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„Правото на приватна сопственост, jus utendi i jus abutendi- е право на 

самоволие над стварите“ 

(Маркс „Критика на Хегеловата филозофија“) 

1. ВОВЕД   

 Со Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна 

сопственост се уредува приватизацијата, долготрајниот закуп, времениот закуп, 

одземањето и престанувањето на правото на користење на градежното земјиште 

во државна сопственост, на кое право на користење имаат физички и правни 

лица. Со тоа и приватизација на градежно земјиште во државна сопственост е 

стекнување на право на приватна сопственост на градежното земјиште во 

државна сопственост на кое право на користење имаат физички и правни лица. 

Корисници, пак, на градежно земјиште се физички и правни лица кои правото на 

користење на градежно земјиште во државна сопственост го стекнале со правна 

основа и физичките и правните лица кои користат градежно земјиште по основ на 

сопственост на објект стекнат со правна основа, а не се евидентирани како 

корисници на земјиштето во катастарот на земјиште, односно не се запишани како 

корисници на земјиштето во катастарот на недвижности, при што земјиштето е 

евидентирано, односно запишано како сопственост на Република Македонија. 

Корисниците на градежно земјиште во државна сопственост, за стекнување на 

право на сопственост, се должни да поднесат барање под услови, на начин и во 

постапка утврдени со Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во 

државна сопственост. Сопственикот на градежното земјиште кое се 

приватизирало има право градежното земјиште да го држи, целосно да го користи 

и да располага со него по своја волја. Правото на сопственост на градежното 

земјиште може да биде во правен промет, како право на сопственост на градежно 
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земјиште што претставува цела катастарска парцела или право на сопственост на 

градежно земјиште што претставува дел од катастарска парцела (идеален или 

реален дел).  

  Градежното земјиште што е во општа употреба и градежното земјиште што 

со актите за урбанистичко планирање со кои се утврдува градежната парцела е 

наменето за добро во општа употреба е во државна сопственост и не е предмет 

на приватизација. По исклучок, предмет на приватизација може да биде 

градежното земјиште на кое право на користење имаат лицата кои се поранешни 

сопственици на градежното земјиште и физичките и правните лица кои за 

стекнатото право на користење на градежно земјиште платиле надоместок, а кое 

со важечките акти за урбанистичко планирање со кои се утврдува градежната 

парцела е наменето за добро во општа употреба, а намената во моментот на 

одлучувањето по поднесеното барање за приватизација не е реализирана. 

Градежното неизградено земјиште во државна сопственост кое физички или 

правни лица го користат, врз основа на закуп, заради поставување - изградба на 

времени објекти или други намени, не е предмет на приватизација.  

  Правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија во 

постапката за приватизација на градежното земјиште во државна сопственост 

врши Државното правобранителство на Република Македонија. 

 

2. НАЧИН НА ПРИВАТИЗАЦИЈА 

 Градежното земјиште во државна сопственост, може да се приватизира од 

државна сопственост во сопственост на домашни физички и правни лица 

корисници на градежното земјиште. Градежното земјиште може да се приватизира 

од државна сопственост во сопственост на странски физички и правни лица 

корисници на градежно земјиште согласно со одредбите на Законот за 

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

сопственост и други стварни права.  

Можноста странците да стекнуваат стварни права на територијата на 

Република  Македонија е регулирана со Законот за сопственост и други стварни 
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права, кој претрпе сериозни измени токму во овој дел во 2008 година.  Законот за 

сопственост и други стварни права содржи посебна дефиниција на поимот на 

странец. Па така, за примената на овој закон како странско физичко лице, се 

смета она физичко лице кое нема државјанство на Република Македонија. Како 

странско правно лице пак, се смета она правно лице кое има регистрирано 

седиште надвор од територијата на Република Македонија. 

Во Република Македонија, Законот за сопственост и други стварни права 

предвидува странските физички и правни лица да можат да стекнуваат право на  

сопственост врз подвижни ствари како и домашните лица. 

Можеме да заклучиме дека странците имаат национален третман во  

поглед на правото да стекнуваат сопственост врз движни ствари во Република 

Македонија, односно дека станува збор за општо право.  

Едно од најделикатните прашања на правната положба на странците се 

однесува на достапноста за странците на правото на сопственост и другите права 

врз недвижностите.  

