита на природните 

богатства, заштита на трговската политика и слично. Во спектарот интересни групи 

влегуваат многобројните синдикати, здруженија и граѓански асоцијации. 

 Сите интересни групи имаат заедничка точка на врзување - интересот. Во зависност 

од природата и од карактерот на интересот: економски, општествен или политички, следува 

и карактерот на интересната група.   

 Самиот поим интерес произлегува од латинскиот поим интересум, интерессе, со 

значење да се учествува, да се биде помеѓу нешто. Додека политичките партии се 

заинтересирани да победат на изборите и да ја освојат власта , интересните групи обично 



заземаат определени позиции во општеството и се стремат да ги остворат своите конкретни 

интереси. 

  Во основата на сите интереси лежи човековата потреба. Поради тоа, често пати, 

интересот се дефинира како политички изразена или рационално констатирана потреба.  

 Но, интересот не е само политички израз на потеребите. Уште Кант констатирал дека 

интересот ја претпоставува, но и ја произведува потребата. 

 Во множеството различни дефиниции за интересот, кои можат да се сретнат во 

модерната општествена теорија, дефиницијата на Хабермас има најопшт карактер. Според 

овој автор, интересите се основните ориентации кои се поврзани со определени 

фундаментални услови на човековата репродукција и самоконституирање на човековиот 

род - работата и интеракцијата. Овие ориентации не се насочени единствено кон 

задоволување на емпириските потреби, туку и воопшто кон решавање на системските 

проблеми. Интересите во најголем дел се поврзани со политиката , како што и политиката 

во целост е зависна од интересите. 

 Компромисот меѓу различните интереси не може да се пронајде без присуство на 

организирани интересни групи.  

 Овде треба да се споменат и граѓанските иницијативи, кои најчесто се ограничени 

на локално ниво и насочени кон конкретна цел и ги организираат заинтересираните лица, а 

ги застапуваат нивните интереси пред политичките инстанци. 

 Тука доаѓаат предвид и лобистите, имајќи предвид дека зборот лобист се употребува 

за оној кој во ,,влезната хала на парламентот - лобито,, , се обидува да влијае врз 

пратениците со директни разговори. Лобистите имаат две основни цели: 1. да влијаат на 

законодавството и 2. да обезбедат пристап до административните агенции и служби во 

интерес на добивање што е можно повеќе информации за тоа како владините политики 

влијаат на нивните поддржувачи. Тие можат да се вклучат и во изборниот процес. Кај нив 

може да се разликуваат: 1,елитни членови, кои ги раководат организациите и ги 

формулираат политиките и тактиките што ги употребуваат; 2. лобисти и 3. членови. 

 Како обичајни групи се карактеризираат групи кои се вкоренети во структурата на 

општеството и во нив се припаѓа со моментот на раѓање а не со дополнително вклучување. 

Такви, на пример, се: семејството, кастите, етничките групи, племенските заедници итн. 19  
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ГЛАВА ВТОРА 

 

ИДЕОЛОШКО-ПОЛИТИЧКА И ПРАВНА ЗАСНОВАНОСТ 

НА ОГРАНИЧУВАЊАТА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 1.Иделошко-политичка заснованост на присилното одземање на  имотите  

 

Предводник на НОБ на народите на Југославија во Втората светска војна, за 

ослободување од нацистичката окупација, беше Комунистичката партија на Југославија, па, 

со освојувањето на државната власт, таа партија прогласи дека таа борба беше обележана и 

со идеолошкиот предзнак како социјалистичка револуција заснована на марксистичко-

ленинистичката идеологија за социјалистичко уредување на општеството, како прва фаза за 

изградување на комунистичко општество. 

 Кратко време по основањето на Комунистичката партија на Југославија во 1919 

година, на Вториот конгрес на Партијата во Вуковар 1920 година, донесен е нејзиниот  

програм, чии основни линии биле: 1. борба за Советска Република Југославија;  2. создавање 

на народна црвена војска; 3. експропријација и социјализација на производството и 

трговијата; 4. заштита на трудот; 5. реквизиција на зградите и становите; 6. за народното 

здравје - социјализација на аптеките, болниците, санаториумите и капалиштата; 7. 

задолжително школување на младината од двата пола; 8. раздвојување црквата од државата; 

9. укинување на долговите и ослободување од даноците.  

 По ослободувањето на замјата од фашистичкиот окупатор во 1945 година, во 

говорите на највисоките раководители на земјата: Тито, Кардељ, Кидриќ и други, е 

нагласувана изградбата на социјализмот во земјата, за кое нешто се создадени основните 

материјални, економски услови со сеопфатната аграрна реформа и обезвластување на 

капиталистите со национализацијата на производството, рудниците, транспортните 

средства, па и големите магацини, хотелите, аптеките итн. , со што е прокламирано дека 

изградбата на социјализмот е работа на огромното мнозинство на народот, и е подвлекувана 
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огромната улога на КПЈ која се раководела и се ориентирала во насочувањето на 

општествениот развиток од учењето на марксизмот-ленинизмот. 20 

 Со оглед на ваквата насоченост на оновниот субјективен фактор во Југославија во 

изградбата на социјалистичкото општествво, овде треба накратко да се даде осврт на тоа 

кои се основните поставки на тоа учење и со кои средства , односно и со потпирањето на 

кои општествени сили тој основен субјективен фактор - Компартијата, може да ги постигне 

зацртаните цели. 

 Учењето на марксизмот-ленинизмот во науката именувано како ,,научен 

социјализам”, главно се заснова на концепцијата за општествен развиток, имајќи ја предвид 

посебно можноста за укинување на капиталистичкото општествено уредување и 

преминување на општеството во една повисоко - социјалистичко уредување. Според 

учењето на Маркс, дотогашната филозофија само го објаснувала светот, а тој всушност 

треба да се измени. Ваквата филозофска концепција всушност преставуваше фактор на 

политиката на работничкото движење кое треба да стане класно свесно движење насочено 

кон укинување на капитализмот и капиталистичките односи и создавање на ново, 

социјалистичко општество. Маркс дошол до заклучок дека токму пролетаријатот е класата 

на којашто во светско-историскиот општествено-економски процес ќе и припадне улогата 

да се ослободи себеси и целото општество со насилно симнување на капиталистичката 

класа од власта и изградба на социјалистичкото општество, Кога тоа ќе се оствари, повеќе 

нема да има класи и класен антагонизам, а општествената еволуција повеќе нема да се 

манифестира како политичка револуција.  

 Основачите на ,,научниот социјализам,, (Маркс, Енгелс и Ленин), меѓутоа, 

нагласуваат дека не се работи за тоа што овој или оној пролетер, или дури и целиот 

пролетеријат, тоа си го поставува како цел пред себе, туку работата се состои во тоа што тој 

стварно е оној, кој според своето битие, и историски  тоа ќе го стори. 

 Во економска смисла, историската улога на работничката класа на власт би требало 

да биде, во веќе развиениот капитализам, постоечките тенденции кон концетрација и 

централизација на капиталот, како еден вид поопштествување на средствата за 

производство, да ги доведе до крај и да воспостави општествена контрола на 
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производството и распределбата со тоа што да се созададат материјални и духовни услови 

за побрз развој на производните сили и хумани односи во општеството.  

 Според теоријата на ,,научниот социјализам,, , настанувањето на социјалистичкото 

друштво е процес кој поминува низ повеќе фази од кои секоја потекнува од предходната, и 

во себе ја носат можноста за сестран развиток како на општеството, така и на единките во 

него. 

 Како последицата на укинувањето на приватната сопственост на средствата за 

производство, трудот станува и е единствен извор на егзистенцијата на членовите на 

општеството. Трудот добива непосреден општествен карактер и постепено се претворува 

од чисто средство за преживување во прашање на честа. Распределбата на материјалните и 

културните добра би требало да се врши во зависност од вложувањата на квантитетот и 

квалитетот на трудот на единката  во општественото производство според принципот 

,,секому според неговите способности, секому според неговиот труд”. 

 Учењето на Маркс и Енгелс, натаму го разработил  Ленин прилагодувајќи го на 

условите во тогашна Русија, во која во 1917 година е извршена пролетерска револуција. 

Според него, социјализмот којшто се зацврстува после победата на пролетерската 

револуција и кој што израснува од капиталистичките услови, воспоставува пред се 

општествена сопственост над средствата на производство и ја укинува експлоатацијата на 

човека од човек. Во социјализмот остануваат нерамномерностите и распределбата која што 

се врши според вложениот труд и способностите, а не спрема потребите, што е резултат на 

недоволноста, како на материјалните така и на духовните претпоставки. Врз основа на 

анализата на монополистичкиот стадиум на капитализмот, Ленин ја разработил општата 

теорија на социјалистичката пролетерска револуција  докажувајќи, покрај останатото, дека 

постои теоретска и практична можност на победа на пролетерската револуција само во една 

земја. 

 Токму на ваквите учења, како резултати на навлегувањето на Советската армија во 

борбата против германскиот фашизам во многу земји во Европа - во источниот блок, на 

власт дојдоа политичките сили кои ја прифатија тезата за преобразба на светот врз основа 

на учењето на таканаречениот ,,научен социјализам”. На тој начин, всушност, а и поради 

предавството на одреден дел од буржуарската класа која се стави во улога на помагач на 

окупаторот, и во земјите кои, до 1941 година, припаѓаа на Кралството на Југославија, на 



власт дојде Комунистичката партија на Југославија, прокламирајќи дека се работи за 

пролетерска револуција и дека работничката класа ја презела власта во своите раце. 

 Всушност, овие поставки на учењето на ,,научниот социјализам” беа вградени и во 

програмата на Комунистичката партија на Југославија, чиј составен дел од 1943 година, 

кога се основа како посебна партија, беше и Комунистичката партија на Македонија.  

 Во време на доаѓањето на власт на Комунистичката партија на Југославија, се 

прокламира дека се работи за социјалистичка револуција т.е. за квалитетна измена на 

капиталистичките општествени односи, а особено во економската сфера, во начинот на 

производството и во сопственоста на средствата за производство. При тоа беше остварена 

првата претпоставка за остварување на задачите што вака прокламираната социјалистичка 

револуција ги постави пред себе, т.е. преземање на политичката власт од боржуазијата. 

Натаму, во сосема кратко време по Ослободувањето, се почна со огромни промени во 

економската, политичката и културната сфера на општествениот живот, особено со 

национализација на средствата за производсво и со аграрна реформа итн.  

 Во врска со тоа, се прокламира дека натамошниот развиток на учењето на 

марксизмот-ленинизмот, покажал дека пролетерската револуција може да биде извршена и 

во некоја недоволно развиена држава. Имено, според основното учење на Маркс, заради 

успех на социјалистичката револуција, потребно е капитализмот да биде толку развиен за 

да ги обезбеди барем основните материјални (производни, технички и други) и барем 

основните општествени услови (политичка организација на работничката класа, нејзино 

револуционерно раководство и сл.). Според тоа, можно е оваа револуција поскоро да биде 

извршена  во  позаостаната земја, отколку во една развиена земја. Во таа смисла се 

посочуваше на искуството на пролетерските револуции  после Втората светска војна, 

имајќи предвид дека тие се извршени во позаостанатите земји (подоцна именувани како 

Источен блок) што беше овозможено со постоење на дадените објективни и субјективни 

услови. Во согласност со учењето на маркзизмот - ленинизмот, се очекуваше дека и во 

светски размери такви пролетерски револуции ќе можат да почнат и во други помалку 

развиени земји, таму каде што во дадените околности ќе се создадат соответни услови. При 

тоа се имало предвид дека револуциите не се јавуваат според некое механички утврдено 

правило, туку зависно од низа  услови, коишто постајано се менуваат. 

 Карактеристиките на општествено -  политичкиот систем воспоставен со 

изведувањето на пролетерската револуција се состојат во тоа што тој претставува 



надворешна опозиција на цивилното општество со тенденција да превлада на глобален план 

и да се зацврсти како хомоген поредок на човештвото, заснован на радикално нови основи. 

Ваквата спротиставеност спрема граѓанското општество се појавуваше особено во следните 

основни цели : укинување на стоковото производство, како наводно анархично, со помош 

на командна, централно-планска економија; укинување на приватната сопственост и 

воспоставување на колективна сопственост; елиминација на владеењето на правото и 

воведување на авторитетот на револуционерната волја; отстранување на легално 

признатиот политички плурализам како наводно идеолошки привид чија функција е 

прикривање  на стварното владеење на партикуларните интереси на капиталистичката класа 

и воспоставување на еднопартиски монопол; пригушување на принципот на слободната 

критичка јавност со своевиден обид за реализација на идеате на апосолутното знаење. 

 Со укинувањето на овие основни конститутивни принципи на граѓанското 

општество се тежнееше модерниот свет, фрагментизиран на различни, меѓусебно релативно 

независни општествени  сфери, насилно повторно да се обедини во едноставна, хомогена 

човечка заедница, при што главниот субјект на процесот на оваа насилна реунификација би 

станала владеачката партија којашто однадвор ги поставува врските меѓу различните 

општествени сегменти, претворувајќи ги овие сегменти во гол материал за пројавување на 

својата моќ - знаењето.  

 На ваквите настојувања во реалсоцијалистичкиот свет му претходи, и логички и 

генетски, една единствена идеологија и со тоа ги определува неговите  суштински 

карактеристики. Имено, во реалсоцијалистичкиот тоталитаризам, кога тој вистински и 

постои, за разлика од ауторитарните режими, не само што се забранети оние акции коишто 

се насочени на рушење на системот, туку и идеолошки неутралните акции, односно 

дејности коишто не се одвиваат по диктатот на владеачката идеолошка инстанца. Токму 

затоа што владеачката идеологија во ваквиот систем била априорен услов на секоја 

човекова дејност (економска, политичка, државна, културна итн.), меѓусебното 

раздвојување на различните општествени сфери, пред се на државата и општеството, беше 

во него однапред исклучено. Сферата на општеството, со државната идеологија беше 

октроисана сфера, чија процесуалност нужно зависела од големите идеолошки 

мобилизации.21   
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Ваквата насоченост кон преобразба на општеството, за која беа создадени услови со 

победата на пролетерската револуција, очигледно на преден план ја истакна идеологијата 

за изградба на бескласно општество како водечко спознавање од кое се раководи 

субјективниот фацтор на таа револуција - комунистичката партија, која се стави на чело и 

ја организира таа пролетерска револуција.  

 Како последица на ваквата насоченост, веднаш после Ослободувањето, се пријде кон 

реализацијата на основните поставки на идеологијата за пролетерската револуција и за 

изградба на социјалистичко општество и во оваа земја, во чии рамки, како федерална единка 

беше и Република Македонија, тогаш со предзнак: Федерална Македонија. Всушност, сите 

настојувања на политичкиот систем, со брутално користење на политичката моќ, беа 

насочени кон тоа општествениот поредок да се конструира на идеите, односно врз 

идеологијата на ,,марксизмот - ленинизмот”. Артикулацијата на политичките интереси 

преку автономни механизми е прогласено за непријателско делување во однос на новата, 

народна држава. Комунистичката партија ја презема улогата на привелегиран толкувач на 

историските интереси на пролетерјатот, на работничката класа. Парламентарните избори и 

слободната конкуренција на повеќе партии со повеќе програми, службената доктрина ги 

прогласува за ,,буржоаски формализам”. Раководството на Кумунистичката партија на 

Југославија, придржувајќи се кон основите постулати на болшевичката идеологија, презеде 

репресивни мерки против опозицијата, прокламирајќи дека социјализмот единствено може 

да се гради ако постои еднопартиски систем којшто се заснова на монолитно единство на 

мислите и акцијата. Еден од суштвените составни елементи на идеологијата врз основа на 

која се изградени социјалистичките поредоци е стојалиштето дека политичката власт во 

социјализмот не треба да се оправдува (легитимира) пред граѓаните, туку се оправдува 

единствено пред историјата. Комунистичката партија, имено, се прогласува како 

отелотворување на умноста и како таква единствено е во состојба да ја трасира законитоста 

на историскиот и општествен развој. Граѓаните, кои не се членови на партијата со различни 

инструктивни делувања се држат под постојан надзор на инстутицијализираниот, 

идеолошки условен, државен апарат на присилба. Политичката моќ, односно власта на 

Комунистичката партија, според идеолошките определби, е легитимна без оглед на тоа дали 

ја подржува  мнозинството на членовите на политичката заедница, односно и без оглед на 

тоа било кој, за чии интереси наводно се грижи партијата, со неа се сложува. Имателите на 

политичката моќ, значи, не мораат да се легитимираат пред граѓаните туку обратно. Таа 



политичка моќ која што е концентрирана во рацете на Комунистичката партија, односно во 

нејзините потесни тела (Централниот комитет и Политбирото) се употребува за реализација 

на светско-историската мисија на пролетаријатот која се состои пак во остварување на 

безконфликтна, хармонична комунистичка заедница. Поради тоа, во контекстот на ,, 

ревулуционерната ситуација,, и светско-историската мисија, политичката моќ, според 

таквото определување, не може ниту да се злоупотребува. Сепак, преовладува и 

стојалиштето дека би се работело за злоупотреба на политичката моќ ако, при донесувањто 

на одлуките од страна на државните органи, не би биле уважувани процедурите. Имено, без 

процедури не би постоела можноста на делување на, формално прогласениот народ како 

суверен носител на власта.  

 Поради тоа, процедурата е институционализирана во врска со изборите на народните 

преставници во парламентот, кој е темелна институција на преставничката демократија, 

така што изборите се прогласени за врвно репрезентирање на власта на народот. Меѓутоа, 

нивното спроведување и одбирањето на лицата кој ќе бидат кандидирани, директно зависи 

од одлуките на партиската машинерија, без слободно кандидирање на лица директно од 

граѓаните. На овој начин, всушност, изборната демократија преставува фарса која служи, 

во преставничките тела да бидат избрани лица кои без приговор ги изгласуваат законите 

конструирани во органите на единствената Партија. Поради тоа, легалитетот на 

постапувањата на органите на државната власт не можеше да биде доведуван во прашање, 

иако легитимитетот на донесените прописи не можеше да почива на современите 

цивилизациски придобивки.   

   

 2. Уставна и правна заснованост на присилното одземање на имотите 

 

А) Уставот на ФНРЈ од 1946 година и Уставот на НРМ од 1947 година 

 

 Како што е понапред истакнато, веднаш после истерувањето на фашистичкиот 

окупатор од земјите кои припаѓаа на Кралството на Југославија, Комунистичката партија 

на Југославија, која ја предводеше НОБ, прогласи дека таа Народно ослободителна борба 

има карактер и на социјалистичка револуција, чија цел е изградба на социјалистичко 

општество. Во таа смисла поаѓајки од парадигимите ,, експропријација на 

експрориајторите” и ,, земјата припаѓа на оние коишто ја обработуваат”, се пристапи кон 



првите мерки за одземање и подржавување на земјата и поголемите средства за 

производство, а подоцна и кон национализација на наемните згради и градежното земјиште.  

 Уште пред донесување на Уставот на ФНРЈ од 31.01.1946 година во август 1945 

година беше донесен Законот за аграрна реформа и колонизација, кој после донесувањето 

на Уставот на ФНРЈ беше прилагоден кон неговите одредби. 

 Уставот на ФНРЈ од 31.01.1946 година, гарантирајќи ја приватната сопственост и 

приватната превземливост во стопанството (каква одредба е содржан и во член 17 на 

Уставот на НРМ од 1947 година), содржи одредби и за ограничување, односно 

експроприрање на приватната сопственост, какви што одредби се содржани и во уставот на 

НРМ. Според член 18 став 5 и 6 од Уставот на ФНРЈ, приватната сопственост може да се 

ограничи или да се експроприра, ако тоа го бара општиот интерес, но само врз основа на 

законот. Со закон ќе се одреди во кој случај и во која висина ќе му се даде накнада на 

сопственикот. Под истите услови можат со закон да се национализираат одделни стопански 

гранки или претпријатија, ако тоа го бара општиот интерес. Во член 19 од Уставот на ФНРЈ 

е пропишано дека земјата им припаѓа на оние што ја обработуваат. Законот определува 

може ли и колку земја да има установа и лице кое не е земјоделец и дека не може да има 

големи земјишни поседи во приватни раце врз каква и да е основа, а максимумот на 

приватен земјиште посед се определува со закон. 

 Во врска со општествено-економското уредување со Уставот на ФНРЈ беше 

пропишано дека средствата за производство во ФНРЈ се или општествен имот т.е. имот во 

рацете на државата или имот на народните кооперативни организации, или имот на 

приватни физички и правни лица. Со цел да ги заштити животните интереси на народот, да 

ја подигне народната благосостојба и правилно да ги искористува сите стопански можности 

и сили, државата му дава правец на стопанскиот живот и развиток со општ стопански план, 

потпираји се врз државниот и кооперативниот стопански сектор, а остварувајќи ја општата 

контрола над приватниот сектор на стопанството. Општонародниот имот е главно 

упориште во државата во развитокот на народното стопанство и стои под специјална 

заштита на државата. 

 Ваквите определби од Уставот на ФНРЈ, подоцна беа буквално преземени и во 

одредбите од член 13, 14, 15, 17 и 18 од Уставот на НРМ кој е донесен во почетокот на 1947 

година. 



 Врз основа на ваквите уставни определби на Уставот на ФНРЈ, набрзо после тоа, беа 

донесени и законите со кои беа одземени и беа пренесувани во државна сопственост и 

големите земјишти поседи како и средствата за производство и тоа без секаков надоместок. 

 Уште во почетокот на 1945 година, од страна на највисоките раководители на 

државата и Компартијата22  беше истакнувано дека е сосема јасно дека никогаш повеќе нема 

да се вратиме на старото во подрачјето на стопанството. Ако би се вратиле на старото, би 

испаднало дека политичката власт би била во рацете на демократските сили, а економските 

позиции во рацете на реакцијата. Природно е дека таквата состојба не би можела  да 

сеодржи ...Според тоа, ако навистина сакаме да ја обезбедиме власта на демократските сили 

во нашата земја, не е доволно само да се зборува за демократијата, или да се распишуваат 

слободни избори или да се преземаат политички мерки, туку демократското раководство на 

нашата држава мора истовремено да тежи и кон тоа државата да преземе и извесни важни 

командни стопански позиции. Војничката победа на окупаторите и неговите помагачи во 

земјата, политичката победа над тие сили, т.е. конечна и потполна изолација на 

антидемократските, профашистичките, реакционерните сили од основните народни маси и 

економската победа над стопанскиот хаос и оние сили на реакцијата кои сакаат ,,последната 

битка,, против демократијата да ја пренесат на подрачјето на стопанството - тоа е еден 

единствен поврзан процес, којшто значи - конечна победа на народите на Југославија над 

тие угнетувачи.  

  Одземањето на приватниот имот е спроведуван против волјата на сопствениците, 

насилно, а и без исплаќање на надоместок со цел да се разори економската и социјалната 

независност, не само на крупниот капитал, туку и на средната класа. Таквите наведени 

мерки доведоа до потполно  загушување на приватната сопственост и создадоа огромен 

сектор на државна сопственост, кој во прво време немаше економска, туку вонекономска 

политичка функција на одржувањето на апсолутната власт на една партија. 

 Целно и методолошки, ваквото одземање на приватните имоти беше економски 

значајно и, во основа, политички мотивирано. Според својата сеопфатност и начинот на кој 

е спроведувано, тоа првенствено беше мерка за пресметка со политичките 

неистомисленици, на кои им беше нанесен двоен удар: извршена е нивна пауперизација и 

политичка ликвидација. 
                                                           
22 В. Едвард Кардељ, во говорот преку Белградското радио на 13.02.1945 година, објавено како посебна 
брошура под наслов ,,Денешнаата главна задача,, , Нови Сад, 1945 година 



 Сопствениците се лишувани од имотот без било какви обзири или морални 

скрупули: секој кој бил сопственик на имот што потпаѓал врз режимот на национализација 

или друго присилно одземање, или имот над дозволениот цензус - бил лишуван од тој имот 

при што не било од значење на кој начин го стекнал имотот (со наследство, дар, работа, 

добивка на среќа, стопанско работење и др), дали тој имот му е во економска функција или 

не, колку лица издржува од тој имот итн. Таквото одземање се косеше со основните  

принципи на кои се засноваат елементарните слободи и права на човекот бидејќи: а) се 

заснова на дискриминација на граѓаните; б) на сопствениците не им е исплатуван никаков 

надомест; в) вршено е со наметнати и насилни методи и г) спроведувано е во сумарна,т.е. 

во општи црти регулирана, правна процедура. 

 Во таа смисла дури и самите законски прописи врз основа на кои се одземани 

присилно имотите, ги потврдуваат горе наведените констатации, па може да се претпостави 

и како тие прописи биле спроведувани со оглед на одредената политичка определеност на 

оние кои тие прописи ги спроведувале и самата брзина со која се одвивале општествените 

процеси во врска со присилното одземање на имотите. Приказот на подолу наведените 

прописи, според редослед со оглед на обемот на нивното зафаќање и ефектност, пластично 

ги карактеризира тие состојби. Имено, тој редослед е следниот: 

 а) аграрна реформа; б) национализаицја на приватни стопанки претпријатија, в) 

национализација на сточниот фонд; г) конфискација; д) национализација на наемни згради 

и градежно земјиште,; ѓ)  национализација на деловни згради и деловни простори; е) 

експропријација; ж) национализација по основ на промет со земјишта и згради и з) останато. 

 Правните последици од ваквото присилно одземање на имотите23   се состоеја во тоа 

што одземањето на недвижностите од тогашните сопственици значеше губење на правото 

на сопственост на тие недвижности по сила на законот. Преминувањето на сопственоста на 

одземените недвижности врз државата беше целосно и безусловно, така што поранешните 

сопственици ги изгубија сите права врз нив и понатаму државата со нив располагаше 

неограничено. 

 Според тоа, нема законски основ стојалиштето дека тој сопственички однос меѓу 

недвижностите и поранешните сопственици со одземањето бил само прекинат, па со 

                                                           
23 В. Вангел Гагачев, во статијата : ,,Национализацијата и денационализацијата - правни последици врз 
правото на сопственост,, , објавена во ,,Правник,, бр. 152 за м. декември 2004 година 



денационализацијата повторно се воспоставува само владеењето врз истите, предмет на 

денационализација. 

 Ваквата состојба беше прифатена и заштитена и во постапката пред судовите. Бројни 

барања на поранешни сопственици или нивни наследници против корисници на 

национализирани недвижности, за нивно предавање, засновани врз правата на сопственост 

врз нив, беа правосилно одбивани, со јасно изразен став дека со таквото одземање 

недвижноста станала државна, односно општествена сопственост и со тоа тужителот го 

изгубил тоа право. 

 

  Б) Законски основи на присилното одземање на имотите  

1.) Аграрна реформа 

 

 Аграрната реформа, спроведена после втората Светска војна на подрачјето на 

тогашна Југославија (ДФЈ и ФНРЈ). имаше идеолошка или класна суштина, со цел да ја 

измени сопственичката структура во стопанството, во правец на укинување и ограничување 

на приватната земјишна сопственост и создавање на социјалистичка сопственост. Таква, 

идеолошка и класна суштина, впрочем, имаа и одземањето на големите сточни поседи во 

НРМ во 1948 година, национализациите од 1946, 1948 и 1958 година, и создавањето на 

задружната сопственост. 24 

 Прописите за аграрна реформа, на сојузно ниво, беа донесени уште пред донесување 

на Уставот на ФНРЈ од 1946 година, така што подоцна, со посебни закони, тие беа 

потврдувани, односно изменувани.25  Такви прописи, исто така беа донесувани, сообразно 

со сојузните прописи, и во ФМ и НРМ уште пред донесување на Уставот на НРМ од 1947 

година, така што тие подоцна, со посебни прописи беа потврдувани, односно изменувани.26 

Со прописите за аграрна реформа и колонизација со цел да се додели земјата на 

земјоделците коишто немаат земја, или ја имаат недоволно27, се изврши на целата 

                                                           
24 В. Д-р. Асен Групче. Имотно (граѓанско) право - општ дел, во изадание на,, Култура,, Скопје, 1983 година, 
стр-178-185 
25Прегледот на сојузните прописи динесени од страна на ДФЈ, односно ФНРЈ е објавен во прилогот на овој 
труд  
26 Прегледот на  републички прописи , донесени од страна на ФМ , односно НРМ,  и од страна на СРМ ,е 
објавен во прилогот на овој труд. 
27 Наведено според Законот за аграрна реформа и колонизација на територијата на НРМ (објавен во ,,Сл.в.на 
НРМ,, бр.3/48), доколку посебно не е назначен друг пропис. 



територија на Народна Република Македонија аграрна реформа и колонизација, 

остварувајќи го начелото: земјата припаѓа на оние што ја обработуваат, Дадената земја 

преминуваше во приватна сопственост на домакинствата, на оние на кои што им е доделена 

и веднаш се запишуваше во таписките книги. Правото на сопственост се запишуваше на 

сите членови на домакинството на кои што земјата е доделена, така што сите членови на 

домакинството стекнаа сопственички права. 

 За да се создаде земјишен фонд потребен  за разделување на земја на земјоделц кои 

немаа таква или недоволно ја имаат, како и да се создадат или дополнат големите државни 

образцови и опитни стопанства,  се одземани од досегашните сопственици и преминааа во 

рацете на држаавата овие земјоделски стопанства: 

 а) големите поседи т/е. такви земјоделски и шумски стопанства, чија површина 

надминуваше 25 хектари обработлива земја(ораници, ливади лозја и овошни градини) или  

45 хектари вкупна површина, ако се искористуваа со давање под наем (исполица, третина, 

семе и сл.) или со наемање на туѓа работна сила;  

 б) земјишни поседи сопственост на банките, претпријатијата, акционерските 

друштва и другите приватно правни лица и други правни лица определени со закон, со 

исклучок на оние делови од тие земји, кои  се оставаа на сопствениците за индустриски, 

градежни, научни, културни и други друштвено корисни цели; под удар на аграрната 

реформа по оваа точка не подпаѓаа земјите општа сопственост на селата, општините и 

братствата; конкретно кои површини ќе се остават на сопствениците посочени под оваа 

точка за индустриски, градежни, научни, културни и други друштвени цели ќе определи 

народната влада на предлог на окружните народни одбори;  

 в) сите земјишни поседи на црквите, манастирите, верските институции и сите врсти 

задужбини, световни и верски;  

 г) вишокот на обработливата земја на земјоделските поседи над определениот 

максимум; за земјоделски посед од оваа точка се сметаше секој посед, ако го обработуваше 

самиот сопственик, чие главно занимање е земјоделие  со сопствен труд или со трудот на 

својата фамилија и со делумно наемна работна рака;  

 д) вишокот на обработливата земја над 3 хектара, сопствениците на која по своето 

главно занимање не се земјоделци и не ја обработуваа сами  со својата фамилија, но со 

давање под наем или наемање на работна сила , а земјата не надминуваше 25 хектара 

обработлива, односно 45 хектара вкупна површина; 



 е) земјишните поседи кои во време на војната по било која причина останаа без 

сопственик и без правен наследник. 

 Земјата што се одземаше целосно  премина во рацете на државата со сите згради и 

постројки на неа и со целокуниот жив и мртов земјоделски инвентар, без секаква отштета 

на сопствениците. Тракторите и другите крупни земјоделски справи од овие поседи 

влегуваа, доколку земјата не е определена за големо државно земјоделско стопанство, во 

инвентарот на државните машинско-тракторски станици (член 3 и 4  од Законот за аграрната 

реформа и колонизација на територијата на Федерална Македонија), (,,Службен весник на 

ФМ,,бр. 25/45). 

 Покрај обработливата земја експроприрана според член 3 од тој Закон, според член 

11 од Законот, во земјишниот фонд за аграрна реформа и колонизација влегува и: 

 а)обработливата земја на државјаните на германскиот Рајх и лицата од германска 

народност конфискувана според одлуката на АВНОЈ од 21.ноември 1944 година;  

 б) обработливата земја на народните непријатели и други лица која е конфискувана 

врз основа на судски пресуди; 

 в) земјата која државата  ќе ја издвои од својата сопственост со цел да ја подели на 

бедните земјоделци ; 

 г) земјата, која во своите родни места ќе ја остават колонистите доколку истата била 

обработувана од инокосна фамилија.  

 Со Законот за селскостопанскиот зенјишен фонд на општонародниот имот и за 

доделување земја на селскостопанските организации од 1953 година  , пропишано е дека во 

селскостопанскиот земјишен фонд влегува и станува општонароден имот обработливо 

селскостопанско земјиште од земјоделците преку 10 хектари, со тоа што Извршниот совет 

на Народната Република може да пропише,  во извесни случаи, да им се остави повеќе од 

максимумот од 10 хектари, но најмногу 15 хектари. Обврзници за надомест на одземената 

земја според овој Закон, било предвидено да се издаваат со Уредбата за издавање обврзници 

за надоместување имотот издвоен во селскостопанскиот земјишен фонд на 

општонародниот имот  кои требало да се амортизираат во рок од 20 година во еднакви 

годишни рати, кое нешто не беше спроведено.   

 

  2) Национализација на приватните стопански претпријатија 

 



 Национализациите на приватните стопански претпријатија, спроведени во 1946 и во 

1948 година, исто така имаа идеолошка или класна суштина, во правец на укинување и  

ограничување на приватната сопственост и создавање на социјалистичка сопственост. Така, 

во преамбулата на Законот за национализација на приватните стопански претпријатија од 

1946 година , таа национализација се спроведува со ,,цел да се даде полн размав на 

остварувањето на општествено-економските начела на Уставот на ФНРЈ: начелото на 

правилното искористување на сите постоечки стопански сили во земјата, начелото на 

давање правец на стопанскиот живот и развиток од страна на државата преку општиот 

стопански план, начелото на општонародната сопственост на средствата за производство 

како главен потпирач на државата во развитокот на народното стопанство, начелото за 

одбрана на народот од експлоатација и за да би се заштитиле животните интереси на 

народот и да би се подигнала благосостојбата на работниот народ“.  

 Според тој Закон, со денот на неговото влегување во сила, се национализираат и 

преоѓаат во државна сопственост сите стопански претпријатија од општодржавно и 

републичко значење во гранките на стопанството наброени во член 1 од Законот, а се 

прогласени како такви со укази на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, односно 

президиумот на народните скупштини на народните републики. Со други одредби од тој 

закон , национализацијата на претпријатијата го опфаќа сиот движен и недвижен имот, како 

и сите имотни права кои што му припагаат на претпријатието или му служат на неговата 

цел, како што се особено патентите, лиценците, дозволите за работа, службеностите, 

рударските права, урнеците, жиговите, моделите и на тоа слично. На сопствениците на 

претпријатието национализирано со тој закон државата ќе им даде надомест за 

национализираниот имот во државни обврзници коишто гласат на доносител, кое нешто 

исто така на беше спроведено. 

 Со измени и дополнувања на тој Закон од 1948 година , покрај приватните стопански 

претпријатија национализирани во 1946 година, се национализираат и преминуваат во 

државна сопственост сите оние претпријатија, што по својот карактер или по својот 

капацитет имаат општа важност за сојузното или републичкото стопанство, за заштита на 

народното здравје или за културен развиток на народните маси во стопанските области 

наброени во Законот. Покрај тоа се национализираат и преминуваат во државна сопственост 

сите приватни комерцијални магацини од сто тона и преку сто тона капацитет, како и 

приватни комерцијални индустриски изби од 3 вагони и преку 3 вагони капацитет - заедно 



со постројките нужни за употреба за магацинот, односно избата. Кои магацини и изби се 

сметаат за национализирани ќе одреди Владата на Народната Република со решение што ќе 

го донесе во рок на 3 дена од донесувањето на Законот. Заедно со претпријатието се 

национализираат и правата на индустриската сопственост од бившиот сопственик на 

претпријатието. 

 Со денот на влегувањето во сила  на тој Законсе национализираат и преминуваат во 

државна сопственост, со некои исклучоци, сите недвижности што се во сопственост на 

странски државјани, странски установи или странски приватни или јавноправни лица.28  

Југословенски државјанин, кој што ќе премине во странско државјанство го губи правото 

на сопственостна недвижностите во ФНРЈ. 

 Со Уредбата за постапката за процена вредноста и утврдуење накнада за 

национализираниот  имот  , покрај одредбите за начинот на утврдување на вредноста на 

национализираните претпријатија, пропишано е дека надоместокот се определува  во форма 

на камата од 3% од вредноста на национализираниот имот до височина на стварната 

добивка кој што државата ја имала од управувањето на тоа претпријатие. 

  

  3) Национализиран сточен фонд 

  

Во Народна Република Македонија посебно е озвршена национализација на 

големите сточни поседи, поради причини и за постигнување цели назначени во законите со 

кои тоа е сторено. Така, со Законот за уредуење сопственоста на земјишните поседи на 

сточарите кои се занимаваат со номадско сточарење, во врска со спроведуењето на 

аграрната реформа  содржани се подробности за спроведување на аграрната реформа во тој 

домен. Според Законот за  национализација на големите сточни поседи , со денот на 

влегување на тој Закон, се национализираат и преминуваат во државна сопственост според 

приложен список наведените големи сточни поседи со над 400 грла овци, заедно со 

пасиштата и трлата, живиот и мртов инвентар, како и постројките за изработување на 

сточни производи. Надоместокот за национализираните сточни поседи ќе се дава според 

                                                           
28Според тогашниот Закон за државјанство на ДФЈ (објавен во ,,Службен лист на ДФЈ,, бр, 64/45 и ,,Служвен 
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пред војната се огрешиле кон својата должност на државјани на Југославија со нелојални постапки против 
народните и државните на народите на ФНРЈ  



Законот за национализација на приватните стопански претпријатија,кое нешто, исто така, 

не беше спроведено.   

 

4) Конфискација 

  

 Според чл. 5 од ЗД, подлежи на денационализација и имотот одземен со 

конфискација изречена за казниви дела до влегувањето во сила на Кривичниот  законик , 

освен за дела на  воени злосторства кога воените злосторници се  Во врска со 

примената на ова одредба од ЗД нужно е да се согледаат идејно-политичките аспекти на 

конфискацијата како мерка за присилно одземање на имотите и нејзиниот  развиток како 

посебно казнено-правна установа во бившото казнено право на Социјалистичка Југославија   

до 1951 година. Имено, конфискација на имотот во бившите југословенски простори е 

воведена главно како револуционерна мерка, средство на комунистичката револуција, 

начин на укинување на приватната сопственост и како развластување на поранешните 

сопственици во корист на новата државна колективна сопственост. Во правниот систем, 

конфискацијата на имотот постоеше уште пред и во време на Втората светска војна до 

непосредното распаѓање на заедничката држава. Потоа, конфискацијата на имотот се 

применување: како фактичка (револуционерна) мерка, како мерка предвидена со управни 

или други неказниви прописи и како посебна казнена санкција. 

 Всушност, тоа била политичка мерка чии основи се поставени уште во Фочанските 

документи во 1942 година, која била условена со национално издајство на буржоазијата и 

преставувала логична мерка на социјалистичката револуција. Имено, според нив, 

Народнослободителните одбори вршеле пленидба, конфискација на имотот на сите народни 

непријатели кога за тоа били донесувани решенија од војните власти или војни судови, било 

тие да се стрелани или да побегнале или да се одметнале. Таа се применувала не само како 

казнена санкција туку и како мерка предвидена со управни и други неказниви прописи. 

Подоцна, таа мерка е содржана и во Уредбата  за војните судови, донесена од Врховниот 

штаб на НОВ и ПОЈ од април 1944 година. Натаму, такви одредби  содржани се и во 

Одлуката за преминување во државна сопственост на непријателскиот имот, државната 

управа над имотот на не присутните лица и за секвестарот на имотот којшто окупаторските 

власти присилно го отуѓиле, од 21. 11. 1944 година. Во Одлуката за укинување и неважност 

на сите правни прописи донесени од страна на окупаторите и нивните помагачи за време на 



окупацијата, за важноста на одлуките кои за тоа време се донесувани, за укинување на 

правните прописи коишто биле во сила во време на непријателската окупација, од 3.02.1945 

година, содржана е одредба за тоа дека остануваат во сила сите одлуки за казнените дела 

што ги донеле за време на окупацијата редовните судови. 

 И за изрекување на конфискацијата во Македонија во текот на НОБ има бројни 

документи. Конфискацијата е изрекувана од страна на воените единици, оносно судови и 

од страна на Народно-ослобоителните одбори кои во Макеоднија вршеа функција на судови 

дури до завршувањето на војанта. Од ова време има и нормативни акти со кој е определено 

кога се изрекува казната  конфискација на имот и каде тој имот се приклучува. Од оние што 

имале непосредно дејство на територијата на Република Македонија, посебн значајни се: 

Уредбата за воените судови на Врховнито штаб на НОВ и ПОЈ од мај 1944 година, 

упатството до Народно-Ослободителните одбори на президиумот на АСНОМ од септември 

1944 година, Решението за создавање на суд за судење на престапите против националната 

чест донесено на Второто заседание на АСНОМ во декември 1944 година. Според Уредбата, 

конфискацијата се изрекува како споредна казна (член 16 став 2), односно како втора казна, 

а конфискуваниот имот оди во корист на народно-ослободителниот фонд (член 17 став 4). 

Упатството на АСНОМ предвидува дека при секој народно-ослободителен одбор се 

формира народно-ослободителен фонд во кој, помеѓу другото, влегува ,,имотот на 

народните непријатело кој се конфискува со решение на воените власти и судовите,,. 

Според Решението на АСНОМ, судот за судење на престапи против националната чест е 

специјален суд кој судел за престапи што не можеле да се квалификуваат како издајство 

или помагање на окупаторот во вршење на воените злосторства (член 2), за што се 

изрекувале казни: лишување од национална чест, во која влегувало и лишување од 

граѓанска чест, лесна или тешка присилна работа и конфискација на имотот (член 3). Во 

однос на ова Решение е донесен Закон за изменување и дополнување на Решението за 

создавање на суд за судење на престапите против македонската националн чест. Судот 

функционирал до донесувањето на Повелбата за устројство на народните судови на 

30.05.1945 година.29   

 Пред крајот на војната донесен, од страна на сојузната держава, е Законот за 

сузбивање на недопуштената шпекулација и стопанска саботажа од 23.04.1945 година, во 

                                                           
29 В. АСНОМ, ДОКУМЕНТИ, том 1, кн. 3, док. бр. 123, стр. 421 



кој исто така е предвидена одредба за конфискација на имотот, како што е содржана таква 

одредба и во Законот за забрана за предизвикување национална, расна и верска омраза и 

раздор, од 24.05.1945 година.   

