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Работен текст на 
Предлог за донесување на  

ЗАКОН ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ ВО ПРОМЕТ СО НЕДВИЖНОСТИ 
 
 

Општи одредби 
I. Предмет на уредување 

 
Член 1 

 
 Со овој закон се определуваат условите за вршење на дејноста 
посредување во прометот со недвижности, склучување на договори за 
посредување во прометот со недвижности, општи услови во работењето, 
правата и обврските на посредникот во прометот со недвижности и 
налогодавачот, посредничката провизија, условите за стекнување на статус 
посредник, статус агент со уверение за посредување во промет со 
недвижности и статус менаџер за посредување во промет со недвижности, 
увид во правните мерки при вршење на посредувањето во прометот со 
недвижности и други прашања кои се однесуваат на посредувањето со 
недвижности . 
 

Дефиниции 
 

Член 2 
 

Одделни изрази употребени во овој Закон го имаат следното значењe: 

 
1. Посредување во промет со недвижности е дејност со која 

посредникот во прометот со недвижности врши поврзување на 
налогодавачот со трето лице, преговарање и припрема за склучување на 
имотно-правни договори за имоти кои се предмет на одредени 
трансакции, посебно при купопродажба, замена, закуп, соинвестирање и 
друг вид недвижности; 

2. Посредник во промет со недвижности е овластено правно лице со 
добиена лиценца за вршење на дејност за посредување во прометот со 
недвижности; 

3. Недвижен имот се земјишта (земјоделски, градежни, шумски и пасишта) 
и зградите (станбени згради или станови, деловни згради и деловни 
простории, административни згради и административни простории, 
згради и станови за одмор и рекреација) и други градежни објекти, како и 
инсталациите подигнати врз нив или под нив и трајно споени со нив; 

4. Агент за посредување во промет со недвижности е физичко лице 
вработено во правното лице за работење со недвижности со соодветно 
уверение за положен стручен испит согласно овој закон (во 
понатамошниот текст: Агент);, 

5. Менаџер за посредување во промет со недвижности е физичко лице 
вработено во правно лице за работење со недвижности со соодветно 
уверение за положен стручен испит согласно овој закон (во 
понатамошниот текст: Менаџер); 
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6. Налогодавач е физичко или правно лице кое со посредникот во 
прометот со недвижности склучува пишани договори за посредување со 
продавач, со купувач, со закуподавач, со закупопримач и со други можни 
учесници во прометот со недвижности; 

7. Трето лице е лице кое посредникот во прометот со недвижности 
настојува да го поврзе со налогодавачот поради преговори за 
склопување на правни работи чиј предмет е одредена недвижност; 

8. Министер – е министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на --------------- 

9. Регистар на овластени посредници е книга за евиденција во која се 
содржани податоците за овластените посредници во прометот со 
недвижности и која се води во надлежното министерство;  

10. Посредничка провизија e надомест која му се исплаќа на посредникот 
за извршена услуга; 

11. Стручен испит за посредување во промет со недвижности е испит кој се 
спроведува заради оценување на потребното стручно знаење за 
стекнување со уверение за посредување во промет со недвижности;  

 
Супсидијарна примена 

 
Член 3 

 
Доколку не е поинаку пропишано со овој Закон, се применуваат 

одредбите на Законот за облигациони односи. 
 

 
II. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ - ПОСРЕДУВАЊЕ ВО ПРОМЕТ СО 

НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 4 
 

Посредување во промет со недвижности (во понатамошниот текст: 
посредување) врз основа на надомест или договор можат да вршат само 
посредници кои ги исполнуваат условите предвидени со овој Закон и други 
закони доколку истите не се предвидени со овој закон. 

 
Член 5 

 
(1) Посредникот во прометот со недвижности мора да има вработено 

најмалку две стручно оспособени лица за посредување со промет на 
недвижности, од кои едно лице соположен стручен испит за агент за 
посредување во прометот со недвижности и едно лице со положен 
стручен испит за менаџер за посредување во прометот со недвижности 
или да има вработено најмалку две лица со положен стручен испит за 
менаџер за посредување во прометот. 
 
 

(2) Стручната оспособеност од став 1 на овој член се докажува со полагање 
на стручен испит за посредување во промет на недвижности од 
членoвите 6, 7 и 8 од овој закон. 
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III. СТРУЧЕН ИСПИТ 

Стручна оспособеност 
 

Член  6 
 

Стручен испит за посредување во промет со недвижности е испит кој се 

спроведува заради оценување на потребното стручно знаење за стекнување со 

уверение за посредување во промет со недвижности.  

Програмите за оспособување на агенти и менаџери за посредување во 
промет со недвижности, ги донесува министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на --------------- 
во претходна консултација/одобрување од Стопанската комора на Македонија.  

 
 

Почетни обуки  за  агент и менаџер 
 

Член  7 
 

(1)  Почетните обуки за агент и почетните обуки за менаџер се организираат за 
стекнување практични и теоретски знаења и вештини од соодветните области, 
со цел да се создадат обучени и стручни кандидати за полагање на стручни 
испити за агенти и стручни испити за менаџери.  
(2) Почетните обуки за агенти и почетните обуки за менаџери ги спроведува  
Стопанска Комора на Македонија во соработка со министерството надлежно за 
вршење на работите од областа на ---------------------- (во натамошниот текст: 
Министерство)  
(3) Почетните обуки не може да траат помалку  од 30 часа, согласно 
правилникот за спроведување на почетните обуки, кој го донесува министерот.   
(4) Почетните обуки ги вршат предавачи како стручни лица за спроведување на 
програмите за почетна обука.  
(5) За предавачи се ангажираат лица кои со своите активности при 
непосредното спроведување на програмите за почетни обуки даваат придонес 
за одржување на високо ниво на знаења и вештини на кандидатите за агенти и 
менаџери.  
(6) Предавачите се определуваат од редот на универзитетски професори и 
лица кои со своето дотогашно работно искуство дале придонес во областа која 
е предмет на предавањето. 
(7) По завршената обука кандидатот може да го полага стручниот испит 
најдоцна во рок од 3 месеци од завршување на обуката.  
(8) На кандидатот му се издава сертификат за завршена обука доколку 
посетувал најмалку 70% од времето предвидено за обуката за агент или 
менаџер.  
(9) Трошоците за почетна обука паѓаат на товар на кандидатот, а износот на 
трошоците го определува Стопанската комора на Македонија врз основа на 
добиена согласност/одобрување од министерство. 
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Стручен испит за агенти 
 