Законот за сопственост и други стварни права предвидува двојна 

класификација во поглед на можноста странците да стекнуваат сопственост  врз 

недвижности во Република Македонија, според основот за стекнување на таквата 

сопственост. Така, се врши разликување помеѓу правото за стекнување 

сопственост врз недвижности со наследување и правото за стекнување 

сопственост  со правни дела меѓу живи лица.  

Измените на Законот за сопственост и други стварни права од 2008 се 

одразија и на правото на странците да стекнуваат сопственост врз недвижности 

во Република Македонија по пат на наследување, во правец на натамошна 

либерализација на условите. Новиот член 243 од Законот за сопственост и други 

стварни права (со кој е заменет стариот член 243 од Законот за сопственост и 

други стварни права од 2001 година) гласи:   

Странски физички лица државјани на државите кои не се членки на 

Европската унија и Организацијата за економска соработка и развој можат со 

наследување да стекнуваат права на сопственост врз недвижни ствари на 

територијата на Република Македонија под услови на реципроцитет, како и 
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државјаните на Република Македонија, ако со меѓународен договор поинаку не е 

определено.  

Странски физички лица, државјани на државите членки на Европската унија 

и на Организацијата за економска соработка и развој, можат со наследување да 

стекнуваат права на сопственост врз недвижни ствари на територијата на 

Република Македонија под исти услови како и државјаните на Република 

Македонија.  

Странски правни лица, можат под услови на реципроцитет, да стекнуваат 

права на сопственост врз недвижни ствари на територијата на Република 

Македонија со наследување врз основа на тестамент. 

Со овие законски измени,  воведена е градација на странските физички 

лица во поглед на стекнувањето на право на сопственост врз недвижни ствари 

(станбен или деловен простор и земјиште) со наследување, на две групи:   

�      странци кои се државјани на држави членки на Европската Унија и 

Организацијата за економска соработка и развој, и  

�      странци кои не се  државјани на држави членки на Европската Унија и 

Организацијата за економска соработка и развој.   

Првата група на странски физички лица кои се државјани на држави членки 

на ЕУ и Организацијата за економска соработка и развој, во поглед на 

стекнувањето право на сопственост врз недвижни ствари (станбен или деловен 

простор и градежно земјиште) со наследување (mortis causa) се во целост 

изедначени со државјаните на Република Македонија, односно уживаат 

национален третман.  

Странско физичко лице кое не е државјанин на државите членки на ЕУ и 

Организацијата за економска соработка и развој, може да стекнува право на 

сопственост врз недвижни ствари (станбен или деловен простор и земјиште) со 

наследување (mortis causa) под услови на реципроцитет, како и државјаните на 

Република Македонија, ако со меѓународен договор поинаку не е определено. 

Малку збунувачки е што законот го кумулира државјанство кое треба да го 

поседува физичкото лице за да се класифицира во оваа група: имено, лицето 

треба да е државјанин на држава која е членка на Европската Унија и на 
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Организацијата за економска соработка и развој. Се чини дека намерата на 

законодавецот била националниот третман во поглед на ова право да им го 

додели на државјаните и на државите членки на Европската Унија, како и на оние 

од земјите на ОЕЦД. Во практиката оваа одредба би требало да се применува 

токму во овој правец. Но за да нема дилеми треба нормата да се прецизира.  

 Правото на странските правни лица  за стекнување на сопственост врз 

недвижности во  Република Македонија со наследување врз основа на тестамент 

претставува релативно резервирано право условено со постоење на проверен и 

фактички реципроцитет.  

 Градежното изградено и градежното неизградено земјиште на кое постојат 

сокориснички права запишани во катастарот на недвижности во идеални делови 

се приватизира сразмерно на големината на идеалниот дел од сокорисничкото 

право. 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, а на кое 

земјиште во катастарот на недвижности не се запишани идеални делови од 

сокорисничкото право, се приватизира во заедничка сопственост на физичките 

или правните лица како етажни сопственици. По исклучок, 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) за кое во рамките на градежната парцела во катастарот на 

