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Стоките не можат да одат сами 
на пазар, нити да се разменуваат 

сами. Затоа треба да ги најдеме 
нивните чувари, сопствениците 

на стоките.

Карл Маркс, Капитал



Општо за стварното право
 Стварното право ги уредува односите помеѓу луѓет0 што 

настануваат во врска со или по повод стварите и нивното 
непосредно економско искористување.

 Статика на стоково-паричните односи

 Стварното право го уредува присвојувањето на стварите 
(потполно или делумно)

 По својата содржина присвојувањето се изразува преку 
употребата (користење) и располагањето со стварите.

 Употребата претставува реализација на економските 
својства на стварите (употребна ведност) IUS UTENDI



 Располагањето пак означува овластување да се 
пренесе правото врз стварта врз друго лице или
овластување истата да се уништи или напушти. IUS 
FRUENDI et ABUTENDI

 Кога едно лице ги поседува и двете овластувања по 
однос на одредена ствар, тоа лице има право на 
сопственост, како најпотполна власт врз стварите.

 Proprietas est plena in res potestas, ius utendi, 
fruendi, abutendi quatenis iuris patitur.

 Доколку постојат одредени ограничувања на овие 
овластувања врз стварта настануваат други стварни 
права (изведени) – делумна власт, која се изразува 
како право на службеност, залог или реален товар 
и др.



Карактеристики на стварните 
права
 Стварноправност (непосредност)

 Апсолутност (дејство erga omnes) 

- предмет ствар; - право на следење (res clamat ad 
dominium)

 Законска определеност на стварните права (Numerus
Clausus)

 Специјалност – поврзаност за индивидуално определена 
ствар

 Трајност – се додека постои стварта

 Публицитет (јавност) – претпоставка за сопственоста, 
пренос на правото, основ за заштита на совесен владетел 



Општо за уредувањето на  сопственоста,      
стварите и другите стварни права

 Устав на Република Македонија (чл. 30 и чл. 8)

 Сопственосен плурализам

 Доминантна позиција на приватната сопственост ( 
индивидуална на физички лица и групна- на 
правни лица)

 Сопственоста во РМ е уредена со општ (генерален) 
пропис -Закон за сопственост и други стварни 
права и  посебни прописи  (специјални закони) на 
пример:Закон за земјоделско земјиште, Закон за 
градежно земјиште, Закон за шуми, Закон за води и 
др. 



 Закон за сопственост и други стварни права („Службен веснник на Република Македонија“ бр. 18/2001; 
92/2008; 139/2009 и 35/2010)

 Закон за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004; 84/2005; 25/2007; 
87/2008; 42/2010; 48/2010; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 
192/2015; 6/2016; 30/2016; 61/2016; 64/2018 и 120/2018)

 Закон за установите („Службен весник на Република Македонија“ бр.32/2005; 120/2005 и 51/2011).
 Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 61/2004; 96/2004; 67/2007; 156/2009; 47/2011; 192/2015 и 209/2018).
 Закон за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 17/2008, 18/2011, 

42/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014, 166/2014, 72/2015, 98/2015, 154/2014, 
215/2015, 7/2016 и 39/2016)

 Закон за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 
44/2012, 23/2013, 163/2013, 180/2014, 146/2015 и 52/2016)

 Закон за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 
13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 
129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018 и 168/2018)

 Закон за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2015, 98/2015, 193/2015, 
226/2015, 31/2016, 142/2016 и 190/2016)

 Закон за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2007, 26/2009, 22/2010, 
23/2011, 53/2011, 155/2012, 15/2013, 137/2013, 163/2013, 42/2014, 166/2014, 146/2015, 193/2015, 31/2016 и 64/2018)

 Закон за гробишта и погребални услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/2008, 156/2010, 
53/2011, 163/2013, 152/2015 и 31/2016)