Член 8 
 
(1).Право на полагање на стручен испит за агенти за посредување во прометот 
со недвижности имаат кандидати кои имаат најмалку средна стручна спрема. 
(2).Стручниот испит за агенти го спроведува Стопанската комора на 
Македонија според Програмата за оспособување на агенти за посредување во 
промет со недвижности. 
(3).Стручниот испит се полага пред Комисија за полагање на стручен испит (во 
натамошниот текст: Комисија за полагање)  
(4).Стручниот испит се пoлага во писмена форма.  
(5). По завршувањето на стручниот испит, Комисијата за полагање со 
мнозинство гласови одлучува дали кандидатот го положил или не го положил 
стручниот испит.  
(6). Стопанската комора на Македонија води евиденција за положените стручни 
испити, во именикот на лица кои имаат положено стручен испит. 
(7). На лицето кое го положило стручниот испит за Агент, министерството му 
издава уверение за положен стручен испит, по претходно писмено известување 
од страна на Стопанската комора на Македонија.  
(8).Начинот и постапката за спроведување на стручниот испит за агенти, 
содржината и формата на потврдата за положен стручен испит, формата и 
начинот на водење на евиденција ги одредува министерот на предлог на 
Стопанската комора на Македонија.  
(9).Надзор над законитоста на организацијата и спроведувањето на стручниот 
испит ќе води министерството. 
 

 
Именик на агенти за посредување во прометот со недвижности 

 
Член 9 

 
 Именикот на агенти е јавен и ќе се води во надлежното Министерство. 
 

 
 

Постапка за упис на агенти во Именикот на агенти 
 

Член 10 
 

(1).Агентот поднесува барање за упис во Именикот на агенти до 
Министерството. 
(2).Министерството ќе изврши упис на агентот во Именикот врз основ на 
решението кое Министерството ќе го издаде согласно правилникот од член 8 
на овој Закон во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барање, доколку 
агентот ги приложи следните докази за: 
- Завршена најмалку средна стручна подготовка 
- Приложи уверение за положен стручен испит според условите од член 8 на 
овој Закон. 
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(3). Министерството ќе донесе решение за упис на агентот во Именикот на 
агенти. 
(4).Секоја промена на податоците кои се евидентираат во Именикот на агенти, 
агентот е должен да ја пријави во министерството во рок 30 дена од денот кога 
настанала промената поради впишување во Именикот на агенти. 
(5). Против решението од став 3 на овој член дозволена е жалба во рок од осум 
дена од добивањето на решението. 
(6). Заинтересираните лица можат да побараат заверен препис на податоците 
во Именикот на агенти за посредување во промет со недвижности од 
министерството. 
 

Постапка за бришење на агентот од Именикот на агенти 
 

Член 11 
 

(1). Министерството ќе направи бришење на агентот од Именикот на агенти, 
врз на основ на решение кое Министерството ќе го издаде согласно 
правилникот  од член 15 на овој Закон. 
(2). Против решението од став 1 на овој член дозволена е жалба во рок од осум 
дена од добивањето на решението за бришење на уверението за агент.  
 
 

Стручен испит за менаџери за посредување во промет со недвижности 
 

Член 12 
 

(1). Право за посетување на почетна обука и полагање на стручен испит за 
менаџери за посредување во прометот со недвижности, по истекот на 
преодниот период од овој закон, ќе имаат лица со најмалку ССС и докажано 2 
годишно работно искуство во посредување со недвижности како агент за 
посредување во прометот со недвижности. 
(2). Стручниот испит за мeнаџери го спроведува Стопанската комора на 
Македонија според Програмата за оспособување на менаџери за посредување 
во промет со недвижности. 
(3).Стручниот испит се полага пред Комисија за полагање на стручен испит (во 
натамошниот текст: Комисија за полагање) 
(4). Стручните испити се во писмена форма. 
(5). По завршувањето на стручниот испит, според резултатот што кандидатот го 
покажал, Комисијата за полагање со мнозинство гласови одлучува дали 
кандидатот го положил или не го положил стручниот испит.  
(6). Стопанската комора на Македонија води евиденција за положените стручни 
испити, во вид на именик на лица кои имаат положено стручен испит. 
(7).На лицето кое го положило стручниот испит за менаџер, Министерството му 
издава уверение за положен стручен испит, по претходно писмено известување 
од страна на Стопанската комора на Македонија.  
(9). Начинот и постапката за спроведување на стручниот испит, содржината и 
формата на потврдата за положен стручен испит, формата и начинот на 
водење на евиденција ги одредува министерството на предлог на Стопанската 
комора на Македонија. 
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(10).Надзор над законитоста на организацијата и спроведувањето на стручниот 
испит за менаџери ќе води министерството  
 

Именик на менаџери за посредување во прометот со 
недвижности 

 
Член 13 

 
Именикот на менаџери за посредување во промет со недвижности е јавен и  ќе 
се води во надлежното министерство  
 