недвижности е запишано право на користење во идеален дел на еден или повеќе 

сопственици на објектите или посебните делови од објекти, а на останатото 

градежно земјиште во катастарот на недвижности не е запишано право на 

користење, делот од градежното земјиште на кое нема запишано право на 

користење на сопствениците на посебните делови од објектите, при што 

земјиштето е запишано како сопственост на Република Македонија, ќе се 

приватизира во сосопственост на еднакви сосопственички делови на 
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сопствениците на објектите. Доколку на градежното изградено земјиште постојат 

два или повеќе објекти стекнати со правна основа од различни сопственици, а на 

градежното земјиште во катастарот на недвижности нема запишано право на 

користење на сопствениците на објектите, односно земјиштето е запишано 

сопственост на Република Македонија, градежното земјиште може да се 

приватизира во сосопственост на сопствениците на објектите. Делот од 

надоместокот што го плаќа секој од етажните сопственици се определува 

сразмерно на бројот на посебните делови од зградата спрема вкупната површина 

на земјиштето предмет на приватизација, при што се воспоставуваат односи меѓу 

етажните сопственици кои произлегуваат од правната содржина на правото на 

заедничка сопственост на градежно изградено земјиште согласно со Законот за 

градежно земјиште и Законот за сопственост и други стварни права. Надоместокот 

за секој етажен сопственик се пресметува на начин што вкупната површина на 

земјиштето предмет на приватизација се дели со бројот на посебните делови од 

зградата и се множи со висината на надоместокот по метар квадратен утврден 

според соодветната намена согласно со Уредбата за висина на надоместокот за 

приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката 

за наплата на надоместокот за приватизација на градежно земјиште. Бројот на 

посебни делови од зграда се утврдува од страна на органот на државната управа 

надлежен за имотно правните работи врз основа на податоци од Јавната книга за 

запишување на правата на недвижностите.  

 Пример, ако вкупната површина на земјиштето предмет на приватизација е 

1000 м2, а бројот на посебните делови од зградата изнесува 50 станови и 

помножиме со висината на надоместокот по метар квадратен, во овој случај 61 

денар за метар квадратен, надоместокот за секој етажен сопственик би 

претставувал износ од 1220 денари.  

 Кога не е извршена целосна приватизација на градежното земјиште од сите 

етажни сопственици, во Јавната книга за запишување на правата на 

недвижностите покрај етажните сопственици кои го приватизирале земјиштето 

останува запишана Република Македонија како заеднички сопственик на 

земјиштето се до целосна приватизација на земјиштето. 
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 Градежното земјиште може да се приватизира во целост или дел. 

Градежното земјиште може да се приватизира во површина на стекнатото право 

на користење, а во рамките на градежната парцела чија површина е дефинирана 

со актот за урбанистичко планирање со кој се утврдува градежната парцела. 

Градежното земјиште на кое право на користење имаат правни лица може да се 

приватизира во рамките на градежната парцела чија површина е дефинирана со 

актот за урбанистичко планирање со кој се утврдува градежната парцела. 

Градежното земјиште на кое право на користење имаат поранешните сопственици 

на градежното земјиште, а за кое градежната парцела не е дефинирана со актот 

за урбанистичко планирање со кој се утврдува градежната парцела, правото на 

приватизација може да го остварат во рамките на стекнатото право на користење. 

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 неизградени парцели, може да се приватизира во рамките на стекнатото 

односно запишано право на користење. Градежното земјиште на кое право на 

користење имаат физичките лица кои не платиле надоместок за стекнатото право 

на користење, а кое влегува во други градежни парцели не е предмет на 

приватизација. Градежното земјиште на кое право на користење имаат физички 

или правни лица кои правото на користење на градежното земјиште го стекнале 

со или без надоместок може делумно да се приватизира во површината на 

земјиштето под објектот стекнат со правна основа согласно геодетски елаборат за 

утврдена фактичка состојба и формирање на катастарска парцела, ако не е 

донесен акт за урбанистичко планирање со кои се дефинира градежната парцела.  

