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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1307. 
 Врз основа на член 9 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за градежно земјиште ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 25/13), Зако-
нодавно-правната комисија на Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 18 април 2013 
година, го утврди Пречистениот текст на Законот за 
градежно земјиште. 

Пречистениот текст на Законот за градежно зем-
јиште ги опфаќа: Законот за градежно земјиште 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
17/2011), Законот за изменување и дополнување на За-
конот за градежно земјиште ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 53/2011), Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за градежно земјиште 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
144/2012), Законот за изменување и дополнување на 
Законот за градежно земјиште ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 25/2013) и Исправка на Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за гра-
дежно земјиште ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 153/2012) во кои е означено времето на 
нивното влегување во сила и примена. 

 
Бр. 10 - 1399/2 Претседател 

19 април 2013 година на Законодавно-правната комисија 
Скопје на Собранието на Република 

Македонија, 
 Благородна Дулиќ, с.р. 

__________ 
 

З А К О Н 
ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

 (Пречистен текст) 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат правата и обврските во 

поглед на градежното земјиште, уредувањето на гра-
дежното земјиште, условите и начинот на располагање 
со градежното земјиште, како и други прашања од об-
ласта на градежното земјиште. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

  Стр. 
 приправникот за подобност со ра-

ботата со деца и адолесценти во 
воспитно-образовната дејност во 
основните училишта ............................ 30 

1322. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата ... 31 

1323. Решение за продолжување на важ-
носта на решението за стекнување 
на привремен статус на повластен 
производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи из-
вори на енергија ................................... 32 

 Огласен дел....................................... 1-32 
 

 
1. Градежно земјиште е земјиштето кое е планирано 

со урбанистички план или урбанистичка планска доку-
ментација; 

2. Градежна парцела е дел од градежно земјиште 
чиишто граници се утврдени со урбанистички план или 
урбанистичка планска документација предвидени со 
Законот за просторно и урбанистичко планирање. Гра-
дежната парцела може да се состои од една или од по-
веќе катастарски парцели или од делови на катастарски 
парцели утврдена со урбанистички план или урбанис-
тичка планска документација; 

3. Уредено градежно земјиште е земјиштето на кое 
се изградени објекти на комунална инфраструктура, за-
ради обезбедување на непречен пристап до градежна 
парцела на јавен пат, објекти на водоводна, фекална и 
атмосферска канализација и друга инсталација, со 
приклучоци до градежна парцела; 

4. Објект од траен карактер е објект кој е изграден 
со соодветна документација, согласно со закон и запи-
шан во јавните книги за запишување на правата на нед-
вижностите; 

5. Објект од времен карактер е објект кој е поставен 
со соодветна документација, согласно со закон, со на-
мера таму да остане до реализација на урбанистичкиот 
план или урбанистичката планска документација и 

6. Инфраструктурен објект е подземна или надзем-
на инсталација и градба од областа на сообраќајот, 
електричните инсталации, гасоводи, нафтоводи, водо-
вод и канализација, топлификација, телекомуникации и 
други инсталации. 

  
Член 3 

(1) Градежното земјиште е добро од општ интерес 
за Републиката и ужива посебна заштита на начин и 
под услови утврдени со овој закон. 

(2) Уредувањето на градежното земјиште е дејност 
од јавен интерес. 

 
Член 4 

(1) Градежно земјиште, во смисла на овој закон, е 
изградено и неизградено земјиште, планирано со урба-
нистички план или урбанистичка планска документа-
ција согласно со Законот за просторното и урбанистич-
кото планирање.  

(2) Изградено градежно земјиште е градежното зем-
јиште на кое е изграден објект од траен карактер сог-
ласно со документација утврдена со закон и земјиште-
то што служи за редовна употреба на објектот опфате-
но со границите на градежната парцела. 

 
Член 5 

(1) На градежно земјиште може да се стекнат право 
на сопственост и други стварни права, определени со 
овој и друг закон. 
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(2) На правото на сопственост на градежното зем-
јиште и на другите стварни права се применуваат про-
писите за сопственост и другите стварни права, за до-
говорен залог, за облигационите односи, за запишува-
ње на правата на недвижностите и други прописи. 

 
Член 6 

Сопственоста врз градежното земјиште создава 
права и обврски и служи за доброто на сопственикот и 
на заедницата. 

 
Член 7 

Градежното земјиште може да биде во сопственост 
на Република Македонија, во сопственост на општини-
те, општините во градот Скопје и градот Скопје и во 
сопственост на домашни и странски физички и правни 
лица, под услови утврдени со овој и друг закон. 

 
Член 8 

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа не-
говата површина и се она што со него е трајно поврза-
но, а се наоѓа на површината или под неа, ако со oвој 
или друг закон поинаку не е определено. 

 
Член 9 

(1) Прометот со градежното земјиште е слободен и 
се врши под услови утврдени со овој и друг закон. 

(2) Кога градежното земјиште во сопственост на 
физички и правни лица со урбанистички план или ур-
банистичка планска документација е планирано за гра-
дење на објекти од јавен интерес за Републиката ут-
врден со закон, првенствено право на купување има Ре-
публика Македонија, на начин утврден со закон. 

(3) Кога градежното земјиште во сопственост на 
физички и правни лица со урбанистички план или ур-
банистичка планска документација е планирано за гра-
дење на објекти од јавен интерес од локално значење 
утврден со закон, првенствено право на купување има-
ат општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје, на начин утврден со закон. 

(4) Владата на Република Македонија на предлог на 
органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите кои се однесуваат на управувањето со гра-
дежното земјиште во сопственост на Република Маке-
донија одлучува за понудата за првенствено право на 
купување од ставот (2) на овој член. 

(5) Советот на општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје (во натамошниот текст: сове-
тот) на предлог на градоначалникот одлучува за пону-
дата за првенствено право на купување од ставот (3) на 
овој член. 

 
Член 10 

(1) Објектите изградени на површината на градеж-
ното земјиште, над или под површината, со намена 
трајно да останат, се дел од тоа градежно земјиште се 
додека од него не се одделат, освен ако правно ги одде-
лува од тоа земјиште стварно право или друго право, 
кое носителот на тоа право го овластува на туѓо зем-
јиште да има објект во своја сопственост или ако врз 
основа на концесија или јавно приватно партнерство 
носителот на тоа право го овластува на него да има об-
јект во своја сопственост. 

(2) Времен објект не е дел на градежното земјиште 
и врз основа на времен објект не се стекнува право на 
сопственост и други стварни права врз градежното зем-
јиште. 

II. ПРАВА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
 

1. Права на градежно земјиште во сопственост  
на физички и правни лица 

 
Член 11 

(1) Сопственоста на градежното земјиште на физич-
ки и правни лица вклучува и право на градење на зем-
јиштето, користење на земјиштето, како и право на 
пренесување на правото на градење на други лица, сог-
ласно со овој и друг закон.  

(2) Стекнувањето од ставот (1) на овој член се врши 
врз основа на правно дело или врз основа на закон или 
судска одлука. 

(3) Сопствениците на објекти или посебни делови 
од објект на кои им е пренесено правото на градење 
или користење на земјиштето од страна на сопствени-
кот на земјиштето, се должни наменски да го користат 
земјиштето и не смеат да го користат на начин кој го 
ограничува нормалното користење на другите сопстве-
ници на објектот, односно посебните делови од објек-
тот. 

(4) Физички и правни лица сопственици на посебни 
делови од објект или објект изграден на градежно зем-
јиште во нивна сопственост востановуваат права и об-
врски на заедничка сопственост на градежното земјиш-
те. Заедничката сопственост на градежно земјиште на 
повеќе лица вклучува право на заедничко наменско ко-
ристење на земјиштето кое не може да се дели во рам-
ките на градежна парцела, а се пренесува со правото на 
сопственост на посебниот дел од објектот, односно об-
јектот. 

 
2. Права на градежно земјиште во сопственост на 
општините, општините во градот Скопје и градот 

Скопје 
 

Член 12 
(1) Општините, општините во градот Скопје и гра-

дот Скопје можат да се стекнат со право на сопственос-
т на градежно земјиште од физички и правни лица, по 
претходно донесена одлука од страна на советот. 

(2) Сопственоста на градежното земјиште на оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје, 
вклучува право на градење на земјиштето, користење 
на земјиштето, право на пренесување на правото на 
градење на други лица, како и право на отуѓување на 
градежното земјиште, согласно со овој и друг закон. 

(3) Правото од ставот (2) на овој член се стекнува 
врз основа на правно дело по претходно донесена од-
лука од страна на советот, или врз основа на судска од-
лука. Правното дело го склучува градоначалникот на 
општината, општината во градот Скопје и градот Скоп-
је. 

 
3. Права на градежно земјиште во сопственост  

на Република Македонија 
 

Член 13 
(1) Сите физички и правни лица, општините, оп-

штините во градот Скопје и градот Скопје, можат да го 
користат градежното земјиште во сопственост на Ре-
публика Македонија, наменето за општа употреба. 

(2) Правото на користење на градежното земјиште 
наменето за општа употреба и за локалитети од јавен 
интерес утврдени со закон, Владата на Република Ма-
кедонија може да го пренесе на општините, општините 
во градот Скопје и градот Скопје, јавните претпријати-
ја и други субјекти основани од Владата на Република 
Македонија или Собранието на Република Македонија. 

(3) Начинот и условите на користењето на земјиш-
тето од ставовите (1) и (2) на овој член се определува 
со закон. 
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Член 14 
(1) Со градежното земјиште сопственост на Репуб-

лика Македонија, во име на Република Македонија уп-
равува Владата на Република Македонија. 

(2) Градежното земјиште во сопственост на Репуб-
лика Македонија може да се отуѓи, да се даде на корис-
тење заради давање на концесија или јавно приватно 
партнерство, да се даде под долготраен закуп, под 
краткотраен закуп, да се разменува и на него да се вос-
тановат други стварни права, на начин и под услови ут-
врдени со овој и друг закон. 

 
Член 15 

(1) Градежното земјиште сопственост на Република 
Македонија може да се отуѓува и дава под долготраен 
и краткотраен закуп со јавно наддавање и со непосре-
дна спогодба, доколку со урбанистички план или урба-
нистичка планска документација на градежната парце-
ла не се предвидува изградба на градби од јавен инте-
рес утврдени со закон. 

(2) Градежното земјиште сопственост на Република 
Македонија може да се отуѓува и да се дава под дол-
готраен и краткотраен закуп со јавно наддавање и со 
непосредна спогодба и ако со урбанистички план или 
урбанистичка планска документација на градежната 
парцела се предвидува изградба на градби од јавен ин-
терес утврдени со закон, доколку надлежен државен 
орган се откаже од потребата за изградба на градби од 
јавен интерес утврдени со закон, со одлука на Владата 
на Република Македонија. 

(3) Со јавно наддавање градежното земјиште соп-
ственост на Република Македонија се отуѓува и дава 
под долготраен закуп кога: 

- градежното земјиште во рамките на градежна пар-
цела е во целост сопственост на Република Македонија 
без товари и ограничувања и 

- повеќе од 70% од вкупната површина на градеж-
ната парцела е сопственост на Република Македонија 
без товари и ограничувања. 

(4) Со непосредна спогодба градежното земјиште 
сопственост на Република Македонија се отуѓува во 
следниве случаи: 

- за потребите на верските заедници за изградба на 
верски објекти предвидени со урбанистички план или 
урбанистичка планска документација, по претходно 
добиена согласност од страна на Комисијата за односи 
со верските заедници и религиозните групи, 

- за потребите на дипломатско-конзуларните прет-
ставништва за изградба на дипломатско-конзуларни 
објекти, 

- за оформување на градежна парцела предвидена 
со урбанистички план или урбанистичка планска доку-
ментација доколку лицето има во сопственост повеќе 
од 30% од градежната парцела, 

- на сопствениците на објекти или посебни делови 
од објекти за кои е донесено решение согласно со за-
кон за утврдување на правен статус на бесправен об-
јект врз основа на кое се запишани во јавната книга на 
недвижности, 

- на сопствениците на објекти или посебни делови 
од објекти изградени со градежно-техничка  докумен-
тација  и  запишани во јавната  книга на недвижности 
кои не поседуваат акт за доделување на правото на ко-
ристење на градежното земјиште и 

- на сопствениците на објекти или посебни делови 
од објекти изградени со градежно-техничка документа-
ција на градежно земјиште на кое имаат засновано пра-
во на долготраен закуп, доколку објектите се изградени 
согласно со урбанистички план или урбанистичка 
планска документација и доколку ја имаат исплатено 
закупнината за тековната година и другите давачки кои 
произлегуваат од договорот за долготраен закуп. 

(5) Со непосредна спогодба градежното земјиште 
сопственост на Република Македонија може да се даде 
под долготраен закуп за изградба на објекти од јавен 
интерес утврдени со закон, по претходна согласност од 
Владата на Република Македонија. 

(6) Висината на цената на градежното земјиште 
сопственост на Република Македонија и висината на 
посебните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување и давање под закуп, ја пропишува Владата 
на Република Македонија. 

 
Член 16 

(1) Градежното земјиште во сопственост на Репуб-
лика Македонија, може да се разменува со градежно 
земјиште во сопственост на физички и правни лица на 
кое е предвидено изградба на објекти од јавен интерес 
утврдени со закон. За размената Владата на Република 
Македонија донесува одлука по претходно добиено по-
зитивно мислење од Државното правобранителство на 
Република Македонија. Размената се врши врз основа 
на договор за размена кој го потпишува министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите кои се однесуваат на управување-
то со градежното земјиште во сопственост на Републи-
ка Македонија (во натамошниот текст: министерот). 

(2) Градежното земјиште во сопственост на Репуб-
лика Македонија, може да се разменува со градежно 
земјиште во сопственост на физички и правни лица на 
кое е предвидено изградба на објекти од јавен интерес 
од локално значење утврден со закон. Размената се 
врши врз основа на договор за размена, кој во име на 
Република Македонија го склучува градоначалникот. 

(3) Потребата за размена на земјиштето за изградба 
на објекти од јавен интерес од локално значење од ста-
вот (2) на овој член ја утврдува советот. 

(4) За размената од ставот (2) на овој член, градона-
чалникот е должен пред склучување на договор за раз-
мена да прибави согласност од Владата на Република 
Македонија. Со барањето за согласност се доставува 
одлука на советот за потреба за размена, предлог на 
спогодба за размена со физичко или правното лице, по-
зитивно мислење од Државното правобранителство на 
Република Македонија, извод од урбанистички план 
или урбанистичка планска документација, имотен лист 
и уверение за движење за земјиштето што е предмет на 
размена. 

(5) Размената од ставовите (1) и (2) на овој член се 
врши врз основа на пазарна цена на градежното зем-
јиште, во зависност од зоната, местоположбата и степе-
нот на  уреденоста  на  градежното  земјиште  кое  се  
разменува,  согласно со методологија за процена на 
недвижен имот. 

(6) Договорот за размена од ставовите (1) и (2) на 
овој член, потврден од нотар, се доставува до Агенци-
јата за катастар на недвижности. 

 
Член 17 

(1) Градежното земјиште сопственост на Република 
Македонија за изградба на инфраструктурни објекти се 
дава под долготраен закуп, односно се доделува на 
трајно користење согласно со овој закон, врз основа на 
проект за инфраструктура. 

(2) Градежното земјиште во заштитниот појас на 
патиштата може да се даде под долготраен закуп,  со  
ограничено  право  за  поставување  на  подземни ин-
фраструктурни објекти за заедничка економична упот-
реба согласно со закон, врз основа на проект за ин-
фраструктура, за што се плаќа закупнина. Република 
Македонија ги задржува правата на тоа земјиште да 
можат да се постават и други системи. 
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Член 18 
(1) Цената на градежното земјиште сопственост на 

Република Македонија при отуѓување и закуп се плаќа 
во денари. 

(2) Средствата од отуѓувањето и од закупнината на 
градежното земјиште сопственост на Република Маке-
донија се уплатуваат на посебна сметка во рамките на 
трезорската сметка. Приходите од овие средства се рас-
пределуваат во сооднос 20% за Република Македонија 
и 80% за општините и општините во градот Скопје, во 
зависност од местоположбата на градежното земјиште 
кое е предмет на отуѓување, односно давање под закуп. 

(3) Средствата од ставот (2) на овој член кои се рас-
пределуваат меѓу општините од подрачјето на градот 
Скопје и градот Скопје, се распределуваат во сооднос 
50% за општината од подрачјето на градот Скопје и 
50% за градот Скопје. 

(4) По исклучок од ставот (2) на овој член средства-
та од отуѓувањето и закупнината на градежното зем-
јиште сопственост на Република Македонија наменето 
за изградба на технолошки индустриски развојни зони 
се уплатуваат на посебна сметка во рамките на трезор-
ската сметка. Приходите од овие средства се распреде-
луваат во сооднос 20% за Република Македонија и 80% 
за Дирекцијата за технолошки индустриски развојни 
зони (во натамошниот текст: ДТИРЗ). 

(5) Обврзници издадени од страна на Република 
Македонија за исплата на депонирани девизни влогови 
на граѓаните по кои гарант е Република Македонија и 
обврзници од денационализацијата, можат да се корис-
тат за плаќање на градежното земјиште при отуѓување-
то во висина од 20% од вкупниот износ, а останатите 
80% се плаќаат на посебна сметка во рамките на тре-
зорската сметка. 

