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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

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 
декември 2017 година.

 
Бр. 08-4815/1  Претседател

22 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ  СО  БЕСПРАВНО  
ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Член 1
Во Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на 

Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), во членот 26 став (3) по зборовите: „барање за утврдување 
на правен статус“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 2
(1) Имателите на бесправни објекти утврдени во членот 2 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 
54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), на кои 
објекти заклучно со 3 март 2011 година се изведени градежните и инсталатерските работи 
во целост и истите претставуваат градежна и функционална целина, можат да поднесат 
барање за утврдување на правен статус на бесправен објект од денот на започнувањето на 
примената на овој закон до 31 декември 2018 година.

(2) Барателите на кои до денот на започнувањето на примената на овој закон им било 
одбиено барањето поради некомплетирана документација пропишана во членовите 6, 7 и 
8 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на 
Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), можат да поднесат ново барање за утврдување на правен 
статус на бесправен објект, во рок од шест месеци од денот на започнувањето на 
примената на овој закон.



Службен весник на РМ, бр.  од 190 од 25.12.2017 година

2 од 2

(3) Барателите кои немаат доставено геодетски елаборат за утврдување на фактичка 
состојба на бесправен објект во роковите од членот 15 став (2) и членот 17 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 217/15), можат да достават геодетски 
елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект најдоцна до 30 јуни 2018 
година.

(4) Барателите кои во рокот од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, со барањето нема да 
ја достават потребната документација утврдена во членовите 6, 7 и 8 од Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 
217/15 и 31/16), надлежниот орган ќе им го одбие барањето за утврдување на правен 
статус на бесправен објект.

Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2018 година.