Градежното изградено земјиште на кое постојат објекти стекнати со правна основа 

и објекти кои се предмет на постапка за утврдување на правен статус на 

бесправен објект на различни сопственици односно иматели на објекти, на кое 

земјиште во катастарот на недвижности не е запишано право на користење на 

сопственикот на објектот стекнат со правна основа, ќе се приватизира делумно во 

површината на земјиштето под објектот стекнат со правна основа, која површина 

ќе се утврди со геодетски елаборат за утврдена фактичка состојба и формирање 
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на посебна катастарска парцела. Доколку на градежното изградено земјиште 

дефинирано како градежна парцела со намена индивидуално домување согласно 

актите за урбанистичко планирање, покрај градежното земјиште на кое право на 

користење стекнато со правна основа имаат физички и правни лица, 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. Градежното изградено земјиште 

дефинирано како градежна парцела на кое право на користење имаат физичките 

и правни лица кои правото на користење на градежното изградено земјиште во 

државна сопственост го стекнале по основ на сопственост на објект стекнат со 

правна основа, а не се запишани како корисници на земјиштето во катастарот на 

недвижности, можат да го приватизираат градежното земјиште во површина до 

500 м2, доколку градежното земјиште дефинирано со актите за урбанистичко 

планирање е со намена индивидуално домување. 

 Градежното земјиште на кое постои спорно право на користење или постои 

неидентичност на градежното земјиште, може да се приватизира согласно со овој 

закон после решавањето на претходното прашање за спорното право на 

користење, односно за неидентичноста на градежното земјиште. 

Спорно право на користење на градежно земјиште во државна сопственост 

е право на користење на градежно земјиште во државна сопственост за кое 

постојат спорни имотно-правни односи од правна и фактичка природа меѓу 

корисникот на градежното земјиште и државата како сопственик на земјиштето, 

односно трети лица. Додека пак, Неидентичност на градежното земјиште е 

состојба на несовпаѓање на фактичката или правна состојба (местоположба, 

површина, култура, објект) на градежното земјиште со податоците од актот за 

стекнување на поранешната сопственост, односно правото на користење на 

земјиштето (местоположба, површина, култура, објект). 
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3. УСЛОВИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 

 Услови за приватизација на градежно земјиште на физички лица кои 

немаат обврска за плаќање надомест 

 Градежното земјиште на кое постои право на користење на физички лица-

поранешни сопственици на градежното земјиште, се приватизира од државна 

сопственост во сопственост на поранешните сопственици, при што за 

приватизацијата на градежното земјиште поранешните сопственици немаат 

обврска да платат надомест за приватизација. 

Поранешни сопственици на градежно земјиште се физички лица, сегашни 

корисници на градежното земјиште во државна сопственост, кои биле сопственици 

на земјиштето на денот кога земјиштето е национализирано, односно 

поопштествено врз основа на закон, одлука на околиски народен одбор или 

одлука на собрание на општина, потоа, физички лица сегашни корисници на кои 

им е пренесено правото на трајно користење на градежно неизградено земјиште 

согласно со членот 39 од Законот за национализација на наемните згради и 

градежно земјиште ("Службен лист на ФНРЈ" број 52/58) и задолжителното 

толкување на членот 39 став 1 од овој закон ("Службен лист на ФНРЈ" број 24/59, 

24/61 и 1/63), во периодот до 15 февруари 1968 година, како ден кога е влезен во 

сила Сојузниот закон за определување на градежното земјиште во градовите и 

населбите од градски карактер („Службен лист на СФРЈ“ број 5/68 и 20/68), 

доколку според членот 5 од тој закон пренесеното трајно право на користење на 

градежното неизградено земјиште во овој период ги исполнува еден од следниве 

услови: договорот за пренос е заверен од орган надлежен за заверување, ако 

договорената цена е исплатена преку банка и ако лицето на кое му е пренесено 

правото на користење ги извршувало обврските спрема заедницата во однос на 

тоа земјиште, физички лица, наследници на физичките лица кои се погоре 

споменати според прописите за наследување и физички лица, сегашни корисници 

на градежно земјиште во државна сопственост кои правото на користење на 

земјиштето го стекнале врз основа на договор за дар, договор за доживотна 

издршка и договор за располагање со имот за време на живот, склучен меѓу 

поранешниот сопственик и неговите законски наследници според прописите за 
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наследување. 