 
Член 19 

Рок за прибавување на одобрение за градење и рок 
за изградба на градбата утврден во Законот за градење, 
се предвидува само во договорите за отуѓување или да-
вање под долготраен закуп на градежно земјиште соп-
ственост на Република Македонија по пат на јавно на-
давање. 

 
4. Право на користење на градежно земјиште  
за концесија или јавно приватно партнерство 
 

Член 20 
(1) Заради давање на концесија или јавно приватно 

партнерство согласно со закон за изградба на објекти 
или вршење на дејности односно давање на услуги, 
градежно земјиште сопственост на Република Македо-
нија се дава на користење за период за кој се доделува 
концесијата или јавното приватно партнерство. 

(2) Правото од ставот (1) на овој член престанува со 
истекот на периодот за кој е доделена концесијата или 
јавното приватно партнерство или по престанок на 
концесијата или јавното приватно партнерство. 

(3) Владата на Република Македонија на барање на 
општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје заради спроведување на постапки за концесија 
или јавно приватно партнерство, како и на барање на 
други субјекти кои согласно со закон имаат право да 
спроведуваат постапки за јавно приватно партнерство, 
може да им даде на користење градежно земјиште соп-
ственост на Република Македонија. 

(4) Владата на Република Македонија донесува од-
лука за давањето на користење на градежното земјиш-
тето од ставот (3) на овој член. 

5. Право на долготраен закуп 
 

Член 21 
(1) На градежно земјиште може да се заснова право 

на долготраен закуп во корист на домашни и странски 
физички и правни лица. 

(2) Закупот од ставот (1) на овој член може да трае 
најмалку пет, а најмногу 99 години. 

 
Член 22 

(1) Носител на право на долготраен закуп на гра-
дежно земјиште е лице во чија корист правото е засно-
вано или преминало на него, врз основа на правно дело 
или судска одлука. 

(2) Носителот на правото на долготраен закуп е 
должен на сопственикот на градежното земјиште да му 
плаќа закупнина. 

 
Член 23 

Правото на долготраен закуп на градежно земјиште 
е право на туѓо градежно земјиште што го овластува 
неговиот носител на површината на тоа земјиште или 
под неа да изгради сопствен објект, а сопственикот на 
земјиштето е должен тоа да го трпи. 

 
Член 24 

(1) Носителот на правото на долготраен закуп на 
градежно земјиште е сопственик на објектот изграден 
на тоа градежно земјиште, а во поглед на градежното 
земјиште на кое е засновано право на долготраен закуп 
има права и обврски на плодоуживател. 

(2) Секоја одредба од договорот спротивна на ста-
вот (1) од овој член е ништовна. 

 
Член 25 

Измена на содржината на правото на долготраен за-
куп може да се врши само во согласност со сопствени-
кот на оптовареното градежно земјиште, а ако со тоа 
би се променил дотогашниот начин на вршење на оста-
натите стварни права на оптовареното градежно зем-
јиште, тогаш и во согласност со носителите на тие пра-
ва, на начин определен за засновање на право на дол-
готраен закуп врз основа на правно дело. 

 
Член 26 

Правото на долготраен закуп на градежно земјиште 
не може да се оддели од градежното земјиште што го 
оптоварува и секое лице кое на која и да е правна осно-
ва ќе стекне право на сопственост на оптовареното зем-
јиште, стекнато земјиште оптоварено со право на дол-
готраен закуп, ако со закон поинаку не е определено. 

 
Член 27 

(1) Правото на долготраен закуп на градежно зем-
јиште може да се отуѓи и да се наследи, со закон или со 
договор за долготраен закуп, доколку со закон или со 
договор поинаку не е определено. 

(2) Правото на долготраен закуп на градежно зем-
јиште може да се оптовари со службеност, заложно 
право и реални товари. 

(3) Објектот кој е изграден врз основа на правото на 
долготраен закуп на градежно земјиште, се пренесува, 
наследува и оптоварува заедно со правото на долготра-
ен закуп. 

 
Член 28 

Правото на долготраен закуп се стекнува врз основа 
на правно дело со изведување од правото на сопстве-
ност на градежното земјиште, кое со тоа се оптоварува, 
на начин определен со овој и друг закон. 
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Член 29 
(1) Правото на долготраен закуп на градежно зем-

јиште во сопственост на физички и правни лица се 
стекнува со договор и со одлука на суд. 

(2) Правото на долготраен закуп на градежно зем-
јиште сопственост на Република Македонија се стекну-
ва со договор и акт на државен орган согласно закон. 

  
Член 30 

(1) Договорот за давање на градежно земјиште на 
долготраен закуп се склучува во писмена форма. 

(2) Со договорот, правото на долготраен закуп на 
градежно земјиште може да се ограничи на секој начин 
што е возможен, допуштен и не е спротивен на приро-
дата на тоа право. 

(3) Кога градежното земјиште е во сосопственост 
или во заедничка сопственост, право на долготраен за-
куп може да се стекне само ако за тоа се согласат сите 
сосопственици, односно заеднички сопственици. 

 
Член 31 

(1) Правото на долготраен закуп на градежно зем-
јиште се запишува во јавната книга на недвижностите 
како посебно право. 

(2) Кога на земјиштето се запишани и други права 
освен правото на сопственост, за стекнување на дол-
готрајниот закуп е потребна согласност од носителите 
на тие права доколку со тоа би се нарушиле нивните 
права. Објектот изграден врз основа на правото на дол-
готраен закуп ќе се запише во јавната книга на недвиж-
ности, како објект изграден на земјиште оптоварено со 
право на долготраен закуп. 

 
Член 32 

(1) Правото на долготраен закуп на градежно зем-
јиште може со одлука на суд да се стекне во постапка 
за делба на имотот и во оставинска постапка, кога су-
дот може во таа постапка да заснова службеност, како 
и во други случаи определени со закон. 

(2) На стекнувањето право на долготраен закуп на 
градежно земјиште со одлука на суд на соодветен на-
чин се применуваат одредбите од Законот за сопстве-
ност и другите стварни права кои се однесуваат за зас-
новање на службеност со одлука на суд. 

 
Член 33 

(1) На преносот на правото на долготраен закуп на 
градежно земјиште на соодветен начин се применуваат 
одредбите за стекнување на право на сопственост на 
недвижности врз основа на правно дело, одлука на суд 
и наследување, ако со закон поинаку не е определено. 

(2) Со правото на долготраен закуп на градежно 
земјиште истовремено се пренесува и правото на соп-
ственост на објектот изграден на земјиштето врз осно-
ва на право на долготраен закуп. 

(3) Договорот склучен спротивно на ставот (2) од 
овој член е ништовен. 

 
Член 34 

Правото на долготраен закуп на градежно земјиште 
додека објектот не е изграден и откако е изграден, се 
заштитува согласно со Законот за сопственост и други-
те стварни права. 

 
Член 35 

(1) Правото на долготраен закуп на градежно зем-
јиште престанува со пропаѓање на објектот, откажува-
ње од правото од страна на носителот на правото на 
долготраен закуп и со исполнување на условите за рас-
кинување на договорот. 

(2) Престанокот на правото на долготраен закуп на 
градежно земјиште се запишува во јавната книга на 
недвижностите врз основа на писмена изјава дадена од 

договорните страни или по завршување на рокот и про-
изведува правно дејство од денот на запишувањето во 
јавната книга на недвижностите. 

(3) Во случаите кога правото на долготраен закуп 
на градежно земјиште престанува со пропаѓање на об-
јектот, запишувањето на престанокот во јавната книга 
на недвижности се врши врз основа на записник изгот-
вен од страна на комисија формирана од надлежната 
општина и изготвен геодетски елаборат. 

 
Член 36 

(1) На престанокот на правото на долготраен закуп 
на градежно земјиште со пропаѓање на објектот, соод-
ветно се применуваат одредбите за престанок на право-
то на сопственост со пропаѓање на ствари од Законот 
за сопственост и другите стварни права. 

(2) На престанокот на правото на долготраен закуп 
на градежно земјиште со откажување и со исполнува-
ње на условите за раскинување на договорот, соодвет-
но се применуваат одредбите од Законот за облигацио-
ните односи. 

 
Член 37 

(1) Правото на долготраен закуп на градежно зем-
јиште на кое бил изграден објектот кој потоа е униш-
тен до таа мера што да не може да се употребува за 
целта за која бил наменет, е основа за раскинување на 
договорот, ако во рок од три години од уништувањето, 
не биде повторно изграден барем во мера колку е неоп-
ходно да може да се употребува за целта за која бил на-
менет. 

(2) Рокот од ставот (1) на овој член почнува да тече 
од првиот ден од годината што следи по годината кога 
објектот е уништен, но не тече додека постојат окол-
ностите под кои застанува да тече рокот за одржувачка. 

 
Член 38 

(1) Со истекот на рокот на договорот за долготраен 
закуп, она што со тоа право било правно одвоено со 
земјиштето, станува прирасток на градежното земјиш-
те, односно сопственост на сопственикот на земјиште-
то. 

(2) По истек на договорот за долготраен закуп об-
јектите стануваат сопственост на сопственикот на зем-
јиштето, освен ако поинаку не е утврдено во договор за 
долготраен закуп. 

(3) На односот меѓу сопственикот на градежното 
земјиште и лицето на кое му престанало правото се 
применуваат одредбите од Законот за сопственост и 
други стварни права, со кои се уредуваат односите по 
престанокот на правото на плодоуживање, ако со прав-
ното дело не е нешто друго определено. 

 
Член 39 

(1) Другите стварни права со кои било оптоварено 
правото на долготраен закуп на градежно земјиште 
престануваат со престанок на тоа право, ако со правно-
то дело не е нешто друго определено. 

(2) Другите стварни права во корист и на товар на 
правото на долготраен закуп на градежно земјиште за-
едно со објектот, остануваат како востановени стварни 
права во корист, односно на товар на градежното зем-
јиште заедно со објектот, со дотогашниот ред на првен-
ство. 

 
6. Право на краткотраен закуп 

 
Член 40 

(1) На градежно земјиште сопственост на Републи-
ка Македонија може да се заснова право на краткотра-
ен закуп во корист на домашни и странски физички и 
правни лица, согласно со одредбите од овој закон, кој 
може да трае најмногу до пет години. 
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(2) Градежно неизградено земјиште може да се даде 
под краткотраен закуп, заради поставување на времени 
објекти согласно со Законот за градење. 

(3) Градежно изградено и неизградено земјиште мо-
же да се даде под краткотраен закуп,  заради  организи-
рање  на  градилиште  врз  основа  на  проект  за под-
готвителни работи пропишан согласно со Законот за 
градење. 

(4) Градежно земјиште предвидено со урбанистич-
ки план или урбанистичка планска документација за 
плажи, може да се даде под краткотраен закуп. 

 
Член 41 

(1) На градежно изградено земјиште може да се по-
ставува урбана опрема под услови и на начин утврдени 
со Законот за градење, Законот за локалната самоупра-
ва и Законот за градот Скопје. 

(2) На градежно неизградено земјиште може да се 
поставуваат времени објекти под услови и на начин ут-
врдени со Законот за градење, Законот за локалната са-
моуправа и Законот за градот Скопје. 

(3) На градежното неизградено и изградено земјиш-
те сопственост на Република Македонија работите што 
се однесуваат на поставување и отстранување на урба-
на опрема и времени објекти ги вршат општините, оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје. 

(4) Поставувањето на опремата од ставот (1) на овој 
член се врши врз основа на програма за поставување на 
урбана опрема донесена од страна на општините, оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје. 

(5) Поставувањето на објектите од ставот (2) на 
овој член се врши врз основа на Програма за поставу-
вање на времени објекти донесена од страна на општи-
ните, општините во градот Скопје и градот Скопје, која 
содржи графички и текстуален дел, а на која претходно 
дава согласност органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите кои се однесуваат на управува-
њето со градежното земјиште во сопственост на Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 41-а 

На градежно земјиште предвидено со урбанистички 
план или урбанистичка планска документација за пла-
жи, може да се поставува урбана опрема согласно со 
урбанистичко-техничка документација за уредување на 
плажа одобрена од градоначалник на општината, од-
носно градоначалникот на градот Скопје. Урбанистич-
ко-техничката документација за уредување на плажа е 
составен дел на договорот за краткотраен закуп на гра-
дежно земјиште. 

 
7. Право на трајно користење 

 
Член 42 

(1) Градежното земјиште сопственост на Република 
Македонија наменето за изградба на објекти за потре-
бите на државните органи, јавните претпријатија и дру-
ги субјекти основани од Владата на Република Македо-
нија или Собранието на Република Македонија, општи-
ните, општините во градот Скопје и градот Скопје се 
дава правото на трајно користење на истите. 

(2) Правото на трајно користење од ставот (1) на 
овој член се дава без надоместок и не смее да се прене-
сува на трети лица. 

(3) Владата на Република Македонија донесува од-
лука за давање на правото на трајно користење од ста-
вот (1) на овој член. 

(4) Јавните претпријатија и други субјекти основа-
ни од Владата на Република Македонија или Собрание-
то на Република Македонија, врз основа на правото од 
ставот (1) на овој член можат да спроведат постапка за 
јавно приватно партнерство по претходна согласност 
на Владата на Република Македонија. 

(5) Општините, општините во градот Скопје и гра-
дот Скопје врз основа на правото од ставот (1) на овој 
член можат да спроведат постапка за концесија или 
јавно приватно партнерство по претходна согласност 
на Владата на Република Македонија. 

 
Член 43 

(1) Градежното неизградено земјиште сопственост 
на Република Македонија кое со урбанистички план 
или урбанистичка планска документација е планирано 
за гробишта, може да се даде на трајно користење на 
општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје без надомест заради изградба на гробишта. 

(2) Градежното неизградено земјиште во сопстве-
ност на физички и правни лица кое со урбанистички 
план или урбанистичка планска документација е пла-
нирано за гробишта се одзема во корист на општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје согласно 
со Законот за експропријација, при што надоместокот 
за експропријација е на товар на општините, општини-
те во градот Скопје и градот Скопје. 

 
8. Службеност и реален товар 

 
Член 44 

(1) На градежно земјиште може да се засноваат 
стварни и лични службености во согласност со Законот 
за сопственост и другите стварни права. 

(2) На градежно земјиште сопственост на физички 
и правни лица може да се заснова реален товар. 

 
9. Хипотека 

 
Член 45 

На градежно земјиште во сопственост на физички и 
правни лица и во сопственост на општините, општини-
те во градот Скопје и градот Скопје може да се заснова 
судска, законска и договорна хипотека, согласно со За-
конот за сопственост и другите стварни права и Зако-
нот за договорен залог. 

 
III. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ОТУЃУВАЊЕ, ДАВА-
ЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН И КРАТКОТРАЕН ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 46 
(1) Постапките за отуѓување и давање под долгот-

раен и краткотраен закуп на градежно земјиште соп-
ственост на Република Македонија, во име на Републи-
ка Македонија ги водат општините, општините во гра-
дот Скопје и градот Скопје, секоја на своето подрачје 
утврдено со закон, освен постапката за отуѓување на 
градежно земјиште сопственост на Република Македо-
нија за потребите на дипломатско-конзуларните прет-
ставништва за изградба на дипломатско-конзуларни 
објекти, и постапката за отуѓување и давање под дол-
готраен и краткотраен закуп на градежно земјиште кое 
се наоѓа на подрачје на две или повеќе општини. 

(2) Постапките од ставот (1) на овој член ги води 
градот Скопје, доколку градежното земјиште е на под-
рачје на две или повеќе општини во градот Скопје или 
доколку истото е од интерес на градот Скопје, утврден 
со Законот за градот Скопје. 

(3) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член, 
постапката за отуѓување и давање под долготраен за-
куп на  градежното земјиште кое согласно со урбанис-
тички план или урбанистичка планска документација е 
планирано за изградба на технолошки индустриски 
развојни зони, ја спроведува ДТИРЗ, согласно со овој и 
друг закон. 
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(4) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член 
постапката за отуѓување и давање по долготраен закуп 
на градежното земјиште кое согласно со урбанистички 
план или урбанистичка планска документација е пла-
нирано за изградба на туристички развојни зони и ав-
токампови ја спроведува Агенцијата за промоција и 
поддршка на туризмот, согласно со Законот за турис-
тички развојни зони, односно Законот за автокампови. 

(5) По исклучок од членот 18 став (2) од овој закон, 
приходите од средствата од отуѓувањето и закупнината 
на градежното земјиште сопственост на Република Ма-
кедонија наменето за изградба на туристички развојни 
зони се распределуваат согласно со Законот за турис-
тички развојни зони, а за автокампови согласно со За-
конот за автокампови. 

(6) За градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија кое се отуѓува и дава под долготраен за-
куп, а кое со урбанистички план или урбанистичка 
планска документација е наменето за изградба на об-
јекти од прва категорија согласно со Законот за граде-
ње, Владата на Република Македонија по предлог на 
општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје, дава согласност за отуѓување или давање под 
закуп на предметното градежно земјиште. 

