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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ПРОДАЖБА

НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за продажба на становите во
општествена сопственост,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24
септември 2014 година.

Бр. 07- 3617/1
24 септември 2014 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ ВО
ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1
Во Законот за продажба на становите во општествена сопственост („Службен весник на

Република Македонија“ брoj 36/1990, 62/1992, 7/1998, 24/03 и 24/11), во членот 3 по ставот 3 се
додава нов став 4, кој гласи:

„По исклучок од ставот 3 на овој член, сопственикот на станот може на лицето од
ставовите 1 и 2 на овој член да го продаде истиот, односно лицето од ставовите 1 и 2 на
овој член може да бара од надлежен суд да донесе решение што ќе го замени договорот за
купопродажба, доколку за станот кој е стекнат по основ на таканаречените присилни
прописи не е поведена постапка за денационализација или судска постапка за враќање на
имот согласно Законот за денационализација, односно доколку за станот е поведена
постапка за денационализација или судска постапка за враќање на имот, согласно Законот
за денационализација и истата е завршена со правосилен акт според  кој станот не е вратен
на поранешниот сопственик .“

Ставот 4 станува став 5.

Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.
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