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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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО  

 ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп 

на градежното земјиште во државна сопственост,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 

февруари 2016 година.  

 

Бр. 08-851/1 Претседател 

8 февруари 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  

Трајко Вељаноски, с.р.  

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА  

 СОПСТВЕНОСТ  

Член 1  

Во Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 

18/11, 51/11, 27/14, 144/14, 72/15, 104/15 и 153/15), во членот 28 по ставот (4) се додава нов став 

(5), кој гласи:  

“(5) Прилозите од ставот (3) на овој член, ги приложува корисникот на градежното 

земјиште (барател) во постапката за приватизација.“  

 

Член 2  

Во членот 29 ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),  

(19), (20), (21), (22) и (23), се бришат.  

 

Член 3  

Во членот 31 став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 

зборовите: „во рок од 15 дена од денот на приемот на решението“.  

 

Член 4  

Членот 33-б се менува и гласи:  
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“(1) Овластеното службено лице во Агенцијата за катастар на недвижности  кое ја води 

постапката за промена на правото на користење на градежно неизградено земјиште во 

право на сопственост по сила на закон е должно во рок од три дена од приемот на 

пријавата од членот 33-а став (1) од овој закон, да обезбеди доказ по службена должност од 

органот на државната управа надлежен за имотно-правните работи дали за градежното 

неизградено земјиште за кое е поднесена пријавата за промена на правото на користење во 

право на сопственост по сила на закон, е поднесено барање за приватизација на градежно 

земјиште во државна сопственост.  

(2) Овластеното службено лице во органот на   државната управа надлежен за 

имотноправните работи е должно во рок од три дена од приемот на барањето од ставот (1) на 

овој член, да го достави доказот до Агенцијата за катастар на недвижности.“  

Член 5  

Во членот 46 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  

“(4) Министерот за финансии ги пропишува формата и содржината на барањето од 

ставот (1) на овој член.“.  

Член 6  

Во членот 47 став (3) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 

зборовите:  „во рок од 60 дена“.  

Член 7  

Во членот 50 став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 

зборовите: „во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.“.  

 

Член 8  

Во членот 70 став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 

зборовите: „во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.“.  

Член 9  

По членот 84-а се додава нова Глава VII-а и нов член 84-б, кои гласат:  

„VII-а - ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ  

 

Член 84-б  

(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице во органот на државната управа надлежен за 
имотно-правните работи, ако во утврдениот рок од членот 29 став (1) од овој закон не 

донесе решение по поднесеното барање за приватизација.  

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок   на овластеното службено лице во органот на државната управа надлежен за  

имотно-правните работи, ако во утврдениот рок од членот 84-а од овој закон, сите  

правосилни акти кои содржат правен основ врз основа на кој се врши запишување во  

катастарот на недвижностите, а се донесени врз основа на овој закон, заедно со пријaвите  

за  запишување  по  електронски  пат,  не  ги  достави  до  Агенцијата  за  катастар  на  

недвижности.  

(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок на овластеното службено лице во Агенцијата за катастар на недвижности   ако  

во утврдениот рок од членот 33-б   став (1) од овој закон не обезбеди доказ по службена  

должност од органот на државната управа надлежен за имотно-правните работи, дали за  
 
 
 

2 од 3  



 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 23 од 10.2.2016 година  

 

градежното неизградено земјиште за кое е поднесена пријавата за промена на правото на 
користење во право на сопственост по сила на закон е поднесено барање за приватизација на 
градежно земјиште во државна сопственост.  

(4) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок на овластеното службено лице во органот на државната управа надлежен за  

имотно-правните работи, ако во утврдениот рок од членот 33-б став (2) од овој закон, до  

Агенцијата за катастар на недвижности не достави доказ дали за градежното неизградено  

земјиште за кое е поднесена пријавата за промена на правото на користење во право на  

сопственост по сила на закон е поднесено барање за приватизација на градежно земјиште  

во државна сопственост.  

(5) За прекршоците од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член прекршочна постапка води 
и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“  

 

Член 10  

Започнатите постапки до денот на започнување на примена на овој закон ќе завршат 

согласно со законот со кој биле започнати.  

Член 11  

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

Член 12  

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

на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на  

примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за  

општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).  
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