(7) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член 
во случаите кога општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје не ги исполнат условите сог-
ласно со членот 89 од овој закон и доколку органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите кои 
се однесуваат на управувањето со градежното земјиш-
те во сопственост на Република Македонија го преземе 
водењето на постапката согласно со овој закон, поста-
пката ја води органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите кои се однесуваат на управување-
то со градежното земјиште во сопственост на Републи-
ка Македонија. Постапката за отуѓување и давање на 
градежно земјиште под долготраен и краткотраен за-
куп по пат на јавно наддавање ја води Комисијата за 
спроведување на постапка за јавно наддавање составе-
на од пет члена формирана од министерот. 

(8) Градежно земјиште на кое има поставено време-
ни објекти е предмет на отуѓување и давање под закуп 
по пат на јавно наддавање и со непосредна спогодба, 
доколку за времениот објект е донесено решение за не-
гово отстранување. 

 (9) Градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија на кое има поставено објекти сопственост 
на Република Македонија, за кои постои опасност од 
уривање и е донесено одобрение за отстранување, е 
предмет на отуѓување и давање под закуп по пат на јав-
но наддавање и со непосредна спогодба, доколку купу-
вачот, односно закупецот на градежното земјиште пре-
земе обврска со договорот за отуѓување, односно дол-
готраен закуп да го отстрани објектот. 

 
1. Отуѓување и давање под долготраен закуп на градеж-

но земјиште сопственост на Република Македонија  
по пат на јавно наддавање 

 
Член 47 

(1) Постапката за отуѓување и давање под долготра-
ен закуп на градежно земјиште сопственост на Репуб-
лика Македонија по пат на јавно наддавање, се спрове-
дува согласно со одредбите од овој закон, со електрон-
ско јавно наддавање (во натамошниот текст: јавно над-
давање), со претходно дадена објава од страна на Ко-
мисијата за спроведување на постапки за јавно надда-
вање (во натамошниот текст: Комисијата), во: 

- два дневни весника кои се издаваат на македонски 
јазик, а излегуваат најмалку три месеци пред денот на 
објавувањето на објавата, 

- еден дневен весник кој се издава на јазикот што го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат 
службен јазик различен од македонскиот јазик во оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје 
на чие подрачје сe наоѓа градежното земјиште предмет 
на објавата, а излегува најмалку три месеци пред денот 
на објавувањето на објавата и 

- во “Службен весник на Република Македонија“. 
(2) Објавата од ставот (1) на овој член опфаќа нај-

малку една половина од една страна на печатениот ме-
диум. 

 (3) По однос на пресметување на роковите утврде-
ни во членот 50 од овој закон предвид се зема денот на 
објавувањето на објавата во дневен весник. 

 (4) Минималните технички стандарди и услови во 
поглед на опремата (хардверот), како и функционал-
носта на софтверот за електронското јавно наддавање 
ги пропишува Владата на Република Македонија по 
предлог на министерот. 

 
Член 47-a 

(1) Кога Република Македонија е сосопственик на 
повеќе од 70% од вкупната површина на градежната 
парцела, пред започнување на постапка за јавно нада-
вање, органот што ја води постапката за јавно наддава-
ње, со подавка преку нотар ќе го понуди делот на гра-
дежното земјиште сопственост на Република Македо-
нија на другите сосопственици на катастарски парцели 
од кои е формирана градежната парцела предмет на 
отуѓување или давање под долготраен закуп, по прет-
ходно добиена согласност од Владата на Република 
Македонија по цена на градежното земјиште определе-
на од овластен проценувач согласно со Методологијата 
за процена на вредноста на недвижен имот. 

(2) Доколку сосопствениците се заинтересирани за 
земјиштето од ставот (1) на овој член отуѓувањето и 
давањето под долготраен закуп се врши врз основа на 
договор, на кој е дадено позитивно мислење од Држав-
ното правобранителство на Република Македонија. 

(3) Доколку сосопствениците не се заинтересирани 
за земјиштето од ставот (1) на овој член, градежното 
земјиште сопственост на Република Македонија може 
да биде предмет на отуѓување или давање под долгот-
раен закуп со јавно наддавање согласно со овој за-
кон.Објавата за отуѓување или давање под долготраен 
закуп на земјиштето содржи обврска идниот купувач, 
односно закупец да ги реши имотно правните односи 
за останатата површина од градежната парцела соп-
ственост на други лица, согласно со закон. 

 
Член 48 

За градежното земјиште сопственост на Република 
Македонија кое е предмет на објавата, можат да се 
пријават за учество сите заинтересирани домашни и 
странски физички и правни лица кои можат да се стек-
нат со сопственост на градежно земјиште на територија 
на Република Македонија согласно со закон, кои ги ис-
полнуваат условите дадени во објавата. 

 
Член 49 

(1) Објавата за отуѓување, односно за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија задолжително ги содржи след-
ните податоци за: 

- градежното земјиште кое е предмет на отуѓување 
или долготраен закуп (намена, површина на градежна 
парцела, катастарски парцели кои се опфатени со гра-
дежната парцела, површина за градба, бруто изградена 
површина, коефициент на искористеност, процент на 
изграденост, катност и/или висина, и друго), 
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- почетната цена по метар квадратен за градежното 
земјиште кое е предмет на отуѓување, односно почетна 
цена по метар квадратен за годишна закупнина за гра-
дежното земјиште кое се дава под долготраен закуп, 

- рокот за поднесување и начинот на поднесување 
на пријавите за учество на јавното наддавање, 

- времето на започнување и времетраењето на јав-
ното наддавање, 

- условите за учество на јавно наддавање за стран-
ските физички и правни лица, 

- депозитот за учество на јавното наддавање кој из-
несува од 10% до 30% од вкупната почетна цена за оту-
ѓување, односно од 10% до 30% од вкупната почетна 
годишна закупнина кога земјиштето се дава под дол-
готраен закуп, како и сметка на која се уплатува депо-
зитот, 

- обврската на најповолниот понудувач да ги упла-
ти средствата во рок од 15 дена од денот на приемот на 
писменото известување за избор, во спротивно нема да 
се пристапи кон склучување на договор, а депонирани-
те средства на најповолниот понудувач нема да му би-
дат вратени и истиот нема да може да учествува на се-
кое идно јавно наддавање за предметната градежна 
парцела, 

- рокот за прибавување на одобрение за градење, 
како и рокот за изградба на објектот согласно со Зако-
нот за градење, 

 - минималниот процент кој треба да биде изграден 
од вкупно развиената површина за градење, доколку на 
градежната парцела е предвидена изградба на повеќе 
од еден објект, 

- начинот и постапката за спроведување на наддава-
њето (начин на легитимирање на учесниците на јавно 
наддавање, потребен број на учесници согласно со за-
кон, минималниот чекор на зголемување на вредност 
по метар квадратен на градежното земјиште, дефини-
рање на почетокот и крајот на јавното наддавање, ро-
кот за уплата на најповолната понуда, рокот за враќање 
на уплатениот депозит, обврски за исплата на данокот 
на промет, обврска за трошоци за солемнизација на до-
говорот и право на приговор), 

- интернет страницата на која ќе се врши јавното 
наддавање и 

- други обврски што треба да ги исполни најповол-
ниот понудувач, кои би биле утврдени со договорот за 
отуѓување, односно давање под долготраен закуп. 

(2) Објавата од ставот (1) на овој член ја изготвува 
и ја дава за објавување Комисијата. 

(3) Претседателот и членовите на Комисијата се 
должни да ја изготват објавата согласно со ставот (1) 
од овој член. 

 
Член 50 

(1) Комисијата е должна во објавата од членот 49 на 
овој закон да утврди рок за поднесувањето на пријава-
та за учество на јавното наддавање. 

(2) Рокот од ставот (1) на овој член не може да биде 
пократок од 20 календарски дена ниту подолг од 60 де-
на сметајќи од денот на објавувањето на објавата до де-
нот на поднесувањето на пријави и тоа за земјиште со 
намена за: 

- индивидуално домување не може да биде покра-
ток од 20 дена ниту подолг од 40 дена, 

- колективно домување не може да биде пократок 
од 30 дена ниту подолг од 60 дена, 

- комерцијални и деловни објекти не може да биде 
пократок од 30 дена ниту подолг од 60 дена, 

- стопански и производни објекти не може да биде 
пократок од 30 дена ниту подолг од 60 дена, 

- објекти на јавни институции не може да биде пок-
раток од 30 дена ниту подолг од 60 дена, 

- објекти за спорт и рекреација не може да биде 
пократок од 30 дена ниту подолг од 60 дена и 

- инфраструктурни објекти не може да биде покра-
ток од 30 дена ниту подолг од 40 дена. 

 
Член 51 

Доколку објавата за отуѓување или давање под дол-
готраен и краткотраен закуп на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија, содржи посеб-
ни дополнителни услови, општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје се должни пред објаву-
вањето да обезбедат согласност за објавување на иста-
та од органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите кои се однесуваат на управувањето со  гра-
дежното земјиште  во  сопственост  на  Република Ма-
кедонија, кој во рок од пет дена од денот на приемот на 
барањето ќе се произнесе по истото. Доколку не се 
произнесе во рок од пет дена одговорот ќе се смета за 
позитивен. 

 
Член 52 

(1) Општините, општините во градот Скопје и гра-
дот Скопје се должни да спроведат постапка за отуѓу-
вање или давање под долготраен и краткотраен закуп 
по пат на јавно наддавање на градежното земјиште во 
сопственост на Република Македонија и во рок од 15 
дена од денот на приемот на комплетна документација 
од страна на органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите кои се однесуваат на управување-
то со градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, да дадат објава во дневни печатени весни-
ци. 

(2) Органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите кои се однесуваат на управувањето со 
градежно земјиште сопственост на Република Македо-
нија при доставувањето на документацијата од ставот 
(1) на овој член доставува и предлог на објава кој може 
да содржи и посебни дополнителни услови согласно со 
закон. 

(3) Доколку општините, општините во градот Скоп-
је и градот Скопје не постапат согласно со ставовите 
(1) и (2) од овој член, постапката за отуѓување или да-
вање под долготраен и краткотраен закуп по пат на јав-
но наддавање ја спроведува органот на државната уп-
рава надлежен за вршење на работите кои се однесува-
ат на управувањето со градежното земјиште  во  соп-
ственост  на  Република Македонија. 

(4) Доколку општините, општините во градот Скоп-
је и градот Скопје по прв пат не извршат отуѓување, 
давање под долготраен или краткотраен закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Македонија, 
а по барање на органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите кои се однесуваат на управува-
њето со градежното земјиште во сопственост на Репуб-
лика Македонија, можат да извршат отуѓување на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Македонија 
по пат на јавно наддавање без посебни дополнителни 
услови. 

 
Член 53 

Посебни дополнителни услови кои можат да се 
предвидат во објавата се: 

- висина на годишен обрт на капитал на правното 
лице кое ќе се пријави за учество на јавното наддавање, 
односно на основачот на правното лице, доколку прав-
ното лице кое ќе се пријави за учество на јавното над-
давање е правно лице регистрирано во Република Ма-
кедонија, основано од страна на странско правно лице, 

- број на изградени објекти или објекти во сопстве-
ност на правното лице кое ќе се пријави за учество на 
јавното наддавање, односно на основачот на правното 
лице, доколку правното лице кое ќе се пријави за учес-
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тво на јавното наддавање е правно лице регистрирано 
во Република Македонија, основано од страна на 
странско правно лице во зависност од намената на зем-
јиштето предмет на јавната објава,  

- број на вработени лица во правното лице кое ќе 
учествува на јавното наддавање, односно на основачот 
на правното лице, доколку правното лице кое ќе се 
пријави за учество на јавното наддавање е правно лице 
регистрирано во Република Македонија, основано од 
страна на странско правно лице, 

 - банкарска гаранција за сериозност на понудата 
и/или банкарска гаранција за изградба на објектот сог-
ласно со намената во урбанистичко планската доку-
ментација, 

- урбанистичко архитектонски услови, 
- број на лица кои по изградбата на стопански об-

јект ќе бидат вработени, 
- правно лице да котира на една од познатите свет-

ски берзи или да е правно лице кое е контролирано од 
регулаторно тело и 

- правно лице односно основачот на правното лице, 
доколку правното лице кое ќе се пријави за учество на 
јавното наддавање е правно лице регистрирано во Ре-
публика Македонија, основано од страна на странско 
правно лице, да поседува соодветна лиценца или да е 
специјализирано за изградба на објекти предмет на јав-
ната објава. 

 
Член 53-а 

Странското правно лице од членот 53 алинеи 1, 2, 3 
и 8 од овој закон мора да биде доминантен сопственик 
во правното лице регистрирано во Република Македо-
нија од моментот на пријавување за учество на јавно 
наддавање, па се до моментот на исполнување на об-
врските од договорот за отуѓување, односно давање 
под долготраен закуп на градежно земјиште по пат на 
јавно наддавање. 

 
Член 54 

(1) Исправка на објавата врши Комисијата најдоцна 
15 дена пред истекот на последниот ден за поднесува-
ње на пријавата за учество на јавното наддавање наве-
ден во објавата и истата се објавува во печатените вес-
ници во кои е објавена и објавата. Доколку до момен-
тот на исправката се пријавиле лица за учество за јавно 
наддавање, Комисијата е должна да ги извести за ис-
правката. 

(2) Исправката од ставот (1) на овој член, Комисија-
та е должна да ја објави во истите дневни печатени вес-
ници во кои е објавена објавата, на најмалку половина 
страна од дневниот печатен весник, како и во “Служ-
бен весник на Република Македонија“. 
 

Член 55 
(1) Учеството на јавното наддавање заинтересира-

ните правни и физички лица го потврдуваат со подне-
сување на писмена пријава за учество на јавно наддава-
ње во која се наведени податоците за која градежна 
парцела се однесува пријавата, за подносителот на при-
јавата, како и за трансакциона или жиро-сметка на која 
ќе биде вратен депозитот за учество на јавното надда-
вање. 

(2) Доколку предмет на објавата се повеќе градеж-
ни парцели, а учесникот е заинтересиран за повеќе од 
една градежна парцела, се поднесува поединечна при-
јава за секоја градежна парцела за која се уплатува и 
посебен депозит. 

 
Член 56 

(1) Постапката за јавно наддавање ја спроведува ко-
мисија за спроведување на постапките за јавно надда-
вање формирана од градоначалникот на општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје. 

(2) Во зависност од видот и значењето на објектите 
кои ќе се градат на земјиштето што е предмет на јавно-
то наддавање, комисијата се состои од три до девет 
члена од кои еден е претседател. Претседателот и нај-
малку две третини од вкупниот број на членовите на 
комисијата е потребно да имаат овластување за водење 
на постапка за отуѓување и давање под закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Македонија 
(во натамошниот текст: овластување). 

(3) Во општините во градот Скопје еден од члено-
вите на комисијата треба да биде претставник од гра-
дот Скопје. 

 (4) Во работењето на комисијата може да учеству-
ва и едно надворешно лице со високо образование од 
областа на економијата, правото или техничките науки. 

(5) За секоја спроведена постапка за јавно наддава-
ње, комисијата е должна да изготви извештај и истиот 
потпишан од претседателот и членовите на комисијата, 
го доставува до градоначалникот. 

(6) Врз основа на извештајот од ставот (5) на овој 
член, градоначалникот склучува договор со најповол-
ниот понудувач од јавното наддавање. 

(7) Од објавувањето на објавата, па се до моментот 
на започнување на јавното наддавање, комисијата со 
заклучок може да ја запре постапката за јавно наддава-
ње, доколку настанат непредвидени околности кои би 
го оневозможиле водењето на постапката за отуѓување 
или давање под закуп на градежното земјиште сопстве-
ност на Република Македонија по пат на јавно наддава-
ње. Донесениот заклучок е основ за поништување на 
објавата за што комисијата донесува решение. Доколку 
објавата се поништи пред истекот на крајниот рок за 
доставување на пријавите за учество, комисијата го об-
јавува заклучокот во истите печатени медиуми во кои е 
објавена објавата, на најмалку една четвртина од една 
страна на печатениот медиум и во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Член 57 

(1) Пријавата за учество на јавното наддавање треба 
да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени 
во објавата за јавно наддавање, на начин и во форма ка-
ко што е предвидено во самата објава. 

(2) Комисијата по приемот на пријавите од подно-
сителите на пријавите, утврдува дали пријавите се дос-
тавени во определениот рок и дали истите се комплети-
рани во согласност со условите од објавата. 

(3) Комисијата ги известува подносителите на при-
јавите за комплетираноста на истите по електронски 
пат, во рок од три дена од денот на поднесувањето на 
понуди, при што на подносителите на пријавите кои 
доставиле комплетна документација им доставува и ко-
рисничко име и шифра за учество на јавното наддава-
ње, а на подносителите на пријавите кои не доставиле 
комплетна документација им доставува известување со 
образложение дека истите нема да учествуваат на јав-
ното наддавање. 

(4) Подносителите на пријави кои доставиле ком-
плетирани пријави за учество на јавното наддавање 
согласно со објавата, на денот на спроведување на јав-
ното наддавање, се регистрираат на интернет страница-
та наведена во објавата со корисничкото име и шифра-
та за учество на јавното наддавање, по што имаат пра-
во да учествуваат на јавното наддавање. 

 
Член 58 

(1) Учесници на јавното наддавање се подносители-
те на пријави кои доставиле комплетна документација 
и се регистрирале на интернет страницата наведена во 
објавата. 
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(2) Јавното наддавање ќе се одржи доколку учесни-
ците ги исполнуваат условите дадени во објавата. Јав-
ното наддавање ќе се одржи доколку по објавата се 
пријавил и само еден учесник кој ги исполнува услови-
те дадени во објавата и ја наддаде почетната цена. 