Постапка за упис на менаџер во Именикот на менаџери за посредување во 

промет со недвижности 
 

Член 14 
 
(1). Менаџерот поднесува барање за упис во Именикот на менаџери за 
посредување во промет со недвижности до министерството. 
(2). Министерството ќе изврши упис на менаџерот во Именикот на менаџери за 
посредување во промет со недвижности врз основ на решението кое 
министерството ќе го издаде согласно член 12 на овој Закон во рок од 15 дена 
од денот на поднесувањето на барање, доколку менаџерот ги приложи 
следните докази за: 
- Завршена најмалку средна стручна подготовка 
- Приложи уверение за положен стручен испит според условите од член 12 на 
овој Закон. 
- Доказ за минимум 2 години работно искуство во посредување во промет со 
недвижности како агент. 
 (3). Министерството ќе донесе решение за упис на менаџерот во Именикот на 
менаџери за посредување во промет со недвижности. 
(4).Секоја промена на податоците кои се евидентираат во Именикот на 
менаџери за посредување во промет со недвижности, менаџерот е должен да 
ја пријави во министерството во рок 30 дена од денот кога настанала 
промената поради впишување во Именикот на менаџери за посредување во 
промет со недвижности 
(5). Против решението од став 3 на овој член дозволена е жалба во рок од осум 
дена од добивањето на решението. 
(6). Заинтересираните лица можат да побараат заверен препис на податоците 
во Именикот на манаџери за посредување во промет со недвижности од 
Министерството 
 

Постапка за бришење на менаџерот од Именикот на менаџери за 
посредување во промет со недвижности 

 
Член 15 

 
(1). Министерството ќе направи бришење на менаџерот од Именикот на 
манаџери за посредување во промет со недвижности, врз на основ на решение 
кое Министерството ќе го издаде согласно со правилникот од членовите 18 и 
20 на овој Закон. 
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(2). Против решението од став 1 на овој член дозволена е жалба во рок од осум 
дена од добивањето на решението за бришење на уверението за менаџер.  

 
Комисија за полагање на стручен испит 

 
Член 16 

 
 (1) За спроведување на стручниот испит, министерот формира Комисија за 
полагање на стручен испит (во натамошниот текст: Комисијата за полагање). 
(2) Комисијата за полагање е составена од 5 члена и тоа двајца претставници 
на министерството и тројца претставници на предлог на Стопанската комора на 
Македонија. 
(3) Стручните и административните работи на Комисијата за полагање ги врши 
министерството. 
(4) По спроведувањето на стручниот испит, најдоцна во рок од пет дена, 
Комисијата за полагање јавно ги објавува резултатите на огласната табла и на 
веб страницата и на министерството и на Стопанската комора на Македонија. 
 

Надоместок на Комисијата за полагање 
 

Член 17 
 

(1) На претседателот и членовите на Комисијата за полагање им припаѓа 
надоместок за работата во Комисијата за полагање.  
(2) Исплатата на надоместокот на Комисијата за полагање се врши од сметката 
на сопствени приходи на соодветното министерство од уплатите средствата од 
кандидатите кои полагаат стручен испит.  
(3) Министер ја утврдува висината на реално направените трошоци за 
полагање и спрoведување на стручниот испит, изготвување и копирање на 
материјали и покани и изготвување на уверенија, како и утврдување на 
надоместокот на Комисијата за  полагање, врз основа на бројот на пријавените 
кандидати и утврдени трошоци за стручниот испит, како и времето потребно за 
негово спроведување.  
(4) Трошоците за полагање на стручниот испит се на товар на кандидатот и се 
уплатуваат на сметка на сопствени приходи на соодветното министерство, 
најдоцна 7 дена пред денот определен за почеток на полагање и доколку не се 
уплатени во предвидениот рок, на кандидатот нема да му се дозволи полагање 
на стручниот испит.  
(5) Ако кандидатот во рок од 3 месеци од денот на уплатата на средствата не 
го полага стручниот испит, уплатените средства се враќаат.  

 
Континуирана обука 

 
Член 18 

 
(1) Континуираната обука претставува постојано стручно усовршување со цел 
проширување на теоретските и практичните знаења и вештини, заради стручно 
и ефикасно вршење на дејноста и ја спроведува Стопанска комора на 
Македонија во соработка со министерството.  
(2) Континуираната обука е задолжителна.  
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(3) Менаџерот односно агентот во рок од 3 години по добивањето на 
уверението за положен стручен испит односно по посетувањето на последната 
континуирана обука за менаџери односно за агенти има обврска повторно да 
посетува обука за континуирано усовршување  
(4) Со непосетување на континуирани обуки во предвидениот рок од 3 години 
ќе се смета дека менаџерот односно агентот не ги исполнува условите за 
работа како менаџер односно агент и ќе се избрише од именикот на менаџери 
односно именикот на агенти. 
(5) Континуираната обука треба да биде најмалку 8 часа годишно. 
 

Вршење на истородни дејности 
 

Член 19 
 

(1) Агентот или манаџерот не смее без согласност на посредникот за кој врз 
основ на договор за вработување го врши посредувањето, да ги врши 
истовремено истите дејности и за друг посредник, ниту исти или слични 
активности на посредувањето кои ги врши посредникот, односно услуги во 
врска со посредување. 
(2) Доколку агентот или менаџерот постапи спротивно на забраната од став 1 
на овој член, посредникот има право од агентот или менаџерот да бара 
надомест на претрпена штета или може склопената зделка да ја смета за 
зделка склопена во негово име и за негова сметка и да бара агентот или 
менаџерот да му ја предаде заработката остварена од таа работа или да ги 
пренесе на агентот или менаџерот побарувањата во врска со заработката од 
таквата работа. 
(3) Посредникот има право да побара од надлежното министерство да покрене 
дисциплинска постапка против агентот или менаџерот доколку истиот постапи 
спротивно на забраната од точка 1 од овој член. 
 