 Конфискација на имотот  во смисла на Законот за конфискација на имотот од 1946 

година  е присилно одземање без надомест во корист  на државата на целокупниот имот 

(потполна конфискација) или точно одреден дел на имотот (делумна конфискација) на 

физичко или правно лице. За имот на физичко лице се сметал имот којшто  е негова лична 

сопственост или којшто е е негов удел во заеднички имот со други лица. Под  имот се 

сметаат и сите имотни права. Конфискација можат да изречат само државните органи кои 

за тоа се со закон овластени и само во случаи кои се предвидени со закон. Конфискацијата 

ја спроведувал околиски суд на чие подрачје се наоѓал конфискуваниот имот со записник 

што го составувал на самото место судски службеник во присуство со еден член на 

народниот одбор, а по потреба и на проценител. Записникот го потпишувал судскиот 

службеник, присутниот член на месниот народен одбор, присутниот преставник на 

државниот орган надлежен за управување со народниот имот, проценителот како и 

осудениот, а ако тој не бил присутен тогаш полнолетен член од неговото семејно 

домакинство, оносно полномошник или старател.  

 По донесување на Уставот на ФНРЈ од јануари 1946 година, претходно наведените 

закони се потврдени, а се донесувани и нови закони, кои содржат одредби и за 

конфискацијата. Таков е, например, Законот за кривичните дела против народот и државата, 

од 16.07.1946 година. Конфискација на имотот, со слична содржина е пропишана и со 

Законот за видовите на казни од 14.07. 1946 година. Кривичниот законик - општ дел од 

04.12.1947 година, во одредбата од член 104 пропишуваше ретроактивна примена на 

законот и на кривичните дела сторени после 06.04.1941 година за кои уште не е изречена 

правосилна пресуда. Конфискацијата на имотот, како едно од 12-те видови на казни, можела 

да биде изречена како потполна или делумна конфискација на имотот на физичкото или 

 Натамошни закони кои предвидуваа конфискација на имотот беа: Законот за 

кривичните дела против општонародниот имот  и имотот на задружните и другите 

општествени организации од 30.09.1948 година, Законот за кривичните дела против 



службената должност од 28.09.1948 година и Законот за војните кривични дела од 

01.12.1948 година. 30 

 Покрај тоа што, според овие закони, изрекувањето на казната конфискација 

(потполна или делумна) на имотот одлучувал судот со оглед на природата и општествената 

опасност на делото и сторителот, без оглед на тоа дали имотот што се одземал имал врска 

со стореното кривично дело, оваа казна била изрекувана и со оглед на влијанието на 

политичката моќ на еднопартискиот систем. Вмешувањето во кривичната постапка, иако 

често не било со директно дејствија или влијание врз судиите, било насочено кон 

предизвикување на одредени постапувања на субјектите на кривичната постапка. Во тие 

услови вмешувањето секако било поизразено бидејќи кривичниот суд имал нагласени 

функции на орган на државната власт кој, како таков, требало да ја остварува државната 

политика. На судиите секако делувале и создадената општа атмосфера, единствените  

политички ставови, позначителните политички одлуки, посебно на највисоките органи на 

Комунистичката партија, па и јавното мислење, средствата за јавно информирање, 

расположението на граѓаните, животниот стандард, личните ставови на судиите, локалните 

притисоци,  публиката во салите за судење итн. Секако, посебен начин на вмешување се: 

                                                           
30 Други поважни прописи за конфискација на имотот, за враќањето на кој може дасе поднесе барање за 
деконфискација (денационализација), се следните: Закон за сузбивање на недопуштената шпекулација и 
стопанска саботажа (,,Сл.лист на ДФЈ ,, бр, 26/46) и Законот за потврди и измени на тоја закон (,,Сл. лист на 
ФНРЈ,, бр. 56/46) ; Уредби за откуп на житарици во периодот од 1946 од 195о година (објавени во ,,Сл. лист 
на ФНРЈ,, бр.35/46, 47/48, 30/49); Закон за кривичните дела против народот и државата (,,Сл.лист на ДФЈ,, бр. 
66/45)  и Законот за измени и потврда на тој закон (,,Сл. лист на ФНРЈ,, бр. 59/46, 106/47); Закон за кривичните 
дела  против службената должност (,,Сл. лист на ДФЈ,, бр, 26/45) ; Закон за кривичните дела  против 
службената должност (,,Сл. лист на ФНРЈ,, бр. 88/46); Закон за кривичните дела  против општонародниот имот  
и имотот на задружните и другите општествени организации (,,Сл. лист на ФНРЈ,,бр.87/48); Закон за 
забрануење на национална , расна и верска омраза  и раздор (,,Сл.лист на ДФЈ,, бр. 36/45) и Закон за потврди 
и измени на тој закон (,,Сл. лист на ФНРЈ,, бр. 56/46); Закон за преминување во државна сопственост  на 
непријателскиот имот и за секвестрација над имотот на отсутните лица (,,Сл.лист на ФНРЈ ,, бр.63/46, 105/46); 
Закон за одземање  државјанството на официрите и подофицирите на бившата Југословенска војска, кои не 
сакаат да се вратат во татковината  и на припадниците на војните формации кои му служеле на окупаторот  и 
побегнале во странство (,,Сл.лист на ДФЈ,, бр. 64/45); Закон за земање државјанството на официрите и 
подофицирите  на бившата Југословенска војска кои не сакат да се вратат во татковината , на припадниците 
на воените формации кои му служеле на окупаторот и побегнале во иностранство, како и на лица побегнати 
после ослободувањето (,,Сл.лист на ФНРЈ,, бр. 86/46); Закон за општо помилуење вините од уредбите за откуп 
поледелски производи (,,Сл. лист на ФНРЈ,, бр. 59/46); Закон за видовите на казни (,,Сл. лист на ФНРЈ,, бр. 
66/46)  според кој казната конфискација на имотот може да се изрече како главна било како споредна казна , 
но само во случаи коишто се изречно предвидени со закон, а се изречува против физички и правни лица. 
Казната конфискација на целокупниот имот судот ќе ја изрече секогаш со казната губиток на државјанство. 
Ако судот изрече казна на делимична конфискација во пресудата ќе се означи кој имот се конфискува. Покрај 
овие спомнати прописи, донесени се уште многу други прописи, подзаконски акти , задолжителни толкувања 
на некои од овие закони и слично (в. ,,Збирка на прописи за присилно одземање на сопственоста  1944 - 1986,, 
од Д-р Кирил Чавдар и Д-р Димко Миленков,  Скопје, изд. Агенција ,,Академик,,  1995 година).   
 



случаите на доделување на одреден предмет на определен судија или совет, одбирање на 

судиите поротници, изложување на критика на некои судски одлуки кои не биле по волја 

на општата политика, бојкот на некои државни органи на судот во недавање на податоци за 

одредени дела и сл. 

 Сето ова делувало во смисла опфатот на казната конфискација на имотот да биде 

дури и пообемен од она што било предвидено како релативен предуслов: тежината на 

делото и општествената опасност на сторителот. Политичката инструментализација на 

материјалното кривично право во тие услови била сосема очигледна, вклопена во системот 

и вклучена во револуционерните криминално-политички цели. Значи, воспоставен бил 

модел на казнива репресија заснован на ауторитарен пристап, на кој појдовна идеја му била 

дека и со казнена репресија можат да се постигнат целите за општествени и економски 

промени.    

 Посебните казнени закони се укинати со член 18 од Уводниот закон за Кривичниот 

законик од 28.02.1951 година, а некои казненоправни одредби во поголем број на други 

закони - со одредбата од член 19 од истиот Закон. Исто така со тој Уводен закон изменет е 

поголем број на казнено-правните одредби во постоечките посебни закони, коишто, така 

изменети, останале во сила.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5. Национализација на градежно земјиште 
 

 Градежното земјиште представува имотно добро со посебни карактеристики, со 

оглед на тоа што со неговото поседување се овозможува градба на разни објекти: станбени 

, деловни, помошни простории и слично. Со оглед на тоа,  зависно од изграденоста на 

реоните во кои се наоѓа градежното земјиште,  неговата цена може да биде минимална, дури 

и помала од она на земјоделското земјиште,  но може да достигне и огромни размери, со 

што ќе се  оневозможи  инвестирање  соодветно на нараснатите потреби, доколку 

инвестицијата не  носи приходи кои ќе поттикнат употреба на  градежно земјиште. 

 Поради тоа, во почетокот на изградбата на социјалистичкото општество во 

Југославија, со оглед на ниската материјална база, вредноста на градежното земјиште не 

преставуваше проблем,  но како што се развиваше продуктивноста  на трудот, а новите 

инвестиции земаа замав, доаѓало до енормно зголемување на цената на градежното 

земјиште, којашто се сливала во приватни раце, што не било во согласност со идеолошките 



сфаќања врз основа на кои се градеше социализмот. Така, во Резулуцијата  за осигурување 

на условите за проширување  на станбениот фонд по градовите и градските општини 

донесена од Сојузната скупштина на ФНРЈ во 1953 година , се констатира дека се наидува 

на  големи тешкотии што стојат на патот   за поширока градежна  дејност  заради 

проширување на  станбениот фонд, до кои доаѓа.....и поради појава на шпекулација во 

прометот со градежни плацеви што се наоѓаат во приватна сопственост. Поради тоа, меѓу 

другото, е побарано од Сојузниот извршен совет да  приготви предлог на  закон за 

национализација  и условите за национализација на земјиште во градовите и градските 

општини што служат  за подигање станбени згради.  

 И пред донесувањето на оваа Резолуција, а и после  неа, се до донесувањето на 

Законот на национализација на наемните згради  и градежното земјиште од 1958 година 

(натаму ; ЗННЗГЗ) , кој влезе во сила со денот на неговото донесување од страна на 

Сојузната Скупштина на ФНРЈ,  градежното земјиште беше поопштествувано 

(подржавувано) преку разните индивидуални мерки на одземање со експропријација, 

конфискација и слично, како и земјиштето одземено со аграрната реформа, во  случаи  кога 

се проширувани градежните реони (виа факти)  со порастот на градовите и градските 

населби. Меѓутоа, сето тоа не беше доволно за да се задоволат нараснатите потреби  од 

станбена и друга изградба. 

 Поопштествувањето (подржавувањето) на градежното земјиште ја имаше својата 

база во идеологијата за изградба на социјалистичко општество, но се заснова и на 

општествено-економски  и политички причини. Имено, со укинувањето на правото на 

сопственост на градежното земјиште се сакаше да се спречи индивидуалното присвојување 

на градската рента и да се постигне таа рента да се поопштестви т.е. со дистрибуција на 

нејзините вредности  значително да поефтини стамбената изградба. Исто така, тоа 

поопштествување придонесе кон тоа, без особени тешкотии и пречки, плански да се уредува 

земјиштето за изградба, а преку општественото самоуправување во стамбената област, 

земјиштето да се доделува заради градење според критеруми што однапред се определувани 

од страна на општествени фактори, како на пример самоуправните интересни заедници. Со 

поопштествување (одржавување) на градежното земјиште, работните луѓе и граѓаните 

добиваа можст со помалку издатоци да го прибавуваат правото на користење на земјиштето 

заради градење, отколку што би платиле кога би купувале градежни парцели од нивниот 

сопственик според пазарни цени. Тоа всушност и се постигна, така што беше спречено 



индивидуалното присвојување на градската рента, поаѓајки од идеолошката прадигма дека 

не може да се дозволи работните луѓе и граѓаните да им плаќаат драстично голем надомест 

( во кој е содржана и градската рента) на поединците - сопственици на земјиштето,  имјаќи 

предвид дека постоеше огромна побарувачка на градежното земјиште во условите на 

галопирачкото раслојување на селото и брзиот механички  прираст на градското население.

  Во развојот на поопшстествувањето на градежното земјиште,  според 

одредени согледувања, можеа да се  разликуваат четири фази и тоа; од 1945 година до 

донесувањетона ЗННЗГЗ во 1958 година; после 1958 година до 1968; од 1968 година до 1979 

година , и после 1979 година до 17.мај 1991 година (кога влегоа во сила измените на Законот 

за градежното земјиште од 1979 година).   

Во првата фаза, до 1947 година, врз основа на прописи  издадени од надлежните 

државни органи на ФНРЈ , се вршеше експропријација и на  градежно земјиште. Така, со 

Уредбата за  експропријација на недвижните имоти за воени потреби од 1946  , беше 

пропишано дека надлежен имот на  физички и приватни правни лица и кооперативни 

организации, којшто  е потребен за изградба на воени објекти и за други потреби на 

Југословенската армија, може да се експроприра или да се земе на привремена употреба. 

Експропријација и на градежно земјиште можеше да се врши врз основа на Основниот закон 

за експропријација од 1947 година   а и врз основа на Законот за експропријацијата од 1957 

година . Меѓутоа, карактеристично е за овој закон што содржеше одредби (чл. 67-81) за 

експропријација на земјиште за потребите на станбената и комуналната  изградба. Според 

тие одредби, одредбите на тој закон што се однесуваат на потполната експропријација на 

недвижности се применуваат и на експропријацијата на земјишта за потребите на 

станбената изградба и за подигање на комунални објекти, за изградба на јавни површини, 

или за изведување други работи за комуналните потреби, ако со одредбите на таа глава не 

беше определено  нешто друго. За потребите на станбената и комуналната изградба можеа 

да се експроприраат  како оделни парцели, така и комплекси земјишта, но доколку беа 

исполнети условите пропишани со тој Закон. Според член 90 од тој Закон, пак, беше 

предвидена можност да му се продаде на граѓанин, што сака да подигне станбена зграда со 

најмногу два стана, земјиште во сопственост на одделни граѓани или на граѓански правни 

лица, и тоа по пат на јавно наддавање. Цената постигната со тоа јавно наддавање му се 

исплаќаше на сопственикот од кого е одземено земјиштето заради јавна продажба според 

условите пропишани со овој Закон. Според член 120, како градежно земјиште во смисла на 



тој Закон, се сметало земјиштето што е опфатено со урбанистичкиот план или со одлуката 

на народниот одбор која го заменува тој план, а со тој план или одлука е наменето за 

изградба за станбени и комунални објекти.  

 Во Народна Република Македонија, во првата фаза во врска со поопштествувањето 

на градежното земјиште, од значење е Законот за овластување на Владата на НРМ  да донесе 

уредби за експропријација на недвижими имоти во општ интерес и да одредуе височината 

на накнадата за тие експропријации . Со тој Закон беше овластена Владата на НРМ да 

донесува уредби за експропријација во општ интерес  во корист на НРМ на недвижни имоти 

на физичките и приватно правните лица и кооперативните организации. Врз основа на овој 

Закон, донесени се повеќе уредби за експропријација на градежно земјиште  во  одредени 

градови. Така, со Уредбата на Владата на НРМ за експропријација на недвижните имоти 

потребни за подигање зграда на Министерството на внатрешни работи  беа експроприрани 

одредени недвижности, односно градежни земјишта во Скопје со поименично означување 

на сопствениците од кои се експроприра. Такво земјиште беше експроприрано и со 

Уредбата за експропријација на недвижни имоти потребни за подигнуење зграда за 

гимназија, зграда за сместуење на Градскиот народен одбор прв реон и за подигнуење 

жилишни згради во град Скопје, како и Уредба за експропријација на недвижниот имот од 

1947 година , и тоа во Скопје, за изградба на одредени патишта во разни правци во целата 

Република, за појасен  одводителен канал во полето на Беласица, за главен одводителен 

канал во Моноспитовското блато од бугарската граница, за водочни напоителен канал во 

струмичко поле, за главен напоителен канал Рашче  кон Ѓорче Петров во Скопско поле и за 

регулација на река Вардар во Скопско поле. Натаму беше донесена и Уредба за 

експропријација на недвижимите имоти потребни за подигање на државната болница во 

Титов Велес и за проширување просториите на државната болница во Битола  . 

 Втората фаза за поопштествување на градежното земјиште отпочнува со 

донесувањето на Законот  за национализација на наемните згради и градежното земјиште 

од 1958 година (ЗННЗГЗ)  Во Експозето, во врска со донесувањето на тој закон беше 

искажано дека законот се донесува за да се совлада стихиското делување на градската рента  

и заради рационализација и унапредување на станбената изградба со цел плански да се 

развиваат градовите. Од одредбите на тој закон произлегувало дека цел на 

национализацијата на градежното земјиште била да се спречи индивидуално присвојување 

на градската рента; градската рента да се насочи во фондовите на комуналната заедница; да 



се овозможи планска и поефтина станбена изградба и да се даде можност на комуналната 

заедница таа да управува со градежното земјиште и во таа смисла да го подготвува 

земјиштето за планска изградба на соодветната комунална инфраструктура, како и според 

критериумите определени со законот да врши доделување на градежното земјиште заради 

изградба на станбените и деловните згради на физичките и правни лица.31   

 Во врска со ЗННЗГЗ, во правната теорија се пројави мислење дека тој закон нема 

уставна заснованост во Уставот на ФНРЈ од 1946 година . Имено, според член 18 став 5 и 6 

од тој Устав, приватната сопственост може да се ограничи и експроприра ако тоа го бара 

општиот интерес, но само врз основа на законот, а со закон ќе се одреди во кои случаи и во 

која висина ќе му се даде надомест на сопственикот, односно под истите услови можат со 

закон да се национализираат оделни стопански гранки и претпријатија ако тоа го бара 

општиот интерес. Овие одредби на Уставот упатуваат на национализација на оделни 

стопански гранки и претпријатија, додека градежното земјиште не претставувало ниту 

стопанска гранка, ниту претпријатие, па не можело да се национализира, односно во целост 

да се поопштестви. На тој начин, всушност, е извршена конституционализација  на 

национализацијата на градежното земјиште, но не со устав, туку со посебен закон. Меѓутоа, 

ова правно мислење, не било доволно за да се поведе постапка  пред Уставен суд подоцна 

кога е тој востановен, за укинување на тој закон, бидејќи според општите сфаќања кои во 

тоа време преовладуваа, во социјалистичкото општество не можело да се дозволи работните 

луѓе и граѓаните да плаќаат давачки на одделни лица -- сопственици на земјиштето со 

купување на градежни парцели според астрономски цени, што главно ја сочинуваа 

градската рента, а делумно биде последица и на несразмернота побарувачка  на градежното 

земјиште во услови кога се вршеше огромно раслојување на селото и брз механички прилив  

на градските жители. Според тоа, поопштествувањето на градежното земјиште беше во 

согласност со основите на тогашниот општествено-политички систем и поради тоа што со 

тоа се укинуваа условите за индивидуално присвојување на општествениот капитал, 

                                                           
31 Изгледа дека се овие истите причини поради кои и денационализацијата на градежното земјиште толку 
доцнеше и    после донесувањето на Уставот  од 1991 година. Имено, еден вид на денационализација на 
градежното земјиште е пропишан и почна да се применува дури после донесувањето на ЗИД  ЗД  од 2000 
година, а денационализацијата е пропишана и со Законот за градежното земјиште  од 2001 година (чл. 5о), а 
сега, таа денацинализација се спроведува во форма на приватизација, според Законот за приватизација и 
закуп на градежно земјиште во државна сопственост од 2005 година. 



односно на туѓата работа и природното богатство кое му припаѓаше на општеството како 

целина.  

 Според  ЗННЗГЗ, во градовите и населбите од градски карактер се национализираат 

и стануваат општествена сопственост  градежните земјишта. Градежните земјишта, што се 

национализираат со тој Закон,  станувале опшествена сопственост со денот на влегувањето 

во сила на тој Закон. Како градежни земјишта се сметаат и се национализираат сите 

изградени и неизградени  градежни земјишта, што се наогаат во потесните градежни реони 

на градовите и населбите од градски карактер. Кои места се сметаат како градови и населби 

од градски карактер, определува републичкиот извршен совет. Потесниот градежен реон го 

определува, по предлог на општинскиот народен одбор, околискиот народен одбор со 

посебна одлука донесена на заедницата на обата собора, која одлука ја потврдува 

републичкиот извршен совет. Потесниот градежен реон може да го опфати само она 

подрачје што е урбанистички веќе изградено и во кое планираната станбена и комунална 

изградба ќе биде изградено во догледно време. Тој потесен градежен реон може  подоцна и 

да се прошири на ист начин како што е предходно утврдуван потесниот градежен реон. Ако 

се национализира зграда надвор од потесниот градежен реон заедно со таа зграда се 

национализира и градежната парцела на која е подигната зградата.   

Ако на национализирана градежна парцела се наоѓа зграда што не е 

национализирана, сопственикот на таа зграда има право на бесплатно користење на 

земјиштето што го покрива зградата и земјиштето што служи за редовна употреба на таа 

зграда, се додека на тоа земјиште постои зградата. Градежното неизградено земјиште што 

е национализирано, останува во посед на поранешниот сопственик се додека тој врз основа 

на решение на општинскиот народен одбор не и го предаде во посед на општината  или на 

друго лице, заради изградба на зграда или друг објект или изведување на други работи. Со 

тој Закон се определени и други права на поранешниот сопственик додека не му биде 

одземено земјиштето, како и право бесплатно да го користи или за таа цел да му го даде на 

друг на користење и тоа со или без надометок. 

 Според Задолжително толкување на член 39 на тој Закон,  ова право на поранешниот 

сопственик ако тој го пренесе на друго лице, означува дека врз лицето на кое е пренесено 

градежното земјиште преминуваат правата и обврските што поранешниот сопственик ги 

имал врз основа на ЗННЗГЗ, под услов ако тој пренос е забележен во земјишните книги. По 

барање на поранешниот сопственик на таквото земјиште, односно и на лицето врз кое тој 



го пренел своето право на користење , општинскиот народен одбор ќе му го даде тоа 

земјиште на користење заради подигање фамилијарна станбена зграда, ако според 

урбанистичкиот план или одлуката на народниот одбор што го заменува тој план, може на 

тоа земјиште да се подигне таква зграда.  

 За национализираното градежно земјиште, според тој Закон, на поранешниот 

сопственик му се дава надоместок кој се определува според тарифата по која сеопределува 

надоместокот за експроприраното градежно земјиште, кој надоместок се исплатува за време 

од 50 години  во еднакви годишни рати почнувајќи од првиот ден по истекот на месецот во 

кој поранешниот сопственик и го предал земјиштето во посед на општината или на друг 

корисник. Врз  основа на овој закон, Извршниот совет на РМ донесе Одлука, од 1959 

година,за определување на места кои се сметаат за градови и населби кои имаат градски 

карактер .  

 Третата фаза во врска со поопштествувањето на градежното земјиште отпочна со 

Законот за определување на градежното земјиште во градовите и населбите од градски 

карактер од 1968 година . Имено, на тој Закон му предходеше Одлуката на Уставниот суд 

на Југославија од 19.04.1967 година  според која, во согласно со Уставот на СФРЈ од 1963 

година, повеќе народните одбори на општините и околиите не можеа да го определуваат 

градежното земјиште во градовите и населбите од градски карактер. Поради тоа, со 

спомнатиот Закон од 1968 година со кој се потврди континуитетот на поопштествувањето 

на градежното земјиште со ЗННЗГЗ, се пропиша дека градежните земјишта во градовите и 

населбите од градски карактер се определуваат со републички закон. При тоа е пропишано 

дека како градежни земјишта можат да се определат само оние земјишта што веќе се 

урбанистички изградени или за кои е донесен детален урбанистички план, ако изградбата 

на тие земјишта во целост или во поголем дел ќе се изврши најдоцна во рок од 10 години 

од денот на влегувањето во сила на републичкиот  закон. Пренципиелно е определено дека 

надоместокот за земјиштето што станало опшествена сопственост  се исплатува во рок од 5 

години од денот кога тоа земјиште и е предадено на општината или на друг корисник, и тоа 

во еднакви годишни рати.  

 По донесувањето на овој закон, во СРМ е донесен Закон за условите за определување 

на градежно земјиште во градовите и населбите од градски карактер од 1973 година . 

Според тој Закон, исплатата на надоместокот за одземеното градежно земјиште му се врши 

на поранешниот сопственик во рок од 15 дена од денот на постигнатата спогодба, односно 



од донесувањето правосилна одлука со која е определен надоместокот, согласно со Законот 

за експропријација. Исто така донесен е и Закон за определување на градежното земјиште 

во оделни градови и населби од градски карактер: Битола, Прилеп, Струга, Св. Николе, 

Џумајлија, Пробиштип  и Демир Хисар .  

 Во оваа фаза пропишана е можност за експропријација на комплекси на земјишта за 

потребите за станбената и комуналната изградба надвор од потесните градежни реони, и 

тоа со Законот за експропријација од 1973 година . На тој начин е овозможено и натаму 

поопштествување на градежното земјиште надвор од потесните градежни реони 

определени со ЗННЗГЗ, односно со Законот за определување на  градежното  земјиште во 

градовите и населбите од градски карактер. 

 Четвртата фаза за поопштествување на градежното земјиште, всушност се заснова 

на одредбите од член 81 од Уставот на СФРЈ од 1974 година, односно на член 97 од Уставот 

на СРМ од 1974 година. Според член 97 од Уставот на СРМ од 1974 година, не може да 

постои право на сопственост на земјиште во градовите и во населбите од градски карактер 

и во други подрачја предвидени за станбена и друга комплексна изградба кои, согласно со 

условите и по постапка утврдени со закон, ќе ги определи општината. Врз основа на оваа 

уставна одредба беше донесен Законот за градежно земјиште од 1973 година . Како 

градежно земјиште, во смисла  на тој Закон, се смета изграденото и неизграденото земјиште 

во градовите и во населбите од градски карактер и во други подрачја предвидени за 

станбена и друга комплексна изградба, кое е определено според досегашните прописи, и 

земјиштето кое  согласно со условите и постапката утвредена со тој закон го определува 

собранието на општината. На тоа земјиште не може да постои право на сопственост. Како 

градежно земјиште може да се определи земјиштето за кое е донесен план за реализација  

ако изградбата на тоа земјиште во целина или во поголем дел ќе се изврши најдоцна во рок 

од 10 години од влегувањето во сила на одлуката на собранието на општината со која е 

определен градежниот реон. Така определеното градежно земјиште општината може да го 

намали доколку нема реални изгледи тоа да биде изградено во целина или во негов поголем 

дел, во рок од 10 години од донесувањето на одлуката за одредување на градежниот реон. 

Надоместот за одземеното градежно земјиште општината е должна да му го исплати на 

поранешниот сопственик во рок од 15 дена од денот на постигнатата спогодба, односно од 

правосилноста на одлуката со која е определен надоместокот.  



 Поранешниот сопственик на неизграденото градежно земјиште има предимствено 

право на користење на тоа земјиште на по една градежна парцела за изградба на станбена , 

односно деловна зграда , ако врз основа на планот за реализација може на тоа земјиште да 

се подигне таква зграда. Предимственото право на по една градежна парцела за изградба на 

станбена зграда ќе се признае и на потомците, посвоениците, родителите и на посвоителите  

на поранешниот сопственик, кои имаат формирано потесно семејство, под услов да немаат 

сопствен стан, односно сопствена зграда. Подробности за  ваквото предимствено право 

уредени се со законот. Овие права поранешниот сопственик може да ги пренесе само на 

брачниот другар, потомците, посвоениците, родителите и посвоителите, кои тие права не 

можат да ги пренесат со правна работа на други лица. Овие права можат да ги наследат 

законските наследници на поранешниот сопственик, како и законските наследници на 

лицата на кои поранешниот сопственик го пренел тоа право.  

 На ден 17 мај 1991 година влезе во сила Законот за изменување и дополнување на 

Законот за градежното земјиште од 1991 година  со чиј член 5 е изменет членот 9 од ЗГЗ, 

така што според став 1 од тој член земјиштето во градовите и населбите од градски карактер 

и другите подрачја предвидени за станбена изградба и друга комплексна изградба за кој е 

донесен урбанистички план, е на Републиката, а според став 2 од тој член, границите на 

опфатеното земјиште од став 1 со катастарските податоци за парцелите, ги утврдува 

собранието на општината.  

 Според стојалиштето на Врховниот суд на РМ изразено во пресудата У. бр. 2776/98 

од 11.02.1999 година, со оваа одредба на Законот, се утврди дека на Републиката е 

земјиштето кое врз основа на поранешните прописи (закон, одлуки на сопранијата на 

општините) веќе беше определено како градежно земјиште; одтука, ставот 2 на оваа 

одредба, значеше определување само на границите на веќе опфатеното земјиште, а не и 

основ на собранието на општините да определуваат за градежно земјиште, земјиште кое до 

влегувањето во сила на измените  на ЗГЗ  од 1991 година, не било определено како такво. 

Освен тоа , оваа одредба на ЗГЗ  е укината со Одлука на Уставниот суд на РМ  У. бр. 161/97 

од 27. мај 1998 година . Значи , според оваа одлука на Врховниот суд на РМ, после 17 мај 

1991 година, (дури и пред Уставот на РМ од 1991 година), повеќе не може да се врши 

поопштествување на градежното земјиште, надвор од она што до тогаш веќе беше 

определено како градежно земјиште.  



 Од член 30 од Уставот на РМ, пак, според кој се гарантира правото на сопственост и 

наследување и дека никому не може да му биде одземена или ограничена сопственоста и 

правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон и 

дека во случај на експропријација на сопственоста, или во случај на ограничување на 

сопственоста, се гарантира правичен надомест кој не може да биде понизок од пазарната 

вредност, несомнено произлегува дека повеќе не може да се врши национализација на 

градежното земјиште воопшто. Со тоа всушност поопштествувањето на градежното 

земјиште врз основа на национализација е дефинитивно завршено, а во тек е фазата на 

денационализација на таквото земјиште врз основа на Законот за денационализација , 

односно врз основа на Законот за градежно земјиште од 2001 година, како и врз основа 

Законот за приватизација и закуп на градежното земјиште во државна сопственост од 1995 

година.              

  

6) Национализација на наемните  станбени згради и станови 

  

 Правно, врз основа на закон, национализација на наемните станбени згради и 

станови е спроведена дури со донесувањето на ЗННЗГЗ од 26.11.1958 година. Меѓутоа, 

,,тивка национализација,, на таквите станбени згради и станови е вршена уште од 1945 

година, со насилно вселување, врз основа на одделни конкретни правни акти на одделни 

државни органи, во станови и станбени згради, што биле во  сопственост на поединци, во 

кои тие не живееле, или имале ,,вишок” на станбен фонд. Притоа, станарината што им била 

плаќана на таквите сопственици била  толку ниска, што не обезбедувала на редовно 

тековно одржување на  становите и станбените згради. 

 Правна основа за такво нешто можело да се најде и во Уредбата за експропријација 

на недвижните имоти за воени потреби од 1946 година , според која, ....  имот на физички  

и приватни правни лица може да се земе на привремена употреба, и за други потреби на 

Југословенската армија, во постапка и од страна на органи определени со Уредба. 

Предвиден е и  надомест за тоа, како и за одземен имот пред донесување на Уредбата, од 

страна на органите на Југословенската армија. 

 Според Основниот закон за експропријација од 1947 година , делумна 

експропријација можела да се спроведе заради востанавување на службеност или наем. При 

тоа, во случај на наем, надоместокот се состоел од наемнина. 



 Во 1953 година е донесена Уредба за управување со станбените згради  со која е 

пропишана дека зградите во приватна сопственост со повеке од два стана, се вклучуваат во 

станбената заедница и дека со нив управуваат куќните совети и станбените заедници . 

Станарината за тие станови која се плаќала според станбена тарифа, што ја пропишувал  

народниот одбор на градот, односно на градската општина, била толку мала што не ги 

покривала ни потребите за мали поправки, така што станбениот фонд бил изложен на 

пропаѓање поради тоа, а и поради негрижата на станарите. 

 На 26.11.1958 година е донесен ЗННЗГЗ. Според тој Закон, се национализираат  и 

стануваат општествена сопственост наемните станбени згради и наемните деловни згради. 

Според член 2 од тој Закон, граѓаните можат на територијата на Југославија да се здобиваат 

со  сопственост и да имаат во сопственост: фамилијарна станбена зграда, т.е. зграда со два 

стана или со три помали стана , или најмногу два стана како посебни делови на зграда, или 

две фамилијарни станбени згради со најмногу два стана  и со трет помал стан или една 

фамилијарна станбена зграда и еден стан како посебен дел на зграда. Ако граѓанин се 

здобие со повеќе згради и повеќе посебни делови на згради одколку што според одредбите 

на тој закон може да има во сопственост, тој вишок станува општествена сопственост (чл. 

4). За национализираниот имот на поранешниот сопственик му се дава надоместок според 

одредбите на тој Закон. За поранешен сопственик на зграда, на дел од зграда што со тој 

закон се национализирани, се смета во смисла на тој Закон, лицето што според важечките 

прописи било нивни сопственик на денот на влегувањето во сила на законот (чл. 9).  

 Според член 12 од Законот,  со денот на влегувањето во сила на тој закон се 

национализираат:  1) наемните станбени згради, т. е. во граѓанска сопственост со повеќе од 

два стана или со повеќе од три мали стана; 2) сите станбени згради и становите како 

посебни делови на згради што се во сопственост на граѓански правни лица, општествените 

организациии и други здруженија на граѓани; 4) вишокот над два стана сопственост на еден 

граѓанин. По исклучок може да се остави во сопственост на граѓанин станбена зграда што 

покрај два стана, односно три помали стана има уште еден спореден стан, кој според својата 

намена и според својата структура, положбата во зградата или годноста, претставува 

спореден дел на зграда. Исто така, може да се остави во сопственост на граѓанин и станбена 

зграда  која покрај еден стан или два помали стана има деловни простории што немаат 

повеќе од  70 квадратни метра (член 13). Законот содржи подробни одредби за тоа на кој 

начин се изземаат од национализација одредени станови, односно станбени згради, во 



рамките на станбената сопственост што може да му припадне на едно лице, како и правото 

на избор, кога едно лице ќе наследи станови односно станбени згради, во таа смисла кој 

стан односно станбена зграда да му остане во сопственост, а која ќе му се одземе како 

вишок на станбен простор.  

 Како стан, во смисла на член 26 од Законот, се смета збирот на простории наменети 

да служат за станбените потреби на еден корисник, кои, по правило, сочинуваат градежна 

целина и имаат посебен главен влез. За национализирана зграда или посебен дел од зграда, 

заедно со земјиштето што го покрива зградата и земјиштето што служи за редовна употреба 

на таа зграда,  на поранешниот сопственик му се дава надоместок кој изнесува 10% од 

станарината што се плаќа за таа зграда или за дел од зградата на денот на влегувањето во 

сила на законот - за време од 50 години, кој се исплатува во еднакви месечни рати за време 

од 50 години почнувајќи од  1 јануари 1959 година, кое нешто никогаш не било 

спроведувано.  

 Со Законот за основните сопственосноправни односи (ЗОСПО)  од 1980 година  е 

пропишано дека граѓанин може да има, во границите определени со закон, право на 

сопственост на семејна станбена зграда, зграда за одмор или опоравок, стан како посебен 

дел од зграда за задоволување на личните и семејните потреби. Со измените на овој Закон 

од 1990 година , пропишано е дека граѓанинот може да има право на сопственост на 

предмети што служат за задоволување на неговите лични потреби и интереси, како и на 

личните потреби и интереси и на членовите на неговото семејство, а исто така дека 

граганинот може да има право на сопственост на станбени згради и станови, на деловни 

згради и деловни простории и на средства на трудот.  

 

7) Национализација на деловниот простор 

  

 Правно, врз основа на закон, и национализацијата на деловниот простор, е спроведен 

дури со донесувањето на ЗННЗГЗ  од 26.11.1958 година. Меѓутоа, ,,тивка национализација” 

на деловниот простор е вршена уште од 1945 година, на ист начин како што е наведено и 

во делот за национализација на немните станбени згради и станови, со тоа што правна 

основа исто така можела да се најде во Уредбата за експропријација на недвижните имоти 

за воени потреби од 1946 година, и во Основниот закон за експропријација од 1947 година.  



 Во 1953 година донесена е Уредба за издавање во закуп на деловни простории  

според која, исто така, според ингеренциите на државните органи во врска со издавањето 

на деловниот простор, закупнината на деловниот простор е толку мала, што предизвикала 

исти последици како и кај станбените згради и станови.  

 На 26.11.1958 година е донесен ЗННЗГЗ. Според тој Закон, се национализираат и 

стануваат општествена сопственост  наемните деловни згради. Граѓанските правни лица, 

општествените организации и другите здруженија на граѓани можат на територијата на 

Југославија да се здобиваат и да имаат во сопственост само деловни згради и деловни 

простории, што служат исклучиво за нивната дозволена дејност. Граѓанин што се занимава 

со занаетчиска или со друга дозволена приватана дејност, може да се здобива и да има во 

сопственост деловна зграда или деловна просторија , кои според својот капацитет служат 

за неговата дејност. Оваа деловна зграда односно деловна просторија не се вбројува во 

бројот на зградите, на посебните делови од згради, што како станбена сопственост, 

граѓаните можат да ги имаат во сопственост.  

 Исто така не се национализираат зградите и посебните делови од згради на странски 

државни и меѓународни организации, што служат за потребите на странските дипломатски 

и конзуларни претставништва и организации, како и за живеење во нив на нивниот 

персонал, ако е определено така со меѓународна спогодба.  

 Не се национализираат приватните згради и просториите што им служат на верските 

заедници за вршење на нивната верска дејност, како што се цркви, храмови, капели, и 

богомолници, манастири и самостани, семеништа и верски училишта, ниту зградите што 

служат како жупски, парохиски, бискупски , патријаршиски  и други слични дворци.  

 Со денот на влегување на сила на тој Закон се национализираат деловните згради во 

сопственост на граѓанските правни лица, општествени организации, и други здруженија на 

граѓани ако не служат за нивната дозволена дејност и деловните простории во станбена 

зграда во сопственост на граѓани.  

 Во сопственост на граѓани, по исклучок,  ќе се остави деловна просторија во 

станбена зграда која и служи на дозволената дејност на сопственикот. Како деловна 

просторија, без оглед дали се наога во деловна или станбена зграда, се смета една или 

повеќе простории наменети за вршење деловна дејност на еден корисник, кои, по правило, 

сочинуваат градежна целина и имаат одреден главен влез. Законот натаму содржи посебни 

одредби за тоа кои деловни згради и деловни простории односно економски згради од 



селскостопанска дејност, како и мали магацини, мали визби, односно гаражи, не се 

национализираат. При утврдувањето на височината за надоместокот на национализирана 

деловна зграда, деловна простотија и станбена зграда во која има деловни простории, нема 

да се зема предвид закупнината за деловната зграда и за деловните простории, туку ќе се 

земе во сметка станарината што би се плаќала за тие простории кога тие би се користеле 

како станбени простории.    

 

  8) Експропријација 

  

 Експропријацијата, според Законот за денационализација, не преставува општо 

одземање ограничување на сопственоста,  и затоа не може да се подведе под одредбите од 

чл. 2 ст.1 т. 2 од ЗД, за враќање односно за давање надомест за одземениот имот. Меѓутоа, 

според чл. 2 ст.2 т.2 од ЗД, се враќа имот, односно се дава надомест и за имот одземен врз 

основа  на прописите за одземање на имот заради остварување на општокорисни цели, како 

и имот експроприран заради остварување на општокорисни  цели, односно општ интерес, 

ако не се исполнети условите за враќање на имотот според одредбите за експропријација.  

 За разлика од општите прописи за поопштествување (подржавување) на 

сопственоста, кога општествениот интерес за спроведување на економско-политичката 

мерка е утврден веќе во самиот закон со кој таа се воведува (законите за аграрна реформа и 

за национализациите), кај спроведувањето на експрорпијација јавниот интерес се утврдува 

за секој конкретен случај. Според член 8 ст. 2 од ЗД, пак, ако одземениот имот за кој е 

платен надомест (кој, според ст. 1 од чл.8 не се враќа) постои,  имотот  може да се врати при 

што барателот е должен да врати надомест во износ, на начин  и постапка утврдена со 

прописот на Владата на РМ што таа е овластена да го донесе според чл. 2 од ЗД.

 Прописите со кои е вршена експропријацијата, било тоа да се закони или 

подзаконски акти, содржат одредби според кои, не само што  не се определува правичен 

надомест, туку и предметниот надомест не се исплатувал наеднаш, а некаде не е исплатен 

никогаш или сопственикот на експроприраниот имот  одбивал да го прими, поради 

понижувачкиот износ во споредба за вистинската вредност на одземениот имот. 32  

                                                           
32 Според Проф. Д.р  Стефан Георгиевски (во ,,Коментарот на ЗД,, стр.36), без значење е за примена на чл. 8 
ст.1 од ЗД (според кој, не е предмет на денационализација одземен имот за кој е платен, односно даден 
надомест)  колкав бил износот на платениот, односно  дадениот надомест. Поинаку  произлегува од одлуката 



 Нормативните акти, пред се законите за вршење на експропријација се многубројни. 

До 1971 година т.е. до Уставните амандмани од таа година на Уставот на СФРЈ, 

законодавната надлежност за оваа материја и припаѓаше на федерацијата а потоа таа 

надлежност е на републиките.33 

 Со исклучок на Основниот закон за експропријација од 1947 година, сите закони за 

експрорпијација, и сојузните и републичките, содржат одредби со кои експроприраната 

земја преминува во општествена сопственост и дека експропријацијата го опфаќа и се она 

што е придодадено на експроприраната недвижност. Заедничко за сите овие прописи (па и 

за Законот од 1947 година) е дека оваа мерка на поопштествување секогаш е следена со 

надоместок за експроприраната недвижност. Разликата што се појавува е само во тоа што 

секогаш не се предвидувани исти форми на надоместок и исти критериуми. Карактеристика 

на овие закони е и тоа дека корисникот на експропријацијата го обезбедувал надоместокот, 

а тоа не била обврска на државата чии органи инаку ја извршувале експропријацијата.  

 Според Законот од 1947 година, на поранешниот сопственик му припагал 

надоместок во височина на средната (просечна) вредност на имотот која тој ја имал на денот 

на процената. Надоместокот можел да биде и паричен и натурален: во пари и во државни 

обврзници, или во пари и во недвижност, или само во пари, односно само во недвижност. 

Според Законот за експропријација од 1957 година, надоместокот бил паричен, но била 

дозволена и супституција во друга недвижност. Според Законот за експропријација од 1968 

година, надоместокот бил паричен или натурален (во друга недвижност), со тоа што ако 

предмет на експропријација било црковно земјиште на кое порано постоел храм што бил 

                                                           
на ВСРМ У. бр.1218/2001 од 21.03.2002 (објавена во ,,Правник,,  бр.122, посебен додаток одл. бр.8) т.е дека 
само врз основа на доказ за платен само дел од надоместот не може да се заклучи дека и целиот надомест е 
платен 
33 Такви прописи, и тоа, почнувајќи од 1946 година, се следните: 
 - Сојузни прописи:  1.- Уредба за експропријација на недвижен имот за воени потреби (,,Сл. лист на 
ФНРЈ” бр. 87/46); 2.- Основен закон за експропријација (,,Сл. лист на ФНРЈ” бр. 28/47) со придружни прописи 
(објавени во, Сл. лист на ФНРЈ ,, бр. 108/47, 26/51, 85/48, 20/50, 14/50, 54/51, 30/52, 19/55); 3.- Закон за 
експропријација (, Сл. лист на ФНРЈ/ СФРЈ” бр. 12/57, 53/62, 13/65, 5/68); 4.- Закон за експропријација 
(пречистен текст) ( ,, Сл. лист на СФРЈ” бр. 11/68, 30/68, 32/70);  
 -Републички прописи; 1.- Закон за овластување на Владата на РМ да донесува уредби за 
експропријација на недвижни имоти и за одредување висината на накнадата (,, Сл. весник на НРМ,, бр. 29/46), 
со придружни прописи (објавени во,, Сл. весник на НРМ,, бр. 8/47, 10/47, 11/47, 13/47, 13/56); 2.- Закон за 
определување надоместок за потполно експроприрано селскостопанско и неплодно земјиште во 1965 година 
(,, Сл. весник на СРМ,, бр. 35/66, 43/66); 3.- Закон за експропријација (,, Сл. весник на СРМ,, бр. 47/73, 23/76); 
4.- Закон за експропријација (, Сл. весник на СРМ,, бр. 45/89, 36/91). 