 Закон за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/1998, 31/2000, 42/2003, 
44/2007, 72/2010, 171/2010, 55/2013, 33/2015 и 104/2015)

 Закон за договорен залог („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2003, 4/2005, 87/2007, 51/2011, 
74/2012, 115/2014, 98/2015, 215/2015 и 61/2016)

 Закон за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/2009; 57/2010; 36/2011; 54/2011; 13/2012; 
55/2013; 163/2013; 42/2014; 199/2014; 146/2015; 31/2016 и 64/2018)

 Закон за Државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 
104/2015)

 Закон за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, 131/2012, 24/2013, 27/2014, 
104/2015, 192/2015, 23/2016 и 178/2016)

 Закон за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004; 
71/2004; 115/2007; 18/2011; 148/2011; 23/2013; 137/2013; 164/2013; 38/2014; 44/2014; 199/2014; 104/2015; 154/2015; 
192/2015; 39/2016 и 11/2018)

 Закон за консолидација на земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
187/2013, 61/2016 и 83/2018)



 Закон за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008; 
52/2009; 114/2009; 124/2010; 23/2011; 53/2011; 44/2012; 168/2012; 163/2013; 187/2013; 39/2014; 
42/2014; 166/2014; 44/2015; 116/2015; 150/2015; 31/2016; 71/2016 и 163/2016)

 Закон за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018)

 Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со 
стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
78/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016 и 21/2018)

 Закон за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
5/2002)

 Закон за наследувањето („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/1996)

 Закон за обезбедување на побарувањата („Службен весник на Република Македонија“ 
број 87/2007 и 31/2016)

 Закон за пасиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/1998; 101/2000; 
89/2008; 105/2009; 42/2010; 116/2010; 164/2013; 193/2015 и 215/2015)

 Закон за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/2001, 4/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009, 161/2009 и 123/2013)

 Закон за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/2011, 54/2011, 155/2012, 53/2013, 72/2013, 44/2014, 115/2014, 
199/2014, 124/2015, 129/2015, 217/2015, 31/2016 и 190/2017)

 Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2005; 13/2007; 165/2008; 146/2009; 
18/2011; 51/2011; 27/2014; 144/2014; 72/2015; 104/2015; 153/2015; 23/2016; 178/2016 и 120/2018)

 Закон за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2009, 24/2011, 
53/2011, 25/2013, 79/2013, 147/2013, 43/2014, 160/2014, 33/2015, 44/2015, 147/2015, 7/2016 и 
39/2016)



Закон за сопственост и други 
стварни права 
 Право на сопственост

Носители на правото на сопственост

Содржина, 

дејство,

ограничувања и 

предмет на правото на сопственост

 Владение

 Други стварни право

- Право на службеност

- Право на залог

- Право на реален товар

 Стварни права на странски лица



Право на сопственост
 Општо за правото на сопственост (економска & правна 

категорија).  Општествена институција која постои за 
задоволување на човековите потреби. Целосно присвојување 
на стварите признато од страна на правото.

Во суштина, присвојувањето е реализација на вредноста на 
некое економско добро.

 Основна категорија на граѓанското право.
 Најшироко стварно право. Потполна власт врз стварите:
Користење – остварување на физ.својства наа стварта 

Располагање – правно  (во прометот) и фактички
Држење – фактичка власт врз стварта
Содржина и правно дејство на правото на сопственост 
Член 8
 Сопственикот има право својата ствар да ја држи, целосно да

ја користи и да располага со неа по своја волја, доколку тоа не
е спротивно на закон или на некое право на друго лице.

 Секој е должен да се воздржува од повреди на правото на
сопственост на друго лице.



Општи ограничувања на правото 
на сопственост

Член 9

 Сопственикот го остварува своето право на сопственост во
согласност со природата и намената на стварта, како и 
со општиот интерес утврден со закон.

 Забрането е вршење на правото на сопственост спротивно
на целта заради која е со закон признато и установено, 
или спротивно на моралот на општеството.

