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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА ИНДУСТРИСКИ - ЗЕЛЕНИ ЗОНИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за индустриски -
зелени зони,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29
октомври 2014 година.

Бр. 07- 4073/1
29 октомври 2014 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,

д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИНДУСТРИСКИ - ЗЕЛЕНИ ЗОНИ

Член 1
Во Законот за индустриски зелени зони („Службен весник на Република Македонија’’ број

119/13) во членот 1   став 1 по зборовите: "сопственикот на дел од   земјиштето" се додаваат
зборовите: "и сопственикот на цела зона", а зборовите: "кој ќе врши" се заменуваат со
зборовите: "кои ќе вршат".

По ставот 1 се додава нов став (2) кој гласи:
“(2)  Со  овој  закон  се  уредува  и  постапката  за  трансформација  на  технолошко

индустриска развојна зона во индустриска зона".

Член 2
Во член 3  став 1 точка 4 зборовите во заградата ( во натамошниот текст:сопственик) се

бришат.
По  точката 4 се додава  нова точка  5 која гласи:
“5. „Сопственик на цела зона" е секое физичко лице кое е регистрирано како трговец

поединец согласно со Законот за трговските друштва или правно лице регистрирано како
трговско друштво согласно Законот за трговските друштва, кое е сопственик на целото
земјиште во зоната, кое врши дејност во зоната и кое склучило договор за вршење дејност со
основачот на зоната и му е издадено решение за започнување со работа.”

Точките 5, 6 и 7 стануваат точки 6, 7 и 8.

Член 3
Во член 6 став (2) зборовите: "доколку опфатот на површината е над 15 хектари" се

бришат.
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Член 4
Во член 7 став (2) зборовите: "доколку опфатот на површината е над 15 хектари" се

бришат.

Член  5
Во член  8 став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите:  „ или

на предлог на Дирекцијата ”.

Член 6
По членот 11 се додава нов наслов и нов член 11-а кој гласи:
“Постапка  за  трансформација на  технолошко  индустриска  развојна  зона  во

индустриска зона

Член 11-а
(1) Владата на Република Македонија може на предлог на Дирекцијата со одлука да ја

трансформира технолошко индустриска развојна зона во индустриска зона, доколку за
зоната не е склучен договор за јавно приватно партнерство.

(2) Одлуката    од став 1 од овој член особено содржи:
1) период за кој се основа зоната
2) дејностите што се вршат во зоната
3)назив на основачот;
4) назив на зоната.
(3) Одлуката   од став (1) на овој член се објавува во "Службен весник на Република

Македонија".
(4) Подрачјето и опфатот на зоната и одобрената Урбанистичка планска документација за

Технолошко индустриската развојна зона која се трансформира, продолжуваат да важат за
индустриската зона што се основа.”

Член  7
Во член 12 по став (2) се додава нов став (3) кој гласи:
“(3)  Со  зоната    трансформирана од  технолошко  индустриска  развојна  зона  во

индустриска зона согласно одлука донесена од Владата на Република Македонија како
оператор  управува  Дирекцијата.”

Ставовите (3) и  (4 ) стануваат ставови (4) и (5).
Во ставот (4 ) кој   станува став (5) алинеја 5, зборовите: "сопственикот на зоната" се

менуваат со  зборовите: "сопственикот на дел од зона и сопственикот на цела зона".
Ставот (5) станува став (6).

Член 8
Во член 28 став (1) точка (9) зборовите: "сопственикот на зоната" се менуваат со

зборовите: "сопственикот на дел од зона и сопственикот на цела зона".

Член  9
Во член 29 став (1) по зборот "сопственикот" се додаваат зборовите: "на дел од зона и

сопственикот на цела зона".
Во став (2) по зборот "сопственикот" се додаваат зборовите: "на дел од зона". По
став (2) се додава нов став (3) кој гласи:
“(3) Сопственикот на цела зона е должен да прибави одобрение за градење на

предвидените  објекти  од  надлежниот  орган  во  рок  од 20  месеци  од  извршената
солемнизација на договорот и е должен земјиштето да го изгради согласно со условите во
објавата во рок од шест години од правосилноста на одобренијата за градење".
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Ставот (3) кој станува став (4) по зборот "сопственикот" се додаваат зборовите: "на дел од
зона и сопственикот на цела зона".