урнат во војната, а во тоа место нема храм на истата верска заедница, корисникот бил 

должен да обезбеди во истото место земјиште за изградба на храм.  

 Решенијата во одредбите од овие закони не беа исти и во поглед на паричниот 

надомест; според Законот од 1947 година се утврдувала средната прометна вредност која 

имотот ја имал на денот на проценката; според Законот од 1957 година се утврдувала 

вредноста што ја имал објектот на денот на правосилноста на решението за 

експропријација, а според измените на тој Закон од 1962 година - тројниот до десеткратниот 

износ на катастарскиот приход на земјоделското земјиште, со горна граница најмногу до 

височината на пазарната цена на таквото земјиште и, конечно, според Законот од 1968 

година - правичен надоместок, но не пазарна цена за надоместокот за експроприрано 

градежно земјиште. 

 Двата Закони за експропријација донесени од СРМ - од 1973 и од 1989 година со 

измените, имаат идентични одредби за надоместокот. Тој се определува во пари, а 

натурално (друго земјоделско земјиште) само со согласност на поранешниот сопственик. 

Според двата Закона надоместокот морало да биде правичен.  

 

9) Национализација по основ на промет со земјишта и згради  

 

 Со оглед на тоа што со одредени прописи со кои е спроведувана аграрната реформа, 

како и национализација на наемните станбени згради и деловниот простор, е пропишуван и 

максимумот на такви имоти што физичките лица можат да ги имаат во сопственост, со 

прописите донесувани  после аграрната реформа, односно после национализацијата од 1958 

година, пропишувани се одредби за поопштествување (подржавување) на имоти кои што 

одредени лица дополнително ќе ги стекнат во сопственост преку одредениот максимум. 

Такви одредби, главно, се содржани во ; 1) Законот со промет со земјишта и згради од 1954 

година ;  2)  Закон за измена и дополнувања  на тој Закон  од 1965 година ;  3)  Закон за 

промет со земјишта и згради . Главно, содржината на тие одредби се состои во следното:  

 -кога носителот на правото на сопственост, по друг основ, а не по основ на 

наследство ќе се стекне со недвижност над максимумот определен со закон, или на 

недвижност на која според законот не може да има право на сопственост, општинскиот 

органа на управата, надлежен за имотноправните работи, ќе донесе решение дека таа 

недвижност станува општествена сопственост. Во овие случаи на поранешниот сопственик 



на недвижноста не му припаѓа надоместок на таа недвижност. Со ова не се засега во 

меѓусебните права и обврски на договорните страни; 

 - кога носителот на правото на сопственост по основ на наследство ќе се стекне со 

недвижност  над максимумот определен со закон или на недвижност на која според законот 

не може да има право на сопственост, има право да ја отуѓи во рок од три години од денот 

на стекнувањето на правото на сопственост, а деловната зграда, односно деловната 

просторија има право да ја претвори во станбена во истиот рок. Ако тоа не го стори, 

недвижниста преминува во општествена сопственос на денот кога истекол рокот од три 

години. Во таков случај носителот на правото на сопственост има право да избере која 

недвижност сака да ја задржи во сопственост. За недвижноста што се поопшествува на овој 

начин на сопственикот му припаѓа надоместок според прописите за експропријација. 

 И имотот одземен според овие прописи е предмет на денационализација врз основа 

на одредбата од чл. 2 ст.1 од ЗД, според која  се враќа имот,  односно се дава надомест за 

имот одземен врз основа на прописите со кои е вршено општо одземање и  ограничување 

на сопственоста. 

  

10) Други основи  за поопштествување (подржавување ) на имотот 

 

 1.- Имотот што државата го презела како имот напуштен во текот на 

окупацијата, односно имот кој е одземен од сопствениците од страна на окупаторот и 

неговите помагачи. 

 Тоа е имотот што државата го презела како голем имот, односно како вишок на имот 

за предавање на управување согласно со членот 6 ставови 1 и 2 од Законот за постапување 

со имот којшто  сопствениците морале да го напуштат во текот на окупацијата и имотот кој 

им е додземен од страна на окупаторот и неговите помагачи , односно членовите 3, 5, 10 и 

11 од Законот за потврда и измени на Законот за постапување со имот којшто сопствениците 

морале да го напуштат во текот на окупацијата и имотот кој им е одземен од страна на 

окупаторот и неговите помагачи   . 

 2.- Имот поопштествен (подржавен) без правна основа 

 Одземањето без правна основа преставува посебна основа за денационализација, и 

како такво е пропишано и со ЗД.  При ова, се има предвид дека кога ЗД пропишува  дека се 

враќа или дава надомест за имот  одземен без правна основа, ги има предвид ситуациите 



кога едно средство (подвижна или недвижна  ствар) станало општествена сопственост, а  за 

таков премин недостасува правен акт донесен од страна на надлежен државен орган, или 

правно дело врз основа  на кое таквото средство е отуѓено од страна на поранешниот 

сопственик и преминало во општествена  сопственост.  

Во поопштествувањето (подржавувањето) на имотот без правна основа, можно е да 

се разликуваат три фази. Првата од нив би била онаа до донесување до Основниот Закон за 

експропријација од 1947 година, втората- до донесување на Законот за изменување и 

дополнување на Основниот закон за искористување на селскостопанското земјиште од 1967 

година, и третата - до донесување на Законот за здружениот труд од 1976 година. 

 Првата фаза, започнува всушност уште со воспоставување на новата власт на 

ослободените подрачја, при што се одземани имоти за потребите на Југословенската армија, 

но и за други потреби, како напр. за спроведување на регулационен план на градот34, и 

слично  

 Овие одземања се потврдени, за прв пат со Уредбата за експропријација за 

недвижните имоти за воени потреби, со која во чл. 10 е пропишано дека право на накнада 

по таа Уредба имаат и сопствениците на недвижен имот кој што за изградба на воени 

објекти или за други воени потреби е експроприран од страна на органите на 

Југословенската армија пред влегување на сила на таа Уредба.   

 Останати одземања пак добија своја правна потврда во Основниот закон за 

експропријација, со кој, во чл. 36 е пропишано дека експропријационата постапка, 

започната по прописите кои што се издадени од надлежните државни органи во ФНРЈ до 

влегувањето во сила на тој Закон, ќе се продолжи според тие прописи, а во поглед на 

накнадата важат прописите од овој закон. 

 Втората фаза за поопштествување на имоти без правна основа е одбележана  со чл. 

47 од Закон  за измена и дополнувања на Основниот закон за  искористување на 

селскостопанското  земјиште ,  со кој е пропишано дека земјиштето  на кое постои право на 

сопственост а кое сопственикот не го обработувал ниту за тоа земјиште плаќал обврски 

спрема опшествената заедница - десет или повеќе години до денот на влегувањето на сила 

на овој закон, туку за тоа време земјиштето го користела без договор со сопственокот 

работна организација или општествено-политичка заедница, преминува во општествена 
                                                           
34 В. Пресуда на ВСРМ У. бр. 788/2001 од 24.01.2002 (објавена во, Правник, бр. 122- јули 2002 година - 
посебен прилог на стр. 6). 



сопственост ако сопственикот на земјиштето за тоа време не поднесол тужба за признавање 

на своето право на сопственост на тоа земјиште или тужба за надоместок за користење на 

тоа земјиште.  

 Третата фаза, пак, е одбележана со чл. 268 од Законот за здружениот труд со кој е 

пропишано дека ако недвижност станала општествено средство без правен основ, нејзино 

враќање може да се бара рок од пет години почнувајќи од денот на дознавањето, а најдоцна 

во рок од десет години. Ако подвижен предмет станал општествено средство без правен 

основ, негово враќање може да се бара во рок од три години почнувајќи од денот на 

дознавањето, а најдоцна од пет години. Овие одредби не се применуваат врз предметите 

што станале општествено средство со извршување на кривично дело или стопански 

престап.35  

 Во практика, во примената на оваа одредба се појави спор дали таа се применува и 

во случај кога недвижноста станала општествено средство и пред влегувањето во сила на 

тој Закон, или пак поопшествувањето без правен основ, во роковите пропишани со неа, 

може да се смета за извршено во рокови кои ќе бидат исполнети после неговото влегување 

во сила конечно, Врховниот суд на Македонија со пресуда Гзз бр. 57/79 од 16.11.1979 

година се произнесе дека рокот од пет години, по истекот на кој се губи правото на 

поднесување на барање за враќање на недвижноста што станала општествено средство без 

правен основ (член 268 од Законот за здружениот труд), не може да почне да тече пред 

влегувањето во сила на ЗЗТ, односно пред 11.12.1976 година.  

 Секако, во практиката ќе се постави и прашање, во случај кога недвижност му е 

предадена на едно општествено правно лице од страна на надлежен државен орган, а 

предходно нема акт за одземање, иако тоа опшествено правно лице има правен основ за 

своето стекнување, па по основ на градба се стекнало со право на користење (чл. 268 од 

                                                           
35 Како случај на одземено земјиште  без правна основа може да се третира  и оној содржан во пресудата на 
ВСРМ  У бр. 936/81 од 18.о4.2002 година (објавена во ,,Правник,, бр.128 - посебен додаток, одл. бр.8) во чие 
образложение меѓу другото се вели:   ,,Според мислењето на Судот, врз основа  на решението З.Ф. бр.690/53, 
а ниту врз основа на  другите решенија приложени во списите, кои во времето од 1953 до 1967 година  се 
носени по барања, жалби и молби на таткото на тужителите, за враќање на одземената земја, не може да се 
заклучи дека тој ја напуштил земјата  која му била доделена  врз основа  на Законот за аграрна реформа и 
колонизација  на територијата на НРМ, ниту може да се прифати дека тој сам, по своја слободно изразена 
волја  ја пренел во сопственост  или ја отстапил  доделената земја на Државното стопанство ,,Ц,З.,, бидејќи  
доказ за таква негова изјава  во списите нема.  Напротив, фактот што Ј.О. уште во 1953 година кога е донесена 
Уредбата  за имотните односи  и за реорганизација  на селските работни задруги (Сл. лист на ФНРЈ,, бр. 14/53 
) поднел барање да му се врати  земјата,  и тоа понатаму упорно го барал неколку пати, повеќе упатува на 
заклучок дека тој од доделената земја  не се откажал,,. 



Законот на здружениот труд), дали таа недвижност е одземен, поопштествена без правен 

основ од поранешниот сопственик. Несомнено, одговорот треба да е позитивен, и на 

поранешниот сопственик треба да му се признае право на денационализација и за таквата 

недвижност.  

 Без правна основа се одземани и природни реткости. Имено, според чл. 10 ст. 3 од 

Законот за заштита на природните реткости, ако не се јави сопственикот на природната 

реткост, за недвижна природна реткост - во рок од шест години, а за движна природна 

реткост -  во рок од три години, природната реткост станува општествена. 

 3.- Имот отстапен (поопштествен, подржавен) со изјава на волја дадена под 

закана и присилба 

 Со Законот за денационализација, како посебен основ за денационализација е 

пропишано дека  предмет на денационализација е и имотот отстапен со изјава на волја 

дадена под закана и присилба и тоа за земјиште до денот на влегувањето во сила на 

прописите за аграрна реформа и колонизација, за стопанските објекти до денот во 

влегувањето во сила на прописите за  национализација на приватните стопански 

претпријатија и за згради и делови од згради до денот на влегувањето во сила на прописите 

за национализација на наемните згради и градежното земјиште (чл.4 ст.2 од ЗД).  

Со оглед на тоа што аграрната реформа и колонизација се спроведуваше врз основа 

на сојузен закон   и на републички Закон на ФМ, како критичен ден за отстапувањето на 

земјиштето што ќе подлежеше на аграрна реформа, ако не беше предходно отстапена со 

изјава на волја дадена под закана и присилба, треба да се смета оној ден кога републичкиот 

Закон влегол во сила. Имено, и од насловот на тој Закон се гледа дека од неговото влегување 

во сила отпочнала аграрната реформа во Македонија. 

 По однос на национализацијата на приватните стопански претпријатија, бидејќи тоа 

се спроведуваше на два пати, за различни видови, според своето значење и дејност, на 

приватни претпријатија (в.понапред), треба да се има предвид денот на влегувањето во сила 

на Законот од 1946 година, за едниот вид вид приватни претпријатија, како и денот на 

влегувањето во сила на Законот од 1948 година за измени и дополнувања  на првиот Закон, 

за другиот вид на приватни претпријатија. 



 Во однос на наемните згради и градежното земјиште, несомнено е дека 

отстапувањето со изјава на волја дадена под закана и присилба, требало да се случи пред 

26.11.1958 година кога е донесен, објавен и влегол во сила ЗННЗГЗ. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Како изјава на волја  дадена под закана и присилба, во примената на ЗД, се сметал напр. договорот за 
подарок на куќа склучен во 1955 година со кој сопственикот ја подарува  на Народнот фронт, која куќа, 
уште од 1945 година без секаков основ и акт ја држеле и користеле народните власти во градот, па е уважено 
барањето за денационализација. 



ГЛАВА ТРЕТА 

 

ИДЕЛОШКО - ПОЛИТИЧКАТА И ПРАВНАТА ЗАСНОВАНОСТ  НА 

ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ВЛАДЕЕЊТО НА ПРАВОТО ПРЕКУ ГАРАНЦИЈА НА 

ОБЛИЦИТЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 

 

1. Идеолошко-политичка заснованост на денационализацијата  

 

Во врска со идеолошко-политичката заснованост на денационализацијата се поаѓа 

од тоа дека политичките основи за спроведување на денационализацијата извираат од 

самите темели на демократската држава. Државата којашто го  прокламира 

повеќепартискиот систем, слободниот пазар, приватизацијата и европската и универзална 

димензија на човековите права и слободи, не може да ги застапува и одржува политички 

надминатите идеи за ,,експропријација на експропријаторите”, за неодговорниот државен 

стопански интервенционизам и штетноста на приватната сопственост. Во таквата држава 

,,народниот колективизам” би морал дефинитивно да му отстапи место на граѓанскиот 

индивидуализам така што централното место конечно да му припадне на граѓанинот, 

приватната сопственост и гарантираниот корпус на граѓански и човекови права. 

Денационализацијата во бившите земји на социјализмот се смета крунски израз на 

деболшевизација на политичкиот систем и како една од најочигледните мерки за 

дисконтинуитет меѓу претходниот стар, социјалистички и нов, капиталистички систем. Во 

случај на неспроведување на денационализацијата, хипотеката на нерасчистени имотни 

односи постојано би ги оптоварувала нововоспоставените политички односи, би ја 

поттикнувала имотната несигурност на домашните и странските инвеститори, би 

генерирала незадоволство на големиот број на граѓани и би го намалувала меѓународното и 

внатрешното значење и влијанието на извршените политички и економски промени во 

земјата. Поради тоа, неопходно е да се изврши имотна реституција, која што воедно 

претставува и најубедлива морална и правна рехабилитација на поранешните сопственици 

после повеќе десетици години одвоеност од сопствениот имот. 37 
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 Радикалистичкиот концепт на ортодоксниот комунизам како концепт на 

револуционерно, насилно укинување на основните структури на постоечкиот свет - пред се 

на правото и парите како основни конститутивни принципи на модерното време - не 

можеше да ја најде својата потпора во обичната, нормалната перцепција на времето: 

објективно-историскиот ток беше нужно да се забрзува со сталните интервенции на 

таканаречените субјективни сили т.е. ,,со перманентна револуција”  како би, ако не се 

прескочеле, тоа барем од корен да се стеснат ,,природните фази” на развитокот на 

човештвото. Перманентната револуција, како постојано менување не само на надворешните 

претпоставки и услови на човековата егзистенција туку и како постојан морално политички 

притисок на интелектуално-емотивната сфера на човекот, завладување со човекот од 

внатре, со неговата мисла и чувствата - имплицирала со дихотомна поделба на животот: на 

историјата како свет на возвишен и големи дејствија и секојдневието како свет на приземен 

калкулативен, филистерски дух. Всушност, во перманентнат револуција, содржана е идејата 

на воздигнување на секојдневието како обичен, профан, прагматичен и повторлив живот на 

ниво на вечната историја во која човековата егзистеницја може да се изкаже само со 

термините на извонредно празнично, ентузијастичко, неповторливо. 

 Ваквите резултати на назначениот комунистички радикализам можат со знатен 

степен на извесност да се сумираат. Комунистичката ортодоксија којашто на светската 

арена настапи со амбиција човековата историја да ја стави под своја контрола и со тоа да се 

престави како субјект кој човековата историја ќе ја обликува според своја, слика и прилика”, 

мораше, со текот на времето се повеќе и повеќе да отстапува од својот првобитен план, под 

се поголемиот и поголем притисок на нескротливите, сили на животот” за да на крајот на, 

големата приказна” капитулира пред историјата и да демисионира.  Светот во кој, 

историското време” секогаш повторно радикално е забрзувано, заврши на маргините на 

цивилизацијата: перманентната револуција се закани со перманентно производство на 

гладта. Општеството во кое требаше да биде остварен идентитет меѓу оние кои што владееа 

и оние со кои се владееше, се претвори во општество во кое повеќе ни сеопштата 

мобилизација на стравот не можеше да ги натера масите на согласност - репресивните 

апарати, во ситуација на радикална ерозија на иделошката легитимација, делуваа како, 

празни пушки”.  

 Нема спор за тоа дека системот кој се засноваше на назначените начела на 

радикалниот комунизам, без оглед на тоа со какво име би го именувале, реално 



егзистирачки социјализам, комунизам, здружен труд, сл., отиде неповратно во, музејот на 

старините. Во ова се сомнева само уште мал збир на приврзаници на ортодоксната 

левичарска догма.    

 Во секој случај, поразот на обидот за изградба на социјализмот како интегрален 

систем, кој својата суштественост би ја засновла на новата структура на општествените 

односи, радикално различна од капиталистичката, не имплицира на триумф на 

либерлизмот, т.е. крах на левицата како таква, бидејќи неспорен факт е дека демократската, 

политички влијателната левица постои и натаму на запад, како што е факт дека во 

постреалсоцијалистичките општества се раѓа ново профилирана левица, која покрај веќе  

сите очекувања, преставува респективна политичка сила (дека партиите со лево насочување 

ќе ги добијат така брзо изборите во Унгарија и Полска, и дека Књашевски ќе го победи 

,,митот,,  на Лех Валенса, малку кој веруваше пред неколку години, но сепак тоа се случи).38 

 Тука сосема отворено можеме да ги поставиме следниве прашања: зошто во 

општествата кои себе си со децении се нарекувале социјаличтички, кои официјално ја 

укинале експлоатацијата на човек од човек, приватната сопственост, ја одстраниле 

безработицата и решили голем број сложени проблеми, зошто одсуствувал стимулот на 

трудот, зошто била катастрофално ниска продуктивноста на трудот и ефикасноста на 

општественото производство, во целост, зошто бил закочен научно-техничкиот прогрес? 

Зошто во овие општества со прогласена и уставно утврдена народна власт со соодветен 

демократски изборен процес, со конституирана единствена власт и соодветен управувачки 

процес и судска процедура, со востановен систем на права и слободи и многу други 

демократски институции, зошто фактички толку долго време демократијата се остварувала 

во толку ограничен облик, а реалната политика била, судбина” резервирана само за 

определени социјални групи? Зошто, практично била нарушена самостојноста, на пример, 

на државата, партиите, синдикатите, а среде широките социјални слоеви на општеството, 

најчесто владеела политичка апатија, цинизам, скептицизам, се девалвирале 

пропагандистичките политичко правни и демократски идеал и ориентации? 

 Може да се констатира дека ова е последица на давање примат на политиката, на 

државата за сметка на правото, т.е.на некои особено значајни правни принципи што 

преставува безмалку целосно демонтирање на долгогодишното постоење на политичката и 
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на државната структура во источно-европските земји, вклучително и во Република 

Македонија како федеративна единица од поранешната СФРЈ. Разорната димензија на овој 

процес како и крајно поразителното искуство на овие држави, најилустративно зборува за 

значењето на социјално-економската условеност на правото, демократијата, како облици 

низ кои општествената базична структура се искажува.39  

 Ваквите последици во општествениот систем на реалсоцијалистичкиот свет, а и во 

бившата СФРЈ, во чиј склоп беше и Република Македонија, услови и во РМ да се појават 

политички субјекти, кои своето политичко делување во општеството го засноваа, главно, 

на идеологијата на либерализмот, чии елементи се: индивидуализмот, слободата, разумот, 

еднаквоста (егалитетот), толеранцијата, согласноста, и конституционализмот.  

 Напуштање на дотогашните идеолошки основи за организација на општеството и 

поттик за воспоставување на политички плурализам, но не на плурализам на самоуправните 

интереси, даде 10-тиот конгрес на СКМ кој се одржа од 25-27.11.1989 година. Тој конгрес 

оцени дека дотогашниот проект на социјализмот (општествената сопственост, 

самоуправниот социјализам и еднопартиска држава) доживеал неуспех и дека излезот треба 

да се бара во структурни реформи во правец на воведување на мешовито стопанство, 

пазарна економија и повеќепартиска демократија. По конгресот се создаде политичка клима 

на општа релаксација. Посебно е значајно што овој Конгрес се заложи за демократски 

социјализам, за напуштање на монополската позиција на СК утврдена со Уставот и за 

слобода на политичкото оганизирање и здржување.  

 Анализата за идеолошкиот профил и ориентираност на овие политички субјекти, кои 

почнаа да настануваат после овие процеси и после Уставните Амандмани од 1989 година 

на Уставот на СРМ од 1974 година, можно е да се изврши само според нивната програмска 

ориентираност, која, поради нивното недоволно искуство и брзината на настанувањето, 

упатува на бројни политички ориентации, но со нејасен, па дури и дифузен програмски 

идентитет. 

 Според одредени проучувања,40 кај партиите во Република Македонија, тешко може 

да се дефинира чист модел на политичка ориентација: лево, десно или центар. Партиите во 

Македонија, во основа, се лево ориентирани, толку колку што му припаѓаат на центарот или 
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на десницата во класична смисла. Основен белег е тоа што сите сакаат да ја напуштат 

комунистичката парадигма. Треба да укажеме дека, според критериумите на западно-

европската традиција не е вообичаено левицата, како политичка сила, да се залага за 

приватизација, за ограничување на социјалните издвојувања на државата и сл., ниту пак е 

вообичаено десницата да се залага за социјална држава, односно држава на благосостојба. 

Може да се согледа дека кај политичките партии во Македонија се присутни сите начела на 

либералната демократија во поглед на преструктуирањето на политичката и економската 

структура на општеството. Имено, речиси сите се застапуваат за вредносната матрица 

карактеристична за лево ориентираните политички партии. Кај нас не може да стане збор 

за класичен судир меѓу десницата и левицата, затоа што Македонија има недоволно 

развиена социјална структура. Социјалните диференцијации во неа се во процес на 

настанување. Објективно земено, тоа е и клучниот индикатор за идеолошкиот спектар. Но 

ако се погледнат одредени поспецифични политички определби, посебно врзувањето за 

одредени концепти за односот на политичката структура, тогаш со право може да се изгради 

модел на идеолошката слика во Македонија. Во него предмет на диференцијација не е 

судирот меѓу трудот и капиталот, како во западно-европските земји, туку конфликтите што 

настануваат врз основа на етничките, верските или други линии, кои демократските начела 

ги вкалапуваат во некои сопствени специфични, национални феуди”. Линиите на 

раздвојување се јавуваат во односот на силите на модернизација и традиционализмот. 

Имено, првите ги прифаќаат западно-европските стандарди на трансформација на 

политичкиот режим а вторите се сремат кон, феудализација на заедницата”, односно 

затворање во рамките на сопствените национални идентитети.  

  Основни теми за проучување на  политичкиот  профил на партиите во  Македоија, 

преку  согледувањата во нивните програми, може да се истакнат следните: 1.политичкото 

уредување, 2.економското уредување, 3. социјалната политика, 4. одбранбена политика, 5. 

безбедност и армија, 6. надворешна политика, 7. политика спрема дијаспората, 8. културна 

политика, 9. верска политика, 10. образовна политика, 11. политика кон јавните медиуми, 

12. популациона политика, 13. политика спрема семејството и жената, 14. еколошка 

политика, 15. Европа и другите интеграции. 

 Од интерес за нашето проучување се темите: политичкото уредување и економското 

уредување. 



  Политичките партии на Македонија, во конципирањетона политичата иднина на 

Македонија, покажуваат висок степен на идентичност, особено по однос на внатрешното 

уредување на Македонија, организацијата, на власта, посебно во однос на прифаќањето на 

принципите за изградба на современо граѓанско општество со јасни дефинирани 

карактеристики. 

 Односот спрема човековите права е одбележан со настојување на бројните 

политички субјекти во РМ да се определат за либерални начела на демократијата и што е 

можно подиректно да се спротивстават на еднопартискиот концепт за човекови права.  

 По однос на економското уредување, политичките партии покажуваат нагласен 

интерес за општествено економскиот развој. Комплексот на општествено-економските 

односи е особено интересен и податлив бидејќи во програмите на партиите најдоминантни 

се темите до областа на економските односи и развој, како што се: структурната 

реорганизација на стопанството, претприемништвото и пазарот, развојната и економската 

политика, положбата и развојот на одделни стопански гранки и синдикатот и младината. 

 Приватизацијата во Македонија се дефинира низ два клучни процеси изразени низ 

залагањата за: а) денационализација, б) реприватизација и в) акционерство. 

 За тоа колку е сложен процесот на реприватизацијата и за можните облици на 

реприватизацијата, произлегува од партиските стојалишта изразени во нивните програми, 

како подржавување на општествената сопственост или нејзино продавање на граѓаните или 

приватни лица според пазарна вредност, преминување на претпријатијата во приватни лица 

и сл.  

 Денационализација, како облик на реприватизација на сопственоста се изразува низ 

барањата за донесување на закони со кои ,,на сопствениците ќе им се вратат земјата, 

индустриските погони, дуќаните, аптеките сл.,, или  ќе им се исплати справедлив надомест 

спрема нивната тогашна пазарна вредност и тоа во пари или акции”, односно ,,за реална 

надокнада на национализираните и експроприраните недвижности”, ,,бришење, односно 

укинување на ограничувањата на земјишниот максимум”, враќање на земјата  на лица 

одземена поради земјиштниот максимум и други политички причини, ,,враќање на 

недвижностите кои им се одземени на приватните сопственици”, ,,враќање на оземените 

утрини и шуми во сопственост на селата” и тн. 

 Во областа на социјалната политика особено се истакнува залагањето да се напушти 

системот на финансирањето на стамбената изградба, за ,,економски станарини” и за 



,,продажба на општествениот стамбен фонд”, како и средствата на тоа да се насочат кон 

изградба на нови станови, додека системот на солидарна изградба и натаму да се задржи за 

одделни делови од населението. 

 И во програмските документи на политичките партии за изборите во 1994 година се 

покренуваат (во зависност од сопствената проценка), различен број на прашања, на сличен 

начин како и во програмските документи од 1990 година, но редоследот на прашањата е 

поинаков. 

 Доколку се споредат содржините на програмските ориентаии на политичките партии 

во перидото на нивнот основање и 4 години подоцна, ќе се увиди дека во програмските 

концепции на политичките партии постојат релативно блиски ориентации, особено по 

главните прашања на политичкиот и економскиот развој на Република Македонија. 

 Сепак, највидливо различни концепти постојат во поглед на сфаќањето во процесот 

на приватизацијата. Имено, во поглед на тоа прашање се дефинираат глобално гледано, три 

групи на прашања: а) приватизацијата како процес на промена на свеста, б) како процес на 

поддржавување на сопственост, а потоа нејзино трансформирање, в) преку брза и масовна 

приватизација.  41 

 Од она што е проучувано, може да се согледа дека кај политичките партии во 

Македонија се присутни сите начела на либералната демократија во поглед на 

преструктуирањето на политичката и економската сфера на општеството. Имено, речиси 

сите се застапуваат за вредносната матрица каркатеристична за лево ориентираните 

политички партии. Кај нас не може да стане збор за класичен судир меѓу левицата или 

десницата затоа што Македонија има недоволно развиена социјална структура. Социјалните 

диференцијации во неа се во процес на настанување. Партиите во Македонија се со нејасен 

и со неконзистентно изграден профил. Тие се во процес на самодефинирање и 

самоизнаоѓање. 

 На ваквата идеолошко-политичка ориентација на политичките партии во 

Македонија, пандан беа одредбите од Уставот на РМ од 1991 година, по однос на 

општествено-политичкото уредување, правната држава, човековите права, гаранциите на 

сопственоста и сл.  

                                                           
41 В.поподробно Ц. Мојановски, ц.д. од стр.146 - 155, и на стр. 157 - за станбените односи и политика., 
потоа:  стр.170 - 190 



 Всушност преку уставните одредби а и законските одредби за враќање на одземените 

имоти и обезбедување на правата на лицата чии имоти беа присилно одземени, требаше да 

се оствари оној степен на заштита на сопственичките права што постои во европските и 

други западни земји. Со донесувањето на законите во таа смисла требаше да се придонесе 

кон формирање на правна свест кај граѓаните дека сопственоста е едно од основните 

човекови и природни права и  дека нејзиното полно почитување е основа на граѓанската 

демократска држава, имајќи предвид дека уште римското право ја издигнало приватната 

сопствност на висок пиедестал, а начелото на неповредливост на таа сопственост оддамна 

е прифатена во политиката. Тоа пак од друга страна го потврдува и начелото на имотна 

сигурност кое е едно до основните начела на кои почива современата цивилизација.  

 Од стојалиште на човековите права, присилното одземање на имотите правно беше 

неодржливо, без оглед на согласноста на тогашниот внатрешен поредок и причините со кои 

тоа е оправдувано. Целосното гледање на човекот и неговите основни слободи и права, 

посебно правото на сопственост како едно од основните економски права на човекот и 

граѓанинот, секако ја наметна потребата да се одстрани неправдата што им беше нанесена 

на поранешните сопственици, со тоа што тој имот им беше одземан, а сопствениците 

дискриминирани и експроприрани, неретко гонети и казнувани само поради неговото 

поседување. Поради тоа, дегенерацијата и падот на системот кој ги произвел тие прописи 

за присилно одземање на имотите, чии материјално правни ефекти се присутни во 

континуитет, им го одзедоа легитимитетот на тие прописи така што обештетувањето или 

враќањето на имотите значи повторно воспоставување на легитимитетот на кој се заснова 

едно цивилизирано и цивилно општество.  

 Секако во врска со денационализацијата на присилно одземените имоти, треба да се 

има предвид дека корпусот на човековите слободи и права, меѓу кои е и правото на имот и 

сопственичка слобода, достигна такво ниво на цивилизациска заштита, односно толкав 

степен на правна, етичка и културна изграденост, што исправувањето на очигледната 

неправда со присилното одземање на имотите не смееше да се спроведе со создавање на 

нови неправди доколку со тенденцијата на враќањето на имотите би се повредиле 

стекнатите права на сопственост на лицата кои совесно и законито ги стекнале тие права 

врз имотите што ќе бидат предмет на денационализација. Во таа смисла, бидејќи 

денационализацијата го опфаќа и давањето на еквивалентен надомест за одземените 

недвижности, кои поради напред истакнатото не можат да се вратат во сопственост на 



поранешниот сопственик или на неговите наследници, не се исклучува и давањето надомест 

за одземеното. 

 Меѓутоа, политичките причини за враќање на приватниот имот извираат од самите 

темели на демократската држава. модерната граѓанска држава која прокламира 

повеќепартиски систем, слободен пазар, приватизација и универзални човекови права и 

слободи мора да обезбеди центарално место на граѓанинот и на приватната сопственост. Во 

таа смисла, враќањето на приватниот имот (денационализацијата) преставува пред се чекор 

во деболшевизација на политичкиот систем и најочигледна мерка за раскинување со 

предходниот социјалистички систем, всушност очигледна мерка за дисконтинуитет меѓу 

предходниот стар социјалистички и новиот, капиталистички систем.   

 Од друга страна, економските причини укажуваат дека враќањето на имотот 

(денационализацијата) е логична и оправдана мерка на новиот економски ситем кој настана 

на рушевините на социјализмот. Неспорното воведување на сопствениците во владение на 

сопствениот имот, за кој многу од нив се врзани не само комерцијално, туку и семејно-

емотивно, дава и економски ефекти во однос на материјалното сочувување, пазарното 

ангажирање и зголемувањето на тој имот а со тоа и зголемување на вработеноста, па и 

даночните приходи на државата. Покрај тоа инвеститорите заинтересирани за изградба на 

стопански активности со поголема сигурност ќе пристапат кон реализација на своите 

намери, доколку се спроведе приватизацијата посебно на земјиштето како основа за 

поставување на стопански објекти. Имено, и во најразвиените земји во светот, земјиштето 

не се наоѓа во државна сопственост, бидејќи со тоа се исклучува огромниот кредитен 

потенцијал од стопанскиот промет. Поради тоа, кога ќе се спроведе денационализацијата и 

земјиштето ќе премине во приватна сопственост може да се очекува заживување на 

стопанските активности преку нивното кредитирање, со обезбедување на кредити преку 

воспоставување на хипотеки врз недвижностите.  

 За ваквите зафати, како што е предходно опишано, создадена е политичка волја кај 

основните двигатели на политичкиот процес - партиите, а општествената свест во таа 

смисла, за правната и економската потреба за денационализацијата е изградена на ниво на 

општа прифатеност во општеството, што се огледа посебно и во презентирање на 

програмските начела на партиите на изборите во 1990 и во 1994 година.  

 

  



2. Уставна и правна заснованост на денационализацијата 

 

Едно од основните прашања кое се постави во врска со денационализацијата т.е. 

враќањето на присилно одземените имоти на поранешните сопственици односно на нивните 

наследници, беше тоа дали постои уставна основа за денационализација на присилно 

одземените имоти, или пак денационализацијата е добра волја на државата и според тоа 

државата не е врзана за уставните одредби така што Законот за денационализација може да 

се заснова само на она што ќе биде одлучено во Собранието на РМ. 

 Може да се констатира дека преовлада стојалиштето дека денационализацијата во 

Република Македонија има своја уставна заснованост, која теза се заснова како на одредби 

од Уставот на РМ од 1991 година, така и на одредби од Уставниот закон за спроведување 

на Уставот на РМ (натаму: Уставен закон), објавен и влезе во сила истиот ден како и 

Уставот на РМ.  

 Имено, со Уставот на РМ (натаму Уставот) се гарантира правото на сопственост и 

наследување (чл. 30 ст 1). Натамошна одредба од Уставот е дека никому не може да му биде 

одземена или ограничена сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се 

работи за јавен интерес утврден со закон (чл. 30 ст. 3), а во случај на експропријација на 

сопственоста, или во случај на ограничување на сопственоста, се гарантира правичен 

надомест кој не може да биде понизок од пазарната вредност (чл. 30 ст. 4).  

 Од своја страна пак, Уставниот закон за спроведување на Уставот на РМ пропиша 

дека најдоцна во рок од шест месеци од денот на прогласувањето на Уставот, меѓу другите, 

ќе се донесе и закон за начинот на трансформација на општествената сопственост (член 7 

алинеа 5) 

 Со овие одредби од Уставот и од Уставниот закон е востановена и заокружена 

уставната рамка, со која денационализацијата на одземените имоти во периодот од 1944 

година, па се до донесување на Уставните амандмани од 1990 година на Уставот на СРМ од 

1974 година, покрај својата легитимност сообразена со измените во општествено-

политичкиот систем од 1990 година наваму, ја доби и својата легална уставна основа. 

 Начелото на гаранција на правото на сопственост прокламирано со Уставот на РМ, 

се однесува како на установата на правото на сопственост (објективно право) така и на 

правото на сопственост, што му припаѓа на одредено лица на одредена ствар (субјективно 

право). Ова начело, значи, не го гарантира постоечкото право на сопственост како 



субјективно право, туку од него произлегува и реинтеграцијата на установата на правото на 

сопственост без оние ограничувања што ги пропишувал дерогираниот правен систем, врз 

основа на кои поранешните сопственици биле лишени од својот имот - посебно правото на 

сопственост на одредени недвижности. Со право може да се констатира дека не може да се 

реинтегрира установата на правото на сопственост без реституција на одземеното право на 

сопственост, односно без соодветен надомест кога реституцијата е неможна, бидејќи 

задржувањето на одземениот имот без соодветен надомест всушност преставува 

продолжување на ефектот на национализацијата.   

 Ваквата уставно-правна заснованост на денационализацијата, посебно е истакната 

во одлуката на Уставниот суд на РМ У.бр.120/99 од 10.03.1999 година. Според стојалиштето 

на Уставниот суд на РМ, Уставот на Република Македонија во својата суштина и карактер 

е граѓански устав. Основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во 

меѓународното право и утврдени со Уставот, правната заштита на сопствност и почитување 

на општо прифатените норми на меѓународното право се едни од темелните вредности на 

уставниот поредок на РМ. На овие основи, како едно од основните права на човекот и 

граѓанинот на кое му припаѓа челното место во сферата на човековите права, е правото на 

сопственост. Како индивидуално право, правото на сопственот ја претпоставува приватната 

сопственост. Содржината на правото на сопственост и неговата гаранција е јасно поставена 

со член 30 од Уставот.   

 Како од овој член така и од целината на Уставот, недвосмислено произлегува дека 

новиот уставен поредок и општеството што се гради на тие темели, почива и се изградува 

врз основите на приватната сопственост. Општествената сопственост, како темел на 

поранешниот уставно правен поредок, Уставот не ја предвидува, па според тоа, ниту ја 

заштитува, туку напротив, со уставниот закон за спроведување на Уставот на РМ налага 

нејзино трансформирање..... Во таа смисла денационализацијата сфатена како процес на 

враќањето на сопственоста на имот, односно давање надомест за имот одземен во корист на 

државата, законодавецот го третира во контекст на трансформацијата, односно 

приватизацијата на општествената сопственост, заштитувајќи ги директно или индиректно 

правата на поранешните сопственици а и самиот начин, услови и поставка на овој процес 

ги уредува со Законот за денационализација.... Правниот основ по кој државата беше 

сопственик на одземените имоти, веќе е престанат со денот на влегувањето во сила на 

уставните амандмани од 1990 година, на Уставот на СР Македонија (од 1974 година) кога 



се ставени вон сила последните т.н. ,,присилни прописи” односно доколку бил одзмен 

имотот подоцна, тоа се смета дека е во согласност со јавниот интерес, а особено со 

донесување на Законот за денационализација.” 

 Ваквото правно стојалиште, Уставниот суд на РМ го повторил и во својата одлука 

У.бр. 72/06 од 14.03.2007 година  во која, меѓу другото, се наведува дека се има предвид 

дека правото на сопственост на поранешните сопственици и нивните наследници врз 

одземените имоти е признато со донесувањето на Уставот на РМ.  

 Впрочем, општата правна свест, уште и пред ваквата одлука на Уставниот суд на 

РМ, дека е неспорна уставната заснованост на денационализацијата, се изрази и во првите 

закони после донесувањето на Уставот, со кои почна да се расточува, разбива и 

трансформира општествената сопственост, како  општествено-економски и правен однос, 

на кој му нема место во новиот  општествено-економски, политички и правен систем 

заснован со Уставот од 1991 година. Така, уште во 1992 година, со Законот за измени и 

дополнувања на Законот  за продажба на становите во општествена сопственост, е 

пропишано дека не смеат да се продаваат општествените станови стекнати по основ на 

присилни прописи (чл. 3 ст. 3), а во  Законот за трансформација на претпријатија  со  

општествен капитал (натаму: ЗТПОК), од 1993 година содржани се посебни одредби за 

заштита на правата на поранешните сопственици и нивните правни наследници. Во 1994 

година, пак, ова исто  така јасно е изразено во  посебна одредба (чл. 3  алинеа прва) од 

Законот за продажба на деловни згради и деловни простории на РМ, дека предмет на 

продажба  не е деловниот простор стекнат врз основа на присилни прописи 

(национализација, конфискација и сл.) до завршување на постапката  според прописите за 

денационализација. 

 Научната и стручната јавност во Република Македонија скоро едногласно го 

прифати стојалиштето за уставната заснованост на денационализацијата, што беше 

изразена во бројни советувања и написи.  