 Правото на сопственост не смее да се врши со цел на друг
да му се причини штета или тој да се спречи во
остварувањето на неговото право.

Член 10

 Правото на сопственост може да се ограничи или да се
одземе кога се работи за јавен интерес утврден со закон.



Носители на 
правото на сопственост

 Физички и правни лица – приватна индивудуална и 
групна (колективна) сопственост 

 Општини – сопственост  на единиците на 
локалната самоуправа (општинска)

 Државата – државна сопственост

 Мешовита

Во теоријата во зависност од тоа дали носителот 
поседува јавни овластувања и режимот на 
уредување се дели уште на јав



Посебни ограничувања на 
правото на сопственост
Член 11 (Имисии)

 Сопственикот на недвижност е должен при
користењето на недвижноста да се воздржува од
дејствија и да ги отстранува причините што
потекнуваат од неговата недвижност, со кои се
отежнува користењето на други недвижности
(пренесување на чад, непријатни миризби, топлина, 
саѓи, потрес, бучава, истекување на отпадни води и 
слично), над мерката што е вообичаена со оглед на
природата и намената на недвижноста и на месните
прилики или со кои се причинува позначителна штета, 
ако со закон поинаку не е определено.



Соседско право
 Уредување на односите меѓу соседите како сопственици

на недвижности
Член 17
 Соседско право е заемно и обѕирно вршење на правото на

сопственост што го предвидуваат одредбите на овој или
друг закон, така што го овластуваат сопственикот на една
недвижност, во врска со вршењето на своето право на
сопственост да бара од лицето кое е сопственик на друга
соседна недвижност, тоа лице во негова полза да трпи, 
пропушта или да стори нешто што се однесува на неговата
недвижност, како и да бара разграничување од соседната
недвижност, како што е определено со закон. (меѓи, 
огради, дрвја на меѓи, влегување во туѓа невижност, 
употреба на туѓа недвижност заради изведување на 
работи, поставување на вод и други уреди, создавање 
опасност или штета за соседна недвижност, забрана 
за менување на водотек)



Предмет на правото на 
сопственост

Член 12

 Предмет на правото на сопственост се сите ствари, коишто
можат да припаѓаат на физички и правни лица, освен оние
што според својата природа или врз основа на закон не можат
да бидат предмет на ова право.

 Ствар, во смисла на овој закон, е дел од материјалната
природа што може да биде во власт на човекот и што може
да се индивидуализира.

 Постојат различни видови на ствари зависно од нивната
природа, положбата во просторот, составот, намената и 
другите особини врз кои правото на сопственост со закон се
уредува на различни начини, водејќи сметка за општата
природа на правото на сопственост.



Ствар е оној дел од материјалната природа кој треба да 
исполни два услови:

Материјален, да биде под власт на човекот (факт. 
апрехензија); 

Општествен услов, да има карактер на стока (роба), подобен 
за размена во прометот.

 Ствари во промет (res in comercio)

 Ствари вон промет (res extra comercium) – јавни добра, 
добра во опште употреба: патишта, плоштади, паркови, 
споменици јавни згради, аеродроми, библиотеки, зоо, 

 Ствари во ограничен промет – лекови, оружје, експлозив, 
отровни хем.материи

 Ничии ствари (res nulius) – слободен воздух, ПМ, 
дождовница, вода од Вардар, напуштени ствари,

 Човекот, делови од човекот ??? Коса, семенски материјал, 
ембриони, крв, органи??



Подвижни и недвижни ствари
Член 13
Bo однос на нивната просторна положба стварите се подвижни и 

недвижни.
Подвижни ствари се оние кои во целoст можат да се движат или

поместуваат од едно место на друго, a притоа да не се оштети
нивната суштина.

Недвижни ствари се оние ствари кои не можат од едно место на друго
да се движат и поместуваат, без притоа да не се оштети нивната
суштина.