Член 20 
 

(1) Посредникот има право да побара од министерство да покрене 
дисциплинска постапка против агентот или менаџерот за посредување во 
прометот со недвижности доколку истиот не ги почитува одредбите од 
договорот за вработување со посредникот. 
(2) Доколку министерството утврди дисциплински прекршок во врска со 
претходниот став од овој член, истото има обврска да изврши бришење на 
агентот или менаџерот за посредување во прометот со недвижности од 
именикот на агенти, односно именикот на менаџери за посредување во 
прометот со недвижности. 
(3) Посредникот кој врз основ на прекин на договор за работа со агент или 
менаџер за посредување во прометот со недвижности не ги исполнува 
условите од став 1 од член 4 од овој Закон, има обврска истите да ги исполни 
во рок од 6 месеци од моментот на прекин на договорот за работа. 
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Добивање на лиценца за вршење на посредување  
во промет со недвижности и упис во регистар 

 
Член 21 

 
(1). Барањето за издавање на лиценца за вршење на посредување во промет 
со недвижности се поднесува во министерство. 
(2). Лиценца може да добие трговско друштво за посредување во прометот со 
недвижности ако ги приложи следните докази: 
- Решение од Централен регистар за вршење на дејноста на посредување во 
прометот со недвижности; 
- Договор за вработување со менаџерот за посредување во промет со 
недвижности;  
- Договор за осигурување со овластено осигурително друштво во случај на 
одговорност за штета настаната со вршење на дејноста на посредување со 
недвижности и тоа за сума на осигурување најмалку во износ според условите 
од член 20 на  овој Закон; 
- Доказ дека има вработено најмалку 2 лица од кои едното мора да има 
уверение за положен стручен испит за менаџер за посредување со недвижност, 
а другото лице мора да има  уверение за положен стручен испит  за агент за 
посредување со недвижности или најмалку 2 лица кои имаат уверение за 
положен стручен испит за менаџер за посредување со недвижности; 
- Докази за положен стручен испит за менаџерот/менаџерите за посредување 
во прометот со недвижности и стручен испит за агентот/агентите за 
посредување во прометот со недвижност; 
- Управителот на друштвото за посредување во прометот со недвижности мора 
да даде изјава за менаџерите, агентите и другите вработени лица дека во 
работењето ќе ги применуваат правилата содржани во Етичкиот кодекс на 
посредниците во прометот со недвижности.  
(3).Доколку надлежното министерство утврди дека се исполнети условите од 
став 2 и 3 на овој член, на посредникот ќе му издаде лиценца за вршење на 
дејност посредување во прометот со недвижности. 
(4). Посредникот може да започне со вршење на дејност на денот на приемот 
на лиценцата од став 2 на овој член. 
(5). Надлежното министерство по издавањето на лиценцата од став 2 на овој 
член без одложување, а најдоцна во рок од 8 дена треба да го изврши уписот 
на посредникот во Регистарот на посредници во прометот со недвижности (во 
понатамошниот текст:  Регистар). 
(6).Посредникот е должен во рок од 5 години по добивањето на лиценцата 
истата да ја продолжи така што ќе го информира надлежното министерство 
дека ги исполнува условите од претходните ставови од овој член со 
приложување на доказите од став 2 на овој член.  

 
Осигурување од одговорност за штета 

 
Член 22 

 
(1). Посредникот во прометот со недвижности (во понатамошниот текст: 
посредник) должен е во осигурително друштво во Република Македонија да се 
осигура од одговорност за штета сторена на трети лица и на налогодавач. 
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(2). За штета која посредникот би можел да ја предизвика со вршење на 
посредувањето, најниската осигурана сума да не биде помала од 20.000 евра 
во денарска противвредност за сите можни штети во една осигурителна 
година. 
(3) Посредникот е должен да ја обновува осигурителната полиса еднаш 
годишно, а копија од истата да доставува до министерство веднаш по 
обновувањето. 

 
Регистар на овластени посредници 

 
Член 23 

 
Регистарот на овластени посредници е јавен и се води во министерство.  
 
 

Одземање на лиценца за вршење на дејност посредување  
во промет со недвижности 

 
Член 24 

 
(1) Министерство ќе донесе решение за одземање лиценца на посредникот и 
тоа:  
- Доколку посредникот е избришан од Централниот регистар; 
- Доколку посредникот нема договор за работа со полно работно време со 
лицето вработено како агент и лицето вработено како менаџер 
- Доколку нема договор за осигурување со овластена осигурителна компанија 
за одговорност за штета настаната како резултат вршење на дејност - 
посредување во промет со недвижен имот и тоа за сума на осигурување 
најмалку со износ според условите од член 22 на овој Закон 
- Доколку посредникот е правосилно осуден за прекршок или кривично дело, па 
му е изречена заштитна мерка забрана на вршење на дејност - посредување  
во промет со недвижности и истиот ќе биде избришан од Регистарот се додека 
мерката трае. 
- Доколку посредникот не ја продолжи лиценцата согласно член 21 од овој 
закон; 
- Доколку посредникот активностите врзани со дејноста - посредување во 
промет со недвижен имот ги извршува спротивно на одредбите на овој Закон 
или дополнителни прописи донесени врз основ на овој Закон. 
(2). Доколку министерство ја одземе лиценцата од посредникот има обврска да 
го избрише посредникот од регистарот во рок од 24 часа од конечноста на 
решението за одземање на лиценца. 
(3).Против решението од став 1 на овој член дозволена е жалба во рок од осум 
дена по добивањето на решението за бришење од Регистарот. 

