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До: Општина Велес 

 
 Врз основа на член 5-б од Законот за постапување со бесправно изградени објекти 
(„Сл.весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15,129/15,217/15,31/16 и 190/17), се врши промена на барател, најдоцна до донесувањето 
на решение за утврдување на првен статус на бесправен објект,само  за  бесправен објект за 
кој е поднесено барање за утврдување на правен статус. 

 
Б А Р А Њ Е 

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; 

 
           - 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  
 
         - правосилна судска пресуда или заклучок за извршена продажба донесен согласно Законот за 
извршување со кои подносителот на барањето за промена на барател се стекнал со правото врз 
бесправниот објект за кој е поднесено барањето за утврдување на правен статус или оставинско 
решение за прогласен наследник на физичкото лице кое го поднело барањето за утврдување на правен 
статус на бесправниот објект или договор за купопродажба или договор за дар или договор за 
отстапување на имот за време на живот или договор за доживотна издршка, врз основа на кој 
подносителот на барањето за промена на барател кој се стекнал со правото на сопственост на објект кој 
е запишан во имотен лист, се стекнал и со правото врз бесправен дел од истиот објект (доградба или 
надградба) за кој е поднесено барањето за утврдување на правен статус. 

*Подносителот на барањето за промена на барател покрај горенаведените докази,  
должен е 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 
 
_____________________________                           _____________ 
 
Административна такса: Сметка:1000000000630-95;-Уплатна сметка:840-111-03182;-Приходна шифра:722-315-
00;-цел на дознака: Административна такса;-Назив на примачот:Трезорска сметка;-Банка на 
примачот:НБРМ;-износ:250,00 денари.  