 Градежното земјиште, на кое постои право на користење на физички лица 

стекнато со надомест, се приватизира од државна сопственост во сопственост на 

корисниците на градежното земјиште при што за приватизацијата на градежното 

земјиште не се плаќа надомест, ако е стекнато со надомест со: 

� јавно наддавање; 

� непосредна спогодба со надомест; 

� доделување на земјиштето од надлежен орган со надомест; 

� доделување на земјиштето во замена за експроприрана недвижност; 

� доделување на земјиштето за замена на одземено од владение градежно 

земјиште од поранешен сопственик; 

� предимствено право на користење на градежното земјиште за површината 

на градежното земјиште која е поранешна сопственост на корисникот на 

предимственото право; 

� физички лица, сегашни корисници на градежно изградено земјиште во 

државна сопственост кои правото на користење на градежното земјиште го 

стекнале врз основа на стекнато право на сопственост на објект со правна основа 

од поранешен сопственик на земјиштето како и стекнатото право на сопственост 

на објект со правна основа од поранешен сопственик на земјиштето, како и 

стекнато право на сопственост на објект од претходен корисник на градежното 

земјиште кој платил надоместок за стекнување на правото на користење; 

� други случаи кога ќе се утврди дека правото на користење е стекнато со 

надомест (дооформување на градежна парцела со надомест, предимствено право 

на градба со дооформување на градежна парцела со надомест и друго). 

 Физичките лица, наследници на лицата погоре споменати според прописите 

за наследување, не плаќаат надомест за приватизација на градежното земјиште. 

 

Услови за приватизација на градежно земјиште на физички лица со надомест 

 Градежното земјиште, на кое постои право на користење на физички лица 
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стекнато без надомест, може да се приватизира од државна сопственост во 

сопственост на корисниците на градежното земјиште со плаќање надомест. Се 

смета дека правото на користење на земјиштето е стекнато без надомест, ако е 

стекнато со: 

� доделување на градежно земјиште на користење без надомест кога во 

актот за доделување на градежното земјиште не е определен надомест, односно 

обврска за плаќање надомест; 

� стекнување на право на сопственост на објект со правна основа од 

претходен корисник на градежно земјиште кој не платил надоместок за 

стекнување на правото на користење на градежно земјиште;  

� предимствено право на користење на градежното земјиште за површина на 

градежното земјиште која не е поранешна сопственост на корисникот на 

предимственото право, а е стекната без надомест како дооформување на 

градежна парцела. 

 

Услови за приватизација на градежно земјиште на правни лица кои немаат 

обврска за плаќање надомест 

 Градежното земјиште, на кое правни лица во приватна сопственост 

стекнале право на користење, може да се приватизира од државна сопственост во 

сопственост на корисниците на градежното земјиште при што не се плаќа 

надомест, ако тоа е стекнато со надомест со: 

� јавно наддавање; 

� непосредна спогодба со надомест; 

� доделување на земјиштето од надлежен орган со надомест; 

� доделување на земјиштето во замена за експроприрано земјиште на 

правното лице во приватна сопственост; 

� стекнување на право на сопственост на објект од поранешен сопственик на 

земјиштето, како и стекнување право на сопственост на објект од претходен 

корисник на градежно земјиште кој платил надоместок за стекнување на право на 

користење; 
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� доделување на земјиштето за замена за одземено од владение градежно 

земјиште на правното лице во приватна сопственост и 

� основачки влог на физичко лице во правно лице во приватна сопственост во 

кој градежното земјиште претставува поранешна сопственост, односно право на 

користење стекнато со надомест. 

 

Услови за приватизација на градежно земјиште на правни лица со надомест 

 Градежното земјиште, на кое правни лица стекнале право на користење без 

надомест, може да се приватизира од државна сопственост во сопственост на 

корисниците на градежното земјиште со надомест, ако градежното земјиште се 

користи по основа на:  

� стекнато право на сопственост на објект со правна основа кој бил 

поранешна општествена, односно државна сопственост; 

� стекнато право на сопственост на објект со правна основа при што со 

пренесување на правото на сопственост на објектот е пренесено правото на 

користење на градежното земјиште во општествена, односно државна 

сопственост и 

� приватизација на правни лица во општествена, односно државна 

сопственост. 

 

4. НАДОМЕСТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

 За градежното земјиште кое се приватизира со надомест се плаќа надомест 

под услови и на начин определени со Законот за приватизација и закуп на 

градежно земјиште во државна сопственост.  