Недвижни ствари, во смисла на овој закон, се земјиштата (земјоделски, 
градежни, шумски и пасишта) и зградите, како и инсталациите
подигнати врз нив или под нив и трајно споени со нив, ако поинаку
не е определено со закон.

Стварите кои според својата природа се подвижни можат да се сметаат
во правна смисла за недвижни доколку се припадоци на одредена
недвижна ствар или доколку законот ги изедначува со недвижните
ствари.

Во случај на спор дали една ствар е подвижна или недвижна се смета
дека таа е подвижна.



Недвижни ствари
 Недвижни ствари по природа (res natulitater immobiles) 

– земја, земјишни честици

 Начело Superficies solo cedit

 Се што е механички или органски поврзано со земјата 

-згради (куќи, вили, базени, подруми, гаражи и др). 
Сешто е вградено во земјата со намена трајно таму да 
остане

- Се што е вградено во зградата или трајно прицврстено 
за неа (инсталации, цевки, парно и др)

- Дрвја, растенија, плодови и др.

 Недвижности по намена – ствари кои се припадок 
на недвижноста??? (хотел – хотелски намештај, 
постелнина и др) Да служат за економско 
искористување на недвижноста



Значење на поделбата на стварите на 
недвижни и подвижни 
 Задолжителен упис во јавните книги на стварните 

права на недвижностите

 Стекнување и пренос

 Различна судска надлежност

 Рокови за оддржувачка

 Хипотека & рачен залог

 Стекнување од несопственик – само за движна 
ствар е дозволено

 Задолжително поведување на оставинска п-ка кога 
има недвижност

 Построга форма –писмена, заверка од нотар



Прости и сложени ствари
Чл. 14

Стварите се прости ако се составени од една иста или од различни материи и 
претставуваат единствена неделива физичка целина.

Стварите се сложени кога се составени од различни физички делови соединети во една
физичка целина, како и од повеќе самостојни ствари кои ја сочинуваат таа целина
(збирна ствар). Стварите се сложени и кога се составени од повеќе ствари кои
самостојно претставуваат објект на правото на сопственост, a кои заедно можат да
претставуваат и посебен објект на правото на сопственост (збир од ствари).

Ако одделни делови на стварта не можат да бидат одвоени едни од други, односно од
целината на стварта, без притоа да не се промени нејзината суштина, односно таа да не
се уништи или оштети, тоа се суштествени делови од стварта и тие не можат да бидат
предмет на одделни права, ако со закон или правно дело поинаку не е определено. 

На деловите од стварта што не се суштествени, a можат да се одвојат од неа без штета за
целата ствар, може да постојат посебни права во корист на друго лице.

Ако стварта е физички неделива, таа може правно да се подели на делови на кои
големината им е вредносно одредена сразмерно со вредноста на секој дел во вкупната
вредност на стварта (идеален дел), ако со закон или со правно дело поинаку не е 
определено. Секој нејзин идеален дел претставува вредносно самостоен дел.

Co одвојување на делот од стварта не престануваат дотогашните права врз неа, ако со закон
или правно дело поинаку не е определено.



Главна и споредна ствар
Чл. 15 (Accessorium sequitur principale)
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

определена 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 на главната
ствар, a се наоѓа 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 доведува до нејзино губење на својството на припадок, 
односно прирасток.



 Припадок е споредна ствар која не е во тесна врска 
до главната. (недвижни по намена, пумпа за гума, 
резервна гума, алат за кола, дизалица, плуг и др.

 Прирасток е споредна ствар која е во физичка 
врска со главна ствар. (дрвја, растенија, 
инсталации, плодови и др.)



Ствари од општ интерес  
и ствари во општа употреба

Член 16

Сите природни богатства, растителниот и животинскиот свет, стварите во општа
употреба, градежното земјиште, шумите и земјоделското земјиште, пасиштата
и водите, како и стварите и објектите од особено културно и историско значење
определени со закон се ствари (добра) од општ интерес за Републиката.