 
Член 59 

(1) Депозитот за учество на јавно наддавање се вра-
ќа на подносителот на пријавата за учество на јавното 
наддавање, во целост, во рок од 15 дена од денот на од-
ржувањето на јавното наддавање. 

(2) Депозитот за учество на јавно наддавање на нај-
поволниот понудувач му се враќа намален за процент 
од 10%, одреден за трошоци на постапката, во рок од 
15 дена од денот на уплатата на вкупната сума пости-
гната на јавното наддавање за отуѓување на градежно-
то земјиште, односно за едногодишна закупнина. 

 
Член 60 

(1) Јавното наддавање започнува со објавување на 
почетната цена на земјиштето кое е предмет на објава-
та по метар квадратен, а се спроведува по пат на надда-
вање од страна на учесниците во наддавањето. 

(2) За успешно спроведена постапка на јавно надда-
вање, потребно е да има најмалку едно постапно надда-
вање над почетната цена по метар квадратен. 

(3) Јавно наддавање не може да трае пократко од 15 
минути. Јавното наддавање се смета за завршено во мо-
ментот на истекот на времето определено во објавата, 
при што доколку во истекот на последните две минути 
од определеното време за траење на јавното надавање, 
од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок 
за завршување на јавното наддавање се продолжува за 
уште две минути, а ќе заврши кога за период од след-
ните две минути нема нова дадена понуда. 

(4) Јавното наддавање продолжува неограничено сé 
додека во временски интервал од две минути има нова 
понуда. 

 
Член 61 

(1) За најповолен понудувач по метар квадратен се 
смета учесникот на јавното наддавање кој понудил по-
следна цена по метар квадратен, која претставува нај-
висока цена за отуѓување на градежното земјиште, од-
носно највисока цена за едногодишна закупнина на 
градежното земјиште доколку истото се дава под за-
куп. 

(2) Комисијата по завршувањето на јавното надда-
вање изготвува записник за спроведеното јавно надда-
вање и електронски го доставува до сите учесници на 
јавното наддавање. 

(3) Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од 
денот на завршувањето на постапката за јавно наддава-
ње е должен да ги уплати средствата од став (1) на овој 
член. 

(4) Доколку најповолниот понудувач во рокот од 
ставот (3) на овој член не ги уплати средствата од ста-
вот (1) на овој член, депозитот не му се враќа и нема да 
се пристапи кон склучување на договор. 

 
Член 62 

(1) За текот на јавното наддавање учесниците имаат 
право на приговор во рок од три дена од денот на од-
ржувањето на јавното наддавање. Приговорот се под-
несува во писмена форма до комисијата која одлучува 
по приговорот со решение. Комисијата е должна да од-
лучи по приговорот во рок од пет работни дена. 

(2) Против решението донесено од страна на коми-
сијата, со кое се одлучува по поднесен приговор од 
ставот (1) на овој член, странката има право да поднесе 
жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на реше-
нието до Државната комисија за одлучување во управ-
на постапка и постапка од работен однос во втор сте-
пен. 

(3) Постапката за јавно наддавање завршува по ис-
текот на рокот од ставот (1) на овој член, доколку не е 
поднесен приговор. 

(4) Постапката за јавно наддавање завршува по до-
несено решение од ставот (1) на овој член, доколку 
против решението не е поднесена жалба, а доколку е 
поднесена жалба, постапката за јавно наддавање се 
смета за завршена по правосилноста на решението од 
ставот (1) на овој член. 

 
Член 63 

(1) По завршувањето на постапката за јавно надда-
вање, со најповолниот понудувач, во рок од пет работ-
ни дена по извршената уплата на цената на земјиштето, 
градоначалникот во име на Република Македонија 
склучува договор за отуѓување на градежно земјиште, 
односно за давање под долготраен закуп. 

(2) На договорот од ставот (1) на овој член соодвет-
но се применуваат одредбите од Законот за облигацио-
ните односи. 

 
Член 64 

(1) Органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите кои се однесуваат на  управувањето со 
градежното земјиште во сопственост на Република Ма-
кедонија во секоја фаза од постапката на отуѓување и 
давање под долготраен или краткотраен закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Македонија 
по пат на јавно наддавање, доколку утврди дека општи-
ните, општините во градот Скопје и градот Скопје по-
стапуваат спротивно на одредбите од овој закон, ќе го 
преземе предметот и ќе спроведе нова постапка. 

(2) Доколку објавата за отуѓување или давање под 
долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија е спротивна на 
одредбите од овој закон, органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите кои се однесуваат на 
управувањето со градежното земјиште во сопственост 
на Република Македонија може да ја поништи и тоа го 
објавува во печатени медиуми и “Службен весник на 
Република Македонија“ во рок од три работни дена. 

 
2. Отуѓување и давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија со 

непосредна спогодба 
 

Член 65 
(1) Градежно земјиште сопственост на Република 

Македонија се отуѓува и дава под долготраен закуп со 
непосредна спогодба на начин и под услови утврдени 
со овој закон. 

(2) Отуѓувањето и давањето под долготраен закуп 
на градежното земјиште сопственост на Република Ма-
кедонија со непосредна спогодба се врши по поднесено 
барање од физичко или правно лице. 

(3) По барањето од ставот (2) на овој член општи-
ните, општините во градот Скопје и градот Скопје, од-
носно органот на управа надлежен за вршење на рабо-
тите кои се однесуваат на управувањето со градежното 
земјиште сопственост на Република Македонија, одлу-
чуваат согласно со одредбите од Законот за општата 
управна постапка. 

(4) По правосилност на решението со кое се уважу-
ва барањето од ставот (2) на овој член, градоначални-
кот на општините, општините во градот Скопје и гра-
дот Скопје, односно министерот во име на Република 
Македонија, во рок од пет дена склучува договор за 
отуѓување или давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија со 
непосредна спогодба. 

(5) Против решение донесено од страна на општи-
на, општина во градот Скопје и градот Скопје може да 
се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот 
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на решението, до органот на државна управа надлежен 
за вршење на работите кои се однесуваат на управува-
њето со градежното земјиште во сопственост на Репуб-
лика Македонија, а против решение донесено од орга-
нот на државна управа надлежен за вршење на работи-
те кои се однесуваат на управувањето со градежното 
земјиште во сопственост на Република Македонија мо-
же да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на 
приемот на решението, до Државната комисија за одлу-
чување во управна постапка и постапка од работен од-
нос во втор степен. 

 
Член 66 

(1) Kога градежното земјиште се отуѓува со непос-
редна спогодба за потребите на верските заедници   за   
изградба  на  верски   објекти   предвидени   со урба-
нистички  план или урбанистичка планска документа-
ција, кон барањето се поднесуваат следниве докази: 

- извод од урбанистички план или урбанистичка 
планска документација со дефинирана градежна парце-
ла, 

- геодетски елаборат за нумерички податоци со спи-
сок на податоци за формирање на градежна парцела, 

- имотен лист за градежното земјиште сопственост 
на Република Македонија, кој до денот на поднесува-
њето не е постар од 30 дена, 

- согласност за изградба на верски објект на пред-
метното градежно земјиште од страна на Комисијата за 
односи со верските заедници и религиозните групи, 

- уверение за историски преглед на извршените за-
пишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите 
за предметното градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија за периодот од кога е востановен 
катастар на земјиште во катастарската општина, со 
идентификација на катастарска парцела и катастарска 
општина и 

- доказ за регистрација на верската заедница соглас-
но со закон. 

(2) Формата и содржината на барањето од ставот 
(1) на овој член ги пропишува Министерот. 

 
Член 67 

(1) Кога градежното земјиште се отуѓува со непос-
редна спогодба за потребите на дипломатско-конзулар-
ните претставништва за изградба на дипломатско- кон-
зуларни објекти, кон барањето се поднесуваат следни-
ве докази: 

- извод од урбанистички план или урбанистичка 
планска документација со дефинирана градежна парце-
ла, 

- геодетски елаборат за нумерички податоци со спи-
сок на податоци за формирање на градежна парцела, 

- имотен лист за градежното земјиште сопственост 
на Република Македонија, кој до денот на поднесува-
њето не е постар од 30 дена, 

- уверение за историски преглед на извршените за-
пишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите 
за предметното градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија за периодот од кога е востановен 
катастар на земјиште во катастарската општина, со 
идентификација на катастарска парцела и катастарска 
општина и 

- мислење од Министерството за надворешни рабо-
ти. 

(2) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесува 
до органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите кои се однесуваат на управувањето со гра-
дежното земјиште во сопственост на Република Маке-
донија, кој врз основа на претходно прибавена соглас-
ност од Владата на Република Македонија одлучува по 
истото. 

(3) Формата и содржината на барањето од ставот 
(1) на овој член ги пропишува Министерот. 

Член 68 
(1) Кога градежното земјиште се отуѓува со непос-

редна спогодба за оформување на градежна парцела 
предвидена со урбанистички план или урбанистичка 
планска документација, а лицето има во сопственост 
повеќе од 30% од градежната парцела и ако со планот 
на таа градежна парцела не се предвидува изградба на 
објекти од јавен интерес утврден со закон, кон барање-
то се поднесуваат следниве докази: 

- извод од урбанистички план или урбанистичка 
планска документација со дефинирана градежна парце-
ла, 

- геодетски елаборат за нумерички податоци со спи-
сок на податоци за формирање на градежна парцела,  

- имотен лист кој до денот на поднесувањето не е 
постар од 30 дена, со запишано право на сопственост 
на подносителот на барањето, за градежното земјиште 
кое претставува над 30% од градежната парцела, 

- имотен лист за градежното земјиште сопственост 
на Република Македонија, кој до денот на поднесува-
њето не е постар од 30 дена, 

- уверение за историски преглед на извршените за-
пишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите 
за предметното градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија за периодот од кога е востановен 
катастар на земјиште во катастарската општина, со 
идентификација на катастарска парцела и катастарска 
општина и 

- доказ за регистрација доколку подносителот на 
барањето е правно лице, односно фотокопија од лична 
карта или патна исправа ако подносител на барањето е 
физичко лице. 

(2) Формата и содржината на барањето од ставот 
(1) на овој член ги пропишува Министерот. 

 
Член 69 

(1) Кога градежното земјиште се отуѓува со непос-
редна спогодба на другите сопственици на објекти или 
посебни делови од објекти изградени со градежно- тех-
ничка документација и запишани во јавната книга на 
недвижности кои не поседуваат акт за доделување на 
правото на користење на градежно земјиште, кон бара-
њето се поднесуваат следните докази: 

- извод од урбанистички план или урбанистичка 
планска документација со дефинирана градежна парце-
ла, 

- геодетски елаборат за нумерички податоци со спи-
сок на податоци за формирање на градежна парцела,  

- имотен лист кој до денот на поднесувањето не е 
постар од 30 дена, со запишано право на сопственост 
на објектот или посебениот дел од објектот на подно-
сителот на барањето, 

- имотен лист за градежното земјиште сопственост 
на Република Македонија, кој до денот на поднесува-
њето не е постар од 30 дена, 

- уверение за историски преглед на извршените за-
пишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите 
за предметното градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија за периодот од кога е востановен 
катастар на земјиште во катастарската општина, со 
идентификација на катастарска парцела и катастарска 
општина и 

- доказ за регистрација доколку подносителот на 
барањето е правно лице, односно фотокопиjа од лична 
карта или патна исправа ако подносител на барањето е 
физичко лице. 

(2) Формата и содржината на барањето од ставот 
(1) на овој член ги пропишува Министерот. 
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Член 69-а 
(1) Кога градежното земјиште се отуѓува со непос-

редна спогодба на сопствениците на објекти или посеб-
ни делови од објекти за кои е донесено решение сог-
ласно со Законот за постапување со бесправно изграде-
ни објекти врз основа на кое се запишани во јавната 
книга на недвижности, кон барањето за отуѓување се 
доставува решението за утврдување на правен статус 
на бесправен објект и доказите утврдени во членот 69 
од овој закон.                    

(2) Градежното земјиште сопственост на Република 
Македонија може да се отуѓи со непосредна спогодба 
на сопствениците на објекти или посебни делови од об-
јекти за кои е донесено решение согласно со Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти врз осно-
ва на кое се запишани во јавната книга на недвижности 
само доколку, согласно со урбанистичко планската до-
кументација со која објектот е вклопен, процентот на 
изграденост на градежната парцела на која е изграден 
објектот изнесува најмалку 70%. 

(3) Доколку не е исполнет условот од ставот (2) на 
овој член барањето за отуѓување на градежното зем-
јиште се одбива како неосновано. 

(4) Формата и содржината на барањето за отуѓува-
ње на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија со непосредна спогодба на сопствениците 
на објекти или посебни делови од објекти за кои е до-
несено решение за утврдување на правен статус на бес-
правен објект врз основа на кое се запишани во јавната 
книга на недвижности ја пропишува министерот. 

 
Член 70 

(1) Сопствениците на објекти или посебни делови 
од објекти изградени со градежно-техничка документа-
ција на градежно земјиште на кое имаат засновано пра-
во на долготраен закуп, доколку објектите се изградени 
согласно со урбанистички план или урбанистичка 
планска документација и доколку ја имаат исплатено 
закупнината за тековната година и другите давачки кои 
произлегуваат од договорот за долготраен закуп можат 
да поднесат барање да им се отуѓи градежното земјиш-
те со непосредна спогодба. Закупнините кои се плате-
ни до денот на поднесувањето на барањето не се 
пресметуваат во цената за отуѓување на земјиштето. 

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член се под-
несуваат следниве докази: 

- договор за засновање на правото на долготраен за-
куп, 

- имотен лист за земјиштето сопственост на Репуб-
лика Македонија, во кој е запишано заснованото право 
на долготраен закуп, 

- имотен лист за објектот кој е изграден на градеж-
ното земјиште и 

- доказ за платена закупнина до моментот на подне-
сување на барањето. 

(3) Формата и содржината на барањето од ставот 
(1) на овој член ги пропишува Министерот. 

 
Член 71 

(1) Кога градежното земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија наменето за изградба на објекти 
од јавен интерес се дава под долготраен закуп со 
непосредна спогодба, кон барањето се поднесуваат 
следниве докази: 

- извод од урбанистички план или урбанистичка 
планска документација со дефинирана градежна парце-
ла, односно проект за инфраструктура со утврдена пов-
ршина за градење, 

- геодетски елаборат за нумерички податоци со спи-
сок на податоци за формирање на градежна парцела, 
односно површината за градење утврдена со проект за 
инфраструктура, 

 - имотен лист за градежното земјиште сопственост 
на Република Македонија, кој до денот на поднесува-
њето не е постар од 30 дена, 

- уверение за историски преглед на извршените за-
пишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите 
за предметното градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија за периодот од кога е востановен 
катастар на земјиште во катастарската општина, со 
идентификација на катастарска парцела и катастарска 
општина и 

- доказ за регистрација доколку подносителот на 
барањето е правно лице, односно фотокопија од лична 
карта или патна исправа ако подносител на барањето е 
физичко лице. 

(2) По добивање на барањето со доказите од ставот 
(1) на овој член, општината, општината во градот 
Скопје и градот Скопје, доставува барање до Владата 
на Република Македонија за давање на согласност за 
склучување на договор за долготраен закуп со непосре-
дна спогодба. 

(3) Владата на Република Македонија нема да даде 
согласност од ставот (2) на овој член, доколку утврди 
дека за давањето на градежното земјиште под долгот-
раен закуп може да постои интерес од повеќе заинтере-
сирани субјекти и истото може да се даде под долгот-
раен закуп по пат на јавно наддавање. 

(4) Формата и содржината на барањето од ставот 
(1) на овој член ги пропишува Министерот. 

 
                       Член 72 е избришан 
                                 

3. Договор за отуѓување и договор за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште сопственост 

на Република Македонија 
 

Член 73 
(1) Договорот за отуѓување и договорот за давање 

под долготраен закуп на градежно земјиште сопстве-
ност на Република Македонија се склучува во писмена 
форма. 

(2) Договорот за отуѓување и договорот за давање 
под долготраен закуп на градежно земјиште сопстве-
ност на Република Македонија, во име на Република 
Македонија ги склучува градоначалникот на општини-
те, општините во градот Скопје и градот Скопје. 

 
Член 74 

(1) Договорите од членот 73 на овој закон особено 
содржат: 

1) страни на договорот; 
2) предмет на договорот: 
- начин на отуѓување или давање под долготраен 

закуп, 
- конкретни податоци за предметното земјиште и 
- основ на отуѓување или давање под долготраен за-

куп на градежното земјиште; 
3) висина на цената за отуѓување или годишна за-

купнина, како и рок на плаќање; 
4) обврска за купувачот за плаќање на данок на про-

мет и нотарски трошоци, односно обврска за закупецот 
за плаќање на нотарски трошоци; 

5) рок за прибавување на одобрение за градење сог-
ласно со членот 75 од овој закон, кога земјиштето се 
отуѓува по пат на јавно наддавање; 

6) рок за изградба на објектот согласно со роковите 
утврдени во Законот за градење, во зависност од кате-
горијата на градбата, кога предмет на отуѓување или 
давање под долготраен закуп е неизградено градежно 
земјиште кога земјиштето се отуѓува по пат на јавно 
наддавање и 

7) договорна казна за непочитување на рокот од 
ставот (1) точка 5 и рокот од ставот (1) точка 6 на овој 
член во висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на 
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јавното наддавање на предметното земјиште за секој 
изминат месец во првата година од истекот на рокот, 
односно 3 % од вкупно постигнатата цена на јавното 
наддавање на предметното земјиште за секој изминат 
месец во втората година од истекот на рокот, односно 
4,5 % од вкупно постигнатата цена на јавното наддава-
ње на предметното земјиште за секој изминат месец во 
третата и секоја наредна година од истекот на рокот. 