 
Увид во Регистарот 

 
Член 25 

 
Регистарот е јавен. Достапноста на податоците впишани во Регистарот 

ќе се обезбеди на интернет. 
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IV.ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ 

 
 ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ ВО ПРОМЕТОТ СО НЕДВИЖНОСТИ 

 
Посредување 

 
Член 26 

 
(1). Со договорот за посредување во прометот со недвижности посредникот се 
обврзува дека ќе настојува да обезбеди и доведе во врска со налогодавачот 
лице поради преговарање и склопување на одредени правни работи за пренос 
или засновање на одредени права на недвижност, а налогодавачот се 
обврзува дека ќе му исплати одредена посредничка награда - провизија 
доколку таа правна работа биде склопена. 
(2). Составен дел на договорот за посредување претставуваат и општите 
услови за работа на посредникот. 
(3).Договорот за посредување во прометот со недвижности се склучува во 
писмена форма. 
(4).Доколку не е поинаку пропишано со овој Закон, на обврзувачкиот однос 
помеѓу посредникот и налогодавачот ќе се применува Законот за облигациони 
односи. 
(5).Со договорот за посредување одредбите на овој закон не можат да се 
исклучат, односно да се ограничат, освен во случај кога со одредена одредба 
стриктно е дозволен поинаков договор на договорните странки, односно 
поинаков договор во интерес на договорените страни. 
(6).Во договорот склучен меѓу посредникот и налогодавачот треба да бидат 
наведени податоци за посредникот, налогодавачот, предметот на работата за 
која посредникот посредува, за посредничката награда - провизија, а и за 
можни дополнителни трошоци кои ќе произлезат од работењето кое 
посредникот го врши за налогодавачот и за други услуги во врска со предметот 
на недвижности. 
(7).Договорот за посредување во прометот со недвижности може да содржи и 
други податоци во врска со работата за која се посредува, односно рок и 
услови за исплата на посредничката награда - провизија, податоци за 
осигурување од одговорност, услови за осигурување за исплата на 
посредничката награда  - провизија и друго. 

 
Ексклузивно посредување 

 
Член 27 

(1). Со договорот за ексклузивно посредување налогодавачот се обврзува дека 
за посредуваната недвижност нема да ангажира друг посредник (ексклузивно 
посредување), која обврска мора да биде прецизно договорена.  
(2).Доколку за времетраење на договорот за ексклузивно посредување 
налогодавачот има потреба да го откаже договореното ексклузивно 
посредување, налогодавачот е должен на посредникот да му ги надомести 
реалните трошоци направени во текот на посредувањето, а кои не треба да 
бидат поголеми од посредничката награда - провизија, ни помали од половина 
на посредничката награда - провизија. 
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(3).Во случај на ексклузивно посредување висината на договорената 
посредничка награда - провизија, може да ги надмине вредностите утврдени во 
член 41 од овој закон. 

 
Прекинување на договорот за посредување 

 
Член 28 

 
(1).На договорот за посредување склучен на определено време му престанува 
важноста по истекот на рокот за кој е склучен. 
(2).Доколку во договорот за посредување не е наведен рок за важност, истиот 
се смета за договор на неопределено време и за негово прекинување од 
страна на една од договорените страни, истата треба да ја извести другата 
договорена страна по писмен пат. 
(3).Налогодавачот е должен на посредникот да му ги надомести направените 
трошоци, за кои претходно е договорено дека налогодавачот посебно ги  плаќа. 
(4).Доколку по истекот на посредничкиот договор налогодавачот склучи договор 
со трети лица кој договор е последица на посредување на посредникот, 
налогодавачот е должен на посредникот во целост му ја исплати 
посредничката провизија. 
(5).Одредбите од став 1, 3 и 4 на овој член се однесуваат и на престанок на 
ексклузивен договор за посредување. 

 
Член 29 

 
Со договорот за посредување во прометот со недвижности посредникот се 
обврзува дека особено ќе ги врши следните работи: 
(1). Ќе настојува да најде и да доведе во контакт лице со налогодавачот заради 
склучување на посредуваната работа. 
(2). Да го запознае налогодавачот со просечната пазарна цена на слична 
недвижност. 
(3). Да направи увид во документите со кои се докажува сопственоста или 
друго стварно право на недвижноста која е предмет на посредување и да го 
предупреди налогодавачот на: 
- очигледните недостатоци и можните ризици во врска со несредените имотно 
правни односи на недвижноста; 
- впишаните стварни права или други права на трети лица на недвижноста; 
- правните последици при неисполнување на обврските спрема третата страна. 
(4).Да ги направи потребните активности за презентирање на недвижноста на 
пазарот, како и да ги направи сите активности договорени со договорот за 
посредување во промет со недвижности, кои ги надминуваат вообичаените 
презентации, а за што има право на посебни, однапред кажани трошоци. 
(5).Да посредува во преговорите и да настојува да дојде до склопување на 
договор, ако на тоа посебно се обврзал. 
(6).Да ги чува личните податоци на налогодавачот како деловна тајна на 
податоците за недвижноста за која посредува, или за работата за која 
посредува, согласно законските прописи утврдени со законот за лични 
податоци. 
(7). Да го извести налогодавачот за сите околности важни за планираната 
работа кои му се познати или мора да му бидат познати. 
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Член 30 
 
Посредникот може, во име и во интерес на налогодавачот, да склучи договор 
за правната работа за која посредува, само ако налогодавачот за тоа му издал 
посебно полномошно.   
 