 Кога градежното земјиште е приватизирано со надомест, а надоместот не е 

платен заради смрт на сопственикот на градежното земјиште, обврската за 

плаќање на надоместот преминува на наследниците на градежното земјиште, 

според прописите за наследување. Висината на надоместот за градежното 

земјиште што е предмет на приватизација, како и начинот и постапката за наплата 

на надоместот за приватизација, на предлог на министерот за финансии ги 
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пропишува Владата на Република Македонија со посебен пропис. Висината на 

надоместот за градежното земјиште што е предмет на приватизација се утврдува 

во зависност од зоните утврдени во членот 83 од Законот за приватизација и закуп 

на градежно земјиште во државна сопственост. Реонизацијата се врши според 

местоположбата и степенот на комунална уреденост на градежното земјиште. 

Надоместот за приватизација на градежното земјиште се плаќа со денари. 

Средствата од приватизацијата на градежното земјиште во државна сопственост 

се приход на Буџетот на Република Македонија.  

 

5. ПОСТАПКА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 Постапката за приватизација на градежното земјиште се покренува по 

барање на корисникот на градежното земјиште.  

 Барањето за приватизација се поднесува до органот на државната управа 

надлежен за имотно-правните работи на подрачјето каде што се наоѓа градежното 

земјиште што е предмет на приватизација. 

 Барањето за приватизација треба да ги содржи основата на правото што се 

бара (приватизација без обврска за плаќање надомест, односно приватизација со 

обврска за плаќање надомест) и начин на плаќање на надоместот. 

 Кон барањето за приватизација се приложуваат:  

� доказ за идентификација на барателот, односно лицата кои се негови 

наследници според прописите за наследување (фотокопија од лична карта или 

патна исправа за физички лица), односно извод од соодветниот регистар за 

правни лица, 

� правната основа, односно актот врз основа на кој е стекнато правото на 

користење на градежното земјиште на кое се однесува барањето за приватизација 

(закон, тапија, пресуда, договор, решение, одлука на надлежен државен орган и 

друго), само во случаите кога се бара приватизација без обврска за плаќање на 

надоместок, 

� податоци за градежното земјиште од соодветната јавна книга и тоа: имотен 

лист од катастарот на недвижностите или поседовен лист од катастарот на 
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земјиштето. 

  Барањето за приватизација и прилозите се доставуваат во два примерока, 

од кои едното барање со прилозите во оригинал, а второто барање со прилозите 

во фотокопија. 

  Органот надлежен за имотно-правните работи по службена должност 

прибавува копија од катастарски план, уверение за историски преглед на 

извршените запишувања во катастарот на недвижностите на земјиштето предмет 

на приватизација од Агенцијата за катастар на недвижности кога во постапката за 

приватизација на градежно земјиште, не може да се утврди својството на 

поранешна сопственост на земјиштето и извод од урбанистички план од 

општината каде што се наоѓа земјиштето предмет на приватизација. 

 По барање на органот на државната управа надлежен за имотно-правните 

работи, во постапката за приватизација барателот приложува геодетски елаборат 

за нумеричките податоци за формирање на градежна парцела. 

 Органот на државната управа надлежен за имотно правните работи, во рок 

од 60 дена од денот на поднесување на барањето за приватизација донесува 

решение, со кое одлучува по барањето за приватизација на градежното земјиште. 

 Решението за приватизација содржи: 

� податоци за лицето кое се стекнува со правото на сопственост на 

градежното земјиште (име и презиме, живеалиште и единствен матичен број за 

физичко лице и назив, седиште и единствен даночен број за правно лице), 

� податоци за градежното земјиште предмет на приватизација од 

соодветната јавна книга, 

� клаузула за обврска за плаќање на надомест, ако приватизацијата се врши 

со надомест како услов за приватизација, 

� висина и рок за плаќање на надоместокот, кој не може да биде подолг од 30 

дена од правосилноста на решението,  

� клаузула за  запишување како реален  товар на обврската  за плаќање на 

надоместокот за приватизација на градежното земјиште  во  Jавната книга за 

запишување на  недвижности кога надоместокот за приватизација се плаќа на 
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рати. 

� начин на плаќање, 

� обврска за барателот кога надоместокот се плаќа на рати да доставува 

доказ за платен надоместок (во оригинал или заверена копија), најдоцна до 31 

декември за тековната година; 

� сметка на која треба да се плати надоместот, 

� клаузула дека правосилното решение за приватизација е основа за 

стекнување на правото на сопственост и запишување, на тоа право во 

соодветната јавна книга и 

� клаузула за поништување на решението за приватизација на градежно 

земјиште, ако не се исполни условот за плаќање на надоместот утврден со 

решението за приватизација. 