 (2) Средствата од наплатата на договорната казна 
од ставот (1) точка 7 на овој член се распределуваат во 
сооднос 20% за Република Македонија и 80% за оп-
штините, односно општините во градот Скопје, во за-
висност од местоположбата на градежното земјиште.“ 

(3) Договорот кој не ги содржи елементите од ста-
вот (1) на овој член е ништовен. 

 
Член 75 

(1) По склучувањето на договорите од членот 73 на 
овој закон, купувачот односно закупецот во рок од 30 
дена истите ги доставува кај нотар заради вршење на 
солемнизација. Купувачот, односно закупецот е дол-
жен солемнизацијата да ја изврши во рок од 30 дена по 
давањето, односно не давањето на мислењето од 
Државното правобранителство на Република Македо-
нија во рок согласно со Законот за нотаријатот. 

(2) Кога градежното земјиште се отуѓува или дава 
под долготраен закуп по пат на јавно наддавање купу-
вачот, односно закупецот е должен, да прибави одобре-
ние за градење на предвидениот објект од надлежниот 
орган во рок од девет месеци од извршената солемни-
зација на договорот каде што предмет на договорот е 
градежна парцела со површина до 5.000 м2, односно во 
рок од 12 месеци од извршената солемнизација на до-
говорот каде што предмет на договорот е градежна 
парцела над 5.000 м2 и е должен земјиштето да го из-
гради согласно со урбанистичкиот план по кој истото е 
отуѓено, односно дадено под долготраен закуп. 

(3) Кога предмет на отуѓување е градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија кое претставува 
дел од вкупната површина на градежната парцела, ро-
кот за прибавување на одобрение за градење од ставот 
(2) на овој член, започнува да тече од денот на запишу-
вањето на правото на сопственост во јавната книга за 
запишување на правата на недвижностите на вкупната 
површина на предметната градежна парцела. 

(4) Неисполнување на обврската од став (1) на овој 
член по вина на купувачот, односно закупецот, прет-
ставуваат основ за еднострано раскинување на догово-
рот при што 20% од вкупната сума од отуѓувањето, од-
носно давањето под долготраен закуп не се враќаат на 
купувачот, односно закупецот. 

 (5) Неисполнувањето на условот утврден во членот 
53-а од овој закон претставува основ за еднострано 
раскинување на договорот. 

 
Член 76 

(1) На договорот за отуѓување и договорот за дава-
ње под долготраен закуп на градежно земјиште соп-
ственост на Република Македонија можат да се вршат 
измени и дополнувања со склучување на анекс на дого-
вор. 

(2) Измени и дополнувања на договорите од ставот 
(1) на овој член можат да се вршат поради следниве 
причини: 

- ако се настанати промени на предметот на догово-
рот како последица на измена на урбанистички план 
или урбанистичка планска документација, но не пора-
ди промена на намената и зголемување на површината 
на градежната парцела, за која е отуѓено градежното 
земјиште, 

- поради отстранување на нови настанати околнос-
ти (промена на број на катастарска парцела или проме-
на на катастарска општина на земјиштето), во периодот 

од денот на склучување на договорот до денот на запи-
шување на договорот во јавната книга за запишување 
на правата на недвижностите, 

- заради отстранување на грешки во податоците за 
описот на земјиштето кое е отуѓено и  

- други непредвидени причини, односно околности. 
(3) Анекс на договорите од ставот (1) на овој член 

може да се склучи по претходно прибавено позитивно 
мислење од Државното правобранителство на Републи-
ка Македонија. 

 
4. Начин и постапка на давање под краткотраен закуп 

на земјиште сопственост на Република Македонија 
 

Член 77 
Постапката за давање на земјиште под краткотраен 

закуп ја водат општините, општините во градот Скопје 
и градот Скопје, во зависност од нивното подрачје ут-
врдено со закон. Градоначалникот на општините, оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје во име на 
Република Македонија склучува договор за краткотра-
ен закуп кој има сила на извршна исправа. 

 
Член 78 

(1) Градежното земјиште сопственост на Република 
Македонија се дава под краткотраен закуп по пат на 
јавно надавање. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, земјиш-
тето предвидено за плажи пред изграден угостителски 
објект, како и земјиштето за организирање на гради-
лиште се дава под краткотраен закуп со непосредна 
спогодба. 

 
Член 79 

Постапката за давање под краткотраен закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Македонија 
по пат на јавно наддавање, се спроведува согласно со 
одредбите од овој закон кои се однесуваат на поста-
пката за отуѓување и давање под долготраен закуп на 
градежно земјиште сопственост на Република Македо-
нија по пат на јавно наддавање. 

 
Член 80 

(1) Градежното земјиште сопственост на Република 
Македонија може да се даде под краткотраен закуп со 
непосредна спогодба, по поднесено барање до надлеж-
ната општина и тоа на сопствениците на угостителски 
објект пред кои е предвидено плажа, како и на правни 
и физички лица за потребите за формирање на гради-
лиште. 

(2) Кон барањата од ставот (1) на овој член се дос-
тавува: 

- извод од урбанистички план или урбанистичка 
планска документација, 

- урбанистичко техничка документација за уредува-
ње на плажа, односно проект за подготвителни работи 
за организирање на градилиште, 

- геодетски елаборат  за  нумерички податоци  изра-
ботен  врз  основа  на урбанистичко-техничката доку-
ментација,  односно  проект  за  подготвителни работи, 

- доказ за сопственост на угостителскиот објект 
пред плажа, односно извод од урбанистичка планска 
документација за објектот за кој се врши организација 
на градилиште, 

 - имотен лист за градежното земјиште сопственост 
на Република Македонија, кој до денот на поднесува-
њето не е постар од 30 дена и 

- уверение за историски преглед на извршените за-
пишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите 
за предметното градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија за периодот од кога е востановен 
катастар на земјиште во катастарската општина, со 
идентификација на катастарска парцела и катастарска 
општина. 
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(3) По барањето од ставот (2) на овој член општи-
ните, општините во градот Скопје и градот Скопје, од-
лучуваат согласно со одредбите од Законот за општата 
управна постапка. 

(4) По донесено решение со кое се уважува барање-
то од ставот (2) на овој член, градоначалникот на оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје 
во име на Република Македонија склучува договор за 
давање под краткотраен закуп на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија. 

 (5) Начинот на изработка и содржината на урба-
нистичко техничката документација за уредување на 
плажа ја пропишува министерот. Урбанистичко тех-
ничката документација ја одобрува градоначалникот на 
општината, општините во градот Скопје, односно на 
градот Скопје, во зависност од тоа на кое подрачје се 
наоѓа плажата. 

(6) Формата и содржината на барањето од ставот 
(1) на овој член ги пропишува министерот. 

 
Член 81 

Договорот за давање на градежно земјиште соп-
ственост на Република Македонија под краткотраен за-
куп особено содржи: 

- предмет на договорот, 
- податоци за градежното земјиште, 
- намена и податоци за објектот утврден со програ-

мата, 
- рок и начин на плаќање на закупнината, 
- висина на закупнината, 
- обврска на закупецот за плаќање на нотарските 

трошоци и  
- услови за раскинување на договорот. 
 

IV. РЕГИСТАР НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
 

Член 82 
(1) Општините, општините во градот Скопје и гра-

дот Скопје водат Регистар на отуѓено и дадено под 
долготраен и краткотраен закуп, на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија и се должни на 
секој четврти месец во годината да доставуваат приме-
рок од истиот до министерот. 

(2) Доколку општината, општината во градот Скоп-
је и градот Скопје ненавремено го достави или не го 
достави Реѓистарот од ставот (1) на овој член до орга-
нот на државната управа надлежен за вршење на рабо-
тите кои се однесуваат на управувањето со градежното 
земјиште во сопственост на Република Македонија, ис-
тото претставува основ за покренување на постапка за 
одземање на вршењето на работите за располагање со 
градежно земјиште сопственост на Република Македо-
нија. 

(3) Престанокот на правото на долготраен закуп на 
градежно земјиште сопственост на Република Македо-
нија се евидентира во Регистарот на отуѓено и дадено 
под долготраен и краткотраен закуп на градежно зем-
јиште сопственост на Република Македонија. 

(4) Формата и содржината, како и начинот на воде-
њето на регистарот од ставот (1) на овој член, ги про-
пишува министерот. 

 
V. УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Член 83 

(1) Уредување на градежно земјиште во смисла на 
овој закон е изградба на објекти на комунална инфрас-
труктура, заради обезбедување на непречен пристап до 
градежната парцела од јавен пат, поставување на водо-
водна, фекална и атмосферска канализација и друга 
инсталација со приклучоци до градежната парцела. 

(2) Планирањето, проектирањето и изведувањето на 
инфраструктурата од ставот (1) на овој член се врши 
според урбанистичките планови, урбанистичка планска 
документација или проект за инфраструктура утврдени 
со закон. 

(3) Уредувањето на градежното земјиште од ставот 
(1) на овој член може да биде целосно или делумно. 

(4) Степенот на уредувањето на градежното зем-
јиште со објекти на комуналната инфраструктура и на-
чинот на утврдување на висината на трошоците за уре-
дувањето во зависност од степенот на уреденост го 
пропишува министерот. 

 
Член 84 

(1) Уредувањето на градежното земјиште од членот 
83 на овој закон го вршат општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје врз основа на Програма 
за уредување на градежно земјиште што ја донесува 
советот. 

(2) Работите од ставот (1) на овој член, општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје ги вршат 
преку јавно претпријатие, трговско друштво или друго 
правно лице кое има овластување за вршење на кому-
нална или јавна услуга согласно со закон. Работите за 
уредување на градежно земјиште општините, општи-
ните во градот Скопје и градот Скопје можат да ги вр-
шат и во облик на учество на приватен партнер, однос-
но со склучување на договор со приватен партнер, по-
читувајќи ги при тоа принципите на транспарентност, 
јавност и еднаквост на учесниците. 

(3) За подрачјето на градот Скопје уредувањето на 
градежното земјиште го вршат општините од подрачје-
то на градот Скопје во делот на опремување на градеж-
ното земјиште со објекти од секундарната инфраструк-
тура, а градот Скопје во делот на опремување со објек-
ти на основната инфраструктура, врз основа на програ-
мата за уредување на градежно земјиште што ја доне-
суваат советите на општините во градот Скопје, однос-
но Советот на градот Скопје. 

(4) Програмата за уредување на градежно земјиште 
особено содржи податоци за: 

- просторот кој е предмет на уредување, 
- обемот на работите за подготвување и расчистува-

ње на градежното земјиште, 
- обемот и степенот на опремување на градежното 

земјиште со објекти на основната и секундарната ин-
фраструктура, 

- изворите за финансирање на програмата, 
- пресметување на трошоците за уредувањето на 

градежното земјиште, 
- висината на надоместокот за уредувањето на гра-

дежното земјиште и неговата распределба, 
- начин на распределба на средствата за финансира-

ње за изградба и одржување на инфраструктурата, 
- динамика на извршување на програмата и 
- објекти на инфраструктурата од јавен интерес за 

Република Македонија и оцена за нивното влијание врз 
животната средина и природата, согласно со закон, 
што ги финансира Република Македонија, односно ин-
веститорот на кого земјиштето му го отуѓила Републи-
ка Македонија. 

 (5) Кога уредувањето на земјиштето се врши преку 
учество на приватен партнер истиот има право на вра-
ќање на вложеното на начин кој ќе го договори со оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје, 
а особено преку уплатите на новите корисници на веќе 
поставените објекти. 

(6) Во случаите од ставот (6) на овој член опремата, 
објектите и инсталациите преминуваат во сопственост 
на општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје или  јавното претпријатие кои склучуваат дого-
вор со приватниот инвеститор за условите и начинот на 
враќање на инвестицијата, пред да почне изградбата на 
инвестицијата. 
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Член 85 
(1) За уредено градежно земјиште инвеститорот 

плаќа надоместок. 
(2) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој 

член зависи од степенот на уреденост на градежното 
земјиште, со објекти на комуналната инфраструктура, 
која ја утврдуваат општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје. 

(3) За надоместокот на уредување на градежното 
земјиште како и за начинот на плаќање на надоместо-
кот, инвеститорот со градоначалникот на општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје склучува 
договор, во кој се регулираат правата и обврските на 
договорните страни со утврдени рокови за извршување 
на истите. 

(4) Договорот од ставот (3) на овој член, се склучу-
ва во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на ба-
рањето од страна на инвеститорот. 

(5) Средствата од надоместокот од ставот (1) на 
овој член се приход на општините, општините во гра-
дот Скопје и градот Скопје и се користат само за реа-
лизирање на програмата за уредување на градежното 
земјиште. 

 
Член 86 

(1) Во случај кога градежното земјиште не е уреде-
но со објекти на комунална инфраструктура, инвести-
торот не плаќа надоместок за уредување и може сам да 
го уреди градежното земјиште на свој трошок. 

(2) Уредувањето на градежното земјиште за потре-
бите на технолошко индустриските развојни зони до 
границите на зоната го врши ДТИРЗ или друго правно 
лице согласно со закон, а во границите на зоната го 
врши основачот на зоната. 

(3) За уредувањето од ставот (2) на овој член не се 
плаќа надоместок за уредување на градежното земјиш-
те. 

(4) Уредувањето на градежното земјиште во грани-
ците на градежната парцела со комунална и сообраќај-
на инфраструктура и партерно уредување го врши ин-
веститорот. 

 
Член 87 

Одржувањето на објектите на инфраструктурата на 
уредено градежно земјиште, го вршат субјекти кои сто-
панисуваат со објектите на инфраструктурата согласно 
со закон. 

 
VI. ПОСЕБНИ СЛУЧАИ НА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРА-
ВО НА СОПСТВЕНОСТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Член 88 

 (1) Лице кое користи градежно неизградено и гра-
дежно изградено земјиште пренесено од поранешен 
сопственик, како и неговите законски наследници, мо-
же да стекне/стекнат право на сопственост на тоа зем-
јиште ако истото го користат врз основа на договор за 
купродажба склучен со поранешен сопственик повеќе 
од 20 години од денот на склучувањето на договорот и 
кога ќе плати/платат данок на промет за земјиштето. 

(2) Постапка за стекнувањето на правото на соп-
ственост од ставот (1) на овој член ја води општината, 
општината во градот Скопје на чие подрачје се прости-
ра градежното земјиште и се поведува врз основа на 
барање. 

(3) Кон барањето од ставот (2) на овој член се при-
ложува: 

- доказ за идентификација на барателот,  односно 
лицата кои се негови наследници според прописите на 
наследување (фотокопија од лична карта или патна ис-
права), 

- договор за купопродажба на земјиштето, 

- податоци за градежното земјиште (имотен лист од 
Агенцијата за катастар на недвижности), 

- извод од урбанистички план или урбанистичка 
планска документација со дефинирана градежна парце-
ла согласно со Законот за просторно и урбанистичко 
планирање, 

- геодетски елаборат за нумерички податоци со спи-
сок на податоци за формирање на градежна парцела; 

 - известување од органот на државната управа над-
лежен за имотноправните работи на подрачјето каде 
што се наоѓа градежното земјиште, дали за градежното 
земјиште има поведено постапка за приватизација и да-
ли доколку е поведена истата е завршена, 

- уверение за историски преглед на извршените за-
пишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите 
за предметното градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија за периодот од кога е востановен 
катастар на земјиште во катастарската општина, со 
идентификација на катастарска парцела и катастарска 
општина и 

- изјава заверена на нотар во која лицето кое го ко-
ристи градежното земјиште, односно неговите закон-
ски наследници под морална, материјална и кривична 
одговорност изјавува/изјавуваат дека земјиштето го ко-
ристат повеќе од 20 години врз основа на договор за 
купопродажба склучен со поранешен сопственик. 

(4) По барањето од ставот (2) на овој член општи-
ните и општините во градот Скопје донесуваат реше-
ние за прифаќање, односно одбивање на барањето за 
стекнување на правото на сопственост. 

(5) Решението од ставот (4) на овој член содржи: 
- податоци за лицето/лицата кое се стекнува со пра-

вото на сопственост на градежното земјиште (име и 
презиме, живеалиште и единствен матичен број), 

- податоци за градежното земјиште од јавната книга 
за запишување на правата на недвижностите, односно 
од геодетскиот елаборат од ставот (3) алинеја 5 на овој 
член доколку земјиштето е со не запишани права, 

- клаузула за исполнување на обврската за плаќање 
на данокот на промет за градежното земјиште, 

- рок за исполнување на обврската за плаќање на 
данок на промет од 15 дена по доставувањето на реше-
нието, 

- клаузула за поништување на решението, ако не се 
исполни обврската за плаќање на данокот на промет и 

- клаузула дека конечното и извршно решение е ос-
нова за стекнување на правото на сопственост на бара-
телот со запишување на правото на сопственост во јав-
ната книга за запишување на правата на недвижности-
те, односно за бришење на запишаното право на корис-
тење на поранешниот сопственик, односно лицата на 
кои поранешниот сопственик им го пренел правото на 
користење согласно со закон и запишување право на 
сопственост на барателот. 

