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20161784006  

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 И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  

 ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  

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

на градежно земјиште во државна сопственост,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 

септември 2016 година.  

 

Бр. 08-3994/1 Претседател 

21 септември 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 ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  

 

Член 1  

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

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

18/11, 51/11, 27/14, 144/14, 72/15, 104/15, 153/15 и 23/16), во членот 2 точка 4, по 

зборовите: „го стекнале со правна основа“, се додаваат зборовите: „a е запишано во 

катастарот на недвижности до 15.06.2016 година.“  

Во точката 11, по зборот „објектите“ се додаваат зборовите: „со запишано право на 

сопственост во катастарот на недвижности“.  

 

Член 2  

Во членот 13 ставот (4) се менува и гласи:  

„Кога  на градежното  изградено  земјиште  на кое се изградени  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 кои се  

во сопственост на различни физички или правни лица (објекти во етажна сопственост), a  

во рамките на градежната парцела или нејзин дел во катастарот на недвижности е  

запишано право на користење во идеален дел на еден или повеќе сопственици на  

објектите или посебните делови од објектите, градежното земјиште ќе се приватизира во  

заедничка сопственост на сопствениците на посебните делови на објектот, кои имаат  
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поднесено  барање  за  приватизација,  или  во  заедничка  сопственост  со  Република 

Македонија, доколку сите сопственици на посебните делови од објектот во етажна 

сопственост, немаат поднесено барање за приватизација.“  

По ставот (4) се додаваат три нови става (5), (6) и (7), кои гласат:  

„(5) Во случаите од ставот (4) на овој член решението за приватизација   претставува  

основ за бришење на запишаното право на користење на градежното изградено земјиште.  

(6)  Кога  на  градежното  изградено  земјиште  дефинирано  како  градежна  парцела 

постојат два или повеќе објекти на различни сопственици, а во катастарот на недвижности на 

дел од градежната парцела е запишано право на користење     на   еден или повеќе 

сопственици на објекти кои имаат поднесено барање за приватизација, градежното 

земјиште  ќе  се  приватизира  во  сосопственост  со  Република  Македонија  согласно 

запишаното право на користење  во рамки на градежната парцела.  

(7) Кога на градежното    изградено земјиште дефинирано како градежна парцела 

постојат два или повеќе објекти на различни сопственици, а во катастарот на недвижности на 

дел од градежната парцела е запишано право на сопственост на еден или повеке 

сопственици  на  објектите  односно  земјиштето  е  во  сосопственост  со  Република 

Македонија, делот од градежното земјиште сопственост со Република Македонија   ќе се 

приватизира на еднакви сосопственички делови на сопствениците на објекти кои имаат 

поднесено барање за приватизација.“  
Ставовите (5) и  (6) стануваат ставови (8) и (9) .  

Во ставот (7) кој станува став (10) зборовите: „се до целосна приватизација на 

земјиштето“ се бришат. 

 

Член 3  

Во членот 14 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:  

“(7) Градежното земјиште на кое право на користење имаат поранешните сопственици на 

градежно земјиште и физичките лица кои за стекнатото право на користење на 

градежно земјиште платиле надоместок, а кое влегува во една или повеќе градежни 

изградени парцели, може да се приватизира во рамките на стекнатото односно запишано 

право на користење, а по претходно прибавена согласност од страна на сопствениците на 

објектите на градежните изградени парцели“.  

Ставовите (7), (8) и (9) стануваат ставови (8), (9) и (10).  

Ставот (10) кој станува став (11) се менува и гласи:  

“(11) Доколку на градежното изградено земјиште дефинирано како градежна парцела  

со класа на намена А-домување (А0 домување во станбени куќи со посебен режим на  

користење и А1-домување во станбени куќи) согласно актите за урбанистичко планирање,  

покрај градежното земјиште на кое има запишано   право на користење   или право на  

сопственост, учествува и земјиште сопственост на Република Македонија, предмет на  

приватизација може да биде и земјиштето сопственост на Република Македонија, во  

површина која во градежната парцела влегува до 500 м2, независно од површината на  

градежната парцела дефинирана со актите за урбанистичко планирање“.  

Во ставот (11) кој станува став (12) зборовите: „со намена индивидуално  домување“ се 

заменуваат со зборовите: „со класа на намена А-домување (А0 домување во станбени куќи со 

посебен режим на користење и А1-домување во станбени куќи) согласно актите за 

урбанистичко планирање.“  

 

Член 4  

Насловот пред членот 20 -а и членот 20-а се менуваат и гласат:  
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„Услови за приватизација на градежно земјиште кое не е опфатено со актите за  
 урбанистичко планирање  

 

Член 20-а  

(1) Не е предмет на приватизација земјиштето на кое според податоците од катастарот на 

недвижности било запишано  право на користење на градежно земјиште на физички и правни 

лица по основ на поранешна сопственост или со платен надомест до 15.06.2016 година, кое 

во моментот на одлучување по барањето за приватизација не е опфатено со актите за 

урбанистичко планирање, или е вон плански опфат.  