 Кога надоместокот за приватизација на градежното земјиште се плаќа во 

готово, клаузулата за правосилност се става по доставување на доказ за платен 

надоместок. 

 Обврската за плаќање на надоместокот за приватизација на градежното 

земјиште на рати, се прибележува во соодветната јавна книга за недвижности. 

Доколку органот на државната управа надлежен за имотно правните работи не 

донесе решение за приватизација во предвидениот рок, подносителот на 

барањето за приватизација има право во рок од три работни дена од денот на 

истекот на рокот да поднесе барање до директорот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за имотно правните работи, со кое ќе побара 

директорот да донесе решение. Барањето се поднесува до писарницата на 

директорот кој раководи со органот на државната управа надлежен за имотно 

правните работи. Формата и содржината на барањето ги пропишува министерот 

за финансии. Директорот кој раководи со органот на државната управа надлежен 

за имотно правните работи, е должен во рок од пет работни дена од денот на 

поднесување на барањето да донесе решение со кое барањето за приватизација 

ќе го уважи или ќе го одбие. Доколку директорот нема писарница, барањето се 

поднесува во писарницата на седиштето на органот на државната управа 

надлежен за имотно правните работи. Кон барањето барателот доставува копија 
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од поднесеното барање за приватизација. Доколку директорот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за имотно правните работи не донесе 

решение во предвидениот рок, подносителот на барањето може да го извести 

Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена. Државниот управен 

инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на 

известувањето да изврши надзор во органот на државната управа надлежен за 

имотно правните работи дали е спроведена постапката по поднесено барање за 

приватизација согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на 

извршениот надзор е должен да го информира подносителот на известувањето. 

Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно 

со закон, донесува решение со кое го задолжува директорот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за имотно правните работи во рок од 

десет дена да донесе решение со кое ќе го уважи или ќе го одбие барањето за 

приватизација и да го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето 

се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Доколку 

директорот кој раководи со органот на државната управа надлежен за имотно 

правните работи не одлучи во тој рок, инспекторот ќе поднесе барање за 

поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната 

инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена, во кој 

директорот кој раководи со органот на државната управа надлежен за имотно 

правните работи ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го 

извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од 

актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторатот во рок од три работни 

дена го информира подносителот на барањето за преземените мерки. Доколку 

директорот кој раководи со органот на државната управа надлежен за имотно 

правните работи не одлучи и во дополнителниот рок, инспекторот во рок од три 

работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го 

информира подносителот на барањето за преземените мерки. Доколку 

инспекторот не постапи по известувањето, подносителот на известувањето во рок 

од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на 

директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема 
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писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на органот на 

државната управа надлежен за имотно правните работи. Директорот на 

Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена од денот на 

приемот да го разгледа приговорот и доколку утврди дека инспекторот не 

постапил по известувањето од подносителот на барањето и/или не поднесе 

пријава, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за 

поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната 

инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена 

во кој инспекторот ќе изврши надзор во надлежниот орган дали е спроведена 

постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на 

извршениот надзор ќе го информира подносителот на барањето за преземените 

мерки. Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок, директорот на 

Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен 

обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира 

подносителот на барањето за преземените мерки. Во овој случај, директорот на 

Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, 

ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш. Во овие случаи, 

директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена го 

информира подносителот на барањето за преземените мерки. Доколку директорот 

на Државниот управен инспекторат не постапи, подносителот на барањето може 

да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена. 

Доколку директорот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

имотно правните работи не одлучи во рокот, подносителот на барањето може да 

поведе управен спор пред Управниот суд. Постапката пред Управниот суд е итна.  

  Решението за приватизација заедно со сите списи во предметот пред да се 

достави до барателот се доставува на мислење до Државниот правобранител на 

Република Македонија. Државниот правобранител на Република Македонија, 

мислењето го доставува во рок од 15 дена од приемот на решението и предметот. 

Ако Државниот правобранител на Република Македонија во рокот од 15 дена не 

даде мислење ќе се смета дека има позитивно мислење. По добивањето на 

позитивно мислење, односно по истекот на рокот, ако не е дадено мислење, 
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решението за приватизација се доставува до барателот за приватизација. 