(6) Против решението од ставот (4) на овој член ба-
рателот може да поведе управен спор пред надлежен 
суд во рок од 15 дена од приемот на решението. 

(7) Формата и содржината на барањето од ставот 
(2) на овој член ги пропишува министерот. 

 
VII. УСЛОВИ И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ-
ТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 89 

(1) Општините, општините во градот Скопје и гра-
дот Скопје можат да ги вршат работите за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија, доколку ги исполнуваат следниве услови: 

- да имаат изготвено и усвоено едногодишна прог-
рама за работа во областа на располагањето со градеж-
ното земјиште сопственост на Република Македонија, 
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- да имаат потребен број на вработени лица кои по-
седуваат овластување, 

- да имаат формирано Комисија за спроведување на 
постапки за јавно наддавање и 

- да имаат воспоставено електронски систем за јав-
но наддавање на градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија. 

(2) Бројот на вработени лица од ставот (1) алинеја 2 
на овој член е најмалку: 

- две лица за општини кои имаат до 20.000 жители, 
- три лица за општини кои имаат од 20.001 до 

40.000 жители, 
- четири лица за општини кои имаат од 40.001 до 

80.000 жители и 
- пет лица за општини кои имаат повеќе од 80.001 

жител. 
(3) Општините, општините во градот Скопје и гра-

дот Скопје за вршење на работите од ставот (1) на овој 
член, поднесуваат барање до органот на државната уп-
рава надлежен за вршење на работите кои се однесува-
ат на управувањето со градежното земјиште во соп-
ственост на Република Македонија, со потребни докази 
дека се исполнети условите од ставовите (1) и (2) на 
овој член. 

 
Член 90 

Заради следење, остварување и унапредување на 
начинот на вршење на работите за располагање со гра-
дежното земјиште сопственост на Република Македо-
нија се основа Комитет за градежното земјиште соп-
ственост на Република Македонија како советодавно и 
координативно тело (во натамошниот текст: Комите-
тот). 

 
Член 91 

(1) Органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите кои се однесуваат на управувањето со 
градежното земјиште во сопственост на Република Ма-
кедонија по претходно прибавено мислење од страна 
на Комитетот и предлага на Владата на Република Ма-
кедонија да донесе одлука за вршење на работите за 
располагање со градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија за општината која ги исполнила 
условите од членот 89 на овој закон.  

(2) Во случаите кога ќе се утврди дека општината, 
општината во градот Скопје и градот Скопје не ги ис-
полнуваат условите од членот 89 на овој закон или се 
утврди дека располагањето со градежното земјиште 
сопственост на Република Македонија го вршат спро-
тивно на одредбите од овој закон, Владата на Републи-
ка Македонија по предлог на органот на државната уп-
рава надлежен за вршење на работите кои се однесува-
ат на управувањето со градежното земјиште во соп-
ственост на Република Македонија по претходно при-
бавено мислење од страна на Комитетот, донесува од-
лука за одземање на вршењето на работите за распола-
гање со градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија. 

 
Член 92 

(1) Комитетот е составен од седум члена, и тоа од: 
- Министерството за транспорт и врски, два члена, 
- Министерството за локална самоуправа, еден член, 
- Министерството за финансии, еден член и 
- Заедницата на единиците на локалната самоуправа 

на Република Македонија (во натамошниот текст: 
ЗЕЛС), три члена. 

(2) Претставници од министерствата се државни 
секретари или државни советници, а од ЗЕЛС се од ре-
дот на градоначалниците. 

(3) Владата на Република Македонија со решение 
ги определува лицата од ставот (1) на овој член. 

(4) Комитетот од своите членови избира претседа-
тел на првата конститутивна седница. 

 
Член 93 

 Комитетот ги врши следниве работи: 
- го следи исполнувањето на условите од страна на 

општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје, предвидени во членот 89 од овој закон, 

- дава мислење за донесување на одлука за вршење 
на работите за располагање со градежно земјиште соп-
ственост на Република Македонија за општините, оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје, 

- дава мислење за донесување на одлука за одзема-
ње на вршењето на работите за располагање со градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, 

- предлага мерки за подобрување на начинот на 
вршење на работите за располагање со градежното зем-
јиште во сопственост на Република Македонија до 
Владата на Република Македонија, 

- ја следи примената на начелата на професионал-
ност, транспарентност и законитост на постапките 
спроведени согласно со овој закон и 

- изготвува годишен извештај за развојот на врше-
њето на работите за располагање со градежното зем-
јиште сопственост на Република Македонија и истиот 
го доставува до Владата на Република Македонија. 

 
Член 94 

(1) Комитетот во рамките на својата работа може да 
покани да присуствуваат и претставници на меѓународ-
ни институции и организации со кои Република Маке-
донија има склучено договори за соработка во оваа об-
ласт врз основа на закон. 

(2) Претставниците од ставот (1) на овој член при-
суствуваат на седниците на Комитетот, заради вршење 
на консултација и размена на позитивни практики од 
држави со развиени механизми и начела во располага-
њето со градежното земјиште. 

(3) Комитетот во рамките на својата работа може да 
покани да присуствуваат и други органи и институции 
и регистрирани невладини организации и од нив да по-
бара мислење и достава на информации заради непре-
чено и квалитетно вршење на работите утврдени со 
овој закон. 

 
Член 95 

Спроведувањето на постапките кои се однесуваат 
на отуѓување и давање под закуп на градежното зем-
јиште сопственост на Република Македонија, во оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје, 
може да ги врши само државен службеник од редот на 
раководните или стручни државни службеници, кој по-
сетувал почетна обука за добивање на овластување и се 
стекнал со овластување. 

 
Член 96 

(1) Организирањето и спроведувањето на почетни 
обуки на кандидатите, полагање  на  испит  за  добива-
ње  на  овластување, како  и  постојано  и континуира-
но стручно усовршување на државните службеници 
вработени во општините, општините во градот Скопје 
и градот Скопје кои се стекнале со овластување, го 
врши Комисија за следење на процесот на организира-
ње и спроведување на обука и спроведување на испит 
за стекнување на овластување (во натамошниот текст: 
Комисијата), формирана од страна на министерот. 

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член се состои 
од пет члена од кои: 

- два члена на предлог на Министерството за тран-
спорт и врски, од кои еден е претседател на Комисија-
та, 

- два члена на предлог на ЗЕЛС и 
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- еден член на предлог на Министерството за локал-
на самоуправа.  

(3) Комисијата од ставот (1) на овој член: 
- донесува деловник за својата работа, 
- организира и спроведува почетна обука на канди-

дати, 
- издава потврда за посета на почетна обука, 
- организира и спроведува испити за стекнување со 

овластување, 
- организира и спроведува постојано стручно усов-

ршување на државни службеници кои се стекнале со 
овластување, 

- предлага мерки за воспоставување услови за кон-
тинуирано професионално усовршување, 

- утврдува листа на постојани и повремени едукато-
ри, 

- издава потврда за положен испит на кандидатите 
кои го положиле испитот, 

- предлага одземање на овластување во случаите ут-
врдени со овој закон и 

- организира и спроведува конференции, семинари 
и други форми на обука и стручно усовршување и со-
ветување. 

(4) За работите од ставот (3) на овој член, техничка 
и финансиска поддршка во рамките на својата органи-
зациска структура обезбедува ЗЕЛС. 

(5) Заради обезбедување финансиска одржливост и 
надоместоци за работата на членовите на Комисијата и 
Програмскиот совет, како и заради континуирано и 
непречено спроведување на процесот на обуки врз ос-
нова на овој закон, ЗЕЛС изготвува финансиски план 
во кој ја утврдува висината на надоместоците. 

 
Член 97 

(1) Министерот формира Програмски совет од ре-
дот на универзитетски професори од областа на право-
то, градежништвото или архитектурата со најмалку 
осум години работно искуство. 

(2) Изборот на членовите од ставот (1) на овој член 
се врши по пат на спроведен јавен конкурс од страна 
на органот на државната управа надлежен за вршење 
на работите кои се однесуваат на управувањето со гра-
дежното земјиште во сопственост на Република Маке-
донија. 

(3) Програмскиот совет изработува Програма за по-
лагање на испит за добивање на овластување, која сод-
ржи потребна литература за полагање на испит и ис-
питни прашања, како и изработува прирачници за по-
четна обука и постојано и континуирано стручно усов-
ршување на државните службени во општините, оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје. 

(4) Програмскиот совет соработува и дава стручна 
помош на Комисијата за следење на процесот на орга-
низирање и спроведување на обука. 

 
Член 98 

(1) Комисијата испитот за стекнување на овластува-
ње го спроведува по електронски пат. 

(2) Испитот за стекнување на овластување претста-
вува тест составен од прашања со избор на еден од по-
веќе понудени одговори од Програмата од членот 97 
став (3) на овој закон. 

(3) За одржување на почетна обука за стекнување 
на овластување како и за одржување на испит за стек-
нување на овластување, Комисијата објавува оглас во 
два дневни весника кои се издаваат на македонски ја-
зик и еден дневен весник кој се издава на јазикот што 
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат 
службен јазик различен од македонскиот јазик. Огла-
сот трае осум дена и треба да ги содржи потребните 
документи за пријавување учество на огласот, место и 
време на спроведување на почетна обука, место и вре-
ме на одржување на испитот и интернет страница каде 
што ќе се врши полагањето. 

(4) Пријавата за учество на огласот содржи подато-
ци утврдени во огласот, на начин и во форма како што 
е предвидено во огласот. 

(5) Комисијата по приемот на пријавите утврдува 
дали пријавите се доставени во определениот рок и да-
ли истите ги содржат потребните документи предвиде-
ни во огласот. 

(6) Комисијата ги известува подносителите на при-
јавите за комплетираноста на истите по електронски 
пат, во рок од три дена од денот на поднесување на 
пријавите, при што на подносителите на пријавите кои 
доставиле комплетна документација им доставува ко-
рисничко име и шифра за учество на почетна обука, а 
на подносителите на пријавите кои не доставиле ком-
плетна документација им доставува известување со об-
разложение дека истите нема да учествуваат на почет-
ната обука и на испитот. 

(7) Комисијата по спроведувањето на почетната 
обука, на секој од подносителите на пријави кои дос-
тавиле комплетна документација согласно со огласот 
од ставот (3) на овој член и редовно ја посетувале по-
четната обука, им издава потврда за посета на почетна-
та обука. 

(8) Лицата кои се стекнале со потврда за посета на 
почетна обука на денот на спроведување на испитот, се 
регистрираат на интернет страницата наведена во огла-
сот со корисничкото име и шифрата за учество на ис-
питот. 

 
Член 99 

(1) Програмскиот совет пред одржувањето на испи-
тот подготвува најмалку 500 испитни прашања и ги 
доставува до Комисијата по електронски пат, најрано 
10 минути пред одржувањето на испитот. 

(2) Испитот за стекнување на овластување се состо-
и од 60 прашања, а истиот се смета за положен доколку 
кандидатот одговорил точно минимум 80% од праша-
њата. 

(3) Времетраењето за полагање на испитот изнесува 
60 минути. 

(4) Најдоцна 10 минути по одржувањето на испитот 
се објавуваат резултатите од спроведениот испит, на 
официјалната интернет страница. 

 
Член 100 

(1) На лицата кои го положиле испитот за добивање 
на овластување Комисијата им издава потврда. 

(2) На лицата кои имаат потврда од ставот (1) на 
овој член, министерот им издава овластување, кое е со 
важност од пет години од денот на издавањето. 

(3) Органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите кои се однесуваат на  управувањето со  
градежното земјиште во  сопственост на Република 
Македонија води евиденција за издадените овластува-
ња. 

(4) Формата и содржината на овластувањето како и 
начинот на водењето на евиденцијата на издадени ов-
ластувања, ги пропишува министерот. 

 
Член 101 

(1) Лицето кое поседува овластување е должно да 
посетува обука во рамките на континуирано професио-
нално усовршување заради надградување на знаењето 
од областа градежното земјиште. 

(2) На лицето кое поседува овластување, а кое нема 
да посетува три последователни обуки од ставот (1) на 
овој член, Комисијата му предлага на министерот да го 
одземе овластувањето со решение. 

(3)  Доколку  се  утврди  дека  лицето кое поседува 
овластување  сторил неправилност предвидена со овој 
закон како прекршок, министерот по предлог на овлас-
теното лице за вршење на инспекциски надзор го одзе-
ма овластувањето со решение. 
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(4) Против решението од ставовите (2) и (3) на овој 
член не може да се поднесе жалба, а може да се заведе 
управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на 
решението со кое се одзема овластувањето. 

 
VIII. НАДЗОР 

 
Член 102 

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој 
закон и прописите донесени врз основа на овој закон 
врши органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите кои се однесуваат на управувањето со 
градежното земјиште во сопственост на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 103 

(1) Надзор над работата на органите на општината, оп-
штината во градот Скопје и градот Скопје врши органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите кои 
се однесуваат на управувањето со градежното земјиште 
во сопственост на Република Македонија. 

(2) Органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите кои се однесуваат на  управувањето со  
градежното земјиште во  сопственост на Република 
Македонија, го следи и контролира вршењето на рабо-
тите за располагање со градежно земјиште сопственост 
на Република Македонија од страна на органите на оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје, 
како и врши контрола на секој склучен договор за оту-
ѓување, давање под долготраен и краткотраен закуп на 
градежно земјиште сопственост на Република Македо-
нија, по пат на јавно наддавање и со непосредна спо-
годба. 

(3) Општините, општините во градот Скопје и гра-
дот Скопје се должни да му овозможат на органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите кои 
се однесуваат на управувањето со градежното земјиш-
те во сопственост на Република Македонија, да ја из-
врши контролата од ставот (2) на овој член. 

 
Член 104 

(1) При вршењето на надзорот над законитоста на 
работата на органите на општините, општините во гра-
дот Скопје и градот Скопје, органот на државната уп-
рава надлежен за вршење на работите кои се однесува-
ат на управувањето со градежното земјиште во соп-
ственост на Република Македонија ги врши следниве 
работи: 

- ја следи законитоста на работата, презема мерки и 
активности и поднесува иницијативи за остварување на 
надлежностите кои се однесуваат на вршењето на ра-
ботите на располагање со градежното земјиште соп-
ственост на Република Македонија, 

- им укажува за пречекорувањето на нивните над-
лежности утврдени со овој закон и предлага соодветни 
мерки за надминување на таа состојба, 

- укажува на определени материјални и процеду-
рални недостатоци во нивното работење, кои би може-
ле да го оневозможат вршењето на работите утврдени 
со овој закон, 

- дава препораки за доследно спроведување на над-
лежностите, за работите кои треба да ги вршат соглас-
но со овој закон, 

- го следи навременото донесување на актите ут-
врдени со овој закон, 

- поднесува иницијативи и предлози доколку кон-
статира неспроведување на овој закон како резултат на 
судир на надлежностите меѓу нив, 

- ја следи законитоста на решенијата што ги донесу-
ваат во решавањето на управните работи за права, об-
врски и интереси на правните и физичките лица доне-
сени врз основа на овој закон и презема мерки во сог-
ласност со закон, 

- дава мислење и стручна помош на актите кои про-
излегуваат од овој закон, 

- го следи остварувањето на јавноста во работата 
особено од аспект на редовно, навремено, вистинито и 
потполно известување на граѓаните за работите утврде-
ни со овој закон, 

- навремено ги известува за констатираните состој-
би во нивната работа, односно за работите што се одне-
суваат на градежното земјиште и за преземените мерки 
при вршењето на надзорот, 

- донесува решение за поништување на акти доне-
сени од општините, општините во градот Скопје и гра-
дот Скопје во вршењето на работите на располагањето 
со градежното земјиште во сопственост на Република 
Македонија спротивно на одредбите од овој закон и 

- поднесува барање за поведување прекршочна по-
стапка пред надлежен суд за констатираните неправил-
ности утврдени со овој закон како прекршоци. 

(2) Доколку и покрај укажувањата и преземените 
мерки и активности органите на општините, општини-
те во градот Скопје и градот Скопје не го обезбедат из-
вршувањето на работите од ставот (1) на овој член, ор-
ганот на државната управа надлежен за вршење на ра-
ботите кои се однесуваат на управувањето со градеж-
ното земјиште во сопственост на Република Македони-
ја ќе постапи согласно со членот 91 став (2) од овој за-
кон. 

(4) Во случај кога Владата на Република Македони-
ја ќе донесе одлука за одземање на вршењето на рабо-
тите за располагање со градежно земјиште сопственост 
на Република Македонија вршењето на работите го 
презема органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите кои се однесуваат на управување-
то со градежното земјиште во сопственост на Републи-
ка Македонија, најмногу до шест месеци од денот на 
нивното преземање. 