 Уште во првата половина на 1994 година, на 31-та Средба на правниците од 

стопанството на Македонија, беа дадени мислења, забелешки и сугестии по текстот на 

Предлогот за донесување Закон за денационализација. На таа средба, покрај оправданите 

критики за недозволеното доцнење со донесување на Законот за денационализација, главно 

изразени се стојалишта дека:  уставен основ за донесување на Законот за денационализација 

е содржан во член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот на РМ според кој Собранието на РМ е 



овластено да донесува закони, а конкретниот уставно правен основ за донесување на тој 

закон се наоѓа во член 8 и член 30 од Уставот на РМ, од кои во првиот од нив станува збор 

за  ,,правна заштита на сопственоста”, а во другиот се наведува дека ,,се гарантира правото 

на сопственост и правото на наследување” како и тоа дека ,, никому не може да му биде 

одземена или ограничена сопственоста или правата ко произлегуваат од неа освен кога се 

работи за јавен интерес утврден со закон”42. , дека денационализацијата има свој уставно 

правен аспект43,  дека државата нема избор дали ќе го денационализира имотот одземен со 

присилни прописи44.  Во рефератите од советувањето на Правниот факултет на 

Универзитетот Св. Кирил и Методиј Скопје, за денационализацијата во РМ од почетокот на 

1995 година исто така недвосмислено провејува уставната засновност на 

денационализацијата. При тоа изречени се следните размислувања:  

 ,, Денационализацијата е тесно врзана со остварувањето и заштитата на човековите 

права и слободи при што проблемот на воспоставувањето на владеење на правото се 

наметнува со сета своја актуелност и значење. Ако тој елемент не му се додаде на системот 

на заштитата на правата, со уставот загарантираните права и слободи не би имало и смисла 

ниту изгледи да се остварат.”45   

 ,, Правата на поранешните сопственици да ги користат и располагаат со своите 

имоти што произлегуваат од Уставот, во доменот доколку не им се враќаат, се доведуваат 

во прашање, а тоа во прв ред од правото на сопственост и другите права изведени од него, 

како едно основно човеково право.,,46 

 ,,Предлогот за донесување на Законот за денационализација како законски проект 

нужно произлезе од уставната определба за гарантирање и заштита на правото на 

сопственост,,.47 

 ,,Со денационализацијата треба да се врати капиталот на физичките и правните лица 

од кои е одземен бидејќи овој факт е уставно правно нормиран, а спротивното однесување 

во доменот на дневната политика, е спротивно на Уставот на РМ. Државата нема уставно и 

                                                           
42 Проф. Д-р Гале Галев 
43 Проф. Д-р стефан Горгиевски 
44 Сотир Секуловски 
45 Проф. Д-р Саво Климовски 
46 Проф. Д-р Стефан Горгиевски 
47 Проф. Д-р Гале Галев 



морално право и натаму да ги користи национализираните имоти, при постоење на Устав 

кој ја гарантира сопственоста и нејзината правна заштита,48   

 ,, Со Уставот кој што Република Македонија го донесе во 1991 година, јасно се 

нагласува правото на гарантирање на сопственоста и нејзината правна заштита, кое само по 

себе значи дека државата нема право понатаму да ги користи национализираните имоти, 

дека тие треба да се вратат на поранешните сопственици,, 49 

 Токму ваквата уставна заснованост на денационализацијата, овозможи  и Уставниот 

суд  на РМ  на неколку пати да интервенира, со укинување на одредени прописи (законски 

одредби), со кои непосредно или посредно  се регулира  спроведување на 

денационализацијата. Тоа ќе беше невозможно, доколку не постоеше  уставна заснованост  

на денационализацијата. Имено и  самиот Уставен суд на РМ, се произнесува дека  со 

донесување на Уставот  и  неговата операционализација  со законите со кои започна и се 

остварува  процесот  на трансформација (приватизација) на општествената сопственост, а 

особено со донесувањето на Законот за денационализација (од 1998 год. н.з.), на 

поранешните сопственици и нивните наследници им е признато правото на сопственост. Во 

таа смисла тргнувајки од напред  наведените уставни основи, Уставниот суд на РМ , 

интервенираше со укинување на одредени одредби од Законот за денационализација од 

1998 година.  

 Така Уставниот суд на РМ во својата одлука У. бр. 120/99 од 10 март 1999 година , 

со која укина одредени одредби од Законот за денационализација го наведува следното: 

 ,,Уставот на РМ по својата суштина и карактер е граѓански уств, Основните слободи 

и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со уставот, 

правната заштита на сосптвеноста и почитувањето н аопштоприфатените норми на 

меѓународното право се едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република 

Македонија. На овие основи, како едно од основните права на човекот и граѓанинот на кое 

му припаѓачелното место во сферата на економските права е правото на сопственост. Како 

индивидуално право, правото на сопственост ја претпосавува приватната сопственост. 

Содржината на правото на сопствености неговата гаранција е јасно поставена со член 30 од 

Уставот. Како од овој член, така и од целината на Уставот, недвосмислено произлегува  дека 

новиот уставен поредок  и опшеството што се гради на тие темели, почива и се изградува 
                                                           
48 Сотир Секуловски 
49 Габриела Коневска 



врз основите на приватната сопственост. Општествената сопственост  како темел на 

поранешниот уставно - правен поредок, Уставот не ја предвидува , па според тоа , ниту ја 

заштитува, туку напротив, со Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република 

Македонија налага нејзино трансформирање. Во таа смисла, денационализацијата сфатена 

како процес на враќањето во сопственост на имот, односно давање надомест за имот 

одземен во корист на државата, законодавецот го третира во контекст на трансформацијата 

односно приватизацијата  на општествената сопственост, заштитувајќи ги директно или 

индиректно правата на поранешните сопственици, а и самиот начин, услови и постапка на 

овој процес ги уредува со Законот за денационализација. Со донесување на Уставот и 

неговата операционализација  со законите со кои започна и се остварува  процесот на 

трансформација (приватизација) на општествената сопственост, а особено со донесување 

на Законот за денационализација, на поранешните сопственици и нивните наследници им е 

признато правото на сопственост. Имено, правниот основ по кој државата  беше сопственик  

на одземените имоти, веќе е престанат со денот  на влегување во сила  на Уставните 

амандмани на Уставот на СР Македонија од 1990 година, кога се ставени вон сила 

последните т.н. ,,присилни прописи”, односно доколку бил одземен имотот подоцна, тоа се 

смета дека е во согласност  со јавниот интерес, а особено со донесување  на Закон за 

денационализација. Со овој Закон, државата всушност ја исполни својата уставна обврска  

за признавање на правото на сопственост на поранешните сопственици.,, 

  Според ова, доколку не постоеше уставна заснованост на денационализацијата, 

Уставниот суд на РМ не ќе можеше  да интервенира со укинување на закони, односно 

извесни законски одредби со кои се регулира денационализацијата, бидејки на тој начин би 

ги пречекорил своите  уставни надлежности  содржани во член 110 од Уставот на РМ. (по 

промените во името на државата - Устав на Република Северна Македонија)50 

 Според ова, може несомнено да се заклучи дека без колебање во законодавството, во 

научната, стручната и другата јавност е прифатено дека денационализацијата во Република 

                                                           
50 Според  чл 110 од Уставот на РСМ, Уставниот суд на РМ; одлучува за согласноста на законите со Уставот;  
одлучува за согласноста на другите прописи и на колективните договори  со Уставот и законите; ги штити 
слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат  на слободата  на уверувањето, совеста,  
мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забраната на 
дискриминација  на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална  и политичка припадност; 
решава за судирот  на надлежностите меѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт; решава 
за судирот на надлежностите  меѓу органите на Републиката  и единиците на локалната самоуправа;  одлучува 
за одговорноста  на претседателот на Републиката; одлучува за уставноста на програмите  и статутите на 
политичките  партии и на здруженијата  на граѓаните  и одлучува и за други прашања  утврдени со Уставот. 



Северна Македонија има уставна заснованост во чл. 30 од Уставот на РСМ и во чл.  7 алинеа 

5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на РМ.  

 Врз основа на ваквата уставна заснованост на денационализацијата, Собранието на 

РМ го донесе Законот за денационализација во 1998 година кој на три пати е менуван и 

дополнуван   кој Закон преставува правна основа за денационализацијата, т.е. за правата на 

поранешните сопственици на враќање, односно давање надомест за присилно одземените 

имоти како и за постапувањето на државните органи во врска со спроведувањето на 

денационализацијата. 

 И во некои други Републики од бившата СФРЈ, сега како самостојни држави, исто 

така се постави прашањето за уставната заснованост на денационализацијата.  

 Во Република Хрватска (РХ) уставната заснованост на денационализацијата е спорна  

и тој застанал на стојалиште дека правна основа на денационализацијата е законот (а не 

Уставот), освен во однос на исклучувањето на странците од кругот на овластените лица на 

паравата на денационализација, според неновелираниот Закон за надоместокот за имотот 

одземен за време на југословенското комунистичко владеење (од 1996 година) (натаму : 

Закон за надоместокот...).Според ова стојалиште, законодавецот е потполно слободен во 

одредувањето на предметот на денационализација и на кругот на овластените лица на 

правото на денационализација, водејќи сметка за стопанските и други можности на 

државата. Во образложението на одлуката и решението на Уставниот суд на РХ се наведува: 

а) дека законодавецот може ,,слободно да одредува кој имот ќе го надомести, односно врати, 

во кој обем и на кој лица, па таа негова одлука начелно не е подложна на контрола на 

уставноста,,; б) дека заштитата во однос на враќањето на одземениот имот им припаѓа само 

на поранешните сопственици, кои се назначени во став 1 од член 9 од Законот” , бидејќи 

само тие (ако поднеле барање ) можат да очекуваат стекнување на идната сопственост. Сите 

други, ниту се сопственици, ниту можат да очекуваат надоместок, односно враќање на 

сопственоста, па поради тоа немаат уставно правна заштита на неповредливоста на 

сопственоста. Поради тоа, оваа одредба од Законот за надоместоците не е во спротивност 

со  одредбата од став 1 на член 50 од Уставот на РХ,,.  

 Ваквото стојалиште на Уставниот суд на РХ е изложено на критика, поаѓајќи од тоа 

дека Уставот на РХ, кој ја аброгирал установата на општествената сопственост и основите 

за одземањето на правата на сопственост заради пренос во општествената сопственост, и го 

гарантирал правото на сопственост како едно од основните човекови права (член 48 став 1), 



а неговата неповредливост ја издигнал во ред на највисокоте вредности на Уставниот 

поредок на Република Хрватска (член 3), не му дозволува на законодавецот ,,слободно да 

одреди кој имот ќе го врати и во кој обем и на кои лица....”, бидејќи таквото овластување би 

подразбирало ограничување на предметот на денационализацијата и на кругот на 

овластените лица на правото на денационализација во согласност со стопанските и други 

можности, па со тоа и задржување во правниот поредок и во стопанскиот систем на 

Република Хрватска на правните ефекти на аброгираниот правен систем на општествената 

сопственост, што е во контрадикција со Уставот кој го аброгирал целиот систем на 

општествената сопственост. При тоа се има предвид дека уставниот поим на сопственоста 

се изедначува со поимот на објектот на присилниот пренос во општествена сопственост. 

Уставот, кој го оаброгирал системот на општествената сопственост и со тоа правните 

основи на присилниот пренос на приватниот имот во општествена сопственост, и го 

гарантирал правото на сопственост и неговата неповредливост, со тоа го обврзал 

законодавецот да пропише правила за реституција на одземениот имот или давање на 

надомест кога реституцијата е исклучена поради стекнати права на трети лица или во јавен 

интерес, што е утврден со закон, односно, како што вели Уставот, во интерес на Република 

Хрватска (член 51 став 1 од Уставот)..... Со оглед на тоа што реинтеграцијата на установата 

на правото на сопственост има универзална основа,....не може законодавецот поради 

причини на целесообразност, односно поради стопански и други можности на државата, да 

го ограничува кругот на овластените лица на правото на денационализација, бидејќи во тој 

случај ја повредува суштината на правото - правна еднаквост меѓу еднаквите (комутативна 

правда) 51  

 Во Република Србија по однос на прашањето за уставната заснованост на 

денационализацијата во правната теорија, скоро едонгласно е прифатено стојалиштето дека 

денационализацијата е уставно заснована.52  

                                                           
51 За ова в. поподробно: Проф. Д-р Петар Симонетти во статијата ,,Predmet i oblici denacionalizacije u Republici 
Hrvatskoj,, објавена во ,, Зборник правног факултета на Ријеци,, бр.32/2003 
52 Според едно мислење - в. Ј. Савиншек во статијата ,, О денационализацији у Србији и Црној Гори,, во 
списанието ,,Правни живот,, Београд бр. 10/2002, на стр. 285 до 293 - , како претходно прашање врзано за 
донесување на соодветен закон за враќање на одземениот имот во Србија, се поставува прашањето за 
уставната однова за донесување на ваков закон, со оглед на тоа што важечкиот Устав на Република Србија е 
донесен уште во 1990 година во време на постоењето на бившата СФРЈ и на социалистичкото државно и 
општествено уредување. Сметаме и покрај наведеното, може да се најде уставна основа за донесување на 
законот за враќање на одземениот имот и тоа во одредбите од ставот 1 точка 4 од член 72, со кој е регулирано 
дека Република Србија ги уредува и обезбедува сопственичките и облигационите односи и заштитата на сите 



ГЛАВА ЧЕТВРТА 

 

ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 

СОПСТВЕНОСТ ПРЕКУ ПОСТАПКАТАЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА 

ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ 

 

 Вовед 

 

 Со донесувањето на Уставот на РМ во ноември 1991 година  со кој во чл. 30 ст.1 е 

изречено дека се гарантира правото на сопственост и правото на наследување, и со 

Уставниот закон  за спроведување на Уставот  на РМ, од истиот месец, во кој Република 

Македонија презеде обврска, во рок од 6 месеци, да донесе закон за начинот на 

трансформација на опшествената сопственост (чл. 7), јасна беше определбата на 

политичките сили на РМ и на законодавецот, дека во РМ се воспоставува нов  општествен 

поредок,  и дека зафатите во приватната сиоственост сторени во минатото поради 

идеолошката определеност за изградба на социјалистичко општество, ќе бидат исправени 

на соодветен начин. Мегутоа, во тоа време, а и подоцна, уште неколку години по тоа, 

општествените сили во РМ се уште немааа изградено јасна концепција, и покрај глобалната 

стратегија за денационализирање на присилно одземените имоти, на кој начин ќе се изврши 

денационализација, во прв ред поради неповолните економски состојби и слабата 

финансиска моќ на државата да понесе било каков товар за плаќање на одземените имоти. 

Впрочем, тоа не беше случај само во Македонија, туку тој проблем се постави и скоро пред 

сите држави (освен во Р, Словенија) кои настанаа од бившата СФРЈ.  Дури и во 

финанансиските појаките држави колеблива беше ориентацијата за тоа на кој начин ќе се 

изврши денационализацијата; дали со враќање на имотите или пак со плаќање на 
                                                           
видови на сопственост. Од наведените одредби на Уставот произлегува овластување на Републиката со 
специјални закони да го афирмира начелото за неотуѓивост на приватната сопственост, односно забрана за 
нејзино насилно одземање без справедлив надомест и да ги уреди условите, начинот и постапката за враќање 
на подржавениот имот на поранешните сопствениц, односно на нивните наследници и со тоа да создаде 
предуслови за регулирање на сопственичко-правните односи во Републиката во согласност со општо 
прифатените решенија во демократските држави, што воедно би претставувало и дефинитивно раскинување 
со социјалистичкото општествено уредување. 
 И друг автор  Вл.Тодоровиќ, ц.д. на стр. 78 смета дека според  Уставот од 1990 година на Република 
Србија постои правен основ, со оглед дека е пропишано таа да ги уредува сопственичките и облигационите 
односи, со  закон во целост да ја уреди денационализацијата   
 



одземените имоти.  Некои држави кои стоеа послабо економски и финансиски, 

денационализацијата, во однос на нејзиниот облик, ја вршеа на начин што првенствено се 

ориентираа на враќање на имотите, а потоа на давање финансиски надоместок, и тоа со 

долги рокови на плаќање.   

Сепак, поради јасната определба за денационализација, и покрај рано започнатиот 

процес на приватизација, посебно на општествениот капитал, (која отпочна уште во 1989 

година со јасно зацртани насоки во 1990 година, според т.н. ,,Закони на Анте Марковиќ,, со 

кои беше овозможено прилив на приватен капитал во општествените претпријатија), 

правата на поранешните сопственици на кои  им беа присилно одземени имотите мораа да 

се обезбедат на соответен начин. Во врска со тоа, енергично беше укажувано, посебно од 

страна на Здружението на поранешните сопственици на одземените имоти, а и од страна на 

науката и други субјекти во општеството, дека денационализацијата требе да тече 

паралелно со приватизацијата, не само поради обештетувањето на поранешните 

сопственици и нивните наследници, туку и поради економскиот развој на општеството. 

Имено, со денационализацијата, доколку таа би се извршила заедно со приватизацијата, 

беше укажувано дека во приватни раце ќе се слие капиталот, па и во материјален облик, 

(земјишта, згради, претпријатија), кој ќе биде основа и стимул за приватните претприемачи 

за отпочнување на еден процес на економска обнова и развој на производните дејности во 

Републиката.   

 Но неодлучноста во спроведувањето на еден така голем зафат, го услови 

недонесувањето на прописи и за денационализација, во исто време или после кратко време 

од донесувањето на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал 

(ЗТПОК) од 1993 година. Меѓутоа, споредбените искуства во другите земји, во кои веќе 

беше започнат процесот и на денационализацијата, укажаа на насоките во кои треба да се 

преземат мерки за обезбедување на правата на поранешните сопственици на присилно 

одземените имоти, барем во оние области во кои можеа да се случат промени во врска со 

приватизацијата, кои подоцна би го оневозможило враќањето на имотите. Во врска со 

земјоделското земјиште, за кое не постоеше особена заинтересираност за негова 

приватизација, со оглед на неговата, во тоа време ниска пазарна вредност, а и непостоење 

ориентација на наследниците на поранешните сопственици тоа да им се врати и да почнат 

да се бават со земјоделска  дејност ( искуствата на Р. Бугарија, во која во тоа време, со 

враќање на земјоделски имоти, се уназади земјоделието, односно земјоделското 



производство), немаше опасности за негово враќање и во подоцнешните фази на 

денационализацијата. Ова, уште повеќе што тоа, со член 6 од ЗТПОК, беше прогласено за 

државна сопственост, така што неговите корисници (трансформирани и нетрансформирани 

претпријатија) не можеа да располагаат со него53.   Тоа беше случај и со градежното 

земјиште, за кое, мегутоа, поради користење на градската рента, се уште влијателните 

политички сили беа во состојба да го спречат неговото враќање на поранешните 

сопственици, односно на нивните наследници, со цел постигнување одредени привилегии 

за себе и за нивните истомисленици во општеството, што резултираше и со неоправдано 

богатење, за кое подоцна општеството не можеше да биде обештетено.   

 Токму тоа ја услови задоцнетата определба законодавно да се уреди враќањето на 

неизграденото градежно земјиште на поранешните сопственици, односно  на нивните 

наследници и тоа  дури со донесувањето на ЗИД  ЗД од 2000 година, односно со ЗГЗ од 2001 

година.  Меѓутоа, кај становите и станбените згради, кај деловните згради и деловните 

простории, и во врска со приватизацијата на опшествениот капитал, се согледаа можности 

за обезбедување на правото на враќање на присилно одземените имоти, така што тоа беше 

законодавно уредена. 

 

1) Обезбедување на правото на враќање на одземените имоти во 

 станбената област 

 

 Со законот за национализација на наемните згради и градежното замјиште (ЗННЗГЗ) 

од 1958 година беше пропишан станбениот максимум што еден граѓанин  можеше да го има 

во сопственост, така што со него, а и подоцна, со законите со кои се уредуваше  прометот 

на згради  и земјишта, вишокот на  станови и станбени згради  присилно беше одземен  од 

неговите сопственици. Меѓутоа, подоцна се отпочна и со масовна приватизација во 

станбената област, а во СРМ тоа беше овозможено со Законот за продажба на становите и 

станбените згради во општествена сопственост од 1990 година .  Кон целосна ликвидација 

                                                           
53 Со чл. 6 од ЗТПОК беше пропишано следното; ,,При утврдувањето на вредноста на претпријатието, се 
изземаат градежното и земјоделското земјиште кои со денот на влегувањето во сила на овој закон се во 
сопственост на Република Македонија (ст. 1). Претпријатието од став  1 на овој член продолжува со 
користење и управување со градежното, односно земјоделското земјиште ако го користи или за него се 
грижи како добар стопан, до донесување на правосилно решение за денационализација, односно до 
доделување на право на користење во согласност со закон (ст.2),,. 



на општестевата сопственост  во станбената област  се пристапи со ЗИД на тој  Закон од 

1992 година , кој дури со едно погрешно и теоретски неиздеференцирано стојалиште, ги 

прогласи општествените правни лица  за сопственици на становите  кои беа во општествена 

сопственост, иако средствата од продажбата на тие станови на носителите на станарското 

право  се сливаа во посебен фонд со кој располагаше  државата.   

 За да се спречи настанувањето на правни пречки со кои, преку продажба на 

општествените станови, ќе се оневозможи подоцнешното враќање на присилно одземените 

станови, во чл. 3 ст. 3 од ЗИД  на спомнатиот Закон од 1992 година, беше содржана одредба 

дека не можеа да се продаваат општествените станови  стекнати  со присилни прописи. 

Имено, според таа одредба, не може да се продаде станот, односно не може да се бара од 

надлежниот суд да донесе решение што ќе го замени договорот за купопродажба, доколку 

сопственикот на станот (општественото правно лице--н.з.) станот го стекнал по основ на 

таканаречените присилни прописи. Сепак, во практиката, па и во судската практика, досегот 

на оваа одредба не беше сфатен  во неговата идеолошка определеност во насока на 

исправање на неправилностите на национализациите, така што се дозволувале, или 

санирале  продажба  кои беа спротивни и на словото и на духот на таа одредба.54  

 

 2) Обезбедување на правото на враќање на одземени деловни згради и 

 деловни простории 

 

Со ЗННЗГЗ од 1998 година беше пропишано дека граѓанин што се занимава со 

занаетчиство или со друга дозволена приватна дејност може да се здобие  и да има во 

сопственост  деловна зграда или деловна просторија, кои според својот капацитет служат 

за неговата дејност. Поради тоа, со тој Закон, а и со подоцнежните закони  со кои се 

регулираше прометот со згради и земјиште, се национализираа и стануваа опшествена 

                                                           
54 Во 1994 година, со решение на министерот за правда беше пренесен во станбениот фонд на бившата  ЈНА 
стан во Битола, иако тој беше одземен со присилни прописи. Со таквото пренесување, се оовозможи потоа тој 
стан на биде продаден на военото лице кое живеело во тој стан како носител на станарското право, и покрај 
забраната за располагање со таквите станови.  ВСРМ, пак, во друг случај со пресуда, Рев бр. 474/97 од 5. 
11.1998 година (објавена во ,,Правник,, бр. 85/98 - посебен додаток, одл.9), зазел стојалиште дека кривичната 
пресуда, како поединечен судски акт, донесена во редовна постапка, не може да се смета дека претставува 
присилен пропис во смисла на чл. 3 од Законот за продажба  на становите во општествена сопственост, па 
договорот со кој Република Македонија продава конфискувана куќа не е ништовен. Симптоматично е дека 
оваа пресуда на ВСРМ е донесена откако влегол во сила ЗД од 1998 година, кој содржеше и одредби за 
деконфискација.   



сопственост  наемните деловни згради  во граѓанска сопственост, со исклучоци што беа 

пропишани во Законот. 

 Со Законот за продажба на деловни згради и деловни простори на Република 

Македонија од 1994 година 55 се овозможи  продажба, односно приватизација на 

опшествената сопственост  и во таа област, под услови и   во постапки  пропишани со 

Законот. Мегутоа, за да се обезбеди правото на поранешните сопственици  за враќање  на 

присилно одземените деловни згради и деловни простори, односно на нивните наследници 

, за зградите и деловните простории кои не беа во состав на оретпријатијата  што се 

трансформираа според ЗТПОК, со чл. 3 прва алинеа од Законот од 1994 година е пропишано 

дека предмет на продажба  не е деловниот простор стекнат  врз основа на на присилни 

прописи (национализација , конфискација и сл.)  до завршување на постапката  според 

прописите за денационализација .Мегутоа , и во примената на таа одредба  се забележани 

недоследности , и тоа од страна на државните  органи.56 

 

3) Обезбедување на правата на поранешните сопственици на одземените имоти, 

во постапката за трансформација  на претпријатијата со општествен капитал 

 

 Со Законот за трансформација на претпријатијатијата со општествен капитал 

(ЗТПОК) од 1993 година 57  е пропишано дека  со закон  се уредуваат  условите , начините 

                                                           
55  Види ,;Сл.весник на Рм,, бр.2/94 
56 Во книгата ,,Приватизација на градежното земјиште,, од Проф. Д-р Стефан  Георгиевски и други, од 1994 
година, се укажува дека, иако продажбата на деловниот простор според тој закон уште не отпочнала, веднаш 
дошло до спорни ситуации . Имено, во еден случај , со Одлука број 1138/1 од 6.о6.1944 година (,,Сл.в. на РМ,, 
бр.30/1994),се врши отуѓување  од државна сопственост на недвижности (градежни објекти и градежно 
земјиште) во корист на правно лице, а отуѓувањето е замена (трампа) за деловен простор што тоа правно лице 
ќе го изгради на исто место. Спорот е во тоа што, уште со пропис од 1948 година (Указ бр, 24) еден од 
објектите што се отуѓуваат  со оваа Одлука,  државата го стекнала по пат на национализација, па би требало 
да се смета  дека тоа отуѓување  не е дозволено по сила на цитираниот член  3 од Законот за продажба  на 
деловни згради и деловни простории на Република Македонија. Во таа смисла спорно е и толкувањето на 
цитираниот пропис кое се претпоставува од Одлуката, дека ,,отуѓувањето со замена (трампа),, не е и 
,,продажба,,. Само со граматичко толкување на цитираниот член, Одлуката не би  била противна  на член 3, 
но ако таа Одлука  се протолкува според телеолошката метода, тогаш станува јасно  дека сега цитираниот 
член  е повреден - и трампата е продажба, само не со плаќање на цена  во кеш износ, туку со давање на 
еквивалентна недвижност. Член 3 од Законот не смее да се толкува  и пошироко, во контекстот на 
приватизацијата  во целина, дека во таа одредба е содржана заштитна функција  на правата  на поранешните 
сопственици  воопшто. Така протолкуван, членот 3 би требело да значи  дека секој промет со недвижности 
стекнати од државата со присилни прописи е забранет, оној со надомест (купопродажба, трампа и сл.), но исто 
така и оној без надомест (подарок и сл.).   
     
57  Види ,, Сл.весник на РМ бр.38/93 



и постапката за трансформација на претпријатијата со општествен капитал во претпријатија  

во кои е определен сопственикот. 

 Трансформација на претпријатието со општествен капитал (во натамошниот текст: 

трансформација) се врши со организирање на претпријатието во акционерско друштво или 

друштво со ограничена одговорност  со капитал во приватна сопственост, односно со 

определен сопственик, под условите и постапката утврдени со овој закон, како и со Законот 

за претпријатијата. Трансформацијата се врши и со продажба  на општествениот капитал 

или на сите средства на претпријатието. 

 Кога во трансформацијата како купувач на акции или удели,на претпријатие или дел 

на  претпријатие учествува и странско лице, согласно со овој закон, се применува и Законот 

за странските вложувања.    

 Во таа постапка за трансформација  се обезбедуваат  барањата на поранешните 

сопственици и нивните правни наследници  кои се државјани на РМ (чл. 33), со тоа што 

одредбите на тој Закон  не навлегуваат во правото на тие лица за враќање  на имотите што 

се остварува согласно со прописите за денационализација.  

 Обезбедување на барањата на поранешните  сопственици се врши така што на 

повикот на претпријатието  што се трансформира, тие односно нивните наследници 

(баратели), поднесуваат пријава  на пропишан образец во рок од 60 дена  од објавување на 

повикот, дури после тоа може да се предложи со постапката за трансформација. При тоа 

претпријатието, доколку се покаже дека барателот има имот во тоа претпријатие, се 

обврзува во актот за трансформација дека акциите со вредност што одговара  на  висината 

на побарувањето  како приоритетни,  по фидуцијарен  пат, ќе ги пренесе на Агенцијата на 

РМ  за трансформација  на претпријатието со опшествен капитал (натаму: Агенција),  

подоцна преименувана во Агенција на РМ  за приватизација. 

 Со договор (фидуцијарна правна работа ) склучен мегу Агенцијата и претпријатието, 

на Агенцијата и се пренесува сопственоста на акциите, уделите, недвижниот имот  над кои 

поранешните сопственици полагаат право. При тоа, ако тоа го овозможуваат, просторните, 

технолошките и други околности, претпријатието и ја пренесува и сопственоста на 

недвижниот имот, кој пак, претпијатието има право на првенство  издвоеното средство да 

го земе под закуп. Овие имотни вредности, врз основа  на правосилна одлука за 

денационализација, Агенцијата го предава на барателот, заедно со дивидентата, 



закупнините и другите погодности, намалени за трошоците. За праведно обештетување на 

барателите ќе се користи и дел од средствата што ќе се остварат според ЗТПОК .  

 Според Правилникот  за формата и содржината на образецот на барањето за заштита 

на поранешните сопственици, инивните правни наследници во постапката  за 

трансформацијата на претпријатијата со општествен капитал од 1994 година , во тој 

Образец  главно се содржани следните податоци  распоредени во шест  групи: податоци за 

барателот; податоци за идентификување на основот на сопственичкото право на 

поранешниот сопственик; податоци со кои се идентификувал  одземениотр имот во 

претпријатието што се трансформира, со видот на имотот и неговата големина; докази за 

тој имот што се наога во претпријатието; актот за одземањето на имотот; податоци дека 

претпријатието што се трансформира  има право на користење и располагање со тој имот. 
58 

 Во практичната примена на овие одредби од ЗТПОК се постави прашањето на кој 

начин, и меѓу кои субјекти ќе се утврди висината на побарувањето на барателите и бројот 

на акциите, односно уделот што би се резервирале и пренеле во фидуцијарна сопственост 

во Агенцијата?  Според извесни согледувања, овие нешта се утврдувале во преговорите 

меѓу барателите и претпријатието кое се трансформира, со тоа што Агенцијата била таа што 

конечно, во тој дел од постапката, одлучувала за висината на износот и делот на акции што 

се резервирал во случај на несогласување. Доколку пак органот за денационализација, на 

барателот би му доделил повеќе акции од оние што се резервирани, тогаш нему можат да 

му се понудат акции што го преставуваат државниот капитал во тоа претпријатие, доколку 

таков постои, а ако го нема таму, тогаш би му се дал друг надомест, според чл. 37- 46 од 

ЗТПОК. Барателите пак не можеле да се јават како потписници на договорот 

(фидуцијарната правна работа) со која акциите, уделите, односно недвижниот имот како 

резервиран дел, се пренесувал на Агенцијата, од едноставна причина што немале 

легитимитет да го сторат тоа - тие не се сопственици до правосилното завршување на 

постапката за денационализација. 59 Очигледно е дека вака драстичното елиминирање на 

овластувањата на барателите било со цел да не се закочува постапката за трансформација, 

                                                           
58 Види, Проф.Д-р Тито Беличанец: ,,Правата на поранешните сопственици и нивните правни наследници 
според ЗТПОК,, , во ,,Правник,, бр. 35/95 - Специјален прилог, на стр. 8 -11 
59 Види за ова кај Д-р Горан Коевски, во ,,Правник,, бр. 113/2001, на стр. 11-15, во статијата ,,Правата по 
основ на приоритетните акции издадени во постапката за заштита на правата на поранешните сопственици  
при трансформација на општествениот капитал”. 



имајќи предвид дека таа требало што побрзо да заврши. Слабост е на ЗТПОК што и за 

натамошното деловно работење на трансформираните претпријатија не обезбеди извесно 

влијание на барателите, на кои им е резервиран дел во капиталот на претпријатието, преку 

акции, односно удели што се пренесени на Агенцијата. Овој пропуст, поради сомневања за 

нестопанско работење, во практиката, предизвикувал одредени судири и несогласувања.   

 Во врска со обезбедувањето на правата на поранешните сопственици во 

претпријатијата во кој се вршеше приватизација на општествениот капитал, уште тогаш 

беше укажано дека денационализацијата и приватизацијата се и во конкретна политичко-

правна-економска симбиоза. Според последните информации од Агенцијата за 

приватизација, постојат над 600 барања од поранешните сопственици врз делови од имотот 

на 175 приватизирани претпријатија. Законот за трансформација на претпријатијата со 

општествен капитал ја обврзува Агенцијата да го издвои  од правниот промет 

сопственичкиот дел за кој е пројавен интерес и е поднесен доказ од страна на поранешните 

сопственици. нејзина обврска е да ја штити и економската вредност на акциите и капиталот 

што мора да биде денационализиран. Според првичните реакции на законодавецот, новите 

решенија за денационализација би имале правно дејство од стредината на идната година. 

Ако кон овој рок се придодаде и должината на инаку сложените постапки за правна и 

политичка рехабилитација на лицата чиј имот е конфискуван, како правна последица на 

осудата поради ,,идеологизираните дела”, тогаш одговорноста на Агенцијата за 

приватизација околу заштитата на економската вредност на капиталот што треба да се 

враќа, е голема. Но, реалните услови во кои се одвива приватизацијата и ќе стапува 

денационализацијата, ја ставаат под сомнение идејата за правичен надомест, не затоа што 

тоа би се изедначувало со еквивалентноста на реалната пазарна вредност на одземениот 

имот, туку и поради објективните блокади  имотот што треба да се враќа да не се вклучува 

во правната и економската проблематика. Флуидноста на резервираните права на 

поранешните сопственици произлегува и од предложените одредби во Законот за 

денационализација според кои недвижноста нема да се врати во сопственост доколку во неа 

се инвестирало до таа мера што значително е зголемена нејзината вредност.  

 Одложувањето на денационализацијата во таков случај создава нова фактичка 

состојба. Се укажувало и на тоа дека тоа се деструктивни приоди: резервираните права, како 

авансно декларирање на денационализацијата, ќе се трансформираат во права на 

неопределено време, без употребна вредност. Значителни проблеми ќе настанат и поради 



форсираната продажба на деловниот простор стекнат врз основа на присилни прописи : 

национализација, конфискација...  Дел од овие конроверзи се само индикатор на сложеноста 

на дадениот процес на денационализација.  

 Во секој случај, со одредбата од чл. 33  став 2 од ЗД, сепак е предвидена можност за  

целосно обештетување на барателите. Имено, според таа одредба, барателот има право  на 

разлика, доколку со она што му е вратено брз основа на правосилното решение за 

денационализација (чл. 33 став 1 од ЗД ), не остварил надомест што му припага според чл. 

37 став од ЗД , т.е. според критериумите за процена содржани во Уредба на  Владата на РМ. 

Разликата во таков случај ќе му биде надоместена цегласно  со одредбите за надомест 

според ЗД . 

 

4) Обезбедување на правата на поранешните сопственици на одземеното 

земјоделско земјиште и шуми 

 

 Земјоделското земјиште а и шумите, во бившата Социјалистичка Југославија, а со 

тоа и во Македонија, беше присилно одземано од поранешните сопственици, главно, со 

аграрната реформа која се спроведуваше од 1945 - 1948 година, а и со Законот  за селско-

стопанскиот земјишен  фонд на општо народниот имот и за доделување земја на селско-

стопанските организации од 1953 година, но и со некои спорадични мерки (конфискации, 

арондации и сл.), како и со проширување на потесните градежни реони, во кои било 

опфатено и земјиштето што до тогаш претставувало земјоделско земјиште. Меѓутоа, поради 

причини изнесени  понапред во оваа глава, не постоеа посебни стравувања дека со одредени 

правни располагања ќе се создадат правни пречки за неговото враќање на поранешните 

сопственици, односно на нивните наследници, уште повеќе што со чл. 6 од ЗТПОК тоа беше 

прогласено за сопственост на Република Македонија. Токму затоа, дури со Законот за 

замјоделското земјиште од 1998 година, беше пропишано дека со земјоделското земјиште 

кое од поранешните сопственици  е одземено со присилни прописи по 2 август 1944 година, 

државата не може трајно да располага (го продава, подарува или разменува), освен ако со 

закон не е поинаку уредено (чл 6), односно,  дека земјиштето кое не подлежи на 

денационализација, може со одлука на Владата на РМ да се одземе од корисниците, и да се 

даде во концесија, во закуп и на плодоуживање. Секако, овие одредби се однесуваат и на 

градежното земјиште, кое според одредбата од став 2 од чл. 4 од тој Закон, како градежно 



не изградено земјиште, до неговото прилагодување кон целта, може да се користи за 

земјоделски цели. 

 Во таа смисла е и одредбата од чл. 64 од ЗД од 1998 година (чл. 72 од ЗД) , со која 

беше пропишано дека со денот на влегувањето во сила на тој Закон (6. мај 1998 година) не 

е дозволено располагање со имотот што е предмет  на денационализација, како и 

искористувањето на таков имот со кое се создаваат обврски за барателот (став 1). Правните 

дела и едностраните изјави на волја што се во спротивност со став 1 на тој член се ништовни 

(став 2).  

 Горенаведените забрани се однесува и на  шумите , уште повеке  што со чл. 8  од 

Законот за шумите од 1997 година , беше пропишано дека државните шуми не се предмет 

на продажба, но под строго определени услови можеа да се заменуваат со приватна шума. 

   

5) Уставот на РМ од 1991 основен политички и правен акт за остварување на 

правото на сопственост 

 

 Уставот на РМ од 1991  и Уставниот закон за спроведување  на Уставот на РМ, од 

иста дата, јасно ја зацртаа идеолошката определеност  на политичките сили и на граѓаните 

во Република Македонија кон изградба на општеството врз принципите на приватната 

сопственост, слободната конкуренција на пазарот и приватизација на општествениот 

капитал, а социјалистичката сопственост над средствата за производство е дефинитивно 

напуштена, со тоа што во Уставот повеќе не се споменува  како продукционен однос. 

Поради таа идеолошка определеност, уште во почетните години на неговото важење, во 

законите за отуѓување на средствата во општествена сопственост, односно нејзина 

приватизација, дефинирани се стојалишта кои покажуваа дека набрзо треба да се очекува 

приоѓање и кон денационализација на присилно одземените имоти во време на 

социјалистичко уредување на општеството. Така, законите со кои се уредуваше продажбата 

на становите и деловните згради и простории во во општествена сопственост, како и оние 

за  трансформација на претпријатијата со општествен капитал, уште во 1992, 1993 и 1994 

година, пропишаа забрани за отуѓување на присилно одземените имоти, заради 

резервирање на правото на поранешните сопственици  тие имоти да им се вратат во 

сопственост  таму каде што за тоа немаше пречки. Меѓутоа, поради одредени неснаоѓања, 

отпори, заостанатост на свеста за неминовноста на денационализацијата, согледувањата 



дека Република Македонија поради економската заостанатост и недостигот на финансиски 

средства не ќе биде во можност да го поднесува товарот на денационализацијата, услови да 

се почека со пристапување кон неа, па и дури да се види што во таа смисла ќе сторат 

поразвиените средини и, со согледувања на нивните искуства, денационализацијата  да се 

спроведе што побезболно. 

 Од страна на група професори и други стручни кадри  на Правниот факултет во 

Скопје,  уште во 1993/94 година беше укажувано дека  расчекорот меѓу започнатиот процес 

на приватизација и незапочнатиот процес на денационализацијата изврши  негативно 

влијание врз свеста, па и врз однесувањето, на определени делови на народот, кај оние на 

кои денационализацијата не им одговара и оние кои  неа ја очекуваат....Првите се 

спротиставуват на денационализацијата, сметајки  ја за неправедна (,,Мнозинството го 

експроприрало малцинството” !?), или само ,,трудот ги создава добрата”, со што, доколку 

би било точно, воопшто не може да се објасни актуелната тешка состојба во стопанството, 

па и разни барања во  стилот ,,од што ќе живеат земјоделците”, ,,на улица ли треба да излезат 

продавачите”, до директни претензии за присвојување на оделни имоти  на поранешните 

сопственици, со аргументи дека се плаќало станарина за национализираните станови, дека 

атрактивните локации треба да се продаваат заради отплата  на долговите спрема девизните  

штедачи и слично. 

 Од друга страна се укажуваше, дека покрај уставно-правниот аспект на 

денационализациата, на неа треба да се гледа и како на нужен економски процес, како дел 

на општиот  процес на приватизација, нејзин неразделен и суштествен сегмент. Одлагањето 

на тој процес  преставува повреда  на основното  економско право  на поранешните 

сопственици и нивните  наследници, едно од најзначајните,  ако  не и  најзначајниот  од 

корпусот  на човековите права. Колку  што тоа побрзо биде разбрано, толку ќе биде подобро 

и за самата приватизација  воопшто.  

 Посебно, во врска со штетноста од доцнењето со  денационализацијата, се 

укажуваше дека наместо поранешните сопственици, имотите што треба да се 

денационализираат, ги користат други, а меѓу  нив во прв ред е и самата држава. За да 

започне денационализацијата, потребно е да се донесе политичка одлука, за што имало 



искажување на телевизија од страна  на член на Влада на РМ на 17.11.1994 година , но не 

било јасно  дали таква политичка одлука е донесена.60 

 Укажувано е  и на тоа  дека државата нема уставно и морално право и натаму да ги 

користи  национализираните имоти , при постоење на Устав  кој ја гарантира и нејзината 

правна заштита, при состојба  на  трансформација  на општествената  сопственост во 

приватна, при состојба на  гарантирање на слободата на пазарот и претприема/штвото (чл. 

55 ст.1)  и при состојба на уставна определба за за сопственоста  како основа за управување 

и учество  во однесувањето (чл. 58 ст.1). Социјалната димензија,  како мотив за невраќање 

на одземените имоти, нема уставно правна основа, имајќи  предвид  дека социјалните права  

од чл. 34, 35 и 36 од Уставот на РМ, ги обезбедува државата, а имотите на поранешните 

сопственици  не можат  да бидат дел од социјалната програма  на државата.61  

 Конечно, после многуте дискусии, општествени превирања, притисоци и од една и 

од друга страна, се пристапи кон изготвување на проекти на  Закон со кој требаше да се 

регулира денационализацијата. Таквите  проекти беа изложувани и на јавни опсервации, 

                                                           
60 Проф Д-р Стефан Георгиевски во статијата ,,Штетни последици од доцнењето со денационализацијата,,  (во 
,,Правник,, бр 35/95 - специјален прилог, на стр. 4 - 7), во која, меѓу другото се укажува на тоа дека во 
меѓувреме, додека доцни денационализацијата со национализираните имоти се случуваат работи  кои 
преставуваат натамошно влошување на положбата на поранешните сопственици (нивните наследници), 
Имено, државата и натаму доделува градежни парцели за изградба на објекти при што патем собира и големи 
приходи заради нивната атрактивност, како што прочитавме во огласот за лицитација (Охридско крајбрежје), 
односно за изградба на бензинска пумпа (Битола), сега се врши депоседирање на градежно земјиште инаку 
национализирано во 1958 година за изградба на деловен центар (Скопје), сега во 1994 година  се доделува 
земјиште за изградба  без да измине барем пропишаната процедура (Тетово), се трампа национализиран 
деловен простор и покрај забраната за продажба на таков стекнат со присилни прописи, небаре трампата по 
функција и содржина  е нешто различно  од продажбата (пак во Тетово) и сл. Овие дејства ги презема државата 
непосредно преку своите органи. Притоа, иако наводно непосредно претстои донесување  на Законот за 
денационализација, вопшто не се контактирани  поранешните сопственици (нивните наследници), така што 
во последен момент ќе ја изгубат можноста имотите да им бидат вратени  и ќе мораат да се задоволат со 
дубиозни  надоместоци.  Како можни мерки за да се обезбедат правата на поранешните сопственици (нивните 
наследници) се предлагаат и тоа: 1.  веднаш да се обелодени став на Владата  или Собранието, или на двата 
органи заедно, дека може да се пристапи кон денационализацијата - враќање на постојните објекти и 
утврдување на надомест за оние кои веќе не постојат; 2. Доколку тоа не се прифаќа, тогаш требе да се 
интензивира работата  врз донесување на Законот за денационализација  со кој во целост, а не само 
парцијално, нормативно ќе се уреди сета материја  на денационализацијата; 3. Во врска со мерката под 2. 
веднаш треба да се донесе во скратена и итна постапка нормативен акт со кој ќе се забрани секаква 
интервенција  во национализираните имоти со која може да се измени фактичката состојба и да се отежи 
правната состојба на поранешните сопственици (нивните наследници); сите дејствија да се прогласат  за 
ништовни. Таа одлука да опфати и располагање со земјиште и други објекти во смисла на доделување  на 
друго лица  за градење на градежни објекти, со тоа, кога навистина е тоа потребно, во постапката  да се вклучат 
поранешните сопственици. 4. Потребно е конечно да се пристапи кон инвентарирање  на имотот одземен со 
присилни прописи, навистина за да нема сомневање што всушност не е општествена сопственост, иако се води 
така,, (в. ,, Правник,, бр. 36/1995- Специјален прилог, на стр. 14-16). 
61Види поподробно; Сотир Секуловски, во статијата ,,Осврт врз некои сегменти од Предлогот за донесување 
на Закон  за денационализацијата,, во ,,Правник,, бр 36/1995  - специјален прилог, на стр. 14-16  



како и на дискусии во Собранието на РМ, кои конечно се оформија во  законски пропис,  со 

Законот за денационализација од 1998 година, кој мегутоа не означуваше и завршување  на 

подготвителните фази за дефинитивно регулирање на денационализацијата, бидејки  не го 

содржеше  потребниот  инструментариум за да се пристапи кон неа. Конечно, ЗИД ЗД од 

2000 година, со пречистениот текст на ЗД62  и со  придружните прописи го означи 

дефинитивното регулирање на денационализацијата,  после кое отпочна и интензивниот 

процес на враќање  на одземените имоти ,односно давање надомест за нив. 

