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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз  основа  на  член 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 СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за сопственост и
други стварни права,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на  16
ноември 2009 година.

Бр. 07-4779/1
16 ноември 2009 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,

Ѓорге Иванов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПСТВЕНОСТ
И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА

Член 1
Во Законот за сопственост и други стварни права  („Службен весник на Република

Македонија“ бр. 18/2001 и 92/2008), членот 245 се менува и гласи:
„Странски физички и правни лица резиденти на држави членки на Европската унија и

на  ОЕЦД,  можат  да  стекнат  право  на  сопственост  и  право  на  долготраен  закуп  на
градежно земјиште на територијата на Република Македонија под исти услови како и
домашни правни и физички лица државјани на Република Македонија.

Странски физички и правни лица резиденти на држави кои не се членки на Европската
унија и на ОЕЦД, можат да стекнат право на сопственост и право на долготраен закуп на
градежно   земјиште   на   територијата   на   Република   Македонија   под  услови   на
реципроцитет.“

Член 2
По членот 252 се додава нов член 252-а, кој гласи:

„Член 252-а
Агенцијата за катастар на недвижности е должна во рок од пет дена од извршениот

упис  на  правото  на  сопственост  на  странско  лице,  податоците  да  ги  достави  до
Министерството за финансии и Министерството за транспорт и врски заради водење на
евиденција.“
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Член 3
Членот 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за сопственост и други

стварни права („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2008) се брише.

Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.
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