Стварите кои врз основа на Уставот или со посебни закони се прогласени за
ствари од општ интерес за Републиката можат да бидат предмет на правото на
сопственост на државата односно на физички и правни лица.

Облиците на сопственост врз градежното, земјоделското и шумското земјиште, 
пасиштата и водите се уредуваат со посебни прописи.

Ствари во општа употреба се ствари во државна сопственост кои ги користат
сите физички и правни лица.

За стварите во општа употреба се грижи и со нив управува Република Македонија, 
ако поинаку не е определено со закон.

Стварите од општ интерес за Републиката уживаат посебна заштита и правата врз
нив можат да се ограничуваат согласно со закон.

Co закон се уредуваат начинот и условите под кои определени ствари од општ
интерес во државна сопственост можат да се отстапат на користење на физички
и правни лица (концесија).



Потрошни и непотрошни ствари
 Потрошни се оние ствари кои се една физичка 

употреба се трошат. (храна, лекови, пијалоци и др.)

 Непотрошни ствари се оние кои не се трошат со 
една употреба . (автомобил, машини, алат, 
камиони, приколици и др.)



Индивидуални и родово 
определени ствари
 Индивидуално определени (res in speciae) се 

ствари кои се единствени во својот род. (тркачки 
коњ Виктор, автомобил со број на шасија, мотор, 
рег.таблички , недвижност со бр на КП КО 
запишана во ИЛ и др)

 Родово определени ствари (res in genere) 
генерички ствари се определуваат по вид, број 
количина, марка и др. (жито, брашно, шеќер, какао, 
машини и др.)

 Предмет на закуп, послуа, залог, депозит – можат 
да бидат само индивидуачно определени ствари



Заменливи и незаменливи 
ствари
 Заменлива ствар е онаа на чие место може да дојде 

друга , слична ствар со исти особини, намена и 
вредност.

 Незаменлива ствар е онаа на чие место не може да 
дојде друга ствар. (слика од Ван Гог, авторски 
мемоари, куче Арон,  и др.

 Незаменлива според субјективно гледиште.

- Ако стварта е заменлива надоместот на штета се 
дава во натура, ако е незаменлива во пари.



Деливи и неделиви ствари
 Деливи се оние ствари кои можат да се поделат во 

истовидна ствар без притоа да се намали 
сразмерно нивната вредност (железо, злато, 
сребро, нива, лозје, посебни делови од зграда и др.)

 Неделиви ствари се оние кои не можат да се 
поделат без да се изгуби нивната суштина и 
вредност (дијамант, накит автомобил, машина и 
др)

Сосопственост, солидарност, мешање, спојување

-



Плодоносна ствар и плодови
 Плодоносна ствар е ствар е главна ствар која 

периодично создава или дава плодови.

 Се додека плодот е припоен со плодоносната ствар 
тој претставува нејзин прирасток.

 Плодовите можат да бидат: 

- Природни плодови – грозје, јаболка, жито, сливи, 
дрва, др.

- Цивилни (вештачки плодови) – камата, закупнина, 
дивиденда и др.



Пари

 Заменлива

 Потрошна

 По род одредена ствар

 Парите се средство на економскиот и правниот промет

 Мерило за вредност на останатите ствари

 Јавно-правен финансиски режим

 Вредност на стварите – економска категорија

Надомест на штета, делба а ствари, реализација на залог, 
нужен дел, стечај, враќање на подароци

 Пазарна (прометна) вредноста??? – експропријација & 
даноци

 Субјективна вредност (pretium affectionis)



Хартии од вредност
 Писмена исправа  во која е инкорпирирано 

одредено право и чиј имател (сопственик или 
владетел) може  со нејзиното поднесување  да го 
оствари правото одредено во неа.

