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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 И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на
недвижности,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март
2016 година.
Бр. 08-1890/1
28 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Во Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), во членот 8 став (2) по
зборовите: „сопственост на Република Македонија“ се додаваат зборовите: „премерот на
згради, посебни делови од згради и други објекти за кои градежно техничката
документација била издадена до влегувањето во сила на катастар на недвижности за
предметната катастарска општина,“.
Член 2
Во членот 13 став (2) точка 5) алинејата 6 се брише.
Член 3
Во членот 211 ставот (3) се менува и гласи:
„За недвижностите за кои подносителите на пријавите можат да извршат
идентификација согласно со правниот основ за запишување/податокот од службената
евиденција на Агенцијата и геодетскиот елаборат од премерот извршен по службена
должност од членот 57 став (3) од овој закон, се врши запишување на правата на
недвижностите“.
Ставот (4) се менува и гласи:
„За недвижностите за кои подносителите на пријавите не можат да извршат
идентификација, а за кои недвижности Агенцијата може да изврши идентификација на
недвижностите согласно со податоците содржани во службената евиденција од катастарот
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на земјиште и податоците содржани во геодетскиот елаборат од премерот извршен по
службена должност од членот 57 став (3) од овој закон, се врши запишување на правата на
недвижностите.“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) По исклучок од ставовите (3) и (4) на овој член за недвижностите за кои не е
поднесена пријава за ажурирање на податоците за недвижностите по службена должност,
а за кои недвижности Агенцијата може да изврши идентификација на недвижностите
согласно со податоците содржани во службената евиденција од катастарот на земјиште и
податоците содржани во геодетскиот елаборат од премерот извршен по службена
должност од членот 57 став (3) од овој закон, се врши запишување на правата на
недвижностите. Доколку Агенцијата за овие недвижности не може да изврши
идентификација истите остануваат со незапишани права.”.
Ставот (5) станува став (6).
Во ставот (6) кој станува став (7) зборовите: „ставот (5)“ се заменуваат со зборовите:
„ставот (6)“.
Член 4
Во членот 246 став (4) зборовите: „пропишан во членот 57 од“ се заменуваат со
зборовите: „утврден во“.
Член 5
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности
(„Службен весник на Република Македонија“ број 115/14) во членот 57 зборовите: „24
април 2016 година“ се заменуваат со зборовите: „24 април 2017 година“, а зборовите: „24
април 2018 година“ се заменуваат со зборовите: „24 април 2019 година“.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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