
 Ф 8.3/2-35 
    Општина Велес  

1 / 2 
Издание 8, 2018/11/30 

Врз основа на член 5-б од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на 
РМ“ бр. 23/11, 54/11 и 155/12), се врши промена на барател, најдоцна до донесувањето на 
урбанистичката согласност 

До: Општина Велес 

БАРАЊЕ 
за промена на барател 

 за утврдување на правен статус на бесправни објекти од значење за Републиката,  
бесправни објекти од локално значење и бесправни објекти на здравствени установи за примарна, 

секундарна и терцијална здравствена заштита 

Од  __________________________________________________________________________________________ 
(име и презиме на физичко лице или назив на правно лице) 

______________________________________________________________________________________________ 
(адреса на физичко лице или седиште на правно лице) 

Кон доставено барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти заведено под  бр. 
_____________________од ____________год. 

Горенаведеното барање за промена на барател - го дополнувам со: 
• изјава заверена на нотар дадена под кривична и материјална одговорност од
подносителот на барањето за утврдување на правен статус, со која тој потврдува дека е
согласен постапката за утврдување на правен статус да продолжи на име на подносителот
на барањето за промена на барател за утврдување на правен статус;
• изјава од наследниците (во случај подносителот на барањето за утврдување на правен
статус да е починат),
• уверение за државјанство или копија од лична карта, односно копија од патна
исправа за странско физичко лице, односно извод од Централниот регистар за правно лице
(за подносителот на барањето за промена на барател за утврдување на правен статус) и
• договор за долготраен закуп на земјиштето склучен со сопственикот, односно
сосопственикот на земјиштето или изјава заверена на нотар со која сопственикот, односно
сосопственикот на земјиштето изјавува дека е согласен да се утврди правен статус на
бесправниот објект на име на подносителот на барањето за промена на барател, доколку
земјиштето е сопственост на друго физичко или правно лице, односно бесправниот објект е
изграден на земјиште кое е сосопственост на барателот и друго физичко или правно лице
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* Подносителот на барањето за промена на барател покрај горенаведените докази од е
должен да ги достави и другите докази кои согласно со овој закон треба да се приложат кон 
барањето за утврдување на правен статус, доколку истите претходно не се доставени од страна на 
подносителот на барањето за утврдување на правен статус. 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

         Датум и место на поднесување    Барател/и 
_______________________________________ ___________________________ 


