REPUBLIKA
SEVERNA MAKEDONIJA

vrsta
način
nepremičnine pridobitve

EVIDENCA VZAJEMNOSTI PO DRŽAVAH (17. člen ZUVza-1**)
pravni posel
(npr. prodajna pogodba, darilna pogodba, sporazum o delitvi skupnega premoženja,…)

zemljiška parcela

stavbna
pravica

posamezni del stavbe
v etažni lastnini

dedovanje

zemljiška stavbna
parcela pravica

posamezni del
stavbe v etažni
lastnini

zakon
(npr. priposestvovanje)

zemljiška stavbna
parcela pravica

posamezni del
stavbe v etažni
lastnini

odločba državnega organa

zemljiška stavbna
parcela pravica

posamezni del
stavbe v etažni
lastnini

vrsta območja
območje zemljišč
varstveni režim
brez omejitev
naravna dediščina
kmetijska
zemljišča

kulturna dediščina
vodni viri
gospodarska javna
infrastruktura
obramba

NE
(ZLDSP*, čl. 246)

DA
DA
brez omejitev

(ZLDSP*, čl. 245)
- prodajna pogodba

(ZLDSP*, čl. 244)
- prodajna pogodba
- darilna pogodba (ZOO*, čl. 555 do 559; OZ**, čl. 533 do 545)
- delitev skupnega premoženja zakoncev (ZLDSP*, čl. 74; ZZZDR**, čl. 58 in 60)
- pogodba o prenosu podjetja (ZTD*, čl. 16; ZGD-1**, čl. 72.a in 72.b)

DA
naravna dediščina

(ZLDSP*, čl. 245; ZZP*, čl. 51 in 113; ZON**, čl. 32 in 86)
- prodajna pogodba
- delitev skupnega premoženja zakoncev (ZLDSP*, čl. 74; ZZZDR**, čl. 58 in 60)
- prodaja v izvršbi (ZI*; ZIZ**)

DA
(ZLDSP*, čl. 244; čl. 51 in 113; ZON**, čl. 32 in 86)
- prodajna pogodba

DA
DA
kulturna dediščina
stavbna zemljišča

vodni viri

(ZLDSP*, čl. 245; ZZKN* čl. 10; ZVKD-1**)
- prodajna pogodba
- pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja (ZOO*, čl. 1022 do 1028; OZ**, čl. 546 do 556)

(ZLDSP*, čl. 244; ZZKN* čl. 10; ZVKD-1**)
- darilna pogodba (ZOO*, čl. 555 do 559; OZ**, čl. 533 do 545)
- prodajna pogodba
- pogodba o preužitku (ZOO*, čl. 1029 do 1035; OZ**, čl. 564 do 586)

DA

DA

(ZLDSP*, čl. 245)
- prodajna pogodba
- darilna pogodba (ZOO*, čl. 555 do 559; OZ**, čl. 533 do 545)
- delitev skupnega premoženja zakoncev (ZLDSP*, čl. 74; ZZZDR**, čl. 58 in 60)
- prodaja v izvršbi (ZI*; ZIZ**)

(ZLDSP*, čl. 244)
- prodajna pogodba
- darilna pogodba (ZOO*, čl. 555 do 559; OZ**, čl. 533 do 545)
- delitev skupnega premoženja zakoncev (ZLDSP*, čl. 74; ZZZDR**, čl. 58 in 60)

DA
gospodarska javna
infrastruktura

(ZLDSP*, čl. 245)
- prodajna pogodba
- darilna pogodba (ZOO*, čl. 555 do 559; OZ**, čl. 533 do 545)
- delitev skupnega premoženja zakoncev (ZLDSP*, čl. 74; ZZZDR**, čl. 58 in 60)

obramba

(ZLDSP*, čl. 245 in 250; ZObr**, čl. 29)
- prodajna pogodba
- delitev skupnega premoženja zakoncev (ZLDSP*, čl. 74; ZZZDR**, čl. 58 in 60)

NI PODLAGE ZA
UGOTAVLJANJE VZAJEMNOSTI
(ZPPLPKEU**, čl. 3)

DA
(ZLDSP*, čl. 244)
- prodajna pogodba
- darilna pogodba (ZOO*, čl. 555 do 559; OZ**, čl. 533 do 545)

DA
DA
(ZLDSP*, čl. 244 in 250; ZObr**, čl. 29)
- prodajna pogodba

*Navedba tujega pravnega reda:
ZLDSP - Zakon o lastništvu in drugih stvarnih pravicah (Uradni list RM, številka 18/01, 92/08, 139/09 in 35/10)
ZZKN - Zakon za zaštita na kulturnoto nasledstvo (Uradni list RM, št. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 in 39/16)
ZOO - Zakon o obligacijskih odnosih (Uradni list RM, številka 18/01, 78/01, 4/02, 59/02, 5/03, 84/08, 81/09, 161/09 in 123/13)
ZZP - Zakon za zaštita na prirodata (Uradni list RM, št. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14)
ZI - Zakon za izvršuvanje (Uradni list RM, št. 72/16, 142/16, 178/16 in 26/18)
ZTD - Zakon za trgovskite društva (Uradni list RM, št. 28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 in 120/18)
**Navedba domačega pravnega reda:
ZUVza-1 - Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, št. 27/17)
ZPPLPKEU - Zakon o pogojih za pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji na nepremičninah (Uradni list RS, št. 61/06)
ZObr - Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15)
ZVKD-1 - Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)
OZ - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)
ZON - Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18)
ZZZDR - Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US, 84/12 – odl. US, 82/15 – odl. US in 15/17 – DZ)
ZIZ - Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US in 11/18)
ZGD-1 - Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17)

vzajemnost obstaja

vzajemnost ne obstaja

vzajemnosti še nismo
ugotavljali

ni podlage za
ugotavljanje vzajemnosti