Обврски на налогодавачот 
 

Член 31 
 

Со договорот за посредување во прометот со недвижности налогодавачот се 
обврзува да го изврши следното: 
(1). Да го извести посредникот за сите околности кои се битни за вршење 
на посредувањето и да му даде точни податоци за недвижноста, да му ја даде 
на увид целокупната документација, што ја поседува за недвижноста која е 
предмет на договарање, како и да му даде на увид докази за исполнување на 
обврски спрема трета страна. 
(2). Во случај кога налогодавач е продавач или закуподавач на недвижност 
истиот треба да му предаде на посредникот докази кои ја потврдуваат неговата 
сопственост на недвижноста, односно друго стварно право на недвижноста која 
е предмет на договарање, како и да го предупреди посредникот за сите 
впишани и невпишани товари кои постојат за недвижноста, 
(3). Да обезбеди увид на недвижноста на посредникот и на третото лице 
заинтересирано за склучување на договор. 
(4). Да го извести посредникот за сите битни податоци на предметната 
недвижност, што вклучува опис на недвижноста и цена. 
(5). Да му ја исплати посредничката награда - провизија на посредникот, во 
моментот на остварување на правото за наплатување на посредничка 
провизија согласно членовите  40 и 41 од овој Закон. 
(6). Налогодавачот има обврска да му плати посредничка провизија на 
посредникот кој го довел во врска со трето лице за некоја недвижност и во 
случај кога правната работа за истата недвижност со истото трето лице ќе ја 
склучи преку друг посредник. 
(7). Ако е посебно договорено, да му ги надомести на посредникот трошоците 
направени во текот на посредувањето, а кои ги поминуваат вообичаените 
трошоци за посредување. 
(8). Да го извести посредникот по писмен пат за сите промени кои ќе настанат 
во текот на посредувањето, а посебно доколку настанат промени на 
сопственоста. 

 
Анонимен налогодавач 

 
Член 32 

 
Посредникот кој договорот за посредување го работи за налогодавач, кој при 
тоа сака да остане непознат, нема обврска спрема трети лица, кои би сакале со 
налогодавачот да склучат правен договор, да го открие идентитетот на 
налогодавачот, се’ до склучување на правниот договор. 
 

 



СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
-Групација на агенции за недвижности   

 

14 
 

Пренесување на права од Договор за посредување 
 

Член 33 
 
(1).Посредникот може да го пренесе договорот за посредување на друг 
посредник доколку така се договориле посредникот и налогодавачот. 
(2).Во случај од став 1 на овој член налогодавачот останува во договорен 
однос само со посредникот со кој го потпишал договорот, а посредникот на 
налогодавачот ќе му предаде список на посредници на кои се пренесува 
договорот за посредување. 
 

Евиденција за посредување во прометот со недвижнини 
 

Член 34 
 
(1).Посредникот мора да води евиденција за посредувањето во прометот со 
недвижности. 
(2).Евиденцијата од став 1 на овој член мора да го опфати следното: 
- видот на недвижност (земјиште со ознака на намена на користење, станбен, 
деловен простор и слично). 
- технички податоци за недвижноста (собност, површина и слично) 
-цена, односно наемнина, закупнина и слично во вкупен износ.  
(3).На барање на надлежните институции на државната управа, посредникот е 
должен на увид да ги даде податоците од став 2 на овој член.  
 

ОПШТИ УСЛОВИ НА РАБОТЕЊЕ 
 

Член 35 
 

(1).Посредникот е должен да ги определи општите услови за посредничкото 
работење во согласност со овој Закон и другите прописи. 
(2).Општите услови на работењето за секој вид на посредување треба да го 
содржат следното: 
- опис на одредени дејствија кои посредникот е обврзан да ги преземе при 
извршување на одредена посредничка работа; 
- висината на посредничката награда  - провизија и одреден опис на работите 
од став 2 алинеа 1 на овој член, кои се опфатени со тоа плаќање, а кои секако 
опфаќаат поврзување меѓу налогодавачот и трето лице и потребните 
преговори и припреми за склопување на правен договор; 
- видот и висината на трошоците, доколку посредникот во договорот со 
налогодавачот ги извршува за него и други работи поврзани со предметот на 
посредување. 
(3).Посредникот е должен на видливо и пристапно место да истакне фирма и 
лиценца за овластено друштво за посредување во прометот со недвижности, а 
на барање на странка е должен да ги приложи општите услови за работење. 
(4).Посредникот својата дејност мора да ја врши во простор соодветен за 
намената, кој во целост ќе биде одвоен од станбен простор и кој ќе има 
посебна просторија за доверливи разговори со странките. 
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(5).Вработените кај посредникот во текот на работното време, во и надвор од 
работните простории, мора да имаат легитимација со која се докажува статусот 
во друштвото каде се вработени. 

 
ВНИМАНИЕ ВО ПРАВНИОТ ПРОМЕТ 

 
Член 36 

 
Посредникот во извршување на дејноста посредување во промет со недвижен 
имот, односно при преземање на други дејствија кои се поврзани со предметот 
и посредувањето треба да настапува со зголемено внимание и со 
професионален пристап спрема општите правила на дејноста и обврските. 
 

Огласување 
 

Член 37 
 
(1). Посредникот е должен во случај на огласување во средствата за јавно 
информирање, односно другите пишани и електронски медиуми, во 
просториите на посредникот или на други места каде што е дозволено 
огласување во врска со недвижност која е предмет на работењето, да ја објави 
својата фирма. 
(2). Посредникот, агентот за посредување со недвижности или менаџерот за 
посредување со недвижности кои имаат овластување за работа во согласност 
со одредбите од овој закон, не смее да се огласува во јавните гласила во делот 
за приватни огласи без јасно истакната фирма.  
(3). Посредникот нема право во средствата за јавно информирање да се 
огласува дека не наплатува агенциска провизија и е должен да ја истакне 
посредничката провизија која е во согласност со членовите 41 и 42 од овој 
закон. 
 

Член 38 
 

(1).Договор за закуп заверен со потпис и печат на посредник има полно правно 
дејство и може да им послужи на страните на договорот за јавна употреба пред 
надлежните институции за нивни потреби.  
(2).Преддоговор за купородажба заверен со потпис и печат на посредник има 
полно правно дејство и може да им послужи на страните на договорот за јавна 
употреба пред надлежните институции за нивни потреби.  
(3).Посредник кој ќе се легитимира со овластување заверено со потпис од 
налогодавачот и печат на посредникот може во име на налогодавачот да се 
појави пред сите надлежни институции за да ги заврши во име на 
налогодавачот сите постапки во правец на пренос или укнижување на правото 
на сопственост или други стварни права врзани со недвижности во јавните 
книги. 
(4).Посредникот има право на отворање на депозитна сметка во деловна банка 
која ќе му служи за депонирање на капарот добиен од странките со кои има 
склучено преддоговор или договор за посредување во прометот со 
недвижности.   



СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
-Групација на агенции за недвижности   

 

16 
 

(5).Договорите кои се склучуваат кај посредникот, во кои посредникот е 
договорена страна во текстот како посредник, имаат полно правно дејство и 
можат да се солемизираат пред надлежен нотар. 

 
 

Примена на овластени посредници при купопродажба на недвижности 
 

Член 39 
 
(1).Секој учесник во прометот со недвижности доколку предмет на промет е 
недвижност со вредност над 15.000 евра должен е да ангажира најмалку еден  
лиценциран овластен посредник со посреднички договор. 
(2).Секој учесник во прометот со недвижности доколку предмет на промет е 
недвижност со вредност над 15.000 евра е обврзан прометот со недвижности 
да го има извршено со посредништво на еден од претходно ангажираните 
лиценцирани овластени посредници. 
(3). По исклучок прометот со недвижности не мора да биде извршен преку 
лиценциран овластен посредник во следните случаи 

 Промет со идеални делови од недвижности; 

 Промет со недвижности во кругот на потесно семејство (прв и втор 
наследен ред);  

 Промет (продажба) која се извршува по пат на јавно наддавање; 

 Промет кој се извршува во постапка на извршување според законот за 
извршување; 

 Промет на нови станбени згради и станови во оној дел во кој истите се 
користат за станбени цели, каде како инвеститор се јавува градежно 
претпријатие, освен ако изречно не се согласи прометот да се врши со 
посредство на лиценциран овластен посредник.  

(3).Овластениот посредник со чие што посредништво се извршува прометот со 
недвижноста е обврзан да го спроведе договорот за пренос на сопственоста 
после неговата заверка пред надлежен нотар и низ надлежни институции.  
 

Примена на овластени посредници при изнајмување 
на недвижности 

 
Член 40 

 
(1). Секој учесник во постапка за изнајмување на недвижност е обврзан да 
ангажира најмалку еден лиценциран овластен посредник со посреднички 
договор. 
(2). Секој учесник во постапка за изнајмување е обврзан договорот за закуп на 
недвижност кој ќе произлезе од постапката за изнајмување да го склучи со 
посредство на еден од претходно ангажираните лиценцирани овластени 
посредници 
(3). Овластениот посредник со чиешто посредништво се завршува постапката 
на изнајмување на недвижноста е обврзан договорот за закуп на недвижност, 
којшто произлегол од таа постапка, да го пријави во надлежните институции.                         
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V. ПОСРЕДНИЧКА НАГРАДА - ПРОВИЗИЈА 
 

Член 41 
 
(1).Висината на посредничката награда - провизија се одредува со договорот за  
посредување, со преддоговорот за купопродажба или со договорот за закуп (во 
понатамошниот текст награда - провизија). 
(2).Висината на наградата не смее да преоѓа над 6% од купопродажната цена 
на недвижноста, ниту пак да се спушта под 2% од вредноста во случај на 
посредување при продажба, со исклучок на посредување утврдено според 
условите од член 27 од овој Закон, во кој случај посредничката провизија може 
да надмине 6% од купопродажната цена на недвижноста. 
(3).Висината на еднократната награда не смее да преминува над 2 цели 
месечни закупнини од договорената закупнина, ниту пак да се спушта под една 
од договорената месечна закупнина, во случај на посредување при закуп, со 
исклучок на посредување утврдено според условите од член 28 од овој Закон. 

 
Право на посредничка награда - надомест (провизија) 

 
Член 42 

 
(1).Посредникот се стекнува со право за посредничка провизија при склучување 
на посредничкиот договор со налогодавачот, а правото да ја наплати 
посредничката провизија може да го оствари во моментот кога се потпишува 
договор за закуп, преддоговор или договор за купопродажба, размена или 
соинвестирање, освен ако посредникот и налогодавачот не се договориле 
поинаку. 
(2).Посредникот нема право да бара делумно плаќање на наградата однапред, 
односно пред склучувње на договор за закуп, односно преддоговорот за 
купородажба, размена или соинвестирање, во согласност со став 1 од овој 
член. Трошоците за дополнителните услуги во врска со работата која е 
предмет на посредување, посредникот може да ги наплати во висина на 
стварни трошоци само доколку е тоа посебно договорено меѓу посредникот и 
налогодавачот. 
(3).Посредникот има право да наплати посредничка провизија - надомест во 
случај кога налогодавачот ќе склучи договор за закуп, преддоговор или договор 
за купопродажба, размена или соинвестирање со трето лице како резултат на 
посредувањето на посредникот. 
(4).Во случај на раскинување на веќе склучен преддоговор за купопродажба, 
размена, соинвестирање или договор за закуп по вина на налогодавачот или 
третото лице, за кој договор посредувал посредникот, тој има право на наплата 
на целосна посредничка провизија, како што е утвредено во преддоговорот за 
купопродажба, размена, соинвестирање или договорот за закуп од страната во 
договорот која е виновна за раскинување на договорот. 
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VI. НАДЗОР И УПРАВНИ МЕРКИ 
 

Член 43 
 
(1).Управниот надзор над примената на овој закон и прописите донесени врз 
основ на овој Закон ќе ги врши министерството. 
(2).Инспекциски надзор над спроведувањето на овој Закон и прописите 
донесени на основ на овој Закон ќе ги спроведува министерство како и други 
инспекции согласно овластувањата со посебни закони. 
(3).Посебна дисциплинска комисија формирана од надлежниот министер, во 
која членуваат 3 члена, едно лице од министерство и две од Стопанската 
комора на Македонија, ќе решава по покренати дисциплински постапки од 
страна на налогодавач или трети лица - учесници во прометот со недвижности 
против лиценциран овластен посредник. За утврден прекршок, дисциплинската 
комисија ќе донесе решение за извршен дисциплински прекршок кој е казнив 
согласно одредбите од член 42 на овој Закон.    
 