 Право на хартијата и од хартијата

 Видови

- Хартија на доносител

- Хартија на име

- Хартија по наредба



Поддоблици на правото на 
сопственост
 Член 30

 Кога една проста или сложена ствар е предмет на
правото на сопственост на повеќе лица, ова право
се јавува како :

 сосопственост, 

 заедничка сопственост или

 етажна сопственост.



Сосопстевност
 Поим и предмет на правото на сосопственост
Чл. 31
Сосопственост е сопственост на повеќе лица кои имаат право на

сопственост на неподелена ствар на која делот на секој од нив е 
определен сразмерно според целината (идеален, 
сосопственички дел).

Кога предмет на правото на сосопственост се плодоносни ствари, 
плодовите и другите приходи од нив се распоредуваат меѓу
сосопствениците сразмерно на големината на нивните делови, 
доколку поинаку не е договорено.

Ако сосопственичките делови на неподелената ствар не се
определени се претпоставува дека сосопствениците имаат еднакви
делови.

Сосопственост може да се заснова и на ствар која се наоѓа во
различни облици на сопственост (мешана сопственост).



 Вршење

 Право на првенствено купување

 Управување (управител)

- Редовно

- Вонредно

- Спор судот

 Трошоци за користење,управување, 

 Право на делба



Заедничка сопственост
Поим

Чл. 59

Заедничка сопственост е сопственост на повеќе лица на
неподелена ствар кога нивните делови се определиви, 
но не се однапред определени.

Заедничката сопственост постои во случај на стекнување
имот во брачна заедница, во вонбрачна заедница, во
случај на здобивање имот во наследничка заедница, во
семејна заедница и во други случаи определени со
закон.

Кога стварта е во заедничка сопственост на тоа нема
влијание фактот што во јавната книга таа е запишана како
сопственост само на некој од нив, но тоа не ги засега
правата на трети лица кои тоа не го знаеле и не биле
должни да го знаат.



 Управување

 Располагање (заеднички)

 Управител

 Право на утврдување на дел

Чл. 64

 Право да бараат да се утврди колкав сопственички дел
му припаѓа на определен заедничар на име негов дел во
заедничката сопственост на стварта имаат: 

- доверителите во однос на делот на нивниот должник, 

- наследниците во однос на делот на оставината и 

- секој во однос на делот на секој заедничар, ако за тоа
има правен интерес.



 Заеднички имот (не сопственост) во брачна и 
вонбрачна заедница

Законски имотен режим

- Посебен

- Заеднички имот

 Управување

 Располагање

 Делба

- Проблеми во пракса

- Вонбрачна заедница

- Потреба од реформи



 Заедничка сопственост на наследниците

Започнува во моментот на смртта на оставителот, а 
престанува во моментот на правосилноста на 
решението за расправање на оставината

Проблеми во пракса:

 Заедничка сопственост во семејна заедница

Чл.92

 Во семејна заедница секој член, освен брачните и 
вонбрачните другари, стекнува право на
сопственост на стварите за себе (посебен имот), 
освен ако поинаку не се договорат или ако тоа не
произлегува од околностите на случајот.



Етажна сопственост

Право на сопственост врз посебните делови од згради
(предмети и носители)

Чл. 95
Станови, деловни простории, визби, гаражи и други

посебни делови од станбени и деловни згради што
имаат два или повеќе станови, односно деловни
простории и други посебни делови можат да бидат во
сопственост на различни физички или правни лица
(етажна сопственост).

На посебен дел од зграда може да постои сосопственост
врз идеални делови од посебните станови и другите
посебни делови од зграда.