 

6) Законски проекти за денационализацијата, до донесување на Законот  за 

денационализација од 1998 година 

 

 Во 1994 година, во Република Македонија  е изготвен  проект на предлогот за 

донесување на Закон за денационализација. При тоа, тој се заснова на согледувањата дека 

треба да се вратат околу 37.000 хектари земјоделско земјиште, 16.000 хектари шуми и 

шумско земјиште, 21.000 хектари пасишта и утрини, 285 станбени згради,  169 станбени 

објекти,  добиток и овци, односно да се даде надомест за нив, ако не може да се вратат.  

 Критички осврт на овој прв проект беше даден од групата професори на Правниот 

факултет во Скопје, кој главно се состои во следното;  Предлогот преставува незавршен 

законски проект, од гледна точка на неговиот наслов. Тој не нуди реглементација на 

севкупниот проблем. Со него се уредува  само враќањето (невраќањето) на недвижните и 

подвижните предмети, таму и тогаш кога е тоа можно ( за многу од нив се предвидува да не 

се вратат во јавен интерес.....). Предлогот практично воопшто не се занимава со прашањето 

на репарацијата, што се препушта на друг закон, за кој дури не се определува  рокот до кога 

да биде донесен. Врз основа на овој Предлог, сега, би можел да се утврдува само основот 

дека следува право на   репарација , т.е. само да се признае тоа право, но за средствата и 

динамиката - ниту збор! Што сето ова практично значи,може да се претпостави - плаќањето 

на отшетта  не е исклучено да оди и  ад цалендас грецас. Кога овде се искажува  ова 

сомневање се има предвид фактот дека  во официјалните истапувања овој внатрешен долг 

воопшто и не се споменува, со сосема редок (прв) исклучок во член 93, став 2 алинеа трета 

од Законот за трансформација на претпријатијата  со општествен капитал, а и тоа 
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рестриктивно (само во врска со трансформацијата). Ништо не е направено до денес да се 

евидентира  овој внатрешен долг  на државата, како што е тоа направено во другите земји, 

така што износот и не му се знае  ни во глобала (апоксимативно се зема дека и тој може да 

е 1.000.000.000 долари). Бидејќи Предлогот е нецелосен законски проект  тој треба да носи 

назив само - Закон за враќање на имотите  одземени со присилни прописи, а оној вториот - 

Закон за отштета за имоти одземени со присилни прописи. 

 Предлогот се засновува врз контрадикции и има многу недоречености. Во него се 

предвидени такви ограничувања  за враќање на имотот и такви оддолжувања кои фактички 

враќањето на имотот  го прават безмалку невозможно; видлива е намерата одземените 

имоти  и натаму да останат  во општествена сопственост, крајно државна сопственост, што 

значи нова национализација. Понатаму, бидејќи нема средства, државата сака да ги 

надомести поранешните сопственици  со обврзници, што преставува уставно некоректен 

однос  кон нив. Таква некоректност се манифестира  посебно и во следниве решенија  што 

се предвидуваат: во член 2 став 2, кај враќањето на имотот односно кај плаќањето надомест, 

не се предвидува надомест на штетата поради некористење на имотот, а според член 21, 

поранешниот сопственик се задолжува да плати  надомест, доколку вредноста на 

недвижноста по одземањето е значително зголемена и сл. или кратко - државата се ставила 

во повластена позиција  да бара плаќање на разлика, а да не плаќа ништо заради 

користењето на имотот (! ?). Покрај тоа, со Предлогот е предвидено да не се враќаат  

определени недвижности (чл. 15, 28 и 29), односно одлагање на нивното предавање (чл. 

16,18 и 29). со тоа се врши ,,симплифицирана експропријација,, , а тоа е недозволено да се 

врши  со закон  за денационализација. Недвижностите треба да се вратат, а потоа, ако има 

потреба од ограничување  на правото на сопственост, тоа треба да се направи според 

одредбите од Законот за експропријација; само тоа може да се смета  за коректно 

спроведување на уставната одредба од член 30 став 4 од Уставот. Се разбира дека за тоа 

треба да се утврди  и јавниот интерес, како тоа го бара цитираната одредба.  Истово важи и 

за одлагањето да се предадат недвижностите.  

 На друга страна, во член 38  од Предлогот е определено дека  вредноста  на 

станбените згради и становите кога  тие не се враќаат, има да се утврдува според 

методологијата и критериумите утврдени со прописите за продажба на станбените згради и 

становите во општествена сопственост;  тоа е сосема правно некоректно и несправедливо, 

затоа што во законските прописи за таа продажба се содржани посебни елементи и мотиви, 



кои не можат да се сообразат со денационализацијата, бидејќи овој пат станува збор за 

ограничивање на правото на сопственост, а не за продажба со попусти и привелегии. Исто 

така, согласно Законот за опаштествениот капитал (тнр. Закон на А. Марковиќ), 

трансформацијата на општествениот капитал во приватен е  извршена  по необично поволни 

услови. Ако некој се здобие со приватен капитал, нонсенс е граѓанинот  кој предходно имал 

(тој или негов предходник) приватен капитал да не може врз него да има сопственички 

права; тоа (бил)и е приватен цапитал и неговото враќање на поранешните сопственици 

редоследно и логично (треба да) има право во процесот  на приватизација. 

 Предлогот не кореспондира со Законот за трансформацијата на претпријатијата  во 

општествена сопственост; во член 33 предлогот упатува  на решенијата  во тој Закон, а во 

него нема никакви решенија во смисла на тоа упатување. Очигледно, Предлогот треба да се 

усогласи  со тој Закон, но не само со оглед на упатувањето за кое станува збор, туку со оглед 

и на другите негови решенија. 

 Во член 23 од Предлогот е определено дека не се враќа земјоделско земјиште, шуми 

и пасишта доколку: а) значително се намали функционалноста на комплексите и б)  дојде 

до значително иситнување на парцелите што би оневозможило економична обработка. Кон 

ова треба да се додаде и член 15  од Предлогот, според кој - не се враќаат во сопственост 

недвижностите доколку: а) служат за вршење на дејности на државните органи или на 

дејности од областа на здравството, воспитанието и образованието, културата и другите 

јавни служби, б) се неделив составен дел на мрежа на објекти, направи и други средства од 

областа на енергетиката, комуналиите, сообраќајот и врските, водостопанството и слично, 

в) се изземени од правниот промет или на нив не може да се стекне право на сопственост, 

г) значително се стесни просторната комплексност, односно намената  на искорисувањето 

на просторот и надвижностите,  д) во други случаи предвидени со тој закон. Исто така, треба 

да се додадат уште и чл. 16 и 17 од Предлогот; според првиот, за недвижностите кои се 

вратени во сопственост на поранешниот сопственик, се одлага предавањето на владението 

доколку значително би се намалила економската, односно технолошката фукционалност на 

комплексите, а под тоа се подразбира -стечај, губење на значителен дел од 

производствената или услужна дејност и отпуштањето на значителен дел од вработените, а 

според вториот -корисникот на ваквите недвижности продолжува со нивното користење 

извесно време, но најмалку  уште пет години. Што претставуваат овие одредби од гледна 

точка  на важечкиот Устав веќе беше прикажано -,,симплифицирана експропријација,,, која 



колидира со врховниот правен акт. Овде ќе се додаде уште ова: мотивите зошто се 

предвидуваат олкави ограничувања на правата на поранешните сопственици (стечај, губење 

производство, отпуштање на работници) немаат ама баш никаква врска со нив, а згора на 

тоа, кај одлагањето на враќањето на имотот во владение и не се зборува за надоместок. 

Произлегува дека поранешните сопственици  треба врз свој грб да примаат решавање на 

некои проблеми кои треба да ги решава  самата држава, а тие проблеми не можат никако да 

се припишат дека се резултат на нивни ,,идеали и заблуди,,. Произлегува дека поранешните 

сопственици треба  и натаму да трпат  заради проблемите кои се резултат на туѓи ,,идеали 

и заблуди,,,што е секако несправедливо. 

 Поради користење на земјиштата одземени со присилните прописи од страна на 

разни корисници, овие земјишта може во мегувреме да бидат оптоварени со разни стварно-

правни оптоварувања, а во прв ред можеле да бидат оптоварени со хипотека. Сега, во 

постапката за денационализација, прашањето за овие оптоварувања мора да се реши, како 

што се решавало и кога тие недвижности биле одземани. Тогаш, обврските паѓале на товар 

на поранешните сопственици;   од надоместокот што се признавал, најпрвин бил намируван 

доверителот, а ако немало надоместок - обврската ја преземала државата. Сега тоа мора да 

биде обратно: оптоварувањето ќе го следи оној кој го создал долгот, или пак тоа нека си го 

земе како обврска државата. Тоа не се однесува само на стварните службености. За овие 

стварно-правно оптоварувања на градежните земјишта во општествена сопственост во 

предлогот нема никаква одредба, а таква мора да се предвиди. Тоа го налага коректноста 

спрема поранешните сопственици; навистина е крајно некоректно и несправедливо да им 

се вратат одземените имоти со оптоварувања кои се резултат на туѓа диспозиција, а порано, 

кога имотите им се одземале,  ако биле оптоварени, доверителите биле намирувани од 

надоместокот што требало да го добијат сопствениците. Ако тогаш обврската за 

намирување на доверителите на поранешните сопственици ја земала државата врз себе, тоа 

било поради тоа што на сопствениците или не  им признавала надоместок за одземените 

имоти или надоместокот бил симболичен. ¼ 

 Подоцна, во врска со ваквите проекти за Законот за денационализација, беа 

организирани јавни дискусии од страна на Здружението на  правниците од стопанството во 

1994 година,  односно на Правен факултет во Скопје, при крајот на 1994 година,  на кои беа 

дадени критички осврти на тие проекти, кои главно се сведуваат на следното:

 Начелната определба од овие проекти на закони, според кои се  предвидува враќање 



на правото на сопственост врз одземените објекти на поранешните сопственици (на нивните 

наследници), се  оценува како добра  и прифатлива од два аспекти: уставен и практичен. 

Уставен - со оглед на гарантирањето на правото на сопственост и наследување, и забраната 

за одземање на ограничување на правото на сопственост; а од практичен - бидејќи не бара 

обезбедување  на сегашни и идни парични средства од страна на државата или други правни 

субјекти. Меѓутоа, исклучоците  од таа начелна определба, како да оставаат впечаток дека 

место  натуралната реституција, целта на законодавецот е  вредносната (паричната). Како 

пример се посочени  одредбите од чл. 11,12,15,21,23,31,32 и сл. За да биде законот на линија  

на уставните определби за сопственоста, се предлагаше отстапување од натурална  

реституција само во следните случаеви: согласност на барателот на замена,  непостоење на 

одземениот објект, стекнување на право на сопственост врз одземениот објект од страна на 

трето лице, ако тоа го бара јавен интерес  утврден со закон.  Во врска со плаќањето на 

надоместок, кога не може да се изврши  враќање во сопственост  се критикува,  предлогот 

на одредбата на чл. 44, според која ,,надоместокот определен во пари.... се исплатува во 

обврзници на начин  и постапка утврдени со посебен закон,,. Ваквата одредба влева мал 

степен на доверба  во обештетувањето на поранешните сопственици, со оглед на 

досегашните искуства со обврзниците кога се одземени имотите па се предлага уште во 

законот за денационализација   да се определат основните одредници кои обврзниците би 

ги  направиле прифатлив инструмент и рокот за донесување на законот за обврзниците, како 

и крајниот рок во кој ќе се исплатуваат обврзниците, висината на каматната стапка, 

изворите на средства, субјектите кои ќе го вршат плаќањето и сл. Исто треба да се предвиди 

давање  надомест во акции и удели, по избор на  барателот. Методологијата и критериумите 

за утврдување на висината на надоместок е критикувана, со тоа што  се предлага тие да 

бидат такви  за да обезбедат  пазарни вредности  за објектите што не се враќаат, а се  друго 

би било спротивно на Уставот.  

 Првичните поекти на Законот за денационализација се критикувани и поради 

воопштените формулации, како што се: ,,приближно еднаква”, ,,значително зголемена 

вредност”, ,,значително намалена вредност”, ,,просторна комплексност”, ,,губење 

значителен дел  од производствената  или услужната дејност” и слично, што во неговата 

примена  ќе предизвика значителни тешкотии.  Се критикуваа определбите од проектот за 

тоа дека кога се одлага враќањето на недвижноста, да се воспостави, по сила на закон, 

закупен однос меѓу  лицето на кое му се враќа недвижноста, а закупнината да се одреди во 



вонпроцесни постапки, односно што поподробно  не се пегулира вонпроцесната постапка 

во која треба да се определи надомест за одземениот имот што не се врака во сопственост. 

Критикувани се  одредбите  за поведување на постапката за денационализација  и по 

службена должност, рокот од 12 месеци по формирањето на комисијите,  за поднесување 

барање за денационализација, односно што ќе се случи по истекот на овој рок, односно 

рокот од два месеци по правосилноста на решението  за денационализација за поведување 

постапка пред судот за утврдување надомест и сл. Критикувани се и одредбите за составот 

на комисиите кои треба да ја спроведат денационализацијата, кои се првостепени, односно 

и второстепена комисија. Истакната е нејасноста на одредбите за тоа дали и странски  

државјани можат да поднесат барање за денационализација.  

 Во врска со предвидувањето  надоместот за имотот што не се враќа да се дава во 

обврзници, укажано е на потребата тие да бидат прометливи, со даночни олеснувања, да 

можат да се користат за плаќање на некои јавни давачки за купување на општествени 

станови, деловни простории, земјиште и сл. При тоа, најмалку што требе да направи 

државата е, законот за обврзници да оди во процедура заедно со Законот за 

денационализација.  

 Поаѓајки од тоа дека посебната управна постапка за денационализација треба  да 

биде брза (итна), ефикасна и едноставна, крајно хумана ,во полза на поранешните 

сопственици, се предлага да се изостави одредбата од чл. 51 ст.2 од  проект-законот, според 

која  извештајот на првостепената комисија за денационализација  се доставува до Јавниот 

правобранител кој е должен во рок од 15 дена од денот на приемот да се произнесе за 

извештајот. Исто така, заради запазување на самостојноста во одлучувањето се предлага да 

се изостави чл.58 од Проект-законот, со кој се предвидува, одлуката заедно со списите, 

вослучај кога не е изјавена жалба, да се доставува до второстепената  комисија заради 

оценка на законитоста и правилноста. Предмет на критика беше и рокот од една година во 

кој треба да се донесе одлука по барањето за денационализација.  

 Според некои аналитичари, одредбите од чл. 2 ст. 2 и чл. 21 од Проект-законот 

според кои се нема право на пресметување на надомест на штета поради некористење на 

одземените имоти, односно плаќање надомест ако  вредноста на вратениот имот е 

значително зголемена, ги онеправдува поранешните сопственици, односно државата се 

става во повластена позиција, што нема поткрепа во Уставот на РМ, ниту во Законот за 

облигационите односи (ЗОО) ,,освен доколку не се работи за компезација  на побарувачко-



должнички параметри,,. Во спроведување на денационализацијата без задирање на 

сопственичката структура на капиталот, и со давање обврзници за присилно одземените 

имоти фактички се спроведува нова национализација.  Во врска со денационализација на 

земјоделското и градежното земјиште, пак, се поставени редица сложени и комплексни 

прашања, така што едностраните решенија не ке можат да се применат во практиката, а 

истовремено да не се оштети поединецот - поранешниот сопственик, и општеството, 

односно државата, кои треба успешно рамковно  да го обезбедат економскиот развој и 

проспиритет во целина и за сите членови на општеството, односно за сите граѓани на 

државата. Посебно е укажано дека  кај нас не постоеше пазар на градежно земјиште, па се 

поставува прашање како ќе се определи надоместокот за она земјиште што не се враќа. Дали 

на поранешните сопственици ќе им се признае целокупната градска рента во нивна каорист 

или пак обратно - да не им се признава целокупната градска рента?  

 Пошироката јавност во Република Македонија во врска со подготовките за 

донесувањето на Законот за денационализација, главно, е информирана преку кратки 

написи во дневниот печат, во кои кратко се даваат известувања дека Владата подготвила 

нацарт на ЗД или дека во Собранието е на дневен ред предлогот за донесување на тој закон, 

без подробни елаборации за содржината на таквите проекти на ЗД. 

 Поподробни известувања за тие проекти на ЗД содржани се во некои економски 

списанија, како нпр. ,,Економски Магазин,, и ,,Economix press,,.  

Во списанието, Економски магазин, објавени се повеќе статии за проблематиката 

што ќе биде предмет на регулирање во Законот за денационализација. Така, во број 38 од 

01.09.1994 година  во статијата ,,Логика за правен безизлез,, откако се констатира дека дел 

од општествената сопственост потекнува од одземените имоти од некогашните 

сопственици со примена на политички и економски мерки, се наведува дека се кршат копја 

околу суштината  на законскиот текст кој го предлага Владата, со кој ќе треба да се обезбеди 

реализација на денационализацијата, односно околу можната мера на неговата правичност, 

за што правните стручнаци од земјава, на едно неодамнешно советување во Струга, изнесоа 

низа забелешки. При тоа се нагласува дека со него се воспоставува однос држава - 

поранешен сопственик. Поради разновидноста на прописите и начините со кои им е одземан 

имотот на сопствениците се избегнува нивното набројување и објаснување. Има мислења 

дека тоа се 80 или над 60 прописи, па се избегнува опширноста и разводнувањето на 

содржината на законот. Со него не се навлегува ни во поединечните акти донесени од 



општините. Навлегувањето во нив би значело отворање на, Пандорината кутија. Во тој 

случај, наместо денационализацијата, ќе испливаат на површина одредени морални 

прашања и постапки за рехабилитација. За да се избегне тоа, а бидејќи станува збор за 

значителен имот одземен во подолг временски период на кој и по тоа се случувале промени, 

предложениот концепт, пред се, ги обезбедува правата на поранешните сопственици во 

рамките на проценетите можности и државниот интерес. Според некои други мислења 

законскиот проект има неуспешен приод спрема правото на сопственост, а со тоа и 

неправеден приод спрема поранешните сопственици, поради нерестриктивниот опфат и 

широкиот спектар правни ситуации кои се основа за невраќање на недвижностите на 

поранешните сопственици. Законскиот проект содржи такви ограничувања и оддолжувања 

коишто враќањето на имотот го прават, безмалку, невозможно. Се критикува определбата 

во законот дека од една страна државата нема средства да ги надомести одземените имоти 

според нивната пазарна вредност, а од друга страна, без малку не ги враќа, додека од трета 

страна сака да ги надомести имотите со обврзници, што претставува уставно некоректен 

однос кон поранешните сопственици. Државата со тој проект на ЗД, си зема право, 

приватниот имот на своите граѓани, обештетени со обврзници, да го дава на користење на 

други граѓани заради создавање капитал во нивните приватни претпријатија и стекнување 

профит, кои на државата ќе и плаќаат закуп во готово, а не со обрзници, што е надвор од 

секоја логика. Проектот за денационализација е сложена правна задача, чие нереализирање 

или премолчување повеќекратно и штети на државата, бидејќи овој проблем претставува 

тежок реликт од минатото, кој земјава ја деградира во меѓународни рамки и во 

меѓународните односи. Оддолжувањето на решавањето на проблемот само ќе ја 

докомпликува и така комплицираната консталацијана национализираните имоти, што ќе 

доведе до правен безизлез кој и се враќа на државата со сите последици. 

 Се наведува и дека  денационализацијата може да стане ,,трет Илинден,, за 

Македонија, ако се има предвид обемот на средствата кои се во игра (проценките одат од 1 

до 10 милијарди марки), бројот на инволвираните во овој процес врз разни основи, 

пробудените духови од минатото, кои треба повторно да излезат пред бело видело, но и 

долгорочните импликации врз вкупната стопанска структура и наредните генерации. И 

покрај високата цена во секој поглед, ретко кој се осмелува да го оспори ваквиот проект од 

аспект на неговата целисходност иако на генерациите кои не учествуваа во операциите, кои 

токму придонесоа за нужноста од денационализација, по малку им е нејасно зошто тие мора 



да ги исправаат неправдите на своите или многу повеќе, нечии други татковци. Законскиот 

проект за регулирање на овој зафат, како Предлог за донесување, исто така не предизвика 

ниту една дискусија во Парламентот која би ја довела под прашалник основната цел на оваа 

операција, односно нејзината оправданост, а во случајов небитно е дали причина за тоа е 

високиот критериум на чуството за правда кај пратениците или прифаќањето без многу 

размислување на сите владини проекти. Во врска со тоа се цитира објаснувањето на 

тогашниот претседател на Владата на РМ Бранко Црвенковски, кој објаснувајќи ја нужноста 

од денационализацијата, рекол дека ,,таа треба да исправи една голема неправда направена 

еднаш во минатото, како однос кон тоа минато, но и однос кон иднината, како потврда дека 

приватната сопственост отсега па натаму ќе биде неприкосновена,,. Ова секако за оној што 

ја поседува и што ја стекнал на овој или оној начин. На прашањето: зошто принципот на 

праведност не беше подеднакво почитуван во сите законски проекти со кои се вршеше 

трансформација на капиталот, туку се претпочиташе принципот за претпоставената 

ефикасност, засега нема одговор. Правдата е етичка категорија и нејзината имплементација 

во реалниот свет, најблаго речено, не е еноставна работа. Забелешките за и против 

можностите за нејзино остварување, реалноста на ваквиот проект, досегот на 

обештетувањето, и така натаму, можат да бидат бесконечни. Сепак, прифаќањето на 

ваквиот принцип е неспорен и нужен, односно дека одземеното треба да се врати во името 

на правдата и почитта кон приватната сопственост не ги отстранува дилемите и прашањата 

како да се реализира тоа во услови во кои се наоѓа Македонија. 

 Имајќи ги предвид овие и други дилеми, екипата професори која го подготви 

Предлогот за донесување закон на Владата и понуди два концепта неможејќи самата да 

определи за колкава доза правда е подготвена државата со своите економски ресурси. 

Владата, пак, ги остави обете можности пред пратениците со цел да ја разрешат оваа дилема 

со сите консеквенци. Дали свесно или не, тие, сепак не ја проголтаа јадицата и законскиот 

проект излезе повторно од Собранието со двете можности. Ова предизвика разочарување 

во стручната јавност, па се постави прашање за тоа дали Владата или некој друг во оваа 

земја има концепт за економската политика, во очекување таа да го разреши јазолот во кој 

се вплеткаа подготвувачите на актуелниот законски проект. 

 Во врска со враќањето на одземените имоти, било во натура било  како паричен 

надомест, се обрна внимание на тоа дека капиталот што треба, по една или друга основа во 

процесот на денационализација да заживее во трансформација или обрт, е импозантен во 



секој случај. Се постави прашање дали неговиот премин од општествени и државни во 

приватни раце ќе донесе нов импулс за општеството, што во целост зависи од тоа како ќе 

се употребат ослободените ресурси. Исто така, прашање е колку новите стопанственици, 

кои најчесто се во втората или третата генерација наследници, се уште се во тек и имаат 

интерес за процесот на оплодување на капиталот. Оттука, неизвесно е колку од овие 

средства ќе завршат во крајната потрошувачка, колку од нив ќе завршат во странските 

банки или инвестиции во други држави и колку во инвестиции во земјава. Со оглед на тоа 

што ваквата материја не подлежи на директна или индиректна регулација во спомнатиот 

закон, тешко е да се проценува каков ќе биде овој сооднос. Изборот, сепак, останува на 

новите-стари сопственици.  

 На крајот, една од основните резерви при иницирањето на овој проект, беше 

Македонија да не се претвори во општа судница, во која граѓаните ќе ја тужат државата, 

стопанските субјекти, но и меѓу себе. Но, по се изгледа, токму ваквото сценарио е со многу 

големи изгледи да осамне со донесувањето на Законот за денационализација. Ваквиот 

заклучок може да се донесе, имајќи предвид неколку одредби во Предлогот за донесување 

закон, но и вкупната состојба со значителна економска исцрпеност на граѓаните и реалната 

оценка дека во такви услови малкумина ќе се откажат од она што им припаѓа врз било која 

основа, впрочем и зошто би го сториле тоа. 

 Граѓаните очекуваат од државата да ги компензира неправдите од минатото, барем 

оние од материјален вид;  дали таа ќе успее да одговори на тоа барање и во колкава мера 

веројатно ќе зависи не само од подготвеноста тоа да се стори, туку и од конечната цифра на 

обемот на побарувањата. Интересни се претпоставките на тогашното државно и 

политичко раководство дека процесот на  денационализацијата, после донесувањето на 

Законот за денационализација се очекува во најголем дел да заврши за еднаипол до две 

години. Така, Д-р Јане Миљовски, тогашен министер за финансии, на една конференција за 

новинарите,  откако го објавил усвојувањето од страна на Владата на РМ на Предлогот за 

донесување на Закон за денационализација и неговото упатување до Собранието на РМ, го 

означил процесот на денационализацијата како паралелен процес со приватизацијата. При 

тоа истакнал дека, додека приватизацијата претставува трансформација на 

новосоздаденото, денационализацијата претставува приватизација на нешто што е одземено 

од идеолошки или економски цели. Идеолошките биле да не се создава приватен сектор, 

туку да се гради општествена сопственост, а економските - поради потребите на развојот, 



некаде да се гради пат, акомулација или слично. Законот за денационализација сега се 

занимава со она што е одземено од идеолошки причини без да им се даде правичен надомест 

на сопствениците на одземениот имот. Понудениот Предлог за донесување на Законот за 

денационализација има повеќе алтернативи за покрупните решенија, со цел пратениците да 

ги утврдат, низ расправата, доминантните гледишта за определени решенија. При тоа, 

новинарите се известени дека, за разлика од другите бивши социјалистички земји, во 

Македонија има релативно малку одземен имот што овозможило процесот на приватизација 

да тргне порано од процесот на денационализација, бидејќи со Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал е предвидена можност за резервирање на учество 

во дел од сопственоста од страна на поранешните сопственици.  

 Во утврдувањето на принципите за денационализација, Владата на РМ се раководела 

од праведноста и рационалноста, па се она што не е од јавен интерес, се определи да се 

врати доколку физички постои, а таму каде што тоа не е можно - да се оди на обештетување. 

Средствата за оваа операција треба да се обезбедат од процесот на приватизација, од 

буџетот, а доколку тие не се доволни, тогаш ќе се емитуваат државни обврзници. 

Денационализацијата има економско значење, бидејќи овозможува промет со имотот, ја 

потврдува ориентацијата кон приватното. Таа е политички акт со чуство на правда.  

 Владата на РМ конечно во 1995 година го пушти во собраниска процедура Законот 

за денационализација. Иако долго најавуван како неопходен акт кој ќе овозможи значајно 

исправање на грешките од претходниот систем, многу веројатно е дека во голема мерка за 

неговото промовирање влијаеше и притисокот од меѓународните финансиски институции, 

кои одобрувањето кредити и други облици на финансиска помош го условуваа со 

донесувањето на овој закон.   

 Во истата статија  е констатирано дека секое навлегување во стопанскиот организам 

може да се покаже штетно за економските субјекти. Светските трендови покажуваат дека 

носител на просперитетот е менаџерската класа, а не сопствениците на капиталот и од тој 

аспект денационализацијата не може да се оправда. Тоа никако не значи дека поранешните 

сопственици не треба праведно да се обештетат. Процесот на денационализацијата е многу 

посложен отколку што звучи едноставниот и наоко безопасниот слоган ,,обештетување на 

поранешните сопственици,,. При тоа, помалку е значајно колку време треба да се исправат 

грешките од минатото, од прашањето како да се изврши денационалозацијата. Работата ја 

усложнуваат дополнителни проблеми, како на пример финансискката способност на 



државата да им исплати обештетувања на поранешните сопственици. Денационалозацијата 

во себе вклучува еден неразлешлив спектар од економски, правни, психолошки, политички, 

па и филозовски проблеми. Поставено е прашање која е целта на денационализацијата т.е. 

дали во практиката се сака да се постигне и да се задоволи правдата и правичност поради 

неправилното и неправедното одземање на имотите од поранешните сопственици, или со 

тој закон се сака да се концентрира капиталот во рацете на поранешните сопственици, за 

тие да го употребат во развојни цели на стопанството. Изнесено е мислење дека причината 

за  изостанувањето на динамичноста на македонското стопанство е вонредната состојба во 

која се наоѓа денес, денационализацијата се јавува како дополнителна компликација која 

може уште повеќе да ги усложни состојбите. 

 Всушност, во целата таа статија провејува тенденцијата дека денационализацијата е 

компликуван процес за кој постојат големи тешкотии за да може да се спроведе, што 

очигледно е израз и на водечките политички фактори тој процес што повеќе да се 

пролонгира, па во еден  поднаслов во статијата е наведено дека има малку заинтересирани 

за тоа прашање, така што, воопштено гледајќи, преовладува рамнодушниот однос кон 

прашањето за денационализацијата. Слично се однесуваат и државните власти иако се 

најавува исправање на некогашните неправди, половината век службување во претходниот 

систем, по се изгледа, оставило видни траги и во начинот на размислувањето и 

однесувањето на државните чиновници, па се изнесуваат примери на располагање со 

градежното земјиште во корист на одредени приватни субјекти иако се знае дека тоа треба 

да биде вратено на поранешните сопственици.  

 Во врска со предлогот за донесување на  Законот за денационализација што Владата 

го достави до Собранието на РМ во текот на 1995 година констатирано е и тоа  дека тој 

Предлог е составен дел на процесот за трансформација на општествениот капитал и Законот 

за продажба на деловните згради и простории, како и продажбата на становите во 

општествена сопственост. Со него Македонската Влада манифестира најмалку три 

политички правци на сопствениот активитет и на државниот интерес наспроти барањата на 

светските финансиски институции. Најпрвин, тоа е политичката волја за почитување на 

приватната сопственост. Потоа, создавање амбиент за владеење на правото и правичноста, 

со суспендирање на таканаречените ,,присилни прописи,, и идеологизираните методи во 

наводната борба против ,,трулите капиталисти,,. Третиот сегмент на можните ефекти од 

донесувањето на Законот за денационализација е притисокот врз низа јавни институции и 



организации за зачувување на вредноста на создадениот, а одземен имот, се до конечното 

завршување на трансформацијата на општествената сопственост. 

 Светските наблудувачи и аналитичари на преземените чекори за реформирање го 

сметаат за важен процесот на денационализација што од моментот на донесувањето на 

законот би требало да заврши во рок од две години. 

 Донесувањето на Законот за денационализација, и покрај настојувањата процесот за 

денационализација да се забрза, се провлече неколку години, па дури при крајот на 1997 

година беше конечно дефинирана замислата за она што во законот требе да биде содржано. 

Поради тоа, во написи од тоа време  беше констатирано дека долго време Македонската 

Влада се однесуваше по некаков стоматолошки принцип (кога постои јасно сознание дека 

дентистичката интервенција е неизбежност, меѓу тоа, во исто време постои и јасно изразен  

страв од седнување на стоматолошката столица) во врска со усвојувањето на Нацрт законот 

за денационализација... Во овој случај никој жив во оваа држава не може ниту со приближна 

точност да ја пресмета цената на денационализацијата, која според некои стари пресметки 

ќе изнесува меѓу една и една и пол милијарди германски марки, за која Министерот за 

финансии дал оцена како за нереална сума која во овој момент Македонија не може да ја 

издржи, меѓутоа, во исто време признал дека ниту во форма на груба проценка не е во 

состојба да ја скицира новата ценовна вредност на деназионализацијата.  

 Во врска со тоа што во тој  Нацрт на ЗД не е предвидено враќање на одземените 

црковни имоти, во спомнатиот напис е констатирано дека Владата ги стави под мраз (на 

неопределено време!?) своите обврски за враќање на црковниот имоти, но, за големо чудо, 

ова остана без некаква црковна реакција. Сето ова во вррска со црковниот имот мина без 

посериозни потреси, што може да биде протолкувано со постоење на некој претходно 

постигнат договор во меѓусебните владино-црковни релации. Опасноста од преголемо 

вмешување на српската црква и на исламската заедница во Македонија во делењето на 

денационализаторскиот колач, со педантно документирање на некои свои стари тапии за 

сопственост на добро парче земја во Македонија, (во пакет со дури сега укинатата можност 

во процесот на македонската денационализација да учествуваат и потомците на 

некогашните српски колонизатори, како и некои сега веќе немакедонски државјани кои во 

постослободителниот период емигрирале од земјата) може би на најдобар начин ја 

објаснува ваквата црковна кроткост. Во секој случај, би било премногу ризично за 

интегритетот на државата кога би ни се повториле некои босански земјишни искуства: кога 



многу помал процент на некоја од етничките целини има многу поголем процент на земја 

во своите раце и  ете услови за некое проблематизирање на сето тоа. Меѓутоа, ова не ја 

исклучува можноста дека некоја нова (во понаков состав) владино-црковна соработка нема 

да се договори за понаков тек на работите.  

 Секако овие и други забелешки и размислувања ги имал предвид и законодавецот, 

кога го донесувал првиот текст на Законот за денационализација од 1998 година, кој 

меѓутоа, без измените и дополнувањата од 2000 година, не заживеја во практика, и затоа, и 

тој може да се смета како подготвителна фаза за дефинитивно регулирање на 

денационализацијата. 

 

7) Законот за денационализација од 1998 година како подготвителна фаза за 

дефинитивно регулирање на денационализацијата 

 

 Иако првиот проект на Законот за денационализација беше ставен на јавна дискусија 

уште во 1994 година и после почетните дискусии по него во 1994 и 1995 година, и тоа скоро 

единствено во кругот на правничката јавност, без потоа да има траги од јавни дебати по 

други законски проекти за денационализаицја, Законот за денационализација беше донесен 

дури во април 1998 година. 

 Причините за тоа треба да се бараат во различни отпори кои се јавуваа во врска со 

регулирањето на денационализацијата.  

 Во врска со тоа е укажувано на тоа дека идеалите за изградба на социјалистичко 

општество, а меѓу нив и национализацијата, без сурова стварност. Ослободувањето од нив 

(нивното заминување во историјата) оди мошне бавно и е објективна пречка на транзицијата 

во поинакво, граѓанско општество. Остатоците на тие ,,идеали и заблуди” сеуште се мошне 

сили а често пати се искажуваат и како непосредни отпори во процесот во кој нашата земја 

веќе зачекори, и, што е мошне важно, сето тоа е присутно во најважниот сегмент на 

транзицијата, во неговата материјална основа: во самата приватизација, а во нејзиниот 

склоп, и кај денационализацијата. Во наши услови, во Македонија, тоа ,,наследство” има 

силен одраз врз невоспоставувањето на адекватен сооднос и адекватна спрега меѓу 

приватизацијата како глобален процес на трансформација на општествената сопственост од 

една страна, и денационализацијата како еден од нејзините важни сегменти од друга страна 

со ретки исклучоци. Причините за тоа се манифестираат во повеќе видови, но два од нив се 



особено видливи: идеолошките и институионалните. Идеолошките реквизити (идеалите и 

заблудите), наместо ,,да заминат во историјата”, притискаат да не се дејствува, ,,да се чека”, 

со крајна цел, место тие во историјата да замине национализацијата, сега конечно 

верифицирана. На тоа се надоврзаа институционалните причини - долго чекање на законски 

проект, а сега кога тој се појави во вид на Предлог за донсување закон, се виде дека е 

нецелосен, кој и натаму ги подржува и потврдува неправдите извршени пред децении и со 

децении. До денес не е направен ниеден чекор во насока на денационализацијата иако 

можности има, па и нормативни... Расчекор меѓу започнатиот процес на приватизација и 

незапочнатиот процес на денационализација изврши негативно влијание врз свеста, па и врз 

однесувањето на определени делови од народот, кај оние во кој денационализацијата не им 

одговара, кои не ја очекуваат.  

 Овие согледувања, искажани во 1994 година, се покажаа како вистинит одраз на 

политичко-правната реалност, бидејќи таа колебливост, па дури и уплашеност кај 

одлучувачките политички фактори од реперкусиите кои можат да произлезат од 

денационализацијата, услови првиот ЗД ца биде донесен дури во 1998 година.  

 Законот за денационализација од 1998 година (објавен во ,,Сл. весник на РМ,, бр. 

20/2000 од 29 април 1998 година, а влезе во сила на 7 мај 1998 година), иако беше заснован 

на истите начела, како и оној, со кој се извршени негови измени и дополнувања во  2000 

година (ЗИД ЗД-објавен во ,,Сл. весник на РМ,, бр. 31/2000, а влезе во сила на 28 април 2000 

година) сепак не беше спроведен во практиката поради поради оние исти причини кои го 

условија неговото задоцнето донесување, но и поради извесни недоследности, 

спротивности во Уставот на РМ на некои негови одредби, а и поради тоа што не  беа 

донесени подзаконските акти за неговото спроведување.  Имено, со тој Закон беше 

предвидено првенствено, по основ на денационализација, дека се врши враќање на 

постоечкиот одземен имот, а дури потоа, ако постојат одредени пречки за негово враќање, 

се определува надомест и тоа само во вид обврзници, и тоа од два вида: од серија ,,А,, и од 

серија ,,Б,,  кои носеа различни права за нивните корисници. Натаму, со тоа што беа 

пропишани повеке ситуации во кои не се враќаше во  сопственост  одземениот имот, иако 

тој постоеше, туку се предвидуваше определување надомест во обврзници,  практично ЗД 

од 1998 година, ако дојдеше до негово спроведување во живот, ќе доведеше  не до натурална 

реституција, туку до надоместување на одземените имоти, и тоа со нарушување  на 

начелото  на рамноправноста на граѓаните пред Уставот и законите. Тоа уште повеќе,  што 



со тој Закон  беа таксативно наброени (во чл. 2) законите и други прописи со кои беа 

присилно одземани имотите, а за кои се пропишуваше  денационализација,  така што и тоа 

можеше да ги доведе граѓаните во нерамоправна положба, и тоа на граѓани на кои им се 

враќа и на граѓани на кои не им се враќа одземениот имот. 

 Поради овие, а и други недоследности (како на пример оние за невраќање во 

сопственост на станбени згради и станови во кои живеат носители на право на користење, 

и т.н.), се поведе жестока дискусија во јавноста, со констатации дека тој закон само 

формално ја нормирал денационализацијата, а не со желба на законодавецот тоа и да се 

спроведе, па беа поведени и постапки пред Уставниот суд  на РМ. Уставниот суд на РМ, 

конечно,  постапувајќи по иницијативата на Здружението за заштита на интересите  на 

сопствениците на одземените имоти - Скопје, поведе постапка за оценување на уставноста  

на некои одредби од тој Закон со решение У бр. 120/98 од 23 и 24  декември 1998 година, за 

да, по спроведената седница, на ден 10. март 1999 година донесе Одлука У бр. 120/99   со 

која ги укина чл. 2, член 9 став 1 точка 5 и 6, чл. 11 став 1 во делот ,, на денот  на влегување 

во сила на овој Закон,,, член 22 став 2, член 23, член 28 став 1 во делот ,,и ако со тоа не се 

нарушува  градежната, техничката и технолошката целина на претпријатието,, и став 2, член 

29, член 34 став 2  во делот ,,и на нив не се пресметува камата,, и член 38 од Законот за 

денационализација. 

 Меѓутоа, законодавецот, повторно поведувајќи постапка заради измени и 

дополнувања на Законот за денационализација, во ЗИД ЗД  од 2000 година, отиде и 

понатаму од она што го стори Уставниот суда на РМ со  укинувањето  на одредени одредби 

од ЗД од 1998 година.  

 Имено,  со новиот концепт на  кој се засноваше денационализацијата, тој се определи 

за доследно  спроведување на начелата  за враќање на одземените имоти, освен во случаите  

кога и Уставот на РМ допушта одземање на сопствености  под строго определени 

претпоставки; за целесообразно разрешување на антагонизмите меѓу поранешните 

сопственици (и нивните наследници) на одземените станови и носителите  на станарското 

прево кои во нив  живеат; за денационализација и на имотите одземени од верските 

храмови, манастирите и вакафите, како и за доследно спроведување на начелото на 

рамноправност на граѓаните во врска со денационализациите, со што, а и со донесувањето 

на подзаконските акти, денационализацијата зема завиден замав, и беше спроведувана 

крајно ефикасно.     



8) Основни начела на денационализацијата  

 

 Претставникот на Владата на Република Македонија на седница на Собранието на 

Република Македонија на која е усвоен првобитниот текст на Законот за денационализација 

(од 1998 година), истакнал дека при изготвувањето на тој закон посебно е водено сметка за 

три основни принципи: 1) понудените законски решенија да бидат во согласност со 

економско-финансиските можности на земјата односно големите внатрешни и надворешни 

финансиски долгови; 2) секаде каде е можно да се оди на принципот на реституција, 

односно враќање на имотот во физичка, во натурална форма, и 3) со овој Закон државата 

изразува волја да се врати имотот што однапред е одземен, да се исправи, корегира една 

историска неправда. 

