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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 
ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за приватизација и закуп на градежно 
земјиште во државна сопственост,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 јуни 
2018 година.

 
Бр. 08-4000/1  Претседател

26 јуни 2018 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 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“ број 4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 
18/11, 51/11, 27/14, 114/14, 72/15, 104/15, 153/15, 23/16 и 178/16), во членот 28-г став (2) 
зборовите: „во рок од 30 дена“, се заменуваат со зборовите: „во рок од 60 дена“. 

              
Член 2

Корисниците на градежно земјиште кои не поднеле барање за приватизација до 15 
декември 2014 година, можат да поднесат барање за приватизација до 31 декември 2021 
година.

  
Член 3

(1) Органот на управата надлежен за имотно-правните работи по истекот на рокот за 
поднесување на барања за приватизација, е должен до 30 јуни 2022 година, до Агенцијата 
за катастар на недвижности да ги достави сите барања за приватизација на градежното 
земјиште по кои постапката за приватизација не е правосилно завршена, заради нивно 
прибележување во катастарот на недвижности и бришење на запишаните права на 
користење на градежното земјиште во катастарот на недвижности.

(2) Агенцијата за катастар на недвижности, е должна да изврши прибележувања     во 
катастарот на недвижности на барањата за приватизација на градежно земјиште во 
државна сопственост доставени согласно со ставот (1) на овој член до 31 декември 2022 
година.
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(3) По истекот на рокот за доставување на барањата од ставот (2) на овој член,  
Агенцијата за катастар на недвижности по службена должност треба да  изврши бришење 
на сите запишани права на користење на градежното земјиште во катастарот на 
недвижности, најдоцна до 30 јуни 2023  година.

Член 4
Пријавите за промена на правото на користење на градежно неизградено земјиште во 

право на сопственост по сила на закон, од членот 33-а 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, 114/14, 72/15, 
104/15, 153/15, 23/16 и 178/16), може да се поднесат најдоцна до 31 декември 2022 година.                                                                       

Член 5
Во членот 12 од Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација и 

закуп на градежно земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република 
Македонија“ број 178/16), зборовите: „нема да се применуваат во рок од две години од 
денот на влегувањето во сила на овој закон“, се заменуваат со зборовите: „ќе започнат да 
се применуваат од 1 јануари 2022 година“.

Член 6
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 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“.