Права и должности на сопствениците на посебните
делови во однос на тие делови

Чл. 96
Сопственикот на посебен дел од зграда има право по своја

волја да го користи својот посебен дел од зградата и со
него слободно да располага, како и со споредните делови
кои му служат на неговиот дел од зградата (визба, гаража
и слично)

Права и должности на сопствениците на посебните
делови од зградата во однос на заедничките делови, 
на зградата како целина

Чл. 102
Со зградата чии делови се во сопственост на повеќе лица

управуваат сопствениците на посебните делови на начин
определен со овој закон и согласно со договорот за
заемни односи склучен меѓу нив, доколку со посебни
прописи поинаку не е определено.



Чл. 107

На заедничките делови од повеќестанбена зграда што се во
состав на зградата како целина (темели, главни ѕидови, таван, 
фасада, скали, ходници, стан наменет за домарот, лифтови, 
електрична, канализациона, водоводна и телевизиска мрежа, 
телевизиски антени, бунари, простории за перење и сушење
на облека, покрив, визба, уреди за затоплување, светларници, 
оџаци и слично) право на користење имаат сите
сопственици на посебните делови.

На заедничките делови што се во функција само за некои
посебни делови од зградата (посебна влезна врата, преградни
ѕидови меѓу два стана или простории и слично), право на
користење имаат сопствениците на тие посебни делови.

Деловите од станбената зграда што се во функција на зградата
како целина или само на некои нејзини делови се користат
како заедничка и неделива сопственост на сите
сопственици на посебните делови, односно на сопствениците
чии делови се во нивна функција.



Чл. 108

Сите сопственици на посебните делови од зградата
имаат право на наменско користење на земјиштето
на кое е подигната зградата, односно кое е во состав
на зградата. 

Сопственик на посебен дел од зградата не може да го
користи земјиштето што е во состав на зградата
како целина или на нејзините посебни делови на
начин на кој на другите сопственици им го
ограничува нормалното користење на тоа
земјиште.

 Проблеми: пренос само на посебниот дел!, 
Управување, трошоци, одржување на зградата, 
статус на земјиштето под и околу зграда



Стекнување на сопственоста
Правни основи на стекнување

Чл. 112

Право на сопственост се стекнува според закон врз
основа на правна работа и со наследување.

Право на сопственост се стекнува и со одлука на
надлежен државен орган, на начин и под услови
определени со закон.



Стекнувае врз основа на закон
Чл. 113

Според закон правото на сопственост се стекнува:

 со создавање нова ствар, 

 со мешање и спојување, 

 со градење на земјиште,

 со одржување, 

 со одвојување на плодовите, 

 со стекнување сопственост од несопственик, 

 со окупација, 

 со припојување и таложење, 

 со промена на корито на водотек и 

 создавање на остров и во други случаи определени со
закон.



Стекнување на сопственост врз 
основа на правно дело
Чл. 144

 Врз основа на допуштено правно дело чија цел е 
стекнување сопственост, сопственоста преоѓа од
дотогашниот сопственик на стекнувачот, на начин
определен со закон.

Правното дело со кое се стекнува сопственост на
недвижност, покрај суштествените елементи
коишто треба да ги содржи, треба да биде склучено
во писмена форма, ако со закон поинаку не е 
предвидено.

Стекнувањето сопственост врз основа на правно дело
не влијае на правата на трети лица на таа ствар, 
освен ако со закон поинаку не е определено.



Чл. 145

Правото на сопственост на подвижна ствар преоѓа на
стекнувачот со предавање на стварта во негово
владение.

Стекнување на недвижност -Запишување на
сопственост во јавна книга

Чл. 148

Право на сопственост на недвижност врз основа на
правно дело, се стекнува со запишување во
јавната книга за запишување на правата на
недвижностите или на друг соодветен начин
определен со закон.



Стекнување на сопственост со 
наследување
Чл. 153

Правото на сопственост на ствар се стекнува со
наследување во моментот на отворање на
наследството на имотот на умрениот, ако со
закон поинаку не е определено. 

По правосилноста на решението за наследување, 
наследникот има право да побара запишување
на правото на сопственост на недвижност во
јавна книга.