 Против решението за приватизација барателот може да изјави жалба до 

Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен 

однос во втор степен. 

 Правосилното решение за приватизација по службена должност се 

доставува до Државното правобранителство на Република Македонија. 

 Кога по повод заведен управен спор против решение донесено во постапка 

за приватизација, Државната комисија за одлучување во управна постапка и 

постапка од работен однос во втор степен ќе побара од првостепениот орган да 

му се достават списите по предметот на кој се однесува управниот спор, органот 

надлежен за имотно правните работи по приемот на барањето за списи е должен 

веднаш а најдоцна во рок од пет дена да ги достави списите. 

 Кога со решението за приватизација на градежното земјиште е утврдена 

обврска за плаќање надомест, а надоместот не се плаќа на начин определен во 

решението за приватизација, органот на државната управа надлежен за имотно-

правните работи со решение ќе го поништи решението за приватизација. 

Решението за поништување на приватизацијата се доставува до лицето на кое му 

е приватизирано земјиштето и Државното правобранителство на Република 

Македонија. Против решението за поништување на приватизацијата може да се 

изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и 

постапка од работен однос во втор степен. Правосилното решение за 

поништување на приватизацијата по службена должност се доставува до 

Агенцијата за катастар на недвижности  и  Државното правобранителство на 

Република Македонија. 

 Органот на државната управа надлежен за имотно-правните работи води 

евиденција за поднесените барања за приватизација, за донесените и 

поништените решенија за приватизација, за донесените решенија за времено 

ослободување од плаќање надомест за приватизација, како и за поднесените 

тужби за наплата на надомест. Министерот за финансии ги пропишува формата, 

содржината и начинот на водење на евиденцијата.  
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6. ЗАКЛУЧОК 

 Од спроведената анализа на содржината на одредбите на Законот за 

приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост и другите 

позитивни прописи кои беа предмет на обработка во овој труд, може да се заклучи 

дека приватизација на градежно земјиште во државна сопственост претставува 

стекнување на право на приватна сопственост на градежното земјиште во 

државна сопственост на кое право на користење имаат физички и правни лица.   

  Право да поднесат барање за приватизација имаат физички или правни 

лица кои правото на користење на градежното земјиште го имаат стекнато со 

правна основа, физички или правни лица кои правото на користење на градежното 

земјиште го имаат стекнато по основ на сопственост на објект стекнат со правна 

основа заклучно со септември 2001 година, а не се запишани како корисници на 

земјиштето во катастарот на недвижности. Исто така, право имаат и физички лица 

 кои биле сопственици на земјиштето на денот кога земјиштето е 

национализирано, физички лица на кои им е пренесено правото на користење на 

градежното неизградено земјиште во периодот до 15 февруари 1968 година, 

наследници на поранешните сопственици, физички лица кои правото на 

користење на земјиштето го стекнале врз основа на договор за дар, договор за 

доживотна издршка и договор за располагање со имот за време на живот, кои 

договори се склучени меѓу поранешниот сопственик и неговите законски 

наследници. Барање може да поднесат и поранешните сопственици на 

градежното земјиште и физичките и правните лица кои за стекнатото право на 

користење платиле надоместок, а кои со важечките акти за урбанистичко 

планирање е наменето за добро во општа употреба, а намената во моментот на 

одлучувањето не е реализирана, како и физички и правни лица корисници на 

градежно изградено земјиште на кое се изградени станови, деловни простории, 

гаражи и други посебни делови од станбени и деловни згради што имаат два или 

повеќе станови, односно деловни простории.  

Агенцијата за катастар на недвижности во период од најмногу 1 година, по 

истекот на рокот за поднесување барања за приватизација, ќе ги избрише сите 

кориснички права кои се евидентирани на градежното земјиште и истовремено ќе 
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ги прибележи поднесените барања за приватизација, за кои одделенијата на 

Управата за имотно правни работи ќе ја продолжат постапката за приватизација 

на земјиштето. 

Сите физички и правни лица кои немаат поднесено барање за 

приватизација до 15 декември 2015 година, ќе бидат обврзани да плаќаат 

закупнина за земјиштето на кое до наведениот рок биле евидентирани како 

корисници, односно го користеле земјиштето по основ на објект изграден врз 

него.   
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