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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.115 од 01.08.2014 година 

 
Член 1 

Во Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на 

Република Mакедонија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), во 
членот 26 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 

„(2) Регистарот од ставот (1) на овој член се води задолжително и во електронска 
форма.“ 

Ставот (2) станува став (3). 
Во ставот (3) кој станува став (4) по зборовите: „формата и содржината“ се става 
запирка и се додаваат зборовите: „ како и начинот на водење“. 

 
Член 2 

По членот 28 се додава нов член 28-а, кој гласи: 
 

„Член -28 -а 

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на одговорното лице, односно службеното лице во единиците на 

локалната самоуправа и органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на уредувањето на просторот, доколку во рокот утврден во членот 4 од 
овој закон не воспостават електронско водење на Регистарот за поднесените 

барања за утврдување на правен статус.“ 
 

Член 3 
Во членот 29 по зборовите: „членот 28“ се додаваат зборовите: „и членот 28-а“. 

 

Член 4 
Единиците на локалната самоуправа и органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на уредувањето на просторот се должни во рок од 60 дена од 
влегувањето во сила на овој закон да го воспостават Регистарот од членот 26 од 
овој закон во електронска форма. 

 
Член 5 

Прописот од членот 26 од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен весник на Република Mакедонија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 
53/13, 72/13 и 44/14), кој се менува со членот 1 од овој закон, а со кој ќе се 

пропише и начинот на водење на Регистарот за поднесените барања за 
утврдување на правен статус на бесправни објекти, ќе се донесе во рок од десет 

дена од влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 6 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти. 
 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 