Стекнување со одлука на 
државен орган
Чл. 154

Со одлука на суд или на друг орган се стекнува
сопственост во случаите и под условите
определени со закон.

Право на сопственост се стекнува во моментот на
правосилноста на судската одлука, односно
конечноста на одлуката на друг орган, ако со закон
не е нешто друго определено, ниту произлегува од
целта заради која одлуката е донесена.

(Решение за денационализација, Пресуда, Решение 
за експропријација, Договор за купопродажба и др.



Право на службеност
Чл.192

Службеноста е стварно право на туѓа ствар, кое се состои во
овластување на нејзиниот носител во определен обем и на
определен начин да ја користи таа ствар, а сопственикот на
стварта е должен тоа да го трпи или ништо да не стори.

Стварна службеност е право на сопственикот на една
недвижност (привилегирана ствар) за потребите на таа
недвижност да врши определени дејствија врз недвижноста на
друг сопственик (послужна ствар) или да бара од сопственикот
на послужната ствар да се воздржува од вршење определени
дејствија, што инаку би имал право да ги врши врз својата
недвижност. (полски, куќни, техничко-комунални)

Личната службеност е стварно право врз туѓа ствар со кое се
овластува одредено лице, кое е во посебен однос со
сопственикот на послужната ствар да се служи со неговата ствар
на определен начин, а сопственикот на таа ствар тоа мора да го
трпи. (користење, плодоуживањ, станување)



Чл. 197
Службеноста мора да има разумна цел.
Стварната службеност се врши на начин на кој најмалку

се оптоварува послужната ствар.
Сопственикот на послужната ствар не смее ништо да

чини (стори) што би го оневозможило или битно би го
отежнало вршењето на службеноста, но не е должен и 
самиот нешто да чини, ако поинаку не е определено.

Чл.203
Сопственикот на послужната ствар има право на

надоместок за утврдената службеност.
Ако сопственикот на послужната ствар и сопственикот на

привилегираната ствар не се спогодат за надоместокот, 
висината на надоместокот ќе ја утврди судот по барање
на сопственикот на послужната ствар, водејќи сметка за
сите околности.



Право на залог
Чл.225
Правото на залог е стварно право врз туѓа ствар со кое се

обезбедува побарувањето на заложниот доверител со
давање во залог (заложување) на определена ствар или
право во корист на заложниот доверител, кој е 
овластен да располага со туѓата ствар, на начин што
по истекот на рокот на пристигнатоста да бара
намирување на своето побарување од вредноста на таа
ствар или право (со продавање на заложената ствар), 
пред доверителите кои на таа ствар или право немаат
засновано право на залог, како и пред заложните
доверители кои право на залог врз таа ствар стекнале
по него, без разлика на промената на сопственикот на
заложената ствар.



Чл.226
Правото на залог може да се заснова врз основа на договор

(договорно заложно право), судска одлука (судско
заложно право) и закон (законско заложно право) на
начин определен со закон.

Чл. 229
Со правото на залог можат да се оптоварат една или повеќе

ствари.
Стварите од став 1 на овој член треба да се во правниот

промет.
Чл. 230
Правото на залог се однесува на цела ствар, на идеален дел

на стварта, на нејзините плодови сé додека не се
одвоени, како и на нејзините составни делови и 
припадоци.

Правото на залог може да се заснова за идна, орочена како и 
за условна обврска.

Заложниот доверител може да заснова право на залог на
постојниот залог во корист на трето лице без согласност на
заложниот должник (подзалог).



Право на реален товар

Чл.236

Реалните товари се определени давања и чинења
што во корист на определена недвижност или
лице треба сукцесивно да ги врши постоечкиот
сопственик на определена недвижност (оптоварена
недвижност) на товар на таа недвижност.



Други стварни права
 Право на долготраен закуп на градежно 

неизградено земјиште

 Право на долготраен закуп на земјоделско 
земјиште (емфитеуза)