 
IX. ПРАВНИ СРЕДСТВА 

 
Член 105 

(1) Органот надлежен да одлучува по барање под-
несено согласно со членовите 66 став (1), 67 став (1), 
68 став (1), 69 став (1), 69-а, 70 став (1), 71 став (1), 80 
став (1) или 88 став (2) од овој закон, е должен во рок 
од 15 дена по поднесување на комплетирано барање да 
одлучи по истото. 

(2) Доколку органот надлежен за одлучување по ба-
рањата од ставот (1) на овој член, не одлучи во рокот 
определен во ставот (1) на овој член, подносителот на 
барањето има право во рок од три работни дена да под-
несе барање до писарницата на министерот односно 
градоначалникот, кој пак е должен да одлучи по истото 
во рок од пет работни дена од приемот на барањето. 
Доколку министерот, односно градоначалникот нема 
писарница, барањето се поднесува во писарницата на 
седиштето на надлежниот орган. 

 (3) Формата и содржината на барањето од ставот 
(2) на овој член ги пропишува министерот. 

 (4) Кон барањето од ставот (2) на овој член, подно-
сителот на барањето доставува и копија од барањето од 
ставот (1) на овој член. 

 (5) Доколку министерот, односно градоначалникот 
не донесе решение во рокот од ставот (2) на овој член, 
подносителот на барањето од ставот (2) на овој член 
може да го извести државниот управен инспекторат во 
рок од пет работни дена. 

(6) Државниот управен инспекторат е должен во 
рок од десет дена од денот на приемот на известување-
то од ставот (5) на овој член, да изврши надзор во орга-
нот кој е надлежен да одлучува по барањето од ставот 
(1) на овој член, дали е спроведена постапката согласно 
законот и во рок од три работни дена од денот на из-
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вршениот надзор да го информира подносителот на ба-
рањето од ставот (2) на овој член за преземените мер-
ки. 

(7) Инспекторот на Државниот управен инспектора-
т по извршениот надзор согласно со закон донесува ре-
шение со кое го задолжува министерот, односно градо-
началникот во рок од десет дена да одлучи по поднесе-
ното барање и да го извести инспекторот за донесениот 
акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со 
кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот на 
Државниот управен инспекторат доставува копија од 
решението до подносителот на барањето за преземени-
те мерки. 

(8) Доколку министерот односно градоначалникот, 
не одлучи во рокот од ставот (7) на овој член, инспек-
торот ќе поднесе барање за поведување прекршочна 
постапка за прекршок утврден во Законот за управната 
инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет ра-
ботни дена во кој министерот односно градоначални-
кот ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот 
рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон 
известувањето се доставува копија од актот со кој од-
лучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од 
три работни дена ќе го информира подносителот на ба-
рањето за преземените мерки.  

(9) Доколку министерот, односно градоначалникот 
не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (8) на 
овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе 
поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во 
тој рок да го информира подносителот на барањето за 
преземените мерки. 

(10) Доколку инспекторот не постапи по известува-
њето од ставот (6) на овој член, подносителот на бара-
њето во рок од пет работни дена има право да поднесе 
приговор до писарницата на директорот на Државниот 
управен инспекторат. Доколку директорот нема писар-
ница, приговорот се поднесува во писарницата на се-
диштето на надлежниот орган. 

(11) Директорот на Државниот управен инспектора-
т е должен во рок од три работни дена да го разгледа 
приговорот од ставот (10) на овој член, и доколку ут-
врди дека инспекторот не постапил по известувањето 
од подносителот на барањето согласно со ставовите (6) 
и (7) и/или не поднесе пријава согласно со ставовите 
(8) и (9) на овој член, директорот на Државниот упра-
вен инспекторат ќе поднесе барање за поведување 
прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот 
за управната инспекција за инспекторот и ќе определи 
дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекто-
рот ќе изврши надзор во надлежниот орган дали е 
спроведена постапката согласно со закон и во рок од 
три работни дена од денот на извршениот надзор да го 
информира подносителот на барањето за преземените 
мерки. 

(12) Доколку инспекторот не постапи и во дополни-
телниот рок од ставот (11) на овој член директорот на 
Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во 
рок од три работни дена ќе го информира подносите-
лот на барањето за преземените мерки. 

(13) Во случајот од ставот (12) на овој член, дирек-
торот на Државниот управен инспекторат веднаш, а 
најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг 
инспектор да го спроведе надзорот веднаш. 

(14) Во случаите од ставот (13) на овој член, дирек-
торот на Државниот управен инспекторат во рок од три 
дена го информира подносителот на барањето за презе-
мените мерки. 

 (15) Доколку директорот на Државниот управен 
инспекторат не постапи согласно со ставот (11) од овој 
член, подносителот на барањето може да поднесе при-
јава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум ра-
ботни дена. 

(16) Доколку министерот, односно градоначалникот 
не одлучи во рокот од ставот (9) на овој член, подноси-
телот на барањето може да поведе управен спор пред 
надлежниот суд. 

(17) Постапката пред Управниот суд е итна. 
(18) По објавувањето на подзаконските акти од чле-

новите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 став 2 на овој закон во 
„Службен весник на Република Македонија“ истите се 
објавуваат на веб страницата на органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите кои се однесу-
ваат на управувањето со градежното земјиште во соп-
ственост на Република Македонија, веднаш или нај-
доцна во рок од 24 часа.  

(19) Доколку во повеќе од две поднесени барања 
согласно со ставот (1) од овој член, општините, општи-
ните во градот Скопје и градот Скопје не постапат во 
рокот утврден во ставот (8) од овој член, директорот на 
Државниот управен инспекторат е должен да го извес-
ти за истото органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите кои се однесуваат на управување-
то со градежното земјиште во сопственост на Републи-
ка Македонија, кој пак ќе постапи согласно со членот 
91 став (2) од овој закон. 

 
Член 105-а 

(1) Против решението донесено од страна на оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје 
со кое се одлучува по поднесено барање од членот 105 
став 1 на овој закон, странката има право да поднесе 
жалба во рок од 15 дена од денот на прием на решение-
то до министерот. 

(2) Против решението донесено од страна на орга-
нот на државната управа надлежен за вршење на рабо-
тите кои се однесуваат на управувањето со градежното 
земјиште во сопственост на Република Македонија, со 
кое се одлучува по поднесено барање од членот 105 
став 1 на овој закон, странката има право да поднесе 
жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на реше-
нието до Државната комисија за одлучување во управ-
на постапка и постапка од работен однос во втор сте-
пен. 

(3) Доколку министерот, односно претседателот на 
Комисијата од ставот (2) на овој член не одлучат во рок 
од 45 дена од денот на приемот на жалбата, подносите-
лот на жалбата може да го извести Државниот управен 
инспекторат во рок од пет работни дена. Формата и 
содржината на известувањето ги пропишува министе-
рот за транспорт и врски. 

(4) Државниот управен инспекторат е должен во 
рок од десет дена од денот на приемот на известување-
то од ставот (3) на овој член да изврши надзор во орга-
нот кој е надлежен да одлучува по жалбата, дали е 
спроведена постапката согласно со закон и во рок од 
три работни дена од денот на извршениот надзор да го 
информира подносителот на жалбата за преземените 
мерки. 

(5) Инспекторот на Државниот управен инспектора-
т по извршениот надзор согласно закон донесува реше-
ние со кое го задолжува министерот, односно претседа-
телот на Комисијата од ставот (2) на овој член да одлу-
чат по жалбата во рок од десет дена и да го известат 
инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се 
доставува копија од актот со кој одлучил по поднесена-
та жалба. Инспекторот на Државниот управен инспек-
торат доставува копија од решението до подносителот 
на жалбата. 

(6) Доколку министерот, односно претседателот на 
Комисијата од ставот (2) на овој член не одлучи во ро-
кот од ставот (5) на овој член, инспекторот ќе поднесе 
барање за поведување прекршочна постапка за прекр-
шок утврден во Законот за управната инспекција и ќе 
определи дополнителен рок од пет работни дена во кој 
министерот, односно претседателот на Комисијата од 
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ставот (2) на овој член ќе одлучи по поднесената жал-
ба, за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за 
донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија 
од актот со кој одлучил по поднесената жалба. Инспек-
торот во рок од три работни дена да го информира под-
носителот на жалбата за преземените мерки. 

 (7) Доколку министерот, односно претседателот на 
Комисијата од ставот (2) на овој член не одлучи и во 
дополнителниот рок од ставот (6) на овој член, инспек-
торот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го инфор-
мира подносителот на жалбата за преземените мерки. 

(8) Доколку инспекторот не постапи по известува-
њето од ставот (3) на овој член, подносителот на жал-
бата во рок од пет работни дена има право да поднесе 
приговор до писарницата на директорот на Државниот 
управен инспекторат. Доколку директорот нема писар-
ница, приговорот се поднесува во писарницата на се-
диштето на надлежниот орган. 

(9) Директорот на Државниот управен инспекторат 
е должен во рок од три работни дена да го разгледа 
приговорот од ставот (8) на овој член и доколку утврди 
дека инспекторот не постапил по известувањето од 
подносителот на жалбата согласно со ставовите (4) и 
(5) и/или не поднесе пријава согласно со ставовите (6) 
и (7) на овој член, директорот на Државниот управен 
инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекр-
шочна постапка за прекршок утврден во Законот за уп-
равната инспекција за инспекторот и ќе определи до-
полнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот 
ќе изврши надзор во надлежниот орган дали е спрове-
дена постапката согласно со закон и во рок од три ра-
ботни дена од денот на извршениот надзор да го ин-
формира подносителот на жалбата за преземените мер-
ки. 

(10) Доколку инспекторот не постапи и во дополни-
телниот рок од ставот (9) на овој член, директорот на 
Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во 
рок од три работни дена ќе го информира подносите-
лот на жалбата за превземените мерки. 

(11) Во случајот од ставот (10) на овој член, дирек-
торот на Државниот управен инспекторат веднаш, а 
најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг 
инспектор да го спроведе надзорот веднаш. 

(12) Доколку директорот на државниот управен 
инспекторат не постапи согласно со ставот (9) од овој 
член, подносителот на жалбата, може да поднесе прија-
ва до надлежниот јавен обвинител во рок од осум ра-
ботни дена. 

(10) Доколку министерот односно претседателот на 
Комисијата од ставот (2) на овој член не одлучат во ро-
кот од ставот (7) на овој член, подносителот на жалбата 
може да поведе управен спор пред надлежниот суд.  

(11) Постапката пред Управниот суд е итна. 
(12) Подзаконскиот акт од ставот (3) на овој член се 

донесува во рок од 15 дена од денот на влегувањето на 
сила на овој закон. 

(13) По донесувањето на подзаконскиот акт од ста-
вот (3) на овој член истиот веднаш, а најдоцна во рок 
од 24 часа се објавува на веб страницата на Министер-
ството за транспорт и врски. 

 
X. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 106 

Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на служ-
беното лице во општините, општините во градот Скоп-
је и градот Скопје и во органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите кои се однесуваат на 
управувањето со градежното земјиште во сопственост 
на Република Македонија, доколку: 

- даде објава спротивно на роковите утврдени во 
членот 50 од овој закон, 

- даде објава спротивно на членот 52 став (1) од 
овој закон, 

- изврши исправка на објава надвор од рокот пред-
виден во членот 54 од овој закон или пак исправката не 
ја објави во медиумите во кои е објавена и објавата по 
која се врши исправка, 

- не го врати депозитот за учество на јавното надда-
вање во рок предвиден во членот 59 од овој закон и 

- во рок од три дена не одлучи по поднесен приго-
вор согласно со членот 62 став (1) од овој закон. 

  
Член 107 

Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на служ-
беното лице во општините, општините во градот Скоп-
је и градот Скопје и во органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите кои се однесуваат на 
управувањето со градежното земјиште во сопственост 
на Република Македонија, доколку: 

- даде објава спротивно на членот 47 ставови (1) и 
(2) од овој закон, 

- во објавата не ги наведе задолжителните податоци 
кои е потребно да ги содржи истата утврдени во членот 
49 од овој закон, 

- даде објава без да се прибави согласност од орга-
нот во однос на посебните дополнителни услови ут-
врдени во членот 51 од овој закон, 

- во рок од три дена од денот на поднесување на 
пријавата за учество на јавно наддавање не достави на 
електронска пошта наведена во пријавата, корисничко 
име и шифра за учество на јавното наддавање, утврде-
но во членот 57 став (3) од овој закон и 

- се одржи јавно наддавање спротивно на одредбите 
од членовите 57 ставови (1) и (2) и 58 ставови (2) и (3) 
на овој закон. 

 
Член 108 

Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на одго-
ворното лице во општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје доколку во рок од пет работни 
дена не склучи договор утврден во членовите 63 и 65 
став (4) од овој закон. 

 
Член 109 

Глоба во износ од 6.000 до 12.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на одго-
ворното лице во општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје, доколку: 

- склучи договор за отуѓување на градежно земјиш-
те без претходно донесена одлука од страна на советот, 
утврдена во членот 12 став (3) од овој закон, 

- склучи договор за размена без да прибави соглас-
ност од Владата на Република Македонија, утврдена со 
членот 16 став (4) од овој закон, 

- склучи договор за отуѓување на градежно земјиш-
те сопственост на Република Македонија со непосре-
дна спогодба, без прибавени докази согласно членови-
те 66, 68, 69 и 70 од овој закон, 

- склучи договор за отуѓување на градежно земјиш-
те сопственост на Република Македонија со непосре-
дна спогодба иако на повеќе од 10% од вкупната пов-
ршина на градежната парцела не се решени имотно 
правните односи, или пак нерешени имотно правни од-
носи постојат во рамки на површината предвидена за 
градење на објектот (член 72), 

- склучи измени и дополнување на договорот за 
отуѓување и договорот за давање под  долготраен  за-
куп  на  градежно  земјиште  сопственост  на  Републи-
ка Македонија спротивно на членот 76 ставови (2) и (3) 
од овој закон и 
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- донесе решение за признавање на правото на соп-
ственост на земјиште кое се користи врз основа на до-
говор склучен со поранешен сопственик повеќе од 20 
години, без притоа да ги прибави потребните докази 
(член 88 став (3)). 

 
Член 110 

(1) Пред поднесувањето на барањето за поведување 
прекршочна постапка пред надлежен суд ќе се спрове-
де постапка за порамнување. Доколку сторителот го 
признае прекршокот, органот на државната управа над-
лежен за вршење на работите кои се однесуваат на уп-
равувањето со градежното земјиште во сопственост на 
Република Македонија ќе му издаде на сторителот пла-
тен налог заради наплата на глобата предвидена за 
прекршокот. Со потписот на платниот налог, сторите-
лот на прекршокот се смета дека се согласува да ја пла-
ти предвидената глоба. 

 (2) Сторителот на прекршоците од ставот (1) на 
овој член е должен да ја плати глобата во рок од осум 
дена од денот на приемот на платниот налог на сметка 
на органот надлежен за вршење на инспекциски над-
зор, означена во платниот налог. Сторителот ќе плати 
само половина од изречената глоба, доколку плаќањето 
го изврши во рокот од осум дена. 

(3) Ако сторителот на прекршокот од ставот (1) на 
овој член не ја плати глобата во рокот определен во 
ставот (2) на овој член, органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите кои се однесуваат на 
управувањето со градежното земјиште во сопственост 
на Република Македонија, ќе поднесе барање за пове-
дување прекршочна постапка пред надлежен суд. 

 
XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 111 

(член 111 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр.17/11) 

 
Започнатите постапки за отуѓување и давање под 

долготраен и краткотраен закуп со јавно надавање и со 
непосредна спогодба на градежното земјиште сопстве-
ност на Република Македонија, како и започнатите по-
стапки од членот 50 на Законот за градежното земјиш-
те („Службен весник на Република Македонија“ број 
82/2008, 143/2008 и 56/10), ќе продолжат според пропи-
сите кои важеле до денот на примената на овој закон. 

 
Член 112 

(член 112 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр.17/11) 

 
(1) Започнатите постапки за отуѓување и давање 

под долготраен и краткотраен закуп со јавно наддава-
ње и со непосредна спогодба на градежното земјиште 
сопственост на Република Македонија по кои не се 
склучени договори за отуѓување и давање под долгот-
раен и краткотраен закуп со јавно наддавање и со 
непосредна спогодба или по кои управната постапка не 
е правосилно завршена, предметите по започнатите по-
стапки од членот 50 на Законот за градежното земјиш-
те („Службен весник на Република Македонија“ број 
82/2008, 143/2008 и 56/10) по кои постапката не е пра-
восилно завршена, како и сите правосилно завршени 
предмети по кои се преземени вонредни правни лекови 
и се води повторена постапка, ќе се преземат од страна 
на општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје со денот на исполнувањето на условите за 
вршењето на работите на располагањето со градежното 
земјиште во сопственост на Република Македонија сог-
ласно со овој закон. 

(2) Општините, општините во градот Скопје и гра-
дот Скопје со денот на исполнувањето на условите за 
вршењето на работите на располагањето со градежното 
земјиште во сопственост на Република Македонија сог-
ласно со овој закон, ќе го следат спроведувањето на 
склучените договори за отуѓување и давање под дол-
готраен и краткотраен закуп со јавно наддавање и со 
непосредна спогодба на градежното земјиште сопстве-
ност на Република Македонија. 

  
Член 113 

(член 113 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр.17/11) 

 
(1) Стекнатото корисничко право врз земјоделско 

земјиште согласно со поранешните прописи престану-
ва со донесување на урбанистички план или урбанис-
тичка планска документација. 