Член 44 
 
Инспектор на Државниот инспекторат со решение ќе: 
- забрани вршење на дејност - посредување со недвижности, на правно или 
физичко лице, кое посредувањето го врши без лиценца која треба да биде 
издадена од Министерство 
- му наложи на посредникот во просторијата во која стопанисува на видливо 
место да ја истакне лиценцата за овластен посредник за посредување во 
промет со недвижности, согласно член 35 од овој закон.   
 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
 

Одговорност на овластен посредник 
 

Член 45 
 

 (1) Со глоба  од 5 до 10 просечни плати ќе се казни за прекршок посредник:  
- доколку за промените на податоците кои се впишуваат во Регистарот не го 
извести Министерството во рок од 30 дена од настанување на промената, 
согласно став 4, член 14 од овој закон; 
- ако не ги определи општите услови на работење и ако посредувањето го 
врши во простор кој не ги задоволува пропишаните услови согласно став 2 и 4 
од член 35 од овој закон; 
- ако огласувањето не го врши според пропишаните прописи во став 2 и став 3 
од член 37 од овој закон; 
- ако не води евиденција за посредувањето во прометот со недвижност, 
согласно член 34 од овој закон; 
- ако менаџерот или агентот на посредникот не посетува континуирани обуки 
согласно овој закон, согласно член 18 од овој закон; 
- ако нема соодветно осигурување согласно член 22 од овој закон. 
(2). За прекршок од став 1 од овој член ќе се казни и одговорното лице кај 
посредникот со глоба од  од 1 до 5 просечни плати. 
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Член 46 
 

(1).Со глоба во износ од 10 до 15 просечни плати ќе се казни посредник 
доколку: 
- врши посредување во прометот со недвижности без лиценца добиена од 
министерство  
- постапува спротивно на општите услови за работа од став 2, член 35; 
- доколку се утврди дисциплински прекршок согласно член 43 од овој закон. 
 
 

Одговорност на агент и менаџер за посредување во прометот со 
недвижности 

 
Член 47 

 
Со глоба  во износ од 1 до 2 просечни плати ќе се казни за прекршок и агент и 
менаџер за посредување ако: 
- стопанисува, а не поднел барање за упис во Регистарот на Министерството, 
согласно став 1 и 2 од членовите 10 и 14 од овој закон; 
- за промената на податоците кои се впишуваат во Именикот на агенти и 
Именикот на менаџери не го извести министерството во рок од 30 дена од 
настанување на промената член 10 и член 14 од овој закон;  
 

Член 48 
 

Со глоба во износ од 5 до 10 просечни плати ќе се казни за прекршок и агент и 
менаџер за недвижности ако: 
- без согласност на посредникот за кој врши посредување, врз основ на договор 
за работа, истовремено врши посредување и за друг посредник или други 
работи, истоветни или слични со посредувањето кое го врши посредникот, 
односно услугите во врска со работата која е предмет на посредување, 
согласно ставовите (1) и (2) од член 19 од овој закон. 

 
Член 49 

 
(1).За прекршоците предвидени во членовите 45 и 46 на овој закон направени 
по втор пат, посредникот ќе плати глоба во удвоен износ и ќе му се изрече и 
санкција забрана за вршење на дејност - посредување со недвижност во 
траење од 6 месеци.  
(2).За прекршоците утврдени во членовите 45 и 46 на овој Закон направени по 
трет пат во рок од две години од правосилноста на втората изречена казна за 
прекршок, покрај глобата во троен износ, на посредникот ќе му се изрече и 
забрана за вршење на дејност - посредување со недвижност во траење од 12 
месеци.  
 

Член 50 
 
Со глоба од 5 до 10 просечни плати ќе се казни физичко лице за кое ќе се 
утврди дека вршело дејност - посредување во промет со недвижности 
неовластено и надвор од утврдените норми во овој закон. 
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VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 51 

 
(1). Министер во рок од шест месеци од денот на стапување на сила на овој 
Закон ќе ги донесе прописите од став 2 член 6, став 8 член 8, став 8 член 12 и 
став 9 член 12  од овој Закон. 
(2).Надлежното Министерство во соработка со Стопанската комора на 
Македонија е должно на основ овластувањата од овој закон во рок од шест 
месеци од денот на стапување на сила на овој Закон да ја распише првата 
почетна обука за агенти за посредување и за менаџери за посредување како и 
да ги пропише надокнадите од член 7 и член 17, како и да ги пропише начинот 
и постапката за спроведување на стручниот испит, висината на надокнада на 
трошоците за полагање на стручниот испит, содржината и формата на 
уверенијата за положен стручен испит, формата и начинот на евиденција од 
став 9 член 8 и став 8 член 12 на овој закон. 

 
Член 52 

 
(1).Правните субјекти кои до денот на стапување на сила на овој Закон вршат 
дејност посредување во прометот со недвижности можат да ја врши оваа 
дејност до моментот на издавање на првата лиценца за вршење на дејност 
посредување во прометот со недвижен имот. 
(2).По издавањето на првата лиценца, посредување во прометот со 
недвижности можат да вршат само лиценцирани правни субјекти според овој 
закон. 
 

Член 53 
 

На првата почетна обука и за полагање на првиот стручен испит за менаџери 
во посредување ќе можат да се пријават и лица со докажано искуство во 
посредување во промет со недвижности од најмалку 6 месеци.  
 

Член 54 
 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен весник на 
Република Македонија. 