По ставот  (4) се додава нов став (5) кој гласи:
“(5)Сопственикот на цела зона е ослободен од плаќање на надоместок за уредување на

градежното земјиште, согласно со одредбите на Законот за градежното земјиште".

Член  10
Во   член 30 став (2) алинеја 3 зборовите: "сопственикот на зоната" се заменуваат со

зборовите: "сопственикот на дел од зона и сопственикот на цела зона".

Член 11
Во член 31 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
"(2)Во случај кога Владата на Република Македонија е основач на индустриска зона,

операторот на зоната е ослободен од плаќање на надоместок за уредување на градежното
земјиште, согласно со одредбите на Законот за градежното земјиште".

Член 12
Во член 32 став (3) се менува и гласи:
" По исклучок од одредбите на Законот за градење, сопственикот на дел од зона е

должен да прибави одобрение за градење на предвидениот објект од надлежниот орган во рок
од 12 месеци од извршената солемнизација на договорот и е должен земјиштето да го изгради
согласно со условите во објавата во рок од три години од правосилноста на одобрението
за градење".

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
"(4)По исклучок од одредбите на Законот за градење, сопственикот на цела зона е

должен да прибави одобрение за градење на предвидените објекти од надлежниот орган во
рок од 20 месеци од извршената солемнизација на договорот и е должен земјиштето да го
изгради согласно со условите во објавата во рок од шест години од правосилноста на
одобренијата за градење".

Член 13
Во член 34 став (1) по зборот "сопственикот" се додаваат зборовите: "на дел од зона и

сопственикот на цела зона “.
Во став (2) по зборовите: "сопствениците на дел од земјиштето" се додаваат зборовите: "и

сопственикот на цела зона".
Во став (3) по зборовите: "сопствениците" се додаваат зборовите: "на дел од зона и

сопственикот на цела зона".

Член 14
Во член 35 став (1) по зборот "сопствениците" се додаваат зборовите: " на дел од зона и

сопственикот на цела зона".

Член 15
Во член 36 став (3) се менува и гласи:
"Податоците во годишниот извештај за сопствениците на дел од зоната се наведуваат

вкупно и по одделени сопственици во зоната".
По став (3) се додава нов став (4) кој гласи:
"(4)Податоците во годишниот извештај за сопственикот на цела зона се наведуваат во

вкупен износ”.
Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6) и (7).
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Член 16
Во член 37 став (2) точка 4) по зборовите: "сопственикот на дел од зоната" се додаваат

зборовите: "и сопственикот на цела зона".

Член 17
Во член 38   во ставовите (1), (7) и (8)   по зборот "сопствениците" се додаваат

зборовите: " на дел од зона и сопственикот на цела зона".
Во ставовите (2), (3) и (6) по зборот "сопственикот" се додаваат зборовите: "на дел од зона

и сопственикот на цела зона".

Член 18
Во член 39   во ставовите (7), (8), (9), (10) точка 3), и ставовите ( 12 )и (13) по

зборовите: "сопственикот на дел од зоната" се додаваат зборовите: "и сопственикот на
цела зона".

Во ставот (10) точка 1) и ставот ( 11) точка 1) по зборовите: "сопственикот" се додаваат
зборовите: "на дел од зона и сопственикот на цела зона".

Член 19
Преодни и завршни одредби

(1)  Урбанистичко планската  документација  која  се  однесувала  на  технолошко
индустриската развојна зона ќе важи и за индустриска зона која со одлука Владата ја
трансформирала во индустриска зона.

(2) За потребата од градење до и во зоната која е трансформирана согласно став 1 од овој
член  ќе  важи  целокупната  проектна  документација  која  била  изготвена  и  се
однесувала  на  технолошко  индустриската  развојна  зона  која  е  трансформирана  во
индустриска зона.

(3) Одобренијата за градење односно одобренијата за употреба кои биле донесени и се
однесуваат на технолошко индустриска зона ќе продолжат за важат и за индустриската зона
која е трансформирана на начин утврден во став 1 од овој член.

Член 20
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија”.
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