(2)   По поднесените барања   за приватизација во случаите од став (1) на овој     член 
органот на државната управа надлежен за имотно правните работи ќе донесе заклучок со кој 
барањето се отфрла.  

(3) Заклучокот од ставот (2) на овој член претставува основ Агенцијата за катастар на 

недвижности да изврши промена на правото на користење во право на сопственост и да 

изврши бришење на прибелешката за поднесено барање за приватизација.“  

Член 5  

Во членот 28-а по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  

“(2) Органот на државната управа надлежен за имотно-правните работи по службена  

должност по електронски пат задолжително прибавува уверение за историски преглед на  

извршените запишувања во катастарот на недвижностите на земјиштето предмет на  

приватизација од Агенцијата за катастар на недвижности, со цел во постапката за  

приватизација на градежно земјиште, да се утврди дали во катастарот на недвижности до  

15.06.2016 година, е запишано корисничко право на земјиштето.“  

Ставот (2) станува став (3).  

Член 6  

По членот 28-а, се додаваат три нови члена 28-б,  28-в, и  28-г кои гласат:  

 

“Член 28-б  

(1) Органот на државната управа надлежен за имотно-правните работи во постапката за 

приватизација на градежното земјиште задолжително врши увид на лице место за 

утврдување на фактичката состојба, која се констатира во записник, кој   треба да биде 

изготвен најдоцна 30 дена пред денот на донесувањето на решението.  

 

Член 28-в  

(1)  По  поведување  на  постапката  за  приватизација  барателот  до  донесување  на 

решението за приватизација во прв степен, може да го прошири барањето и во однос на 

градежното земјиште од катастарски працели кои не биле опфатени во барањето, а се во иста 

градежна парцела.  

(2) По поведување на постапката за приватизација, со согласност на барателот до 

донесување на решението за приватизација во прв степен, кон барањето за приватизација 

може да се приклучат други физички или правни лица - сокорисници на градежното 

земјиште за кое е поднесено барањето, односно се сопственици на објекти изградени со 

правен основ на градежното земјиште предмет на приватизација.  

Член 28-г  

(1) Започнатата постапка за приватизација може да продолжи спрема лице кое  во текот на 

постапката се стекнало со право на сопственост на објект на градежното земјиште кое е предмет 

на приватизација.  
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(2) Во случаите од став (1) на овој член сопственикот на објектот е должен во рок од 30  

дена  од  денот  на  стекнување  на  сопственоста  на  објектот  да  достави  барање  за  

продолжување на постапката и Имотен лист за објектот кој се наоѓа на градежното  
земјиште.“  

 

Член 7  
Членот 30 се менува и гласи:  

“(1) Решението за приватизација се доставува до   лицето кое поднело барање   за 

приватизација и до Државниот правобранител на  Република Македонија.  

(2) До Државниот правобранител на Република Македонија заедно со решението се 

доставува и примерок од барањето  за приватизација со прилозите кон него.“  

Член 8  

Во членот 31 ставот (1) се менува и гласи:  

„Против решението за приватизација може да се изјави жалба до Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 
дена од денот на приемот на решението.“  

Ставот (2) се брише.  

Ставот (3) станува став (2).  

 

Член 9  

Во членот 32 став (5) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 

зборовите: „и прибелешката за поднесено барање за приватизација.“  

Член 10  

Во член 80-б  ставот (1) се менува и гласи:  

„Со решение на органот на државната управа надлежен за имотно правните работи ќе  

престане правото на користење на физички и правни лица на градежно земјиште, на  

барање на лица кои изградиле или стекнале во сопственост објект, односно посебен дел од  

објект со правен основ, како и објект чиј што правен статус е утврден согласно со Законот  

за постапување со бесправно изградени објекти и Законот за заклучување на стечајните  

постапки согласно Законот за присилно порамнување, стечај и ликвидиција  и Законот за  

стечај.“  
Ставот (5), се менува и гласи:  

“Конечното решение за престанок на правото на користење на градежното изградено 

земјиште е извршно“.  
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:  

“(6) Конечното решение за престанок на правото на користење на градежно изградено 

земјиште (првостепено и второстепено решение) органот на државната управа надлежен за 

имотно-правните работи е должен по електронски пат да ги достави до Агенцијата за 

катастар на недвижности и истите претставуваат основ за бришење на правото на 

користење на градежното земјиште во катастарот на недвижности“.  

 

Член 11  

По членот 80-б се додава нов член 80-в, кој гласи:  

„Член 80-в  

За престанокот на правото на користење на градежно земјиште од членовите 79, 80, 80- 

а и 80-б од овој закон, одлучува органот на државната управа надлежен за 

имотноправните работи на подрачјето каде што се наоѓа градежното земјиште.“  
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Член 12  

Одредбите од членовите 2 точки 5, 34, 35, 36 , 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 70- 

а, 70-б и 70-в   од 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, 153/15 и 23/16) нема да се применуваат во 

рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

Член 13  

Започнатите постапки по барањата за приватизација на градежно земјиште во државна 

сопственост до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат според 

одредбите од овој закон.  

Член 14  

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

Македонија“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 од 5  

 