 Во образложението на предлогот на тој Законот за денационализација од 1998 година 

се истакнува дека донесувањето на тој закон е нужно и неминовно во рамките на процесот 

на приватизација на општествената сопственост, поаѓајки од фактот дека: 1) дел од имотот 

што сега е во општествена (државна) сопственост е имот кој од граѓаните и правните лица 

бил одземен врз основа на т.н. ,,присилни прописи,,; 2) законите врз основа на кои бил 

одземен имотот во сегашни услови го изгубиле своето значење и 3) не постои ограничување 

на сопственоста кое најчесто било услов за одземање на имотот. Со уредувањето на овие 

прашања во рамките и во услови на приватизација на општествената сопственост, се смета 

дека треба да се обезбедат оптимални решенија во рамките на реалните можности на 

државата, за враќање, односно, за обештетување на одземениот имот. Затоа, при 

димензионирањето на денационализацијата, мора да се има предвид денешната економска 

состојба во која се наоѓа државата и во исправањето на некогаш настанатите состојби со 

одземањето на сопственоста, да не се замени една неправда со друга. 

 По повод Уставните одредби на кои се заснова  денационализацијата, предлозите за 

донесување  Закон за денационализација и донесениот Закон за денационализација од 1998 

година и причините за неговите измени и дополнувања од 2000 година, во јавните дискусии 

и во дискусиите во телата на Собранието на РМ, а и на самите седници на Собранието  на 

РМ, беа искристализирани одредени основни начела на кои конечно се заснова  

денационализацијата во Република Македонија. Врз тие начела се заснова и конечната 

содржина на Законот за денационализација, онака како  е изразен во неговиот пречистен 

текст . Главно ,тие основни начела се следните: 



 1. Претпоставки на денационализацијата, главно, се следните: а) Општо одземање  и 

ограничување на сопственоста, кое се вршело врз основа на прописи  со идеолошки 

предзнак ,,експропријација на екпропријаторите”, со цел промена на сопственичката 

структура во правец на укинување и ограничување на приватната сопственост и создавање 

на социјалистичка сопственоост (чл. 2 ст 1 од ЗД);  б) Поединачни одземања кои се стриктно  

опишани  во ЗД, кои исто така го носеаистиот тој предзнак, како напр., поопштествување 

на имот без правна основа, или врз основа на изјава на волја дадена под закана и присилба, 

или по основ на конфискација  или поради напуштање на имотот  во текот на окупацијата 

од 1941-1945 година  или експропријација и друго . 

 2. приоритет на натуралната реституција на имотот, пред паричното обештетување, 

што дошло до израз  во законските одредби дека се враќа во сопственост во целост или во 

дел недвижноста  или подвижен предмет во состојба во која тие се наоѓа на денот на 

влегувањето во сила  на ЗД, доколку е во владение на корисник, без оглед дали е  тоа 

државен орган или правно лице (чл. 8,2о-32,35 од ЗД) ; 

 3. парично обештетување, давање друг имот или акции и удели  на државата, како 

надомест за имот што не се враќа  поради тоа што друго физичко или правно лице стекнало 

врз него право на сопственост, односно невраќањето е пропишано поради постоење  на 

јавен интерес во случаи определени со ЗД, како и кога имотот не се враќа затоа што 

престанал да постои (чл. 10,11,37 од ЗД); 

 4. еквивалентност на паричното  обештетување   за имотот кој не се враќа во целост 

или делумно, кое се определува според состојбата  на имотот во моментот на одземањето, 

согласно со Уредбата  за процена на вредноста и утврдување надомест за 

денационализираниот имот што ја донесува Владата  на РМ (чл. 37 од ЗД), односно намален 

за 50 % од сегашната пазарна вредност  на ист или сличен  подвижен имот (чл. 10  од 

Уредбата на Владата на РМ);  5. определување на надомесет во вид на обврзници што 

ги издава Република Македонија според посебен  закон, кои гласат на цврста валута (евра) 

и се со камата, со рок на враќање до 2012 година, во полугодишни ануитети, кои обврзници 

се во слободен промет, а можат да се употребат за плаќање на општествен и државен имот  

што се приватизира  или закупнина и концесии на државен имот и слично (чл. 38-46 од ЗД 

и Закон за издавање на обврзници на РМ за денационализација објавен ,,Сл. весник на РМ,, 

бр.37/02); 



 6. можност за склучување спогодба - порамнување  меѓу  барателот и Јавниот 

правобранител, како  и корисникот на недвижноста, кога се враќа недвижност, за враќање 

на имот, односно давање на  надомест за целиот или дел од имотот (чл. 24,25,58 од ЗД);  

 7. непризнавањее право на надомест  на обична штета  и надомест  за испуштена 

корист  при враќањето, односно давање  надомест за одземениот имот (чл. 9 од ЗД); 

 8. денационализација во вид на акции и удели во  трансформирани претпријатија со 

општествен капитал, според барањата на поранешните сопственици, односно нивни 

наследници  поднесени врз основа  на Законот за трансформација на претпријатијата со 

општествен капитал ( чл. 33,34 од ЗД); 

 9. непризнавање право на денационализација на правни лица, освен на одземени 

имоти на верски храмови, манастири и верски вакафи(чл. 2,3 од ЗД); 

 10. непризнавање право на денационализација на лица кои не се државјани на РМ на 

7 мај 1998 година, како ден  на влегување во сила на ЗД од 1998 година (чл. 13 ст,2 од ЗД; 

 11. право да поднесат барање за денационализација  им се признава  на поранешниот 

сопственик, односно на лицата кои се негови наследници според прописите за наследување 

(барател) (чл. 13 ст.1 од ЗД); 

 12. неограничување на рокот за поднесување барање за денационализација, со тоа 

што барањето  за денационализација до органот  за денационализација може да се поднесе 

во рок од пет години од влегување во сила на ЗД, оносно во рок од седум години  за враќање 

на имот доколку во меѓувреме не настанале правни и фактички промени, а по истекот на тој 

рок - со тужба во парнична постапка може да се бара плаќање  на надомест, а враќање на 

имотот само ако нема правни и фактички пречки (чл. 51 од ЗД), кое нешто претрпе измени 

со ЗИД ЗД од 2007 година, во смисла дека после 31.12.2007 година повеќе не можат да се 

поднесуваат барања за денационализација ниту до органите за денационализација, ниту 

преку суд; 13. обврзник на денационализација во вид на натурална реституција е 

 а) државата -кога нејзин орган користи  одземен имот; 

 б) друг корисник - правно или физичко лице, кога користи одземен имот  на кој не 

стекнало право на сопственост;  

 в) Агенцијата на РМ за трансформација  на претпријатијата со опшествен капитал 

(чл. 6,11, 24,70 од ЗД) ; 

 14. обврзник на надоместок во вид на парично обештетување  со обврзница, друг 

имот, акции, е државата РМ (чл. 38-46 од ЗД); 



 15. обезбедување право на откуп на државен стан  под привелегирани услови, 

односно на користење на државен стан, на носителите на станарско право стекнато согласно 

закон, врз станови и станбени згради  кои што се денационализираат  со враќање на 

поранешниот сопственик, односно на неговите наследници (чл. 29,7о од ЗД); 

 16. престанување на правото на залог врз недвижност што се враќа во сопственост, 

со тоа што ако заложниот доверител не може да ги наплати своите побарувања од друг имот 

на корисникот, во тој случај правото на залог не претстанува и недвижноста не се враќа  во 

сопственост, а денационализацијата се врши  со давање надомест (чл. 73 во врска со чл. 37 

од ЗД); 

 17. имот  што не е предмет на денационализација;  

 а) одземен според Законот за ревизија на доделување земја на колонистите и 

аграрните интересенти во Народна Република Македонија и во Автономната Косовско - 

Метохиска област; 

 б) одземен по основа на губење државјанство по сила на закон или врз основа на 

правосилна пресуда;  

 в) за кој е склучена мегудржавна спогодба (договор) за обештетување за одземен 

имот; 

 г) предмети и објекти од особено културно и историско значење и природни 

реткости определени со закон; 

 д)  за кој е платен, односно даден надомест (чл.7 и  8 ст 1 од ЗД); 

 18. сумарна (скратена ) и итна постапка за денационализација без плаќање такса, 

пред органот за денационализација, кој ја применува општата управна постапка и пред 

судовите, кога одлучуваат за  деконфискација на имотот и за прогласување на наследниците 

на умрениот поранешен сопственик  и во случај на спор (чл. 47-65 од ЗД); 

 19. одлучување во случај на спор од страна на суд, за тоа кое лице е предходен 

сопственик  (чл. 56 од ЗД); 

 20. корекција на правосилното решение  за денационализација во постапка заведена 

со тужба  пред надлежен суд, бидејќи не е дозволено враќање во поранешна ниту обнова на 

управната постапка, како ни учество на корисникот на имотот што е предмет на 

денационализацијата во постапката за денационализација (чл. 57 ст.2, чл. 63, чл. 54 од ЗД); 

 21. денационализација со судска одлука  во заведена парнична или вонпарнина 

постапка пред или после влегувањето во сила  на ЗД од 1998 година (чл. 71 од ЗД); 



 22. исклучување на правилото за постоење на пресудена ствар во случај  на 

правосилно одбиено барање за денационализација  до влегување во сила на ЗД од 1998 

година (чл. 75 од ЗД); 

 23. обезбедување надзор и контрола на денационализацијата: 

 а) со учество на Јавниот правобранител на РМ во постапката пред органот за 

денационализација преку доставување на првостепеното решение за денационализација, и 

со признавање право на жалба против тоа решение и на поведување  управен спор пред 

Врховниод суд на РМ против второстепеното решение (чл. 53,56,6о од ЗД). 

 б) со учество на Јавниот обвинител на РМ во постапката за денационализација 

според прописите со кои се уредува управната и судската постапка (ЗОУП, ЗПП,  Закон за 

јавното обвинителство).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА ПЕТТА 

 

ДРУГИ ОБЛИЦИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНОТО ПРАВО НА 

СОПСТВЕНОСТ ПРЕКУ ПОЛИТИЧКО ДЕЛУВАЊЕ НА ВЛАСТА 

 

 Политичко-правните причини за отстранување на историската неправда нанесена со 

присилното одземање на имотите, беа главните аргумени како основен облик на 

денационализацијата во ЗД да биде прифатено враќањето на одземеното, а во одредени 

случаи, кога се пропишува  имотот да не се враќа затоа што престанал  да постои, 

предвидено е  давање надомест. Надоместот пак може да биде паричен (во обврзници), 

давање во замена друг имот  или акции и удели  во сопственост на  државата. Кога се работи 

пак за денационализација  на одземен имот кој се наоѓа во трансформирано претпријатие, 

тоа се врши со предавање на барателот  на акциите и уделите во висина на резервираниот 

дел кои со договор се пренесени на Агенцијата на РМ за трансформација  на претпријатија 

со општествен капитал. Конечно, обликот на денационализација може да биде определен   

со спогодба - порамнување  меѓу поранешниот сопственик, односно неговите наследници  

од една страна и Јавниот (сега: Државниот) правобранител од друга страна, како и 

евентуалниот корисник на земјиштето  или друга недвижност. 

 

 1.  Враќање на имотот (натурална реституција) 

 

 Недвижноста се враќа во сопственост во целост или дел во состојба во којашто се 

наоѓала на денот на влегување  во сила на ЗД од 1998 година.  Недвижност  се враќа како 

дел, кога не е можно целосно враќање, кога со тоа се согласил  барателот и доколку е тоа 

возможно, ако со друг закон поинаку не е определено. 

 За недвижност  чија вредност по одземањето е зголемена, на барателот му се 

понудува облик на денационализација според следниот приоритет:  1) враќање во 

сопственос на недвижноста доколку барателот ја плати разликата за зголемената вредност 

на недвижноста; 2) воспоставување сосопственички дел до висината  на првобитната 

вредност на недвижноста и 3) давање надомест. Разликата во вредноста на недвижноста од 

став 1 точка 1) на овој член барателот е должен да ја плати во рок од една година од 

правосилноста на решението за денационализација (чл. 21) .  



 Недвижноста чија вредност по одземањето е намалена се враќа во сопственост со 

давање на надомест за разлика за намалената вредност на недвижнста. Разликата на 

вредноста од ставот 1 на овој член државата е должна да ја надомести на начин предвиден 

со одредбите на овој закон (чл.22).  

 Кога се враќа недвижност во сопственост , помошните и на нив слични простории и 

објекти, како и прирастоците и споредните предмети ја делат судбината на недвижноста 

(чл. 23).  

 Имот даден од државата под концесија се враќа во сопственост. Предавањето во 

владение на ваков имот на лицето на кое му се враќа во сопственост ќе се изврши по истекот 

на концесискиот рок. Лицето на кое му се враќа во сопственост имотот даден под концесија, 

има право на надомест до предавањето на имотот во негово владение во износ утврден со 

концесискиот акт односно доровор  за концесија (чл. 30).  

 

2. Враќање во сопственост на објекти при трансформација на претпријатија со 

општествен капитал. 

 

 Објекти од национализираните приватни стопански претпријатија во 1946 и 1948 

година, како и објекти одземени по друга основа се враќаат во сопственост доколку во 

постапката за трансформација на претпријатија со општествен капитал, по барање на 

поранешниот сопственик, односно неговиот наследник, претставуваат резервиран дел кој 

со договор е пренесен на Агенцијата на РМ за трансформација на општствениот капитал. 

Врз основа на правосилното решение за денационализација, Агенцијата е должна во рок од 

30 дена од презентирањето, да му ги предаде на сопственикот тие недвижности, со 

помошните и на нив слични простории и објекти, прирастоците и споредните предмети кои 

ја делат судбината на недвижноста63, како и закупнините и другите погодности. Ако 

                                                           
63 Со чл. 15 од ЗСДСП, кој содржи одредби  за главна и споредна ствар (припадоци и прирастоци) е пропишано 
следното: 
 ,,Деловите на една сложена ствар во однос на својата намена можат да бидат главни и споредни . 
Споредни ствари се оние ствари кои и служат на главната ствар и се јавуваат како припадоци и прирастоци . 
Носителот на правото на сопственост на индивидуално определен ствар има право на сопственост и на сите 
нејзини припадоци и прирастоци ако со закон или правно дело поинаку не е определено. Припадок е подвижна 
ствар која нејзиниот сопственик ја употребува како споредна затоа што трајно и служи за главната ствар, а се 
наога во таков просторен однос спрема главната ствар кој одговара за таа употреба. Прирасток на стварта е 
секој нејзин дел кој за неа е трајно споен. Привремената употреба на една ствар за служење на главната ствар 
не и го дава својството на припадок. Повремената неупотреба на една ствар за служење на главната ствар не 



недвижноста е издадена во закуп, во поглед на престанокот на закупот и закупнината се 

применуваат прописите на облигационо право што се однесуваат на отуѓување на закупен 

предмет64, доколку со ЗД поинаку не е определено (чл 25 од ЗД ) . Имено, со ЗД од 1998 

година, во преодните одредби (чл. 64), е пропишано дека со денот на неговото влегување 

во сила (7. мај 1998 година) не е дозволено располагање со имотот што е предмет на 

денационализација, како и искористување на таков имот со кое се создаваат обврски за 

барателот, а правните дела и едностраните изјави на волја што се во спротивност со став 1 

на тој член, се ништовни (чл. 72 од ЗД).  Располаѓањето со таква недвижност беше забрането 

и со Законот за продажба на деловни згради и деловни простории на Република Македонија. 
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 Објекти  од национализирани приватни стопански претпријатија  во 1946 и 1948 

година , како и објекти одземени по друга основа, се враќаат во сопственост, и тоа 

недвижности или друго средство, по барањето за денационализација поднесен од барател, 

и кога не е извршена трансформација  на претпријатието со општествен капитал, ако 

претпријатието располага со нив, доколку барателите не се договорат поинаку за да не се 

наруши градежната , техничката и технолошката целина на претпријатието(чл. 35 од ЗД) . 

И за нив важат забраните  од чл. 72 од ЗД и другите напред споменати прописи. 

 

2.1. Враќање во сопственост на одземено земјоделско земјиште , шуми, шумско 

земјиште , пасишта и утрини 

 

 Овие земјишта се враќаат во сопственост (чл. 26 од ЗД) доколку врз нив, до денот на 

влегувањето во сила  на ЗНД ЗД  од 2000 година (28.април 2000 година) право на 

сопственост не стекнало  друго физичко лице  или правно лице со правно дело или  одлука  

на надлежен орган . Меѓутоа, за земјоделското земјиште, се има предвид  одредбата од чл. 

                                                           
доведува до нејзино губење на својството на припадок, односно прирасток,,( Забелешка: Секоја реченица 
погоре претставува посебен став од чл. 15). 
64 Одредби од облигационото право што се однесуваат на престанокот на закупот  во случај на отуѓување на 
закупен предмет , содржани се во  чл. 594 --597 од ЗОО. а со нив е пропишано дека во случај на оутѓување 
на предмет кој пред тоа му е предаден на некој друг во закуп, прибавувачот на предметот стапува на местото 
на закуподавецот и потоа правата и обврските од закупот настануваат меѓу него и закупецот. 
65 Со чл. 3 ст. 1 алинеа 1  од Закон за продажба на деловни згради и деловни простории на РМ од 1994 
година(,, Сл. в. на РМ,,  бр. 2/94 )  е пропишано дека предмет на продажба според одредбите на тој закон не е 
деловниот простор стекнат врз основа на присилни прописи (национализација, конфискација и слично) до 
завршување на постапката според прописите за денационализација. 



6 од Законот за земјоделско земјиште , дека со земјоделското земјиште кое од поранешните 

сопственици е одземено со присилни прописи по 2. август 1944 година, државата не може 

да располага (го продава, подарува или разменува), освен ако со закон поинаку не е уредено, 

и одредбата од чл. 7 од тој Закон, за тоа дека земјоделското земјиште во државна 

сопственост со кое стопанисуваат претпријатија, односно земјоделските задруги, а кое не 

подлежи на денационализација, со одлука на Владата на РМ, може да се одземе од 

корисниците и да се даде под концесија, во закуп  или плодоуживање на други физички и 

правни лица, согласно условите утврдени  со тој Закон. 

 Според тој Закон, во земјоделско земјиште спагаат и ливади,  и пасишта, а и 

необработливо земјиште  кое може  да се оспособи за земјоделско производство (чл. 4 ст.1). 

 Според Законите за шумите  државните шуми не се предмет на продажба, но заради 

окрупнување на комплексите, државна шума може да се замени со приватна шума која се 

наоѓа како енклава  или граничи со државната шума (чл. 8). Според тој Закон (чл. 3) шума 

е земјиште обрасната  со шумски видови дрвја и грмушки, како и шумски долини и ливади, 

шумски пасишта, шумски расадници и другите површини кои се тесно поврзани со шумите.  

 Во овие случаи, располаѓањето со земјоделските земјишта и со шумите е без правно 

дејство, така што одредбите  од чл. 11 т. 1 од ЗД, за давање надомест поради тоа што право 

на сопственост врз нив  стекнало друго физичко  или правно лице, не доаѓа во примена. 

Исто така и овде важи  забраната од чл. 72 од ЗД, во врска со чл. 25 од ЗД, што е елаборирано 

во  подточката а)  од овој дел од трудот. 

 

 2.2.  Враќање на сопственост на градежно земјиште 

 

 Во врска со враќањето на одземеното градежно земјиште, прашањата кои се 

поставуваат, и кои се од одлучувачко значење дали барањето за денационализација во вид 

на враќање на тоа земјиште ќе се уважи, се следните: кое земјиште се смета за градежно, и 

во кои случаи тоа земјиште се смета за неизградено; дали градежното земјиште на кое се 

поставени објекти од времен карактер се смета за градежно неизградено земјиште; кој опсег 

на земјиштето врз кое е изграден објект служи за редовна употреба на тој објект; дали е 

прекршена забраната од член 72 од ЗД, во случај кога е издадена градежно-техничка 

документација за градба на објект пред влегувањето во сила ЗД, а со градбата е отпочнато 

после влегувањето во сила на ЗД; каков е соодносот меѓу одредбата од чл. 72 од ЗД која, по 



влегувањето во сила на ЗД, забранува располагање со имот што е предмет на 

денационализација и одредбата од член 28 од ЗД според која градежно земјиште се враќа 

во сопствеост ако тоа при поднесувањето на барањето за денационализација претставува 

градежно неизгадено земјиште; дали промените на урбанистичкиот план, после 

влегувањето во сила на ЗД треба да се земат предвид при одлучувањето по барањето за 

денационализација; дали примениот надомест за одземеното градежно земјиште, кое во 

време на донесувањето на ЗД е неизградено, претставува пречка за враќање на земјиштето, 

со оглед на одредбата од член 8 од ЗД итн. 

 Во врска со практиката на комисиите за денационализација, во управните спорови 

пред Врховниот суд на РМ, главно, заземени се следните правни стојалишта:  

 - за изградено се смета она земјиште на кое е изграден објект од траен карактер врз 

основа на уредна градежно-техничка документација; 

 - градежноо земјиште на кое се поставени објекти од времен карактер, односно без 

уредна градежно-техничка документација, се смета за градежно неизградено земјиште, кое, 

доколку се исполнети и другите услови предвидени во ЗД, може да биде предмет на враќање 

во сопственост во постапка за денационализација;  

 - земјиштето кое служи за редовна употреба на објектот е она земјиште кое се наоѓа 

во границите  (во рамките) на градежната парцела, што се утврдува преку увид во деталниот 

урбанистички план; 

 - иако според член 28 т. 2 од ЗД градежното земјиште се враќа во сопственост ако 

тоа при поднесувањето на барањето за денационализација претставува градежно 

неизградено земјиште, во практиката обично се зема предвид состојбата на земјиштето на 

денот на влегувањето во сила на ЗИД ЗД, т.е, на 28.04.2000 година, имајќи ја предвид 

одредбата од член 72 од ЗД  според која не е дозволено располагање со имотот што е 

предмет на денационализација, како и искорстување на таков имот со кое се создаваат 

обврски за барателот; 

 - утврдувањето постоење на јавен интерес заради примена на одредбите од член 10 

од ЗД - да не се враќа во сопственост одреден имот поради постоење на јавен интерес, се 

врши според урбанистичкиот план кој важел во моментот на влегувањето во сила на ЗИД 

ЗД, т.е. на 28.04.2000 година, без оглед дали се работи за веќе реализиран (изграден) објект 

од јавен интерес или, пак, за градба на таков објект што само е предвидена во 

урбанистичкиот план; 



 - не може да се смета дека постои пречка земјиштето да се врати во сопственост на 

барателите ако на тоа земјиште, според постоечкиот урбанистички план, треба да се изгради 

објект од комерциален карактер (хотели, индустриски објекти, административно-деловни и 

станбени објекти и друго), бидејќи тоа не се објекти од јавен интерес во смисла на член 10 

од ЗД; 

 - и кога е платен надомест за одземеното градежно земјиште, а земјиштето е 

неизградено, согласно член 8 ст. 2 од ЗД земјиштето треба да се врати при што барателот е 

должен да врати надомест во износ, на начин и постапка утврдени со прописот на Владата 

на РМ од членот 37 ст. 2 на ЗД. 66  

Во врска со правното стојалиште дека за неизградено треба да се смета и земјиштето 

на кое се изградени објекти од траен карактер, но без соответна градежно техничка 

документација, правно-политичките  и економските моменти упатуваат на тоа дека тоа 

стојалиште не може да се применува без исклучок, имајќи ги предвид состојбите со 

ненавременото донесување на деталните урбанистички планови, а особено дека изградбата 

на многу индустриски и други стопански обвјекти се одвивала со ,,аминување” на 

политичките фактори во одредени региони, со цел унапредување на стопанската активност 

и зголемување на вработеноста, без при тоа да бидат запазени соответните прописи за 

легална градба. Уште во 1995 година, во текот на дискусиите за донесување на Законот за 

денационализација, укажано е дека,  во многу случаи, при проценка на вредноста на 

општествениот имот, во врска со примената на ЗТПОК, за одредени претпријатија што 

треба да се приватизираат, отсуствуваат градежни дозволи, урбанистички согласности, 

утврдени локации, а не е ретко  узурпирање на градежни земјоделски површини, така што 

ќе биде спорен преносот на сопственичките права врз земјиштето, кога тоа ќе требе да се 

приватизира.  

 Донекаде овој проблем е ублажен со одредбата од член  143 од Законот за градење  

дека градба изградена до 15 февруари 1968 година се смета за градба изградена со 

одобрение за градење. 

 И покрај определбата од ЗД неизграденото градежно земјиште, по основ на 

денационализација, да се враќа во сопственост, не може а да не се констатира, дека и таквата 

определба создаде огромни неправични состојби меѓу понранешните сопственици на 
                                                           
66 В. поподробно: Снежана Богдановска ,,Враќање во сопственост на градежно земјиште во постапка за 
денационализација,, во списанието  ,,Судиска ревија,, број 4/2004 на стр. 151 - 155. 



национализираното градежно земјиште. Имено, надоместокот, утврден со Уредба на 

Владата на РМ за национализираното градежно земјиште коешто не се враќа, ни оддалеку 

не ја опфаќа градската рента, која и останува на државата ( не се ретки случаите цената по 

м2 градско земјиште да изнесува и 500 евра). Од друга страна, сопствениците на градежно 

неизградено земјиште коешто им се враќа, се најдоа во привилегирана ситуација нив да им 

припадне таа градска рента, па поради тоа се забележани и судски спорови во кои 

сопственици на национализирано градежно земјиште коешто не се враќа, да барат 

державата да им исплати износи според сегашната вредност на тоа земјиште. Поради тоа, 

основано може да се постави прашање за правно-политичката оправданост на одредбите од 

ЗД за начинот на определувањето на надоместокот за невратеното национализирано 

градежно земјите, иако во тој поглед не се забележани бурни реакции на оштетените 

поранешни сопственици.  

 Во врска со враќањето на градежно неизградено земјиште кое било одземено како 

земјоделско земјиште, со одлука на Уставниот суд на РМ У.бр. 61/2002 од 22.01.2003 година 

, поништена е одредбата од член 27 точка 1 од ЗД (пречистен текст) со која е пропишано 

дека сопственикот кому му се враќа таквото земјиште е должен да ја плати разликата меѓу 

надоместот што за одземеното земјиште му следува и вредноста на градежното земјиште 

утврдено врз основа на прописите за определување на вредноста на градежното земјиште. 

Ваква одлука на Уставниот суд донел бидејќи таа одредба ги доведува граѓаните во 

нееднаква положба. 

 Враќањето во сопственост на градежното земјиште, и воопшто, денационализацијата  

на градежното земјиште, е компликовано со оглед на тоа што во својство на поранешени 

сопственици  можат да се појават, во различни правни ситуации, други лица, а не оние кои 

биле негови сопственици во времето кога тоа земјиште  е поопшествено (со ЗННЗГЗ од 1958 

година, и со подоцнешните закони и акти на општините), односно нивните наследници.Тоа 

е подробно елаборирано  во Главата девета од овој труд, во делот 2) кој е однесува на 

овластените лица  за поднесување  барање  за денационализација, ( во подточката  б3), за 

тоа во кои правни  ситуации, кои лица треба да се третираат  како поранешни сопственици, 

т.е баратели, и врз основа на барање  поднесено од нив или од нивни наследници, 

градежното земјиште, ако врз него не стекнало право  на користење со реализирање на 

градба некое друго физичко или правно лице, ќе им биде вратено во сопственост. Ова, со 

оглед на одредбите од Законот за  градежно земјиште од 2001 година, со кој, (во чл. 50) е 



пропишано дека на корисниците  на градежното земјиште по основ на поранешна 

сопственост  на земјиштето и на лицата, со законска одредба, изедначени со нив,  правото 

на користење се трансформира во право на сопственост на градежното земјиште, со 

поднесување  барање од корисникот, а по барањето Министерството за  транспорт и врски 

донесува решение  за трансформација за ова право. 

 Од предходната анализа на одредбата од чл. 50 од ЗГЗ од 2001 година се констатира 

дека  тоа се сите оние ситуации  од подточката б 3)кога ; 1) лицето било сопственик  кога 

земјиштето е поопштествено; 5) лицето врз кое поранешниот сопственик  го пренел правото  

на користење  согласно чл. 39 од ЗННЗГЗ од 1958 година  6) лицето врз кое поранешниот 

сопственок го пренел правото на користење согласно со сојузниот Закон за определување 

градежно земјиште  во градовите и населбите од градски карактер од 1968 година; 7)  лице 

врз кое поранешниот сопственик , како на близок роднина ,  го пренел правото на користење  

согласно чл. 19 од ЗГЗ од 1979 година, и чл. 5 од  предходно спомнатиот сојузен Закон од 

1968 година; 8) лице врз кое поранешниот сопственик  го пренел правото на користење, ако 

се исполнени условите од чл. 68 ст. 1 од ЗГЗ,  од 2001 година; 9) лице врз кое поранешниот 

сопственик го пренел  правото на користење, ако се исполнети условите од чл. 68 ст 2 од 

ЗГЗ од 2001 година; 10) лице, кое правото на користење го стекнало со добивање во замена  

градежно земјиште, наместо она што му е одземено, врз основ на чл. 18 од ЗГЗ од 1979 

година;  11) лице кое легално купило зграда од поранешниот сопственик и со тоа се стекнало 

и со право  на користење врз земјиштето на кое е изградена зградата, врз основа на чл. 12 

од ЗОСПО. Доколку ваквото земјиште  е одземено, а е неизградено градежно земјиште во 

време на влегување во сила  на ЗГЗ од 2001 година (20.07. 2001 година ), му се враќа во 

сопственост врз основа на  одредбите  од чл. 27 и 28 ст.2 од ЗД. Ако пак  е во владение на  

лицето кое како корисник, по основ на поранешен сопственик, го користи, правото на 

користење му се трансформираше  во право на сопственост согласно со чл. 50 од ЗГЗ од 

2001 година. 

 Слични одредби содржи и ЗПГЗДС од 2005 година, што исто така е елаборирано 

претходно. 

 Лицето, пак кое било поранешен сопственик, во време кога земјиштето било 

поопштествено, односно неговите наследници, имаат право да барат враќање на 

земјиштето, односно  трансформирање на правото на користење во право на сопственост и 

доколку се исполнети условите од чл. 27 и 28 од ЗД, кои случаи се понапред анализирани 



во главата 7.- на овој труд, делот 2), подточка  б3) -2,  б3) -3  и б3)- 4, т.е. кога има изградено 

зграда на тоа земјиште; кога земјиштето му е одземено,  а при поднесувањето  на барањето 

е  неизградено градежно земјиште; и кога земјиштето му е  одземено како земјоделско, а 

при поднесувањето на барањето представува градежно неизградено земјиште. Оваа 

трансформација, односно враќање во сопственост  се врши со решение  на органот за 

денационализација (чл. 15 од ЗД). Трансформација, пак во сопственост, тие лица како и 

нивните наследници, можеа да бараат и врз основа на одредбите од ч.л. 50 од ЗГЗ од 2001 

година,  но во тие случаи по нивното барање  решение донесуваше Министерството за 

транспорт и врски, 

 По барањата за приватизација, пак, според ЗПГЗДС, решенија донсува органот на 

управата надлежен за имотно-правни работи. 

 

 2.3.  Враќање во сопственост  на деловни згради  и простории 

  

 Одземените деловни згради и простории, доколку се наоѓале во трансформирано, 

односно нетрансформирано претпријатие со  капитал  во општествена  сопственост, а беа 

одземени со примена на ЗННЗГЗ  од 1958 година, или со примена на прописите за  за промет 

со земјишта  и згради како објекти на кои не можело да постои право на сопственост,  се 

враќаат во сопственост  сообразно со одредбите од  чл.  33 и 35 од ЗД (што е предходно 

елаборирано во подточката  а) од овој дел од трудот). Доколку биле пак одземени со 

национализациите  на приватните стопански претпријатија  во 1946 и 1948 година, 

поранешните сопственици, односно нивните наследници, имаат право на добивање  акции,  

односно удели согласно законот за трансформација  на претпријатијата со опшествен 

капитал(в. напред, т. г  ).  

 Останатите деловни згради и деловни простории се  се враќаат во сопственост, 

доколку постојат, и доколку друго физичко или правно лице не стекнало право на 

сопственост (ч. 11 т.1 од ЗД), при што треба да се има предвид забраната за располаѓање  со 

нив пропишани со Законот за  продажба  на деловните згради и деловните простории на РМ  

од 1994 година  и со чл. 72 во врска со чл. 35 од ЗД (супра), односно  доколку не 

претставуват  имот за кој постои јавен интерес  да не се враќа во сопственост,  туку да се 

даде надомест (чл. 10 од ЗД). 



 Изречна е и одредбата  од чл. 31 од ЗД, , дека деловни згради и простории се враќаат  

во сопственост, ако со тој Закон не е поинаку определено. 

 

2.4. Враќање во сопственост на станбени згради и станови 

 

 Според чл. 29 од ЗД, станбените згради и станови се враќаат во сопственост. Значи, 

бидејќи овде нема ограничување како кај деловните згради и деловните простории,  без 

исклучок се враќаат во сопственост станбените згради и станови, без оглед на основата  

според кои се поопштествени. Мегутоа, и овде постои исклучок , пропишан со чл. 11  т.1  

од ЗД, т.е дека не се враќаат во сопственост  станбените згради и станови ако на денот  на 

влегување во сила  на ЗИД ЗН (28 април 2000 година) врз нив право на сопственост стекнало 

друго физичко  или правно лице со правно  дело или одлука на  надлежен орган. При тоа, 

исто така треба да се има предвид забраната за располагање со одземените станбени згради 

и станови пропишани со ЗИД на Законот за продажба на станови и станбени згради во 

општествена сопственост  од 1992  година.  

 Гаранциите на носителите на станарското право на тие станови за решавање на 

нивното станбено прашање, кога ќе бидат иселени од денационализираните станови, 

пропишани се со  чл. 70 од ЗД, за што ќе стане збор во Глава седумнањесета од овој труд.   

 Треба да се има предвид дека становите  и станбените згради, како средства  за 

заедничка потрошувачка, не влегуваа во проценката  за утврдување на вредноста  на 

општествениот капитал, во претпријатијата што се трансформираа, а конечно доколку не 

беа  продадени, со ЗИД  на Законот за  домување од 2003 година станаа државна 

сопственост.  

 

 2.5.  Враќање во сопственост на подвижни ствари кои постојат 

 

 Според чл. 32 од ЗД , движен предмет се враќа во сопственост  ако постои и може да 

се идентификува, ако со ЗД не е поинаку определено.  

 Во социјалистичка Југославија не постоеше  ограничување на правото  на 

сопственост на подвижни ствари, и тие самите, како такви, не биле предмет на одземање. 

Меѓутоа, тие беа предмети на присилно одземање во случај на изречена конфискација  на 

имотот, кај национализацијата на приватните стопански претпријатија и кај одземањето на 



големите сточни  поседи. 9/8 Може да се претпостави дека сосема е мал бројот на случаите 

, со оглед на изминатите  повеке од 50 години, дека некоја одземена подвижна ствар според 

овие основи, сеуште постои во употреблива состојба , за да може да се враќа во натурален 

вид. Поради тоа, за присилно одземениот подвижен имот, кај конфискациите ќе се дава 

паричен надомест, кај трансформираните претпријатија, главно - акции и удели, кај другите 

претпријатија - паричен надомест, а кај одземениот сточен фонд - паричен надомест . 

 

 3 ) Давање надомест  за одземениот имот  

 

 Според одредбата од чл. 37 ст.1 од ЗД, надомест се дава за имот кој не се враќа, како 

и кога имотот не се враќа затоа што престанал да постои. 

 Паричен надомест, пак, во вид на обврзници се дава, кога, како надомест  не се дава:  

1) друг имот од ист вид  на сопственост на државата, или 2) акции и удели во сопственост 

на државата (чл. 38 од ЗД).  Значи, паричниот надомест  е  краен, супсидиерен облик  на 

денационализација, што значи тој доаѓа  предвид  ако одземениот имот  не се враќа,  ако за 

него  не е даден во замена друг имот  на државата, или акции и удели во сопственост на 

државата. Се пошло од тоа справедливоста да се задоволи  што попотполно, бидејќи другите 

облици  на денационализација вредносно можат веднаш да се ефектуираат, а дадените 

обврзници за определениот паричен  надомест  вредносно се ефектуираат  во наредните 

десет години. 

 Уште во текот на подготовките на донесување на Законот за деанционализација, 

изразено е мислење дека е несправедлива социјализациајта на обврските за репарација по 

основа на денационализација. Имено, Република Македонија нема право врз себе да го 

превземе сиот товар на отплата на овој внатрешен долг, како врпочем и кај другите, туку 

мора да најде начин да ги доведе во непосреден однос поранешните сосптвеници и новите, 

кои треба да ги расчистат имотните односи настанати со вплеткување на нивните права и 

интереси, а таа при тоа да им помогне максимално во изнаоѓање на соодветни форми и 

процедура за утврдување на меѓусебните односи. Република Македонија нема право врз 

себе да го земе материјалниот товар во целост, затоа што тоа пак ќе значи социјализација 

на овој вид долг, а тоа значи обременување на сите граѓани за намирување на обврската која 

произлегува затаоа што на други им се признавале разно-разни погодности и привелегии. 

Никој нема право, по ниеден основ, да бара само погодности и привилегии на сметка и на 



товар на другите граѓани. Системот на привилегии своетот го напушти со феудализмот, а 

бившиот социјалистички свет треба да го напушти полека испраќајки го тој систем во 

историјата.   

 Овие политичко-правни аргументи превагнаа во смисла што навистина со ЗД 

првенствено се испитуваше можноста за враќање на одземените имоти, а дури потоа да се 

оди кон определување надомест во облик како што се изнесува подолу.  

 

3. Случаи во кои се определува  паричен надомест  за одземениот имот 

 

3.1 За имот што престанал да постои 

 

 Според член 37 од ЗД, надомест се дава и за имот кога тој не се враќа затоа што 

престанал да постои. Според својата природа, земјиштето не може да пропадне, меѓутоа, 

исто така може да се смета дека земјиштето престанало да постои во ретки случаеви како 

што е на пр. со промена на водотек, со изградба на вештачки езера, канали, брани, со 

насипување на јаловината од рудниците, со депонирање на одпадоци и т.н. Исто така, 

земјиштето не се враќа ако тоа представува јавно добро, односно добро во општа употреба 

, како што се јавните плоштади, улици, сообраќајници, паркови, јавно-сообраќајни 

површини и други објекти на комунална инфраструктура. Секако, би требало да се смета  

земјиштето кое е предвидено за изградба на катни гаражи, дека спаѓа во јавно - сообраќајни 

површини, односно во други објекти на комунална инфраструктура. 

 Тоа секако ќе биде случај  кога  имотот, како физички објект не постои  повеќе, но и 

во случај кога е толку дотраен, истрошен, што повеке не може да се употребува  за целта за 

која е создаден. На пример, срушена зграда на која останале  само  дел од зидовите, или 

потполно амортизирана машина, постројка и слично, секогаш ќе се сметаат  како имот што 

престанал да постои.   

 Меѓутоа, за имоти што престанале да постојат, а се  одземени со национализација на 

приватните стопански претпријатија  во 1946  и 1948 година, и дадени се на стопанисување 

на претпријатија, или на нивни сукцесори, кои се трансформирани според  Законот од 1993 

година нема да се определува паричен надомест, туку се даваат во сопственост  акции и 

удели во трансформираното претпријатие. Тоа произлегува, како од одредбите од Законот 



за трансформација... ....... од 1993 година а така и од одредбите  од чл. 33 од ЗД , чиј почеток 

гласи:,, За одземен имот кој се наоѓал  во претпријатие трансформирано ....,, и т.н.  

 

3.2 За имот на кој друго физичко или правно лице  стекнало право  на 

сопственост 

 

 Според чл. 11 ст.1 од ЗД, не се враќа во сопственост, а се дава надомест  за имот врз 

кој до денот на влегување во сила на ЗНД ЗД ( 28. април 2000 година) право на сопственост 

стекнало друго физичко   или правно лице со правно дело или одлука на надлежен орган . 

Значи, овде се работи всушност за имот што  присилно е одземен од поранешниот 

сопственик, а потоа на тој имот врз основа на правно дело или одлука на некој надлежен 

орган, право на сопственост стекнало  друго физичко или правно лице. Таква одлука на 

надлежен орган  би била доделување на земјоделско земјиште одземено од поранешен 

сопственик врз основа на прописите за аграрна реформа  и колонизација,  или врз основа на 

прописите  за  комасација или  арондација, или со замена врз основа на прописите  за 

експропријација  и сл.;  со правно дело: купување или замена  на земјоделско земјиште, 

стан, станбена зграда, деловна зграда или просторија, кои предходно биле присилно 

одземени  од поранешниот сопственик, можело исто така да се стекне  право  на сопственост 

од страна на друго лице, доколку тие правни дела биле склучени  пред пропишување на 

забраната  за  располагање со одредени видови недвижности  кои подлежат на 

денационализација.   

 Правно - политичките причини поради кои ваква одредба е содржана во член 11 

точка 1 од ЗД, се состојат во тоа што државата нема интерес на едно лице да му се одземе 

законски стекнатото право на сопственост, за а на друго лице кое му е одземено тоа право 

во социјалистичкиот систем тоа да му се врати, бидејќи според Уставот сите пред законот 

се еднакви. Имено, предходното право на сопственост не е појако од правото на сопственост 

што подоцна е стекнато законски на стварите што им биле одземени на сопстениците и 

пренесени во општествена сопственост. Правно - политички не може да се прифати дека 

лицата кои стекнувале право на сосптвеност во период од преку 4 децении на стварите што 

присилно се пренесени во општествена сопственост се несовесни стекнувачи, бидејќи 

знаеле или морале да знаат дека стекнуваат нешто што на друг му е одземено. Никој не 

може да трпи негативни правни последици за тоа што се однесувал во согласност со 



постечките прописи, наместо да се однесувал според идните прописи, а во овој случај - 

според сегашните прописи. Такво начело не може да прифати ниеден правен систем бидејќи 

тоа би било повик на рушење на тој систем. Поради тоа, законски стекнатото право на 

сопственост во социјалистичкиот правен систем ужива еднаква правна заштита како и 

правото на сопственост стекнато во системот што му предходел или во денешниот правен 

систем 

 

 3.3. За одземени големи сточни поседи 

 

  Според член 11 т. 2 од ЗД, не се враќа во сопственост, а се дава надомест  за 

национализиран сточен фонд (стадо овци, кози, крупен добиток и друг сточен фонд). Овој 

сточен фонд присилно е одземен  со Законот за национализација  на големите сточни поседи 

од 1948 година, па е логично,  како живи суштества,  одземената стока да не може да постои 

после повеќе од 50 години. Дури и да не беше оваа посебна  одредба, определувањето 

паричен надомест  за овој имот ќе  можеше да се изврши  врз основа на чл. 37 ст.1 од ЗД, со 

кој е пропишано давање надомест за имотот што  престанал да постои. Имено, да се 

пропише  давање надомест  во друг имот од ист вид  сопственост на државата, исто така би 

било непотребно комплицирање на работите, бидејќи државата  нема сточен фонд во своја 

сопственост. 

