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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА 
Службен весник на Р. Македонија бр.92/08 од 22.07.2008 година 

 
 

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

Република Македонија" број 18/2001), насловот пред членот 243 и членот 243 се 
менуваат и гласат: 
 

"Стекнување права на сопственост  
врз недвижни ствари по пат на наследување 

 
Член 243 

1) Странски физички лица државјани на државите кои не се членки на 
Европската унија и Организација за економска соработка и развој (во 
натамошниот текст: ОЕЦД), можат со наследување да стекнуваат права на 
сопственост врз недвижни ствари на територијата на Република Македонија под 
услови на реципроцитет, како и државјаните на Република Македонија, ако со 
меѓународен договор поинаку не е определено. 

2) Странски физички лица, државјани на државите членки на Европската унија 
и на ОЕЦД 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. 

3) 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." 
 

Член 2 
Називот пред членот 244 и членот 244 се менуваат и гласат: 

 
"Стекнување на права на сопственост на стан,  

станбена зграда и деловен простор 
 

Член 244 
1) Странски физички лица резиденти на држави членки на Европската унија и на 

ОЕЦД, можат да стекнат право на сопственост на стан, станбена зграда и деловен 
простор на територијата на Република Македонија под исти услови како и државјаните 
на Република Македонија. 

2) Странски физички и правни лица резиденти на држави кои не се членки на 
Европската унија и на ОЕЦД, можат да стекнат право на сопственост на стан, 
станбена зграда и деловен простор на територијата на Република Македонија, 
како и државјаните на Република Македонија под исти услови на реципроцитет." 
 

Член 3 
Називот на насловот пред членот 245 и членот 245 се менуваат и гласат: 
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"Стекнување стварни права на градежно земјиште 
 

Член 245 
1) Странски физички и правни лица резиденти на држави членки на 

Европската унија и на ОЕЦД, можат да стекнат право на сопственост на градежно 
земјиште на територијата на Република Македонија, врз основа на согласност од 
министерот за правда, по претходно прибавено мислење од министерот за 
транспорт и врски и министерот за финансии. 

2) Странски физички и правни лица резиденти на држави кои не се членки на 
Европската унија и на ОЕЦД, можат под услови на реципроцитет да стекнат право 
на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија, врз 
основа на согласност од министерот за правда, по претходно прибавено мислење од 
министерот за транспорт и врски и министерот за финансии. 

3) Странски физички и правни лица резиденти на држави членки на 
Европската унија и на ОЕЦД, можат да стекнат право на долготраен закуп на 
градежно земјиште на територијата на Република Македонија, врз основа на 
согласност од министерот за правда, по претходно прибавено мислење од 
министерот за транспорт и врски и министерот за финансии. 

4) Странски физички и правни лица резиденти на држави кои не се членки на 
Европската унија и на ОЕЦД, можат под услови на реципроцитет да стекнат право 
на долготраен закуп на градежно земјиште на територијата на Република 
Македонија, врз основа на согласност од министерот за правда, по претходно 
прибавено мислење од министерот за транспорт и врски и министерот за финансии. 

5) Министерот за правда одлучува во рок од осум дена по приемот на 
комплетните барања од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член. 

6) Министерот за правда поблиску ја пропишува потребната документација 
која треба да се приложи кон барањата од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член." 
 

Член 4 
Називот на насловот пред членот 246 и членот 246 се менуваат и гласат: 

 
"Стекнување стварни права на земјоделско земјиште 

 
Член 246 

1) Странски физички и правни лица не можат да стекнуваат право на 
сопственост на земјоделско земјиште на територијата на Република Македонија. 

2) Странски физички и правни лица можат под услови на реципроцитет да 
стекнуваат право на долготраен закуп на земјоделско земјиште на територијата 
на Република Македонија, врз основа на согласност од министерот за правда, по 
претходно прибавено мислење на министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство и министерот за финансии." 
 

Член 5 
Членот 249 се менува и гласи: 
"Ако за стекнување на стварните права на недвижности е потребно 

прибавување согласност од министерот за правда, правното дело за стекнување 
на овие права не произведуваат правно дејство без оваа согласност." 
 

Член 6 
Подзаконскиот пропис чие донесување е утврдено со овој закон ќе се 

донесе во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
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Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија". 
 

 