 

 3.4 За имот за кој постои јавен интерес да не се враќа во сопственост 

 

 Според чл. 10 од ЗД, не се враќа во сопственост поради постоење на јавен интерес, а 

се дава надомест за: 

1)  имот  кој по одземањето според закон станал добро во општа употреба и тоа: јавни 

плоштади, улици, сообраќајници, паркови, јавно-сообраќајни површини и други објекти на 

комунална инфраструктура;  

2) имот кој се користи и е во функција за потребите на одбраната и безбедноста на 

Република Македонија; 

3) неизградено градежно земјиште на кое според урбанистичкиот план е предвидена 

изградба на објекти од точките 1) и 2) на овој член и на други објекти од јавен интерес  и  



4) имот кој по одземањето се користи за вршење на дејности од јавен интерес  утврден со 

закон. 

 Во врска со т. 4 овој член, законодавецот, при донесувањето на ЗИД  ЗД од 2000 

година, во кој оваа одредба  е содржана во ч. 7 т.4, го имал предвид стојалиштето  на 

Уставниот суд на РМ изразено во Одлуката  У. бр. 120/99 од 10. март 1999 година , во која, 

меѓу другото се вели: ,,Имајки ја  предвид содржината  на член 9 став 1 точките 5 и 6 од 

Законот, според која не се враќа во сопственост, а се дава надомест за имот даден од 

државата под концесија и имот што се користи во јавно здравствените установи и установи 

за социјална и детска заштита и државното образование (училишта, амбуланти и болници), 

според мислењето на Судот, ваквата определба не ја содржи потребата од предходно 

утврдување на јавен интерес, или, пак, истиот прешироко го поставува надминувајќи ги 

неговите димензии одредени со Уставот. Имено, јавниот интерес е во тесна корелација со 

терминот општ интерес и претпоставува јасно определување на корпусот на објектите врз 

кои може да се воспостави еден таков однос. Тој интерес не може да се опфати само со еден 

закон, а неговото утврдување кога се во прашање објекти, треба јасно да ги определи 

објектите по својата природа кои што бараат остварување на право врз таквите објекти од 

поширок круг правни субјекти или други корисници. Понатаму, мора јасно да се согледа 

поради што таквите објекти го имаат таквиот карактер. Тоа може да биде и конкретен 

објект, но може и да се глобализира на низа објекти или таквиот интерес да се утврди по 

вид. Поаѓајки од тоа и движејки се во уставните рамки во однос на јавниот интерес, 

произлегува заклучок дека со определбата да не се враќа во сопственост, туку да се дава 

надомест за имот кој е во јавна функција без посебно утврдување на јавниот интерес, како 

што е во одредбите на член 9 став 1 точките 5 и 6 од Законот, се огранучува правото на 

сопственост, поради што Судот оцени дека овие одредби не се во согласност со член 30 од 

Уставот”.  

 

 3.5 За изградено градежно земјиште под зграда на која  друго физичко или 

правно лице има право на сопственост. 

 

 Со ЗД (чл 27 и 28) пропишано е стриктно во кои случаи  може да се бара враќање во 

сопственост на градежно земјиште. Со ЗГЗ од 2001 година, исто така стриктно беше 

пропишано (чл. 50, 68) во кои случаи, по основ на поранешна сопственост, правото на 



користење може да се трансформира во право на сопственост. Од овие законски одредби 

недвосмислено произлегува  дека надвор од тие случаи, барем засега, не постои право  да 

се бара  враќање во сопственост на градежното земјиште, па и под услов да се исплати 

цената на градежот  кој е изграден врз тоа земјиште. 

 Дури и во трансформираните претпријатија, во кои поранешниот сопственик добил 

акции, односно удели за присилно одземениот имот, при пресметувањето на вредноста на 

одземениот имот, заради добивање  акции, односно удели, не се зема предвид вредноста  на 

градежното земјиште на кое се изградени објекти на претпријатието.67 

Се разбира , за одземеното земјиште, што поради тоа не се враќа, на поранешниот 

сопственик, односно на неговите наследници, му се определува паричен надомест, но од 

друга страна подоцна, кога трансформираното претпријатие ќе го откупува тоа градежно 

земјиште, и тој, како сопственок на акции, односно удели, соодветно на сразмерот  на 

својата сопственост врз акциите, односно уделите,  ќе стекне  соодветен дел. 

 

 3.6.  За неизградено градежно земјиште за кое  отпочнало постапка  за 

 негово доделување  според законот со кој е започната постапката. 

 

 Според чл. 70 ст. 2 од ЗГЗ од 2001 година, започнатите постапки за доделување на 

градежно земјиште и предимственото право на користење на градежно неизградено 

земјиште на поранешниот сопственик за изградба на станбен и деловен објект, согласно со 

урбанистичкиот план, со денот на влегувањето во сила на овој закон продолжуваат по 

законот согласно со кој е започната постапката. Значи, според оваа одредба, поранешниот 

сопственик не може да бара враќање  и на ова градежно земјиште, бидејќи тоа  беше му 

било одземено од владение  а и е отпочната  или довршена  постапката за определување  

надомест, која се определува според одредбите  од Законот за експропријација. Евентуално, 

доколку ваквото градежно неизградено земјиште  не биде доделено, односно доколку 

постапката за доделување биде запрена, поранешниот сопственик, односно неговите 

наследници ќе можат да бараат враќање во сопственост. 

 

                                                           
67 Чл. 36 од ЗД гласи ; ,, Во вредноста на имотот од членовите 33, 34 и 35 од ЗД не се засметува вредноста на 
деловите од претпријатието кои се припоиле кон него по извршеното одземање, како и вредноста на 
градежното земјуште на кое се изградени објекти на претпријатието”. 



 4.  Определување на вредноста на одземениот имот 

 

 Вредноста на имотот кој не се враќа или престанал да постои, според одредбата од 

ст.2 од чл. 37 од  ЗД (чл. 31 ст. 2 од ЗД од 1998 година), се определува според состојбата  на 

имотот во моментот на одземањето,  согласно со Уредбата  за процена на вредноста  и 

утврдување надомест  за денационализиран имот, што ја донесува Владата на РМ. Според 

чл. 12 од ЗД (чл. 10 од ЗД од 1998 година) начинот и постапката за утврдување на вредноста 

на имотот во државна сопственост кој е предмет на денационализација, со пропис ја 

определува Владата на РМ.  

 Владата на РМ, повикувајки се на чл. 10 од ЗД (оригинален текст), а не и на чл. 31 

ст. 2 од ЗД (оригинален текст) на ден 23.05. 2000 година, донесе Уредба за начинот и 

постапката за утврдување на вредноста на имотот кој е предмет на денационализација. 

Меѓутоа, надвор од насловот на таа Уредба, со чл. 1 од неа се одредува дека со неа се 

пропишуваат мерилата, критериумите и начинот на утврдување на вредноста на имотот кој 

е предмет на денационализација, кое одредување е пак во согласност и се заснова на чл. 31 

ст. 2 од ЗД (од 1998 година).  

 Се разбира, определување на вредноста на имотот кој е предмет на 

денационализација, врз основа на таа Уредба, се врши како во случај кога за тој имот се 

определува паричен надомест во обврзници, така и во случај кога за него се дава друг имот 

од ист вид во сопственост на државата, односно акции и удели во сопственост на државата 

(чл. 38 од ЗД). 

 

 5. Давање на паричен надомест во вид на обврзници 

 

 За определениот паричен надомест, кој се дава во вид на обврзници, одредби се 

содржани во чл. 40 - 46 од ЗД. Така, според член 40 од ЗД, за надоместот кој се дава во вид 

на обврзници, Република Македонија издава обврзници според посебен закон кои гласат во 

цврста валута со камата и чиј промет е слободен и не подлежи на плаќање данок на промет. 

 Со другите одредби од ЗД (чл. 41-46) е пропишано за што можат да се употребат 

обврзниците, од кои извори се обезбедуваат средствата за нивна исплата и на кој начин се 



68води евединтирањето, пресметувањето и сервисирањето на отплатата на обврзниците, чие 

издавање и пропишано со посебен закон.  

 Има размислувања дека, заради зголемување на сигурноста за исплата на паричните 

обврзници кои гласат на евра, кога на нив би дале гаранција Меѓународниот монетарен 

фонд, Светската банка или банките на европските земји, тогаш тие обврзници давани како 

надомест за одземените имоти, би можеле да котираат и на странските берзи, и со тоа би 

излегле од земјата и на меѓународниот пазар на капиталот, па со свесно пласирање на тие 

обврзници би се стекнала репутација која би користела и за создавање на нови обврзници и 

собирање на капитал од приватните инвеститори од странство.  

 

 6.  Давање друг имот во замена  за одземениот имот 

 

 Со одредбите од чл. 38 ст.1 т.1 од ЗД е пропишано дека за имот кој не се враќа, како 

и кога имотот не се враќа затоа што престанал да постои, како надомест се дава друг имот 

во сопственост на државата. Значи, како надомест може да се даде: 

а) за земјоделско земјиште - друго земјоделско земјиште; 

б) за шума - друга шума; 

в) за градежно земјиште - друго градежно земјиште; 

г) за деловна зграда или просторија - друга деловна зграда или просторија; 

д) за станбена зграда или стан - друга станбена зграда или стан. 

 При давањето на ваков надомест, секако мора да се утврди и вредноста на 

недвижноста што се дава во надомест, и тогаш не е исклучено, иако тоа не е пропишано, 

                                                           
68 Одредбите од чл. 41 - 46 од ЗД гласат:  
 --,,Член 41 :  Обврзниците можат да се употребуваат: за акции и удели на претпријатијата кои ги 
поседува Агенцијата на Република Македонија  за трансформација на претпријатијата со општествен капитал 
; за акции и удели на претпријатијата кои се резервирани за поранешните сопственици согласно со ЗТПОК; за 
плаќање на побарувања пренесени со закон на Агенцијата на РМ за управување со средства;за купување на 
државен имот кој е понуден на продажба и за чиј откуп е предвидена можност за плаќање со државни 
обврзници; за купување на акции и удели на државен капитал во процесот на неговата приватизација ; за 
плаќање  на надомест  на концесија на државен имот; за купување или плаќање  на закуп на државен имот ; за 
плаќање на обврски кои произлегуваат од овој закон  и за друг еквивалент на сопственост определен со закон,, 
. 
 --,,Член 42 : Отплатата на обврзниците се врши во денари  со среден курс на Народната  банка на РМ 
на денот на плаќањето ; Отплатата на обврзниците од став 1 на овој член ќе се врши почнувајќи од 2003 
година”. 
 Во останатите одредби - чл.43 - 46 од ЗД регулирано е како се обезбедуваат финансиски средства за 
исплата на обврзниците, и кој орган сето тоа го сервисира. 



разликата барателот да ја доплати, или пак да се воспостави сосопственички однос со 

државата врз недвижноста што му се дава во замена, аналогно на одредбите од чл. 21 од ЗД. 

Ако пак, се дава во замена недвижност со помала вредност, тогаш, аналогно на чл. 22 од 

ЗД, државата ќе ја надомести разликата со давање на обврзници.  

 По овој основ, Јавното (државното) правобранителство на РМ поднесе повеќе 

барања за поништување на правосилни решенија за замена, од причина што даденото 

земјиште во замена е со поголема вредност од одземеното. 

 

 7. Давање  акции и удели во сопственост на државата , како замена за 

одземениот имот 

 

 Со одредбата од чл. 38 ст.1 т.2 од ЗД е пропишано дека  за имотот кој не се враќа, 

како и кога имотот не се враќа затоа што престанал да постои, како надомест се даваат акции 

и удели во сопственост на државата. Ваков надомест може да се дава за било кој вид на 

одземен имот, особено кога е познато дека државата  се стекнала со знатен број на акции и 

удели во трансформираните претпријатија со општствена сопственост. Вакво давање на 

акции, односно удели не се смета за тргување со хартии од вредност. Меѓутоа, релативно 

тешко ќе биде да се утврди вредноста на акциите и уделите  што се даваат во замена за 

одземениот имот, доколку со нив  предходно не било тргувано преку берза. 

 

8.  Давање акции и удели во трансформирано претпријатие,  предходно 

утврдени во постапката за трансформација според   ЗТПОК 

 

  Со одредбите  од чл. 33 од ЗД е пропишано дека  за одземен имот кој се наоѓал во 

претпријастие трансформирано според прописите за трансформација на претпријатијата со 

општествен капитал, Агенцијата на РМ за трансформација  на претпријатијата со 

општествен цапитал, врз основа на правосилно решение за денационализација во рок од 30 

дена од презентирањето, му ги предава на барателот во сопственост акциите, уделите и 

недвижностите во висина на резервираниот дел кои со договор се пренесени на Агенцијата, 

како и закупнината и другите погодности, намалени за трошоците, односно акциите, 

уделите и дивидендите што произлегуваат од нив во согласност со членовите 38  став 3 и 

чл. 39 став 1 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (ст.1).  



 Барателот има право да бара разлика доколку со тоа што му е вратено согласно со 

ставот 1 на овој член, не остварил надомест определен со членот 37 став 2 од ЗД (ст.2), 

Разликата од ставот 2 на овој член ќе биде надоместена согласно со одредбите за надомест 

од овој закон (ст. 3).  

 

  9. Враќање  на имотот, односно давање надомест  за одземениот имот врз основ 

на спогодба - порамнување 

 

 Со одредбите од чл. 58 од ЗД е пропишано следното; ,,Кога барателот е поранешен 

сопственик, односно негов наследник, во постапката за денационализација може да се 

склучи спогодба - порамнување за враќање на имот, односно давање надомест за целиот 

или за дел од имотот (ст. 1). Порамнувањето од ставот 1 на овој член го склучуваат 

поранешниот сопственик, односно неговиот наследник и јавниот правобранител а ако се 

враќа земјоделско земјиште согласно со член 26 од овој закон, односно недвижност или 

друго средство согласно со членот 35 од овој закон, во склучувањето на порамнувањето 

учествуваат и корисниците на земјиштето (ст. 2). Порамнувањето од ставот 1 на овој член 

е извршна исправа (ст. 3)”.   

Од анализата на овој член може да се согледа  следното; 

а) Спогодбата - порамнувањето се склучува во постапката за денационализација (чл. 

15 од ЗД); 

б)  Со спогодбата - порамнувањето се утврдува како правото на денационализација 

на барателот (со тоа што предходно е донесена пресуда во врска со евентуално изречената 

конфискација  на имотот, односно решение за наследување, ако баратели се наследниците 

на поранешниот сопственик), така и обликот на денационализацијата: враќање на 

одземениот имот, односно видот и обемот на надоместот; ова значи дека на спогодбата -

порамнувањетоне му предходи решение на органот за денационализација со кое се утврдува  

правото на денационализација  на барателот; 

в) Во склучување на спогодбата  учествуваат:  од една страна поранешниот 

сопственик, односно неговите наследници (не и лицето на чие име гласи актот  за одземање 

на имотот, доколку тоа не е поранешен сопственик - чл. 56 од ЗД); а од друга страна - 

Јавниот (сега: Државниот) правобранител на РМ во секој случај.  Ако се враќа земјоделско 

земјиште (чл. 26 од ЗД), на другата страна - како обврзник за предавање на земјиштето, 



учествува и корисникот на земјиштето (чл. 24 од ЗД); ако пак се враќа недвижност или друго 

средство во претпријатије во кое не е извршена трансформација на општествениот капитал,  

на другата страна - како обврзник за предавање на недвижноста или другото средство, 

односно за давање на надомест  ако со враќањето се нарушува градежната, техничката и 

технолошката целина  на претпријатието (чл. 35 од ЗД) или пак постојат  други причини за 

давање надомест, учествуваше и тоа претпријатие ; 

г) Со спогодбата може Јавниот (сега: Државниот) правобранител на РМ, како 

застапник  на државата, да ја обврзе Република Македонија  на враќање на одземениот имот  

само доколку тоа не се противи на одредбите од чл. 10 и 11 од ЗД, т.е. доколку не се работи 

за имот кој не се враќа во сопственост  поради постоење на јавен интерес, односно  за имот 

на кој други  лица стекнале право на сопственост  или за национализиран сточен фонд; тој 

не може да ја обврзе Република Македонија  на денационализација  на одземен имот кој не 

е предмет на денационализација  ; 

д) Како надомест за одземениот имот може да се предвиди било кој вид надомест  

предвиден со чл. 38 од ЗД, т.е. друг имот од ист вид во сопственост на државата или паричен 

надомест во вид на обврзници. Ако надометот го дава нетрансформирано претпријатие, 

тогаш средствата што се даваат произлегуваат од средствата на тоа претпријатие  кое се 

сеуште  општествен капитал, така што за вредноста на тие средства, се намалува 

општествениот капитал во тоа претпријатие, што е од значење при утврдување на вредноста 

на  опшествениот капитал  во него, во кој пак немаат удел поранешните  сопственици  што 

се намирени со спогодбата - порамнувањето ; 

ѓ ) Спогодбата - порамнувањето, која се склучува има карактер  на спогодба склучена 

во смисла на чл. 137 од  ЗОУП,  и треба да ги содржи сите податоци што според чл. 54 од 

ЗД, ги содржи решението за денационализација. Така, тоа, како и правосилното решение за 

денационализација, се доставува по службена должност  до органите за јавни приходи и до 

органот за геодетски работи  за евиденција во јавните книги, како основа за промена  на 

правото на имотот  ,како и до институцијата  која го наплатува надоместот  за користење на 

градежно земјиште  за  утврдување на обврска  за плаќање на надоместот; 

е) Спогодбата - порамнувањето се смета за склучена кога записникот на кој е 

запишана  пред органот за денационализација, ќе го потпишат овластените лица  на 

странките, што учествуваат во нејзиното склучување, така што органот за 

денационализација  не донесува посебно решение  во врска со нејзината полноважност; 



ж) Спогодбата - порамнувањето има карактер на имотно диспозитивно дејствие  на 

странките што учествуваат во нејзиното склучување , нема карактер на управен акт донесен 

во управна постапка, така што може да се побива како и секој друг договор, односно 

порамнување склучено според одредбите од Законот за облигационите односи69,  а не со 

жалба во  во управна постапка; 

и) Спогодбата - порамнувањето е извршна исправа што значи, доколку се работи за 

враќање или давање на имот, него ќе го изврши органот  за денационализација (чл. 24 од 

ЗД), а доколку се работи за паричен надомест, кој во готови пари треба да го исплати 

нетрансформирано претпријатие, тогаш извршувањето ќе се спроведеше преку суд, во 

извршна постапка (чл.1, 15 од ЗИП), односно сега - преку извршител. Ако пак се работи за 

надомест  определен во обврзници - тогаш ќе се изврши  според  одредбите од чл. 45 и 46 

од ЗД , т.е. преку Министерството за финансии. 

 

10. Право на надомест на штета 

 

 Според одредбите од чл. 9 од ЗД, враќањето и надоместот за одземен имот се врши 

без  право на надомест на обична штета и надомест за  испуштената  корист. Сепак, во 

извесни случаи, поранешниот сопственик, односно неговите наследници, во врска со 

постапките за денационализација односно и врз основа  на прописите  со кои, заради 

обезбедување  на нивните права, се забранува располагањето со одземен имот кој подложи 

на денационализација, можат да остварат право  на надомест  на штета. Во судската 

практика, доколку и се заведени таква спорови, сеуште нема објавени такви случаи, што 

секако е последица на тоа што евентуално заведните такви спорови сеуште не се правосилно 

завршени. 

 

 

                                                           
69 Со чл. 1136 од ЗОО е пропишано следното : 
     ,,(1) Порамнувањето е ништовно ако е засновано врз погрешно верување на двата договарачи дека постои 
превен однос кој всушност не постои и ако без тоа погрешно верување  меѓу нив не би имало ниту спор ниту 
неизвесност. (2) Исто важи и кога погрешното верување на договарачите се однесува на обични факти. (3) 
Откажувањето од оваа ништовност нема правно дејство и она што е дадено на име извршување на обврските 
од таквото порамнување може да се бара назад”. 
    Но, треба да се има предвид дека, според член  133 од ЗОО, поради прекумерно оштетување не може да се 
бара понишување на порамнувањето. 



ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 

По 1989 година промовирањето на новиот либерален концепт на демократија ја 

афирмираше приватната сопственост како една од темелните вредности која има уставно 

загарантиран статус. Изложената ретроспективната анализа во трудот, со соодветни 

методолошки постапки за анализирање и следење на оние општествени процеси кои 

доведоа до промени во облиците на правото на сопственост во нашата држава преку 

национализација на имотите и ликвидирање на приватната ,,експлоататорска” сопственост, 

укажува дека воведувањето на социјалистичкиот, како нов општествено-политички систем, 

беше проследен со брутално користење на политичката моќ од страна на Комунистичката 

партија, која својата легитимност ја црпеше од идеолошката матрица на комунизмот. 

Промовирајќи го работниот народ како колективен носител на суверенитетот, 

комунистичката партија беше таа која го толкуваше интересот на народот. Во таквиот 

контекст индивидуата беше маргинализирана, а со тоа и човековите слободи и права беа 

суспендирани. Одземањето на имотите и нивното преоѓање во државна сопственост 

врз основа на различни методи: аграрна реформа, национализација, конфискација и т.н. без 

било каков надомест, односно со определување на минимален надомест кој некогаш и не 

бил исплатуван, се засноваше на тезата дека надоместувањето за присилно одземените 

имоти би ги направила илузорни политичките цели на национализацијата, бидејќи, со 

давање на целосен надомест на бившите сопственици, не би се промениле дотогашните 

нивни позиции на власта. Со такво нешто би останала нивната економска моќ и натаму, а 

со тоа и можноста да се влијае врз извршување на власта. Се сметаше дека овие процеси на 

присилно одземање на имотите и ликвидирање на приватната сопственост се применија 

заради реализација  на светско-историската мисија на пролетеријатот, која би довела до тоа 

да се оствари безконфликтна, хармонична комунистичка заедница. 

 Во врска со проучувањето на овие промени во општеството, неминовно се наметна 

потребата од тоа да се проучи и прикаже кои се оние општествени сили кои ги промовираа 

и спроведуваа таквите промени; кои беа нивните појдовни парадигми за да се заложуваат 

за таквите промени; на кој начин се вршени тие промени и каква е улогата на правото во 

сето тоа. Извршените проучувања во врска со оваа проблематика, даваат основа да се 

заклучи  дека политичките партии се оној субјективен фактор кој промовирал такви 

промени и кој, подоцна, со освојувањето на власта и моќта со која е снабдена таа власт, 



беше во позиција да изрши суштествени структурни промени во општествено-политичкиот 

и економскиот живот во општеството. Продлабочената анализа натаму покажа дека во 

основите на делувањето на овој субјективен фактор е втемелена идеологијата која, натаму, 

се рефлектира врз програмата, според која партиите го моделираат и насочуват своето 

политичко делување, и тоа во прво време, главно, ориентирано кон освојување на власта, а 

потоа и, со посредство на правото снабдено со државната присила, ги оживотворуваат 

идеологизирани промени. 

 Во таа смисла, идеологијата на Марксизмот-Ленинизмот, во науката именувана како 

,, научен социјализам” , главно се засноваше на концепцијата за општествен развиток, 

имајќи ја предвид неопходната историска нужност за укинување на капиталистичкото 

општествено уредување и преминување на општеството во едно повисоко - социјалистичко 

уредување. Според учењето на Маркс, досегашната филозофија само го објаснувала светот, 

а тој всушност треба да се измени. Ваквата филозофска концепција, издигната на ниво на 

,,напредна” идеологија, всушност беше втемелена во политиката на работничкото движење 

кое требаше да стане класно свесно движење, насочено кон укинување на капитализмот и 

капиталистичките односи и создавање на ново, социјалистичко општество. Правото на 

сопственост, како инструмент на владеење, во таа идеологија е третирано од аспект на тоа 

дека на комунизмот му се придава значење на укинување на приватната сопственост како 

човеково самоотуѓување, односно дека приватната сопственост предизвикала и 

раздвојување меѓу приватниот и јавниот интерес, од кое нешто јавниот интерес го здобива 

самостојниот облик во вид на држава. Поаѓајќи од тоа,  присвојувањето на средствата за 

производство во име на општеството и како завршен револуционерен зафат и воедно како 

последен самостоен акт на државата што би настанала по освојување на власта од страна на 

пролетеријатот, се прави со цел уништување на оние услови на производството коишто го 

создаваат пролетеријатот. Како последица на укинување на приватната сопственост на 

средствата на производство, трудот станува и е единствен извор на егзистенцијата на 

членовите на општеството.   

 Во разработувањето на овие поставки на Маркс и Енгелс, Ленин натаму го развил 

сфаќањето дека социјализмот кој што се зацврстува после победата на пролетерската 

револуција и кој што израснува од капиталистичките услови, воспоставува пред се 

општествена сопственост над средствата за производство и ја укинува експлоатацијата  на 

човека од човек. Врз основа на анализата на монополистичкиот стадиум на капитализмот, 



Ленин ја разработил општата теорија на социјалистичката пролетерска револуција 

докажувајќи, покрај останатото, дека постои теоретска и практична можност за победа на 

пролетерската револуција само во една земја во која не мора капитализмот да биде развиен 

во својот последен стадиум. 

 Ваквите поставки на учењето на ,,научниот социјализам” особено после извршената 

пролетерска револуција во Русија во 1917 година,беа вградени и во програмата на 

Комунистичката партија на Југославија, основана во 1918 година, чиј составен дел од 1943 

година, кога се основа како посебна партија - беше и Комунистичката партија на 

Македонија. Во време на доаѓањето на власт на Комунистичката партија на Југославија, по 

ослободувањето од фашистичкиот окупатор, при крајот на 1944 година, се прокламира дека 

се работи за социјалистичка револуција т.е. за квалитетна промена на капиталистичките 

општествени односи, а посебно во економската сфера, во начинот на производството и во 

сопственоста на средствата за производство. Во таа насока, раководството на 

Комунистичката партија на Југославија, придржувајќи се на основните постулати на 

болшевичката идеологија, презеде репресивни мерки против опозицијата и имотните 

слоеви на општеството, прокламирајќи дека социјализмот единствено може да се гради ако 

постои еднопартиски систем кој што се заснова на монолитно единство на мислите и 

акцијата и преку ликвидирање на приватната сопственост. 

 Карактеристиките на општествено-политичкиот систем кој беше воспоставен со 

изведувањето на пролетереската револуција, се состоеше во тоа што тој претставуваше 

надворешна опозиција на цивилното општество со тенденција да превлада на глобален план 

и да се зацврсти како хомоген поредок на општеството, заснован на радикално нови основи. 

Ваквата спротивставеност спрема граѓанското општество се пројавуваше особено во 

следните основни цели: укинување на стоковото производство, како наводно анархично со 

помош на командна, централно-планска економија; укинување на приватната сопственост 

и воспоставување на колективна сопственост; елиминација на владеењето на правото и 

воведување на авторитетот на револуционерната волја; отстранување на легално 

признатиот политички плурализам како наводно идеолошки привид, чија функција е 

прикривање на стварното владеење на партикуларните интереси на капиталистичката класа 

и воспоставување на еднопартиски монопол; пригушување на принципиот на слободната 

критичка јавност со своевиден обид за реализација на идеите на апсолутното знаење.  



 Ваквата насоченост кон преобразба на општеството за која беа создадени услови со 

победата на пролетерската револуција, очигледно на преден план ја истакна идеологијата 

за изградба на бескласно општество, како водечко спознавање од кое се раководи 

субјективниот фактор на таа револуција - комунистичката партија, која се стави на чело и 

ја организира таа пролетерска револуција.  

 По однос на сопственоста, основните поставки на таа идеологија беа дека 

сопственоста всушност, е синоним на присвојување на предмети од природата од страна на 

луѓето. Процесот на општественото производство, во основа, се врши со цел луѓето со 

својот труд да одземат, да присвојат предмети од природата за да би ги користеле. Поради 

тоа, присвојувањето во ова најширока смисла, значи е поим за целиот тој историски процес 

во кој луѓето работат, наоѓаат предмети во природата во некаков облик и со својот труд ги 

прилагодуваат кон разните свои потреби, за да би ги распределиле на некој начин меѓу себе, 

и конечно, да би ги потрошиле. Врз производството во потесна смисла ( како процес на 

трудот т.е. создавање на материјални добра), се надоврзува распределбата на тие добра во 

општеството (на класи, поединци и тн.) за да би се завршило со потрошувачка.  

 Присвојувањето, по својата основа и суштина е општествен процес којшто ги опфаќа 

како односите на луѓето спрема надворешната природа, така и односите меѓу луѓето, во 

коишто тие влегуваат за да би произведувале и распределувале. Одтаму и сфаќањето за 

сопственоста, во најопшта смисла, дека го преставува цел тој природно и општествено 

условен процес и однос, којшто ја содржи во себе севкупноста на односите на луѓето спрема 

природата и особено меѓу нив самите, со посредство на кои се произведува и, за човекова 

потрошувачка се распределуваат материјалните добра, преоѓајќи го патот од 

производството до потрошувачката преку распределбата. 

 Оваа идеологија се обидува научно да ја интерпретира сопственоста, при што обично 

се земаат предвид и се разгледуваат два вида, два поими на сопственоста - сопственост во 

економска и сопственост во правна смисла. Сопственоста во економска смисла, пред се, е 

поим за економска користење, за присвојување на стварите, на средствата за производство 

и на предметите за потрошувачка. Сопственоста во правна смисла, пак, е поим за правно 

изразување, фиксирање и заштита на економското присвојување и искористување на 

материјалните добра. Во секое класно општество, имено, преку правните прописи се 

фиксира постоечкото економско присвојување, постоечките економски односи на 

производството и распределбата.  Сопственоста во правна смисла постоела и ќе постои само 



во општество во кое постои правно третирање на сопственичките односи, значи, таму каде 

што правно се регулира економско - општественото присвојување. А тоа пак, е класното 

општество: робовласништвото, феудализмот, капитализмот и конечно, во перидот на 

изградувањето - социјалистичкото општество. 

 Обидот сопственоста да се третира не само како правен, туку и како економски 

институт се засноваше на уверувањето дека таканаречената сопственост во економска 

смисла може, во правно уредените општествени односи, да егзистира и без сопственичко 

правна регулатива - како специфична општествена сопственост. Во таа смисла, еден од 

постулатите на таа идеологија, од аспект на сфаќање на сопственоста во економска смисла, 

беше да се изгради правен систем во кој што би била укината ,,експлоатација на човека од 

човек”, експлоатација на производителите од сопствениците на средствата за производство, 

со тоа што би се исклучила било чија сопственост на средствата за производство, а со тоа и 

припаѓањето на производот на сопствениците. 

 Приватната сопственост, пак, е таков конкретен, историски облик на сопственоста 

како општествен однос на присвојувањето, во кој во рамките и внатре во општеството 

постои нечие индивидуално, монополско, исклучиво располагање, т.е. користење на 

средствата на производство, што условува и соодветно располагање т.е. присвојување на 

предметите за потрошувачка. Приватната сопственост, значи, постои кога внатре во 

општеството, класите, односно поединците како нивни припадници, монополистички 

користат, присвојуваат, располагаат со средствата за производство, а врз таа основа - и со 

производите на трудот.  

 Капиталистичката сопственост на средствата за производство која го условува и 

соодветното присвојување - распределба на средствата за производство, пак, е последен 

историски облик на приватно-сопственичките односи во општеството кој ќе биде заменет 

со социјалистичката општествена сопственост, а која, пак, ќе прерасне во општествена 

сопственост на развиеното социјалистичко, а подоцна, и на комунистичкото општество. 

 Со генерално укинување на приватната сопственост на сите поважни средства за 

производство и со настанување на социјалистичкиот општествено- економски систем, 

структурата на општеството добива нова физиономија. Клучните сегменти на социјализмот 

како идеолошка парадигма: заедништво; соработка; еднаквост: општествена класа и 

колективна сопственост, го прават социјализмот дивергентен модел на капитализмот, кој 

теоретски е втемелен на либералниот модел на демократијата. Меѓутоа, поаѓајќи од 



наведените постулати, посебно од укинувањето на приватната сопственост по освојувањето 

на власта, во ,,перманентната,, револуција која беше прокламирана како идеја на 

воздигнување на секојдневието како обичен, профан, прагматичен и повторлив живот на 

ниво на вечната историја,  му противречеше секојдневието опфатено со борбата како да се 

постигне барем пристојно живеење. Општеството во кое требаше да биде остварен 

идентитет меѓу оние кои што владееа и оние со кои што се владееше, се претвори во 

општество во кое ниту сепштата мобилизација на стравот не можеше да ги натера „масите„ 

на согласност, така што повеќе ни репресивните апарати на таквото организирано 

општество не можеа да го сочуваат воспоставениот поредок. 

 Иако формално овие општества кои се нарекувале социјалистички, ја укинале 

експлоатацијата на човека од човек и приватната сопственост, ја одстраниле безработицата 

и решиле голем број проблеми, не можеа да го постигнат очекуваниот пресврт во 

општествата, бидејќи отсуствуваше еден клучен сегмент, а тоа беше мотивираноста на 

трудот. Беше регистрирана катастрофално ниска продуктивност на трудот и ефикасност на 

општественото производство, како и забавен научно-технички прогрес, што беше 

последица на давањето приоритет на политиката во однос на економската логика.  

 Со елиминирањето на правото на сопственост од севкупноста на социјално-

економските односи, не се создаде слободно подрачје во кое економскиот продукционен 

однос т.е. сопственоста во економска смисла, би се остварувала ослободена од правната 

власт на државата или на некој друг сопственик како т.н. трет фактор, интерполиран меѓу 

производителот и средствата за производство. Всушност, во овие општествено-економски 

системи, јавната сфера го пополнува целиот простор така што нема место за приватната 

сопственост како сегмент на приватната сфера. Субјектите на јавната власт всушност се 

етаблираа во улогата на сопственик, со тоа што нивната власт и сопственоста во голема 

мера се совпаднаа, на што  последица беше создавање на сопственост со сите 

карактеристики на колективна сопственост. На тој начин теоријата да се воспостави 

општествена сопственост како чиста ,,сопственост во економска смисла” не можеше да биде 

реализирана. 

 Со напуштањето на идеолошката определба за изградба на комунистичко општество, 

Македонија,  зачекори по патеката на транзицијата, заедно со цела група држави од 

Источно- Европскиот блок. Хронологијата на настаните беше елаборирана, но во делот на 

заклучните согледувања би се осврнал на следниве моменти.  



 Со донесување на Уставот на РМ во 1991 година, во кој е втемелена идеолошката 

определба за изградба на општество засновано врз правото на сопственост, пазарна 

економија и политички плурализам, се создадоа политички, општествени и правни основи 

за реприватизација во рамките на која требаше да им се врати или надомести одземеното на 

бившите сопственици, односно на нивните наследници т.е. да се изврши 

денационализација.  

 Нашето искуството од остварувањето на процесот на денационализација упатува на 

заклучок дека за негова реализација не беше доволна само декларативна заложба на 

клучните актери, туку дека беше неопходно нивно координирано и синхронизирано 

делување, и тоа не само во дизајнирањето т.е. пропишувањето на облиците на 

денационализација, туку и во реализирањето на она што беше прокламирано. Имено, 

подолго присутната ерозија на социјалистичкото општество, создаде претпоставки за 

преговори меѓу актерите на старата и новата политичка парадигма. Од таму, степенот на 

отстапките и тактизирањето во спроведувањето на реформите општо, а посебно на 

денационализацијата, беше условено од тоа кои структури, односно кои политички сили 

имаат доминантно влијание врз одлуките за насоките на промените. 

 Всушност, стануваше збор за процеси кои се комплексни и чуствителни,  и кои 

инволвираа широк круг на лица со различни позиции и интереси. Ова дополнително го 

усложни и делувањето на политичките партии, кои во целиот период го супституираа 

функционирањето на правната држава во Република Македонија. Токму на тој план, 

македонските елити, тактизирајќи со радикалните реформи за да не ја изгубат довербата на 

своите граѓани, што беше и нужен краткорочен ризик, се определија за бавни, понекогаш и 

контраверзни потези, кои балансираа меѓу старите и новите вредности. 

 Неефикасноста на државата во реализацијата на овој процес, создаде чувство на 

сомневање кај поранешните сопственици на одземените имоти, односно кај нивните 

наследници, дали кај оние фактори кои беа лево ориентирани и на власт до 1998 година, 

постои вистинска политичка волја за спроведување на денационализацијата, кое нешто 

можеби придонесе на изборите од крајот на 1998 година, победа да извојуваат десно 

ориентираните партии.  

 Прифаќањето на новите вредности т.е. напуштање  на стариот систем на вредности 

и нивно постепено супституирање со вредности иманентни за либералната демократија, кои 

го детерминираат контекстот во кој би требало да се спроведат реформите и да се 



етаблираат нови институции, секако беше важен параметар во обезбедување подршка на 

граѓаните за суштинските реформи кои се спроведуваат. 

  Во таа насока, идентификувањето со новата матрица на вредности, својствена на 

земјите со пазарна економија (учеството во политиката и пазарот, индивидуални слободи и 

права, приватна сопственост, вреднување на трудот, еднаквост на шансите и др.), не ќе се 

сметаше само како декларативна заложба само доколку овие вредности ќе бидат етаблирани 

во системот, односно ќе бидат темелот на сите системски решенија. Само во таков случај 

либерално - вредносната ориентација на луѓето нема да биде нешто што им се наметнува 

,,од горе” (од власта), туку ќе биде конзистентен и предвидлив образец на однесувањето на 

граѓаните во општеството. 

 Во врска со ваквите спознавања, со промените во општествено- економскиот систем, 

нормативно изразен во Уставот од 1991 година, се прокламира правото на приватна 

сопственост како една од темелните вредности на новото уредување, на кое му се грантира 

правна заштита. Со новиот уставен статус кој го доби  приватната сопственост се утврдува 

дека сопственоста  создава права и обврски и треба да служи за добро на поединецот и на 

заедницата, со тоа што никој не може да биде самоволно лишен од сопственоста. Титуларот 

на имотното право има право на искористување на својот имот без пречки и во тоа може да 

биде ограничен  само во општествен интерес и под услови пропишани со закон и со општите 

начела на меѓународното право.  

 Во таа насока, присутно е и сознанието дека сопственоста има низа психолошки и 

општествени вредности, бидејќи таа дава безбедност и е извор на заштитата, било да се 

работи за сопственост на недвижности или за заштеди во банка или на друг вид на имотни 

вредности. Сопственоста промовира бројни важни општествени вредности; оние кои имаат 

сопствен имот ќе ја почитуваат сопственоста на другите; тие се посебно заинтересирани за 

одржување на постоечкиот поредок. 

 Во основата, пак, на учењата за ,,социјализација” на сопственоста, кои се и денес 

присутни, сопственоста  како субјективно право, не му обезбедува егзистенција само на 

поединецот, но истовремено е промотор на човековиот напредок; сопственоста не може да 

се извршува на штета на општеството, спротивно на интересите на заедницата; постојат 

ограничувања, товари, кои се однесуваат на сопствениковото овластување да управува со 

стварта по своја волја, на обемот на сопствениковото право, на начинот на извршувањето 

на тоа право итн. 



 Уставот на Република Македонија сопственоста ја определува и како обврска, а не 

само како целосно право. Во функција на тоа, таа се определува како сопственост која 

создава права и обврски и која служи како добро од општ интерес на заедницата. Во таков 

контекст, сопственоста добива карактеристики на сопственост со развиени социјални 

функции, со чија помош државната заедница ги решава социјалните проблеми, го одржува 

социјалниот мир и го унапредува сопствениот развој. 

 Уставот предвидува можност за одземање и ограничување на правото на 

сопственост, ако тоа го бара јавниот интерес утврден со закон, но со праведен надомест кој 

не може да биде понизок од пазарната вредност. Во таа смисла, уставната одредба се 

совпаѓа со одредбите од Протоколот број 1 на Европската Конвенција за човековите права, 

со кој е проипишано следното: ,,Секое физичко или правно лице има право на мирно 

уживање на својот имот (сопственост). Никој не може да биде лишен од својот имот 

(сопственост), освен во јавен интерес и под услови предвидени со закон и со општите 

принципи на меѓународното право”. Во смисла на овој Протокол, поимот сопственост или 

имот се толкува во наширока смисла на зборот и опфаќа широк спектар на економски 

интереси, вклучувајќи го движниот и недвижниот имот, материјалните и нематеријалните 

интереси и сл.  

 Врз основа на ваквите поимања на сопственоста и на правото на сопственост 

изразени во Уставот, во политичката и стручната правна јавност во Република Македонија 

се дојде до спознавање дека враќањето на имотите присилно одземени во текот на 

социјалистичкото општествено уредување во Република Македонија, има уставна 

заснованост, иако самиот Устав не содржи изречни одредби за денационализација. На таа 

линија уште пред донесувањето на Законот за денационализација од 1998 година, веќе 

почнувајќи од 1993 и 1994 година, се пропишаа  законски забрани за располагање со 

присилно одземените станови, станбени згради, деловни згради, деловни простории и 

земјоделско земјиште кои беа во државна сопственост.  

 Законот за денационализација од 1998 година, исто така, содржеше забрана  за 

располагање со имотот што е предмет на денационализација, како и искористување на таков 

имот со кое се создаваат права и обврски за барателот, т.е за поранешните сопственици.  

 Меѓутоа, тој Закон со кој беа пропишани претпоставки за денационализацијата и за 

предметот на денационализацијата, сепак поради одредени слабости, празнини, 

недоречености и пропусти, недонесување на спроведувачки прописи, како и спротивност 



на некои негови одредби со Уставот на РМ, не можеше да заживее во практиката. Тоа 

можеше да се толкува како резултат и на идеолошките реквизити (идеалите и заблудите) на 

претходната комунистичка парадигма присутна кај владеачките елити, кои реквизити, 

наместо ,,да заминат во историјата” , притискаа да не се дејствува, ,,да се чека” со крајна 

цел, место тие - во историјата да замине  денационализацијата, сега конечно верифицирана. 

На тоа се надоврзаа и институционалните причини - долго чекање на законскиот проект, па 

кога е донесен Законот, се констатира дека е нецелосен и дека натаму ги подржува и 

потврдува неправдите извршени пред децении и со децении.  

 Десните политички сили, со победата на изборите и освојувањето на власта  во 1998 

година, се зафатија со изготвување на измени и дополнувања на Законот за 

денационализација, со цел во него да бидат содржани одредби кои можат да бидат 

оживотворени. Кон тоа придонесе одлуката на Уставниот суд на РМ  У.бр. 120/99 од 10 

март 1999 година, со која беа укинати одредени одредби од ЗД кои го повредуваа начелото 

на рамноправност на граѓаните, кои преставуваа пречка за спроведувањето на 

денационализацијата и кои давањето на надомест за одземените имоти го оддолжуваа на 

многу долго време, како и некои други одредби кои не беа во согласност со начелото за 

одстранување на неправдите нанесени со присилното одземање на имотите. 

 Со новиот концепт за пристапување кон прашањата за денационализација, со кој беа 

проткаени измените и дополнувањата на Законот за денационализација од 2000 година, 

државата се определи за доследно спроведување на начелата за враќање на одземените 

имоти, освен во случаите кога и Уставот на РМ допушта одземање на сопственоста под 

строго определени претпоставки; за целесообразно разрешување на антагонизмите меѓу 

поранешните сопственици (и нивните наследници) на одземените станови и носителите на 

станарското право кои во нив живеат; за денационализација на имотите одземени од 

верските храмови, манастирите и вакафите, како и за доследно спроведување на начелото 

на ставање на граѓаните во еднаква правна положба во врска со денационализациите. Со 

ваквиот пристап, а и со донесувањето на подзаконските акти, денационализацијата зема 

завиден замав, и се до крајот на 2002 година беше спроведувана крајно ефикасно. Потоа, 

работата на органите за денационализација, па и процесот на данационализацијата, со 

победа на левите политички сили на изборите при крајот во 2002 година, како да подзастана. 

Меѓутоа, повторно, со победа на десните политички сили во 2006 година, врз основа на 

политичките ставови конечно да биде завршен процесот на денационализацијата, се 



зајакнаа составите на комисиите за денационализација, беа донесени измени и дополнувања 

на Законот со кои се овозможи барањата за денационализација и натаму да ги решаваат 

комисиите за денационализација, а не судовите кои постапуваа по тужбени барања во 

периодот од мај 2005 до мај 2007 година. Конечно, се пропиша и тоа дека барањата за 

денационализација можат да бидат поднесени најдоцна до крајот на 2007 година.  

 Во спроведувањето на денационалозацијата, до крајот на 2006 година, донесени се 

решенија врз основа на кои на поранешните сопственици, односно на нивните наследници, 

им беше вратен станбен простор од 23.148 м2, деловен простор од 36.213 м2 , градежно 

земјиште од 4.574.584 м2, земјоделско земјиште од 107.402.669 м2 и шумско земјиште од 

25.213.721 м2, додека висинта на надоместокот за одземените имоти коишт не можеа да 

бидат вратени,  определен во вид на обврзници, изнесуваше 16.897.306.337,00 денари. 

 Спроведувањето на денационализацијата беше реализирано без посебни 

општествени потреси и со незначајни спротивставувања и тоа на некои приватизирани 

претпријатија во врска со неизграденото градежно земјиште коешто требаше да го предадат 

на поранешните сосптвеници, во спорови кои беа и судски разрешувани но, главно, во 

корист на барателите на денационализацијата. Бирократските произволности, самоволијата, 

па и извесни влијанија на одредени локални моќници, иако во извесни случаи го успоруваа  

процесот на денационализација, суштествено не влијаеа на текот на денационализацијата, 

имајќи го предвид и укажувањето на  Народниот правобранител, вра основа на претставките 

упатени до него,  на пројавените слабости, недостатоци и протвзаконити постапување на 

одредени органи. 

 Тоа беше така и со оглед на тоа што на подрачјето на Република Македонија, поради 

нејзината стопанска неразвиеност,  присилното одземање на имотите не беше со такви 

количински и вредносни величини, за тоа да предизвика подоцна, при денационализацијата, 

особени спротивставувања и поставување пречки, од различен аспект, за нејзино 

спроведување, имајќи предвид  дека политичката волја во  насока на денационализација 

беше јасно зацртана и нормативно уредена.  

 Во областа на стопанството, големината на присилно одземените приватни 

стопански претпријатија не беше од таква вредност за да преставува посебно финанскиско 

оптоварување на државата во врска со исплата на надоместоци за присилно одземеното, 

така што таа област не се пројавени посебни колебања и недостатоци.  



 По однос на земјиштето одземено со аграрна реформа, исто така, во врска со 

денационализациите, не се пројавија некои спротивставувања со оглед на релативно 

високата пазарна цена, која беше основа за определување надоместок во вид на обврзници, 

за поранешните сопственици (односно за нивните наследници), имајќи предвид дека во 

меѓувреме и цената на земјоделското земјиште во значителна мерка беше повисока отколку 

во време на одземањето, кога тоа земјиште било обработувано со примитивни орудија и во 

неразвиено стопанство. 

  Во таа насока може да се смета како исправна политичката ориентација, која е 

вградена и во Законот, исправајќи една неправда да не се нанесе друга неправда, кое нешто 

би се случило ако земјоделското земјиште би било одземено од оние на кои државата им го 

доделила бесплатно како аграрни интересенти и вратено на поранешните сопственици.  

 Кај деловните згради и деловните простории кои не беа во состав на 

национализираните стопански капацитети, денационализацијата исто така беше извршена 

успешно и без посебни застои, со оглед на тоа што се работеше за релативно голем број на 

мали деловни просториии, кои им беа вратени на поранешните сопственици, а за она што 

не можеше да бид вратено - не преставуваше посебна финансиски товар за државата да им 

биде определен надомест  на поранешните сопственици во обврзници. 

 Проблемот со носителите на станарско право на становите во државна сопственост 

кои беа присилно одземени од сопствениците во 1958 година, а кои сеуште постоеја, и 

спротивставените позиции со поранешните сопственици (односно нивните наследници), 

беше успешно разрешен со одредбите од Законот со кои беше пропишано дека државата ќе 

им додели друг стан  на користење на носителите на станарското право,  кој тие ќе можат 

да го откупат според условите утврдени со Законот за продажба на општествените станови 

од 1992 година, а постоечките станови на кои тие имаа право на користење, им беа вратени 

на поранешните сопственици. И во оваа област не се пројавени посебни општествени 

превирања и со оглед на незнатниот број на такви случаеви, што секако не преставуваше 

посебно финансиско оптоварување на државата. 

 За определувањето на надомест за одземените големи сточни фондови исто така не 

се пројавени некакви забелешки, со оглед на тоа што за присилното одземање, кое беше 

спроведено во 1948 година, постоеше соодветна документација, а Владата на РМ со 

соодветна Уредба, определи соодветен реален надоместок за секое одземено грло стока, врз 

основа на што беа определувани и надоместоците за одземениот сточен фонд.  



 Може да се констатира дека проблематиката со денационализација на градежно 

земјиште беше предмет на посебни опсервации, со оглед на одредбите од Законот за 

денационализација дека не се враќа одземеното градежно земјиште, односно одземеното 

земјоделско земјиште кое подоцна е претворено во градежно, доколку се работи за 

градежно изградено земјиште. Имено, за ваквото изградено градежно земјиште Владата на 

РМ со Уредба, пропиша определување надоместок во обврзници, кој беше многукратно 

понизок од реалната пазарна цена на приватизираното градежно земјиште. Од друга страна, 

поранешните сопственици на кои им беше вратено неизграденото градежно земјиште, се 

стекнаа со можност, со продажба на таквото земјиште, особено во големите градови, 

посебно во Скопје, да дојдат до значителни финансиски средства, имајќи предвид дека 

пазарната цена на тоа земјиште се движеше во размери меѓу 100 евра и 1000 евра по метар 

квадратен. Со оглед на ова, создадена е правна нееднаквост меѓу граѓаните, но Уставниот 

суд на РМ одби да интервенира во насока на отстранување на таа нерамноправност. Имено, 

со Решенија У.бр. 165/2003 од 09.09.2004 година, У.бр. 219/2004 од 13 и 14.04.2005 година 

и   У. бр. 52/2005 од 15 06.2005 година, Уставниот суд на РМ се произнесе дека критериум 

на законодавецот при утврдување на висината на надоместот кој се дава како компензација 

за одземениот имот што не може да се врати, не е пазарната вредност на имотот, туку 

вредноста утврдена според состојбата во кој се наоѓал предметниот имот во моментот на 

одземањето. Определувањето надомест за имот кој не може физички да се врати според 

неговата вредност во времето на одземањето, дури и кога тој не би соодветствувал на 

претпоставената пазарна вредност  на тој имот, не може да се смета за арбитрерно, туку е 

израз на волјата на законодавецот да ги обештети поранешните сопственици, дури и во 

случај кога нивниот имот престанал да постои. Покрај тоа, Уставниот суд  утврдил дека 

граѓаните што остваруваат надомест по основ на експроприран и по основ на 

денационализиран имот, не се наоѓаат во еднаква правна положба, поради што не може да 

стане збор за повреда на начелото на еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите. 

 Од политички аспект во врска со рамноправноста на граѓаните, ваквото стојалиште 

на Уставниот суд на РМ, во најмала рака е проблематично,, имајќи предвид дека со 

Уредбата од 23.05.2000 година, за начинот и постапката за утврдување на вредноста на 

имотот кој е предмет на денационализација, е пропишано утврдување на вредноста на 

одземените станбени згради и станови, деловни згради и деловни протории, стопански 

објекти и капацитети, движен имот и земјоделско земјиште, шуми, шумско земјиште, 



пасишта и утрини, според критериуми кои се доближуваат до пазарната вредност на тие 

имоти во време на проценувањето заради остварувањето на правото на надомест при 

денационализацијата, додека единствено за изграденото градежно земјиште кое е предмет 

на денационализацијата, се пропишува дека неговата вредност се проценува и надоместува 

според реонизацијата и зоните на градовите и населените места во Република Македонија, 

прикажани во графичкиот прилог кој е составен дел на таа Уредба. Во кој графички дел, 

пак, се содржани и вредностите на надоместот по метар квадратен градежно земјиште кое 

не може да им се врати на поранешните сопственици, кои се многукратно пониски од 

реалната пазарна вредност на градежното земјиште во тие реони. 

 Политичките причини очигледно беа мотивот поради кој законодавецот во 

Македонија пропиша одредени одземени имоти да не бидат предмет на денационализација. 

Такви имоти се оние одземени: а) од колонистите доселени во Македонија пред  6. април 

1941 година; б)  по основ губење на државјанството; в) за кои е склучена меѓудржавна 

спогодба (договор) за обештетување г) како предмети и објекти од особено културно и 

историско значење и природни реткости определени со закон; д) од правни лица (освен од 

верски храмови, манастири и вакафи); ѓ) поради отстапување на државата со доброволна 

изјава на волја дадена пред донесување на прописите за аграрна реформа и 

национализација; е) за кој е платен, односно даден надомест со исклучок на тоа ако 

одземениот имот постои, да може да се врати на барателот со тоа што барателот е должен 

да го врати  надоместот, валоризиран во сооднос со германската марка; ж) според прописите 

за испитување потеклото на имотот; з) поради отстапување на државата со еднострана 

изјава на волја, после аграрната реформа, за откажување од правото на сопственост на 

селско-стопанско земјиште. 

 Политичките причини секако условија да се пропише дека како баратели  за 

денационализација на присилно одземените имоти да не можат да се појават лица кои на 

денот на влегувањето во сила на Законот за денационализација, т.е. на ден 07.05.1998 година 

не биле државјани на Република Македонија. 

 Ефикасноста на спроведувањето на денационализацијата која беше со нагласена 

важност како мотив на политичките сили за презентирање на нивната приврзаност кон 

идеите за изградба на новото општество базирано на парадигмите на социјалната 

демократија, услови во постапката за денационализација да бидат вклучени бројни државни 

органи, кои со оглед на нивната поставеност, требаше да обезбедат брзо и квалитетно 



решавање на барањата за денационализација, но исто така и контрола на законитото 

делување, со цел да се спречат корупцијата, привелегирањето на поединци, односно 

оштетување на државата и слични  други негативни појави. За таа цел, постапката по 

барањата за денационализација ја спроведуваа комисии за денационализација формирани 

од министерот за финансии, а во постапката, како друга страна, наспроти барателот на 

денационализацијата, беше вклучено и Јавното (сега Државното) правобранителство, како 

заштитник на интересите на државата кому му се доставуваа сите барања и донесените акти 

во врска со денационализацијата. Јавното обвинителство беше вклучено во овие постапки 

со оглед на своите позиции, во тоа време, како заштитник на законитоста. Судовите, пак, 

беа вклучени во овие постапки превентивно - при расправањето на оставините на 

починатите поранешни сопственици на одземените имоти како и за одлучување по 

барањата за деконфискација, но и постериорно - заради одлучување во врска со 

неправилностите сторени со решенијата за денационализација  во случаи кога со нив не беа 

опфатени сите можни баратели, односно кога на барателите им беше вратено градежно 

изградено земјиште на кое право на користење имаат трети лица, кои се спротивставуваа на 

враќањето на таквото земјиште.  

 Овој сложен сплет на органи, иако не беа малубројни,  сепак покажа завидна 

ефикасност, што се покажа во тоа дека, главно, барањето за денационализација, во 

почетокот, беа  решавани со незнатни застои. Одредени застои  беа присутни во 

второстепената Комисија за денационализација, но и во Врховниот суд на РМ при 

решавањето на управните спорови против второстепените решенија за денационализација, 

што беше резултат на општата неажурност на тој суд. Неажурноста, пак, на второстепената 

Комисија за денационализација, се настојуваше да се отстрани после изборите во 2006 

година, благодарејќи на заложбите на десните политички сили кои тогаш дојдоа на власт, 

преку зголемување на бројот на членовите на таа комисија. 

 Во врска со работата на овие органи, во јавноста не се публикувани одредени 

политички влијанија и притисоци за решавање на барањата за денационализација во една 

или друга насока, на што укажуваат и барањата за интервенција поднесени кај Народниот 

правобранител , иако во неговите извештаи за перодот 2003 - 2006 година се укажува на 

бавно потапување на органите во одредени случаи. 

 Компаративните проучувања на денационализациите во одредени земји од така 

наречениот комунистички блок во Источна и Југоисточна Европа, покажаа дека оние земји 



кои со денационализацијата, како составен дел на процесот на приватизација, отпочнаа 

набрзо после 1990 година и успешно тие процеси ги довршија, постигнаа значаен непредок 

во изградбата на новото граѓанско општество засновано на идеологијата на либерална 

демократија, така што сите тие земји: Словенија, Полска, Чешка, Словачка, Унгарија, 

Романија и Бугарија станаа членки во прво време на Северно-атлантскиот пакт (НАТО) а 

потоа и членови на Европската Унија, што може да биде и патоказ по кој, врз основа на 

реформите во оваа област, и нашата земја може да го постигне  влегувањето во оие Евро-

Атлантски асоцијации. 

 Во заклучок на сознанијата презентирани во овој труд, може да се констатира дека 

иако политичката идеја за остварување на правото на сопственост се разви од 1989 година 

сепак реализацијата на таа идеја во целост преку постапката на денационализацијата на 

присилно одземените имоти временски отпочна со задоцнување т.е. во 2000-та година, како 

политички и правен процес успешно беше спроведувана, со одредени мали застои, пред се 

условени од колебањата во врска со евентуалната неможност на државата да одговори на 

финансиските обврски за исплата на паричниот надомест за одземените имоти кои не можеа 

да бидат вратени и присатната  неажурност на одредени органи. Правото на сопственост 

како процес чие етаблирање се наоѓа во самите темели на една демократска држава, 

заснована на идеологијата на либералната демократија, со јавно и нормативно изразени 

принципи на правна и социјална држава,  и  економски причини  - економијата да почива 

на расчистени и правно уредени имотни односи. Во таа насока, нормативната уреденост е 

соодветно поставена, организацијата на органите што треба да ја спроведат е адекватна на 

приликите и можностите на државата, а изразената политичка волја на доминантните 

политички фактори цврсто ја изразува ориентираноста  за почитување на основните 

човекови права а во рамките на тоа почитување на сите облици на правото на сопственост 

како основа на реалзиацијата  на секој поединец . 
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14. Д-р Кирил Чавдар:,, Коментар на законот за наследувањето” - Агенција ,, Академик” 

Скопје 1996 година 

15. Д-р Кирил Чавдар:,, Преобразба на стварно правните тужби при заштитата на 

општествената сопственост” ( Докторска дисертација) Скопје 1979 година 

16. Проф. Д-р Кирил Чавдар - Д-р Димко Миленков: ,, Збирка на прописи за присилно 

одземање на сопственоста 1944-1988” - Агенција ,,Академик” Скопје 1995 година 

 

б) Статии  

 

- од списанието ,, Правник,, орган на Здружението ан правниците во стопанството 

  

1. Д- Гале Галев: ,, Заштита на правата на поранешните сопственици и нивните правни 

наследници според одредбите на предлогот за донесување на Законот за трансформација на 

претпријатијата со општествен капитал” бр.7/1992 

2. Сотир Секуловски: ,, Некои согледувања по Нацртото на Зконот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал,, бр.2/1992 

3. Д-р Стефан Георгиевски:,, Денационализација-кога и како,, бр.29/1994 

4. Д-р Трендафил Ивановски: ,, Укинато станрското право,, бр.31/1994 

5. Д-р Саво Климовски:,, Сопственоста помеѓи правото и правдата,, бр.35/1995 

6. Д-р Стефан Георгиевски: ,, Штетни последици од доцнењето со 

денационализацијата,, бр.35/1995 

7. Д-р Тито Беличанец:,, Правата на поранешните сосптвеници и нивните правни 

наследници според ЗТПОК,, бр.35/1995 

8. Д-р Марјан Марјановски: ,, Задружна сопственост и денационализација,, бр.35/1995 

9. Д- Гале Галев: ,, Враќање на правото на сопственост односно вредносно 

надоместување на присилно одземените објекти од нивните сопственици,, бр.35/1995 

10. Д-р Арсен Јаневски: ,, Некои процесно правни аспекти на предлогот за донесување 

на Законот за денационализација,, бр.35/1995 

11. Д-р Кики Мангова -Поњавиќ: ,, Денационализација -враќање на довербата во 

банките и државата” бр.36/1995 

12. Д-р Бранко Зеленков: ,, Денационализација на градежното и земјоделското 

земјиште” бр.36/1995 



13. Д-р Симеон Гелевски: ,, Управно-процесни аспекти на денационализацијата” 

бр.36/1995 

14. М-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска: ,, Некои актуелни прашања за враќањето на 

задружниот капитал,, бр,36/1995 

15. Сотир Секуловски: ,, Осврт кон некои сегменти од предлогот за донесување на Закон 

за денационализација” бр.36/1995 

16. Д-р Марјан Марјановски: ,, Приватизацијата во република Макеоднија и нова 

четврта национализација” бр.37/1995 

17.  М-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска: ,,Актуелни прашања поврзани со 

сопственоста” бр.38/1995 

18. М-р Владо Бучковски: ,,Осврт врз Законот за денационализација на Република 

Словенија” бр.38/1995 

19. Габриела Конеска: ,,Денационализацијата-испит за демократијата” бр.41/1995 

20. Д-р Асен Групче: ,,Јавниот интерес како основа за одземањето и ограничување на 

правото на сопственост” бр.72,73,774,75-76/1998 

21. Д-р Кирил Чавдар: ,,Тужби и други судски поднесоци според Законот за 

денационализацијата “( специјален прилог)-бр.74/1998  

22. Д-р Горан Коевски: ,, Правото по основ на приоритетните акции издадени во 

постапка за заштита на правата на поранешните сопственици при трансформација на 

општествениот капитал” бр.113/2001 

23. Ленка Панчевска: ,,Практична примена на член 67 од Законот за градежно земјиште” 

бр.115/2001 

24. Д-р Стефан Георгиевски: ,,Аспекти на трансформацијата на правото на користење 

на градежното земјиште сопственост на Република Македонија” бр.123-124/2002 

25. Вангел Гагачев: ,,Продажба на стан во општествена сосптвеност”- бр.145/2004 

26. Вангел Гагачев: ,,Национализација и денационализација”- бр.152/2004 

27. Вангел Гагачев: ,,За некои проблеми при враќањето на недвижностите предмет на 

денационализација”- бр.157/2005 

 

- статии од ,, Судиска ревија,, списание на Здружението на судиите на Република 

Македонија 

 



28. Д-р Асен Групче;; ,, Аспекти на државната сосптвеност во правниот систем  на 

Република Македонија,, бр.1-2/1997 

29. Д-р Асен Групче:,, Кон методолошките аспекти на развојот на сопственоснит систем во 

Македонија во средината и втората половина на векот (1944-1997),, бр.3-4 од 1997 година 

30. Д- р Асен Групче:,, Дали национализацијата на приватната сосптвест е дозволена во 

правниот систем на Република Македонија,, бр.3/1999 

31. Д-р Асен Групче:,, Градежни земјишта и градежни објекти како предмет направата на 

сосптвеност,, бр.1/2000 

32. Ранко Максимовски: ,,Примена на член 1 од Протоколот број 1 на конвенцијата за 

заштита на човековите права и основните слободи” бр.1/2000 

33. Д-р Асен Групче:,, За некои актуелни аспекти на сопственоста врз земјоделското 

змјиште,, бр.3/2000 

34. Д-р Асен Групче:,, Кон прашањето за законското преуредување на градежното земјиште 

и со него врзаните градежни објекти” бр.4/2000 

35. Рафаил Черепналковски: ,,Законот за денационализација во судската постапка” 

бр.4/2000 

36. Д-р Асен Групче: ,, Поглед кон новиот Закон за градежното земјиште” бр.1/2002 

37. Д-р Асен Групче: ,, За некои понови сфаќања на сопственоста како право” бр. 4/2002 

38. М-р Драган Тумановски: ,,Денационализацијата на конфискувани имоти (релации-

дилеми-судска практика)” бр.2/2003 

39. Снежана Богдановска: ,, Враќање на сопственост на градежно земјиште во постапката 

за денационализација” бр.4-2004  

40. Вангел Гагачев: ,, Национализацијата и денационализацијата-правни оследици врз 

правото на сопственост” бр.1/2005 

41. Снежана Богдановска:,, Денационализацијата во Република Македонија од управно-

правен аспект” бр.1/2005 

- од списанието ,, Безбедност” - Скопје 

42. Д-р Стефан Георгиевски: ,, Единство на правото во транзиција” бр.4/19 

- во други списанија 

43. Крстевски Благојче:,, Соочување со тапиите: денационализација” во ,,Економски 

магазин” бр.61/1995 

44. Чомовски Александар: ,, Неисправени кривини во,,Економи пресс,, бр.90/1995 



45. Илиевски Коста:,, Кредит за праведност,, Денационализацијата-задолжување на 

генерацииите,, во ,, Економски магазин,, бр.67/1995 

46. Венцеслав Ефремов: ,, Краток осврт на Предлогот за донесувањето на Закон за 

денационализација,,  Материјали од 31. средба на правниците -Струга 1994 година 

47. Сотир Секуловски: ,,Кршењето на уставното право на сопственост,, Материјали од 31. 

средба на правниците -Струга 1994 година 

48. Виолета Цветковска: ,, Што може ќе се врати: владата понуди текст на Законот за 

денационализација,, во ,, Македонија бр.535-536/1997  

49. Соња Кириџиевска: ,, Враќање на отпишаното: денационализација во ,, Економски 

магазин,, бр.26/1994 година 

50. Васко Ефтов:,, Посно гравче или селско месо: денационализација,, во ,, Економи пресс,, 

бр.138/1997 

51. Бошко Стефановски:,, Враќање на имотите на поранешните сопственици ,, во ,,Економи 

пресс,, бр.58/94 

52. Аелита Георгива: ,,Логика за правен безизлез: денационализација,, во ,, Економски 

магазин,, бр.38/94 

53. Статија без автор: ,, (Не) намерни пропусти: денационализацијата пред Уставниот суд,, 

во ,, Економски магазин. бр137/1998 

54. Д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска: ,, Правото на сопственост како гарантирано 

економско и социјално право на човекот и граѓанинот во Република Македонија” - Научен 

проект ,, Слободите и правата на човекот и граѓанинот во Република Македонија” Правен 

факултет Скопје декември 1996 година стр. 135-156 

 

II Литература на српски, односно хрватски јазик 

а) Книги: 

 

1. Savjetovanje na Plitvičkim jezerima 2000 godine, zbornik radova: Povrat oduzete imovine u 

tranzicijskim zemljama i Republike Hrvatske,, 

2. Fridrih Engels: ,, Porijeklo porodice, privatnog vlasništva i države,, ,, Naprijed” Zagreb 1945 

godina 

3. Edvard Kardelj:,, Danjašni glavni zadatak” - ,, Budućnost” Novi Sad 1945 godina 



4. Kopaonička škola privrednog prava: ,, Deklaracija o prirodnim pravima čoveka” - Beograd 

Kopaonik 2003 godina 

5. Prof. D-r Petar Simonetti: ,,Denacionalizacija” -Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci- Rijeka 

2004 godina 

6. Tito-Josip Broz:,, Izgradnja nove Jugoslavije” III knjiga ,, Referat na Petom kongresu KPJ,, 

Kultura” Beograd 1950 godina 

7. Vladimir Todorović: ,,Denacionalizacija između nacionalizacije i privatizacije”- Službeni list 

SRJ Beograd 2001 godina 

8. Frensis Fukujama: ,,Kraj istorije i poslednji čovek,, - ,, CID” Podgorica - ,,Romanov” Banja 

Luka 2002 godina 

 

b) Statii: 

• Od Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci br.1/1991 

 

1. D-r Petar Simonetti: ,,Naknada za oduzetu imovinu” 

2. D-r Srčko Jelinić:,, Naknada za oduzetu gospodarsku imovinu” 

3. D-r  Berislav Pavišić-D-r Miomir Matulović:,, Povrat imovine temelju kaznene odluke 

odnosno kofiscirane u političkim procesima” 

4. D-r Aldo Radulović : ,, Naknada za oduzete stanove i poslovni prostor” 

5.  D-r Ivo Borković : Pravila postupka naknade za oduzetu imovinu” 

6. .M-r Jasna Brežanski : ,,Prijelazne i završne odredbe Zakona o . 

  vlasništvu i drugim stvarnim pravima” 

7. D-r Petar Simonetti: ,,Denacionalizacija i pretvorba prava korištenja neizgrađenog građevinskog  

zemljišta u društvenom vkasni{švu” 

8. D-r  Petar Simonetti;,, Denacionalizacija - Prava i ovlaštenici” br. 1/2003 

9. D-r Ilija Babić; ,, Denacionalizacija gragevinskog  zemljišta” br. 3/2003  

10. D-r Petar  Simonetti: ,, Denacionalizacija neizgrađenog građevinskog  zemljišta” br 1/2004  

 

         Od spisanieto ,, Pravni život ,, Beograd  

 

12. Ratomir Slijepčević: Svojinska restitucija crkvene imovine” br. 12/2002 



13.  Vladimir Todorović : ,, Osvrt na restitucijsko zakonodastvo bivših jugoslovenskih republika” 

br. 10/2002  

14.  Gurge Ninković: , Denacionalizacija i svojinska zaštita” br, 10/2002  

15. D-r Petar Simonetti :,, Denacionalizacija u Republici Hrvatskoj u svjetlu noveliranog zakona” 

br. 10/2002  

16.  Dr- Ilija Babić: ,, Obveznici vračanja ( obe{te~ewa ) oduzetih imovinskih prava” br.10/2002  

17.  Jovanka Savinšek:,, O denacionalizaciji u Srbiji i Crnoj Gori” br. 10/2002  

18.  Predrag Vasić: ,, Povraćaj oduzete crkvene imovine” br. 10/2002  

19.  Zoran Tanasković:,, Nacionalizacija u postupku privatizacije” br. 10/2002   

20. Radmila Bosanac: ,, Odgovornost države za štetu pričinjenu u postupcima za oduzimanje 

imovine” br. 10/2002  

21.  Ranko  Jakovljević:,, Konfiskacija i nacionalizacija kao elementi  socijalističkog pravnog 

poretka” br. 10/2002  

22.  D- r Petar Simonetti:,, Uspostavljanje prava vlasništva na gragevinskom  zemljištu” br. 

10/2002 

23. Vladimir Todorović:,, Aktuelna pitanja Nacrta Zakona o deancionalizacii” br.11/2007 

24. Nina Planojević: ,, Naknada za oduzete stambene i poslovne objekte po Nacrtu Zakona o 

denacionalizacii i gra|evinskom zemjištu” br.11/2007 

25. Đurđe Ninković- Predrag Dejanović: ,, Prava vlasnika oduzete imovine” br.11/2007 

26. Milan Milović - Milan Janković: ,, Ubrzati vračanje imovine crkvama i verskim 

zajednicama”br.11/2007  

 

        Od spisanieto ,, Pravo u gospodarstvu,, Zagreb  

 

27.  D-r Petar Simonetti:,, Denacionalizacija u Republici Hrvatskoj” br. 5/2000  

28.  Mladen Žuvela:,, Pretvorba društvenog vlasništva na temelju Zakona o vlasništvu i drugim 

stvarnim pravima” br. 6/2003  

29.  Božo Gagro:,, Praksa Upravnog suda Republike Hrvatske i neke dvojbe u primjeni Zakona o 

naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine” . 

 

ПРОПИСИ  ВО ВРСКА СО ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈАТА 

ОБЈАВЕНИ ВО ,,СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ,, 



 

1. Устав на Република Македонија-бр.52/91 

2. Уставен закон за спроведување ан Уставот на РМ- бр. 52/91,4/92 

3. Закон за денационализација -бр.20/98, 31/2000, 42/2003, 44/2007 

4. Закон за денационализација (пречистен текст)-бр.43/2000 

5. Закон за издавање на обврзници на РМ за денационализација-бр.37/2002 

6. Закон за градежното земјиште-бр.53/01,97/01 

7. Уредба за спроведување на постапката за денационализација-б.43/2000, 19/2001 

8. Уредба за начинот и постапката за утврдување на вредноста на имотот кој е предмет на 

денационализација-бр.43/2000 

9. Уредба за начинот и условите за трансформација на правото на користење на градежно 

земјиште сосптвеност на РМ во право на соспственост или право на долготраен закуп-

бр.79/2001, 103/2001 

10. Методологија за определување на висината на надоместокот за трансформација на 

градежното земјиште-бр.79/2001, 103/2001 

11. Закон за трансформација на претпријатијата соопштествен капитал-бр.38/93, 48/93, 

21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000, 6/2002 и 31/2003 

12. Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост - бр. 

4/2005 

13. Уредба за определување на реонизација на зони во градовите и населените мест во 

Република Македонија - бр.56/05, 87/07   

14. Уредба за висина на надоместот за приватизација на градежното земјиште што се 

приватизира, начинот и постапката за наплата на надометот за приватизација на градежното 

земјиште - бр.87/2007 

 

 ПРОПИСИ ЗА ПРИСИЛНО ОДЗЕМАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТА ОБЈАВЕНИ ВО ,, 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ,, 

 

1. Закон за аграрна реформа и конолизација- бр. 24/46, 101/47, 105/48, 4/51, 21/56, 55/57, 

10/65,  

2. Закон за ревизија на доделувањето на земјата на колонистите и аграрните интересенти во 

Македонија и Косовско- Метохиската област- бр. 89/46. 



3. Основен  закон за постапуење со експроприраните и конфискуваните шумски посеви- бр. 

61/46,106/49 . 

4. Закон за селскостопанскиот земјишен фонд на  општонародниот имот и доделување земја 

на селскостопанските организации- бр, 22/53, 10/65 . 

5. Уредба за издавање на обврзници за надомест на имотот издвоен во селскостопанскиот 

земјишен фонд на општонародниот имот- бр. 20/54, 54/55 . 

6. Закон за национализација на приватните стопански претпријатија - бр. 99/46, 35/48 . 

7. Уредба за постапката за проценка на вредноста и утврдување надоместокот за 

национализираниот имот- бр. 98/47 . 

8. Резолуција за обезбедување услови за проширување на станбениот фонд по градовите и 

градските општини - бр. 23/53. 

9. Закон за национализација на наемните згради и градежното земјиште - бр. 52/58 . 

10. Уредба за средствата и начинот на исплата на надомест за национализираните згради и 

градежното земјиште- бр. 10/61, 42/62. 

11. Закон за определување на градежното земјиште во градовите и населбите од градски 

карактер - Сл. л. на СФРЈ бр. 5/68, 20/69 . 

12. Уредба за експропријација на недвижен имот за воени потреби- бр. 87/46. 

13. Основен закон за експропријација - бр. 28/47 . 

14. Уредба за надоместок за експроприраните  недвижности- бр. 19/55 

15. Закон за експропријацијата бр. 12/57, 53/62, 13/65, 5/68 . 

16. Закон за конфискација за имотот - бр. 61/46, 105/46 . 

17. Закон за сузбивање на недопуштената шпекулација и стопанска саботажа- бр. 56/46. 

18. Закон за преминување во државна сопственост на непријателскиот имот и за 

секвестрација над имотот на отсутните лица - бр. 63/46, 105/46 . 

19 Закон за зимање на војната печалба стекната за време на непријателската окупација- бр. 

52/46 . 

20. Закон за одземање на државлјанството на официрите и подофицирите на бившата 

југословенска војска кој не сакаат да се вратат во татковината и на припадниците на војните 

форнации кои му служеле на окупаторот и побегнале во странство - бр. 86/46 . 

21. Закон за искористување на селскостопанското земјиште - бр. 43/59, 53/62 ,10/65, 12/67, 

14/70 . 



22. Закон за постапување со имотот кој сопствениците морале да го напуштат во текот  на 

окупацијата и имотот кој им е одземен од страна на окупаторот и неговите помагачи - бр. 

64/46, 105/46 . 

23. Уредба за постапката за процена на вредноста на имотот изземен од вракање на 

сопственикот по член 3 од Законот - бр, 77/49.  

24. Уредба за имотните односи и реорганизација на селските работни задруги -бр. 

14/53,20/54. 

25. Закон за промет со земјишта и згради- бр. 26/54, 19/55, 48/58, 30/62, 53/62, 6/63, 15/65, 

57/65, 17/67, 11/74. 

26. Закон за здружениот труд - бр. 53/76 . 

  

 ПРОПИСИ ЗА ПРИСИЛНО ОДЗЕМАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТА ОБЈАВЕНИ ВО 

,,СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ,, ОДНОСНО НА ,, СРМ,, 

 

1. Закон за аграрната реформа и колонизација на територијата на ФМ- бр. 25/45, 11/46, 

26/48,10/49, 32/57, 15/65.  

2. Закон за максимумот на обработлива земја што се остава на семејни задруги и 

земјоделски домакинства на подрачјето на СРМ - бр. 16/65. 

3. Закон за определување градежното земјиште на оделни градови и населби од градски 

карактер- бр. 22/68, 9/71, 11/74, 23/75, 33/76, 36/77 . 

4. Закон за условите за определување на градежно земјиште во градовите и населбите од 

градски карактер- бр. 10/73 . 

5. Закон за градежното земјиште - бр. 10/79, 17/79, 38/80, 18/89, 21/91 . 

6. Закон за определување пократки рокови за исплата на надоместок за градежно земјиште 

- бр. 30/79. 

7. Закон за овластување на Владата на НРМ  да донесува уредби за експропријација на 

недвижни имоти и за одредување  висината на накнадата - бр. 29/46. 

8. Закон за вонпроцесната постапка - бр. 19/79. 
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	При крајот на 90-тите години од 20-от век, под влијание на светските процеси за демократизирање на општествата и за проширување на степенот   на уживањето и заштитата на на човековите права, во Република Северна Македонија постепено созреваше свеста...
	Врз основа на напливот на таквите идеи, а и со оглед на општествените состојби и процеси во нашата земја, при крајот на 1989 година во Македонија е одржан 10-тиот Конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија, кој оцени дека дотогашниот проект на с...
	Релаксацијата во делувањето на сите општествени фактори после овој Конгрес набрзо доведе и до созревање на свеста за потребата од менување и во уставните основи на општественито и политичкиот поредок во Република Македонија. Во таа смисла, Уставните ...
	Ова веќе преставува ориентација кон постепено напуштање на безличноста на субјектот на општествената сопственост и создавање претпоставки, таму каде што е тоа можно, на сопственоста да и се даде и субјект кој ќе ја преставува т.е. да се определи нејз...
	Меѓутоа, релаксацијата што би се постигнала со ваквите политички стојалишта и одредби на Уставот, не можеше да се ефектуира доколку не се предвидеше и политички плурализам изразен преку делувањето на повеќе субјекти во политичкиот процес. Во таа смис...
	Овие Уставни амандмани ја создадоа и правната основа за организирање на политички партии што беше овозможено и со донесувањето на соодветниот закон за организирање на граѓаните во политички партии. На тој начин беше овозможено во изборите во 1990 год...
	Од аспект на проблематиката што се обработува во овој труд од значење е дека сите тие партии се заложија за структурна реорганизација во стопанството, за претприемништвото и слободно делување на пазарните закономерности, а исто така и за приватизациј...
	Имено, состојбите во земјата по однос на укинување на приватната сопственост преку присилно одземање на имотите и на укинување политичкиот плурализам, беа остварени со истерувањето на фашстичкиот окупатор при крајот на 1944 година. При тоа, како пред...
	Учењето на марксизмот-ленинизмот, во науката именуванао како, научен социјализам”, се заснова на концепцијата за таков општествен развиток, во кој се создаваат претпоставки за укинување на капиталистичкото општествено уредување и преминување на опште...
	Овие поставки на учењето на, научниот социјализам, беа вградени и во програмата на Комунистичката партија на Југославија така што во време на нејзиното доаѓање на власт, со победата над фашизмот таа прокламира дека се работи за социјалистичка револуц...
	Прокламирајќи ги овие идеолошки парадигми, преку организираната државна власт, со присилни средства, се пријде кон обезвластување на сопствениците на капиталот преку различни основи на одземање на приватната сопственост како и со национализација на г...
	Групниот зафат во средствата за производство со цел изменување на сопственичката структура во горе споменатата смисла, беше спроведуван и тоа преку:
	а) двете аграрни реформи во 1945 и 1953 год, со кои се извршија промени во земјишната сопственост со преоѓање на големите поседи во сопственост на државата и со распределување на дел од одземеното земјоделско земјиште на лицата кои немаат такво земји...
	б) национализацијата на приватните стопански претпријатија во 1946 и во 1948 година;
	в) одземањето на големите сточни поседи во 1948 година;
	г) национализација на градежното земјите во1958 година и
	д) национализацијата на наемните згради (станбени и деловни) во 1958 година.
	Поединечно одземање и ограничување на приватната сопственост со идеолошки предзнак - изградба на социјалистичката сопственост представуваа: конфискацијата, експропријација на одделни недвижности со незнатен надомест, кој често не беше исплатуван, аро...
	Поединечно одземање  на приватната сопственост  преку  казнените мерки, односно санкциите што ги погодуваа одредени лица заради извесно однесување, исто така беше обоено  со напред споменатиот идеолошки предзнак, поради што се спроведуваше ригорозно, ...
	Како последица на тие зафати, според нецелосните информации од 1995 година на Министерството за финансии, со прописите за аграрна реформа биле одземени 74.081 хектари земјоделско и шумско земјиште, пасишта и утрини, 285 згради и 169 други стопански з...
	Со Законот за национализација на приватните стопански претпријатија одземени се 105 стопански субјекти или 505 објекти (производни погони, хотели, ресторани, воденици) со опремата и стоката што се наоѓала во нив.
	Со Законот за национализација на наемните згради и градежното земјиште, од сопствениците биле одземени 226 станбени згради, 248 станови и 653 деловни згради и деловни простории.
	Фондот на државната сопственост беше прошируван со некои други мерки, односно прописи во кои е јасно изразена споменатата идеолошка обоеност како што се на пример: прописите за постапување со напуштениот имот за време на окупацијата; одземање на имото...
	Во стварниот живот, радикалистичкиот концепт на ортодоксниот комунизам како концепт на револуционерно, насилно укинување на основните структури на постоечкиот свет, пред се: укинување на стоковото производство, како наводно анархично, со помош на ком...
	Иако формално овие општества кои се нарекувале социјалистички, ја укинале експлоатацијата на човека од човек и приватната сопственост, ја одстраниле безработицата и решиле голем број сложени проблеми, сепак не можеа да го постигнат очекуваниот пресвр...
	Ваквите последици цо општествениот ситем на реалсоцијалистичкиот свет, услови и во Република Македонија да се појават политички субјекти кое своето политичко делување во општеството го засноваа главно на иделогијата на либерализмот, чии елементи, гла...
	Со напуштањето  на  идеолошката  определеност  за изградба  на  социјалистичко општество, уште пред осамостојувањето на Република Македонија, а особено  потоа, за што претпоставки се создадоа со донесување на Уставот на РМ во 1991 год., условени со и...
	Сепак, поаѓајки од политичката определеност и свеста дека ќе се изврши денационализација на одземените имоти, во законите кои пропишуваа конкретни мерки за преминување од општествената во приватна сопственост на одредени недвижности, односно за трансф...
	Конечно за да се отпочне денационализација на одземените имоти, во април 1998 год. беше донесен и Законот за денационализација, кој меѓу тоа не беше спроведен поради извесни недоречености, недоследности и спротивности со Уставот на РМ, како и поради ...
	Уставниот суд на Р.М., по поведувањето на постапката за оценување на уставноста на некои одредби на тој Закон во декември 1998 год., конечно во март 1999 год. укина бројни одредби од него. На тој начин беа создадени нормативни претпоставки Законот за...
	Напред наведените општествени процеси, политичките превирања и уставните и законски решенија во нашата земја во врска со одземањето на приватните имоти и претпријатија во периодот после 1945 година,, и определбите, после донесувањето на Уставот  од 1...
	Со оглед на тоа, како неопходно се наметна потребата од проучување на облиците на сопственоста преку влијанието на тие облици од страна на политиката и правото кое го создава политиката но не само кај нас, туку и во тие земји, како и развојните проце...
	Поради тоа, основна цел на овој труд е на систематски начин да се обработат и прикажат идеолошко-политичките и општествените основи  на подржавувањето на приватната сопственост, прашањата и проблемите кои законодавно се решени  и кои се појавиле од д...
	Во таа смисла  и систематиката ќе ги одрази насоките зацртани за проучување на оваа проблематика, посебно осврнувајќи се на политичките аспекти на национализацијата, односно на денационализацијата, како и правните основи за присилното одземање на имо...
	Со оглед на претходно наведеното, во овој труд изнесената проблематика ќе биде елаборирана според одредена систематика, за да може посеопфатно да се согледаат општествените процеси кои доведоа до присилно одземање на имотите во корист на државата (п...
	Поради тоа, ќе бидат презентирани одредени опсервации за основите на политичкото делување заради присилно одземање, односно денационализација на присилно одземените имоти, посебно од аспект на идеологиите како основа на практиката на општествените пр...
	Натаму, ќе биде елаборирана идеолошко-политичката и правна заснованост на присилното одземање на имотите, посебно за уставната заснованост и мерките со кои е спроведувано присилното одземање на имотите,
	После донесувањето на Уставот на РМ од 1991 година и созревањето на свеста дека треба да се пријде кон денационализација заради остварување на уставнот начело за правото на сопственост преку непоходно обезбедување на поранешните сопственици од зафати...
	Односите кои настануваат врз основа на преодните и завршните одредби од Законот за денационализација, а посебно обезбедување на правата на носителите на станарското право во денационализаираните станови исто така ќе биде елаборирано а заклучните согл...
	5) Уставот на РМ од 1991 основен политички и правен акт за остварување на правото на сопственост
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