(2) Агенцијата за катастар на недвижности е долж-
на по донесување на урбанистичките планови, правата 
од ставот (1) на овој член да ги избрише. 

 
Член 114 

(член 114 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр.17/11) 

 
(1) Поблиските прописи предвидени со овој закон 

ќе се донесат во рок од 60 дена од денот на влегување-
то во сила на овој закон. 

(2) До донесувањето на прописите од ставот (1) на 
овој член ќе се применуваат прописите што важеле до 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 115 

(член 115 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр.17/11) 

 
(1) Комитетот од членот 92 на овој закон, како и 

Комисијата од член 96 на овој закон се формираат во 
рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

(2) Комитетот од членот 96 на овој закон веднаш по 
формирањето започнува со вршење на работите од чле-
новите 96 став (3) и 98 на овој закон. 

(3) Програмскиот совет од членот 97 на овој закон 
се формира најдоцна во рок од два месеца од влегува-
њето во сила на овој закон и веднаш започнува со 
вршење на работите од членовите 97 и 99 на овој за-
кон. 

 
Член 116 

(член 116 од Законот објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр.17/11) 

 
Со денот на отпочнување на примената на овој за-

кон престанува да важи Законот за градежното земјиш-
те („Службен весник на Република Македонија” број 
82/2008, 143/2008 и 56/10). 

 
Член 117 

(член 12 од Законот објавен во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.53/11) 

 
Одредбите од членот 11 на овој закон ќе започнат 

да се применуваат со денот на започнувањето на при-
мената на Законот за основање на Државната комисија 
за одлучување во управна постапка и постапка од рабо-
тен однос во втор степен. 
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Член 118 
(член 22 од Законот објавен во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 144/12) 
 
Одредбите во договорите за отуѓување на градежно 

земјиште по пат на јавно наддавање склучени до денот 
на започнувањето на примената на Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 17/11 и 53/11), со кои е утврден реален товар 
како средство за обезбедување на земјиштето, по бара-
ње на договорната страна - купувач може да се заменат 
со одредби со кои се предвидува договорна казна про-
пишана во членот 74 став (1) точка 7 од овој закон, со 
склучување на анекс на договор. 

Во договорите за отуѓување на градежно земјиште 
по пат на јавно наддавање склучени до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон кои содржат одредби со 
кои е утврден реален товар како средство за обезбеду-
вање и договорна казна согласно со членот 74 став (1) 
точка 7 од Законот за градежно земјиште („Службен 
весник на Република Македонија“ број 17/11 и 53/11), 
по барање на договорната страна - купувач може да се 
избришат одредбите со кои е утврден реален товар, со 
склучување на анекс на договор. 

Анекс договорот од ставовите (1) и (2) на овој член 
се склучува по претходна согласност од Државното 
правобранителство на Република Македонија.  

Агенцијата за катастар на недвижности врз основа 
на поднесено барање од страна на договорната страна - 
купувач, со приложување на договорот и анекс догово-
рот од ставовите (1) и (2) на овој член, ќе изврши бри-
шење во имотниот лист каде што е запишан реален то-
вар како средство за обезбедување на земјиштето. 

 
Член 119 

(член 23 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија“ бр. 144/12) 

 
Одредбите во договорите за отуѓување на градежно 

земјиште по пат на непосредна спогодба склучени до-
денот на влегувањето во сила на овој закон, со кои е 
утврден реален товар како средство за обезбедување и 
е утврден рок за прибавување на одобрение за градење 
и рок за изградба, по барање на договорната страна ку-
пувач, може да се усогласат со одредбите на овој закон, 
со склучување на анекс на договор. 

Анекс договорот од ставот (1) на овој член се склу-
чува по претходна согласност од Државното правобра-
нителство на Република Македонија. 

Агенцијата за катастар на недвижности врз основа 
на поднесено барање од страна на договорната страна- 
купувач, со приложување на договорот и анекс догово-
рот од ставот (1) на овој член ќе изврши бришење во 
имотниот лист каде што е запишан реален товар како 
средство за обезбедување на земјиштето. 

 
Член 120 

(член 24 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија“ бр. 144/12) 

 
На барање на договорната страна - купувач, догово-

рите за отуѓување на градежното земјиште сопственост 
на Република Македонија по пат на јавно наддавање, 
кои се склучени до денот на започнувањето на приме-
ната на Законот за градежно земјиште („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 17/11 и 53/11), ќе 
се усогласат со одредбите од членот 74 став (1) точка 6 
од овој закон, со склучување на анекс договор. 

Анекс договорот од ставот (1) на овој член се склу-
чува по претходна согласност од Државното правобра-
нителство на Република Македонија. 

Член 121 
(член 25 од Законот објавен во „Службен весник на  

Република Македонија“ бр. 144/12) 
 
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 

донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 122 

(член 26 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија“ бр. 144/12) 

 
Започнатите постапки за отуѓување и давање под 

закуп на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, по пат на јавно наддавање и со непосредна 
спогодба, ќе продолжат според одредбите на овој за-
кон. 

 
Член 123 

(член 27 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија“ бр. 144/12) 

 
Одредбата од членот 5 на овој закон со која во чле-

нот 46 се додаваат два нови става (4) и (5) по однос на-
туристичките развојни зони, ќе започне да се примену-
ва со денот на влегувањето во сила на Законот за ту-
ристички развојни зони, а по однос на автокампови од 
денот на влегување во сила на Законот за автокампови. 

 
Член 124 

(член 8 од Законот објавен во „Службен весник на  
Република Македонија“ бр. 25/13) 

 
Започнатите постапки за отуѓување и давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија со јавно наддавање и непосре-
дна спогодба ќе продолжат согласно со Законот за гра-
дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 17/11, 53/11 и 144/12). 

____________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1308. 
Врз основа на член 30 став 1, алинеја 4 од Законот 

за трговија („Службен весник на Република Македони-
ја “ бр. 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 
20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/2010, 158/2010, 36/2011 
и 53/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 16.04.2013 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 
Член 1 

На правни и физички лица кои вршат трговија на 
нафтени деривати на мало им  се забранува да вршат 
промет на масло за горење Екстра лесно масло за дома-
ќинство ЕЛ-1 со содржина  на сулфур најмногу до 
0,1% (m/m), на бензинските станици за временскиот 
период  од 15 април 2013 година  до 15 октомври 2013 
година.  

 На производителите, трговците на големо и увоз-
ниците  со  нафтени деривати им се забранува да вршат 
продажба на масло за горење Екстра лесно масло за до-
маќинствата  ЕЛ-1 со содржина на сулфур најмногу до 
0,1% ( m/m), на трговците на мало  ( бензинските ста-
ници ), во периодот од 15 април до 15 октомври 2013 
година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија “.  

 
Бр.  41 - 2342/1 Заменик на претседателот 

16 април 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1309. 
Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 16.4. 
2013 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА-
ТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ЈОРДАН  

ХАЏИ КОНСТАНТИНОВ ЏИНОТ - ВЕЛЕС  
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник 

Национална установа Филмски фонд на Република 
Македонија времено му престанува користењето на 
движните ствари, со следните технички спецификации: 

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристи 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД  ДПроектор,  со сериски 
број: 34800789. 

2. Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум 
ленс, со сериски број:   1291209077. 

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер 
БДП3380, со сериски број: KX1A1228956541. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на времено користење од две години на Националната 
установа Центар за култура Јордан Хаџи Константинов 
Џинот - Велес со надомест во висина од 2% од 
приходот на кино прикажувачот остварен со продажба 
на кино билети. 

 
Член 3 

Директорот на Националната установа Филмски 
фонд на Република Македонија склучува договор со 
директорот на Националната установа Центар за 
култура Јордан Хаџи Константинов Џинот - Велес со 
кој се уредуваат правата  и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на 
времено користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 41-2360/1 Заменик на претседателот 

16 април 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1310. 
Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 16.4. 
2013 година,  донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА-
ТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА -  ДЕБАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Нацио-
нална установа Филмски фонд на Република Македо-
нија времено му престанува користењето на движните 
ствари, со следните технички спецификации: 

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристи 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД  ДПроектор, со сериски 
број: 34800837. 

2. Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум 
ленс, со сериски број:   1291211092. 

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер 
БДП3380, со сериски број: KX1A1228956542. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на времено користење од две години на Националната 
установа Центар за култура – Дебар, со надомест во ви-
сина од 2% од приходот на кино прикажувачот оства-
рен со продажба на кино билети. 

 
Член 3 

Директорот на Националната установа Филмски 
фонд на Република Македонија склучува договор со 
директорот на Националната установа  Центар за кул-
тура - Дебар со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се дава-
ат на времено користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-2360/2 Заменик на претседателот 

16 април 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1311. 
Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 16.4. 
2013 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА 

АНТОН ПАНОВ - СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Нацио-

нална установа Филмски фонд на Република Македо-
нија времено му престанува користењето на движните 
ствари, со следните технички спецификации: 

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристи 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД  ДПроектор, со сериски 
број: 34800790. 

2. Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум 
ленс, со сериски број:   1291209087. 

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер 
БДП3380, со сериски број: KX1A1228956543. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на времено користење од две години на Националната 
установа Центар за култура Антон Панов -  Струмица 
со надомест во висина од 2% од приходот на кино при-
кажувачот остварен со продажба на кино билети. 

 
Член 3 

Директорот на Националната установа Филмски 
фонд на Република Македонија склучува договор со 
директорот на Националната установа Центар за култу-
ра Антон Панов - Струмица со кој се уредуваат правата 
и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука кои се даваат на времено користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-2360/3 Заменик на претседателот 

16 април 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1312. 
Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 16.4. 
2013 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА  ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА 

МАРКО ЦЕПЕНКОВ - ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Нацио-

нална установа Филмски фонд на Република Македо-
нија времено му престанува користењето на движните 
ствари, со следните технички спецификации: 

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристи 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД  ДПроектор, со сериски 
број: 34800788. 

2. Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум 
ленс, со сериски број:   1291211041. 

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер 
БДП3380, со сериски број: KX1A1228956513. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на времено користење од две години на Националната 
установа Центар за култура Марко Цепенков - Прилеп 
со надомест во висина од 2% од приходот на кино при-
кажувачот остварен со продажба на кино билети. 

 
Член 3 

Директорот на Националната установа Филмски 
фонд на Република Македонија склучува договор со 
директорот на Националната установа  Центар за кул-
тура Марко Цепенков - Прилеп со кој се уредуваат пра-
вата  и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука кои се даваат на времено користење. 

Член 4 
Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-2360/4 Заменик на претседателот 

16 април 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1313. 
Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
16.04. 2013 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА  ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА  

ИЉО АНТЕСКИ СМОК - ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Нацио-

нална установа Филмски фонд на Република Македо-
нија времено му престанува користењето на движните 
ствари, со следните технички спецификации: 

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристи 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД  ДПроектор, со сериски 
број: 34800792. 

2. Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум 
ленс, со сериски број: 1291209083. 

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер 
БДП3380, со сериски број: KX1A1228956533. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на времено користење од две години на Националната 
установа Центар за култура Иљо Антески Смок - Тето-
во со надомест во висина од 2% од приходот на кино 
прикажувачот остварен со продажба на кино билети. 

 
Член 3 

Директорот на Националната установа Филмски 
фонд на Република Македонија склучува договор со 
директорот на Националната установа Центар за култу-
ра Иљо Антески Смок - Тетово со кој се уредуваат пра-
вата  и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука кои се даваат на времено користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-2360/5 Заменик на претседателот 

16 април 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1314. 
Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 16.4. 
2013 година,  донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 

КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-

НАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА  

КОЧО РАЦИН - КИЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа Одлука на досегашниот корисник Нацио-

нална установа Филмски фонд на Република Македо-

нија времено му престанува користењето на движните 

ствари, со следните технички спецификации: 

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристи 103-

034108-01 ЛХД700 Фул ХД  ДПроектор, со сериски 

број: 34800764. 

2. Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум 

ленс, со сериски број:   1261208087. 

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер 

БДП3380, со сериски број: KX1A1228956531. 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на времено користење од две години на Националната 

установа Центар за култура Кочо Рацин - Кичево со на-

домест во висина од 2% од приходот на кино прикажу-

вачот остварен со продажба на кино билети. 

 

Член 3 

Директорот на Националната установа Филмски 

фонд на Република Македонија склучува договор со 

директорот на Националната установа Центар за култу-

ра Кочо Рацин - Кичево со кој се уредуваат правата и 

обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука 

кои се даваат на времено користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-2360/6 Заменик на претседателот 

16 април 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1315. 

Врз основа на член 20, став (1) од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

16.4.2013 година, донесе 

 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ОД НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИ-

НАНСИИ – УПРАВА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Co оваа одлука на Министерството за финансии - 

Управата за имотно правни работи, се даваат на трајно 

користење без надомест недвижни ствари- деловни 

простории со вкупна површина од 49,87м2, лоцирани 

на КП бр.10023, КО Свети Николе-град, Плоштад 

"Илинден" бр 12, Свети Николе, запишани во Имотен 

лист бр.1 и тоа: просторија бр.8, со површина од 15,59 

м2 во зграда 1 влез 1 кат 1, просторија бр. 23 со повр-

шина од 15,36 м2 во зграда 1 влез 1 кат 2 и просторија 

бр. 32 со површина од 18,92 м2 зграда 1 влез 1 кат 3, 

сопственост на Република Македонија. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-2459/1 Заменик на претседателот 

16 април 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1316.                

 Врз основа на член 20, став (1) од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

16.4.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ОД НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИ-

НАНСИИ–УПРАВА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Co оваа одлука на Министерството за финансии - 

Управата за имотно правни работи, се даваат на трајно 

користење недвижни ствари -деловни простории со 

вкупна површина од 157,24 м2, лоцирани на КП 

бр.14818, КО Куманово на ул.“Гоце Делчев" бб Кума-

ново, запишани во Имотен лист бр.1, во зграда 1 влез 1 

кат 1 и тоа: простории бр.8, 9, 10, 11, 11-а, 23, 24, 27 и 

28, сопственост на Република Македонија. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-2459/2 Заменик на претседателот 

16 април 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1317. 

 Врз основа на член 20, став (1) од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

16.4.2013 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ОД НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИ-

НАНСИИ – УПРАВА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за финансии – 

Управата за имотно правни работи,  се даваат на трајно 

користење без надомест  недвижни ствари –деловни  

простории во вкупна површина од 189 м2,  лоцирани 

на КП бр. 1766, КО Велес на ул.“ЈНА“ бб, зграда 1, 

влез 1, приземје, запишани во Имотен лист бр. 25389, 

сопственост на Република Македонија. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-2459/3 Заменик на претседателот 

16 април 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1318. 

Врз основа на член 20, став (1) од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

16.4.2013 година, донесе 

 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИ-

НАНСИИ–УПРАВА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за финансии – 

Управата за имотно правни работи,  се даваат на трајно 

користење без надомест недвижни ствари-деловни про-

стории со вкупна површина од 26,23 м2, лоцирани  на 

КП бр.559 КО Кратово на Плоштад „Маршал Тито“ во 

Кратово, запишани во Имотен лист бр.706,  и тоа:  про-

сторија бр. 7 во површина од 12,90 м2, зграда 1 влез 1 

приземје и просторија бр. 8 во површина од 13,33  м2,  

зграда 1 влез 1 приземје, сопственост на Република 

Македонија. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-2459/5 Заменик на претседателот 

16 април 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

MИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

1319. 
Врз основа на член 11 став (1), алинеи 1, 2, 3 и 6 и 

член 61 став (1) од Законот за возила (,,Службен весни-
к на Република Македонија” бр. 140/08, 53/11 и 
123/12), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО 

   
Член 1 

Во Правилникот за единечно одобрување на возило 
,,Службен весник на Република Македонија” бр.16/10, 
62/10, 105/10, 13/11, 39/11, 169/11, 185/11,  84/12, 
132/12 и 153/12), во членот 3  алинеја 3 зборот „работ-
ни“ се заменува со зборот „мобилни“. 

 
Член 2 

Во членот 4 став (1)  точката  (16) се брише. 
Точките 17 и 18 стануваат точки 16 и 17. 
 

Член 3 
Во  членот 6 став (6) по алинејата 10 се додава нова 

алинеја 11 која гласи: 
„- приклучно возило за превоз на стока со нестан-

дардни габаритни  товари и тежина, со можност на 
проширување и продолжување на товарниот простор 
со или без телескопски механизам,“ 

Ставот  (7) се менува и гласи: 
„(7) Техничките барања кои возилата одземени со 

правосилна судска одлука во кривична или прекршоч-
на постапка во корист на Република Македонија, сог-
ласно Законот за управување со конфискуван имот, 
имотна корист и одземени предмети во кривична или 
прекршочна постапка треба да ги исполнуваат во по-
стапката за единечно одобрување се дадени во Прилог 
ХХIV кој е составен дел  од овој правилник. 

 
Член 4 

Во членот 8 по ставот (4)  се додава  нов став  (5) 
кој гласи: 

„(5) За возилата од член 6 став (7) од овој правил-
ник, а кои претходно не се регистрирани во Република 
Македонија, покрај барањата од  став (3) од овој член, 
треба да се достави и Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одземен предмет со пра-
восилна одлука од Владата на Република Македонија, 
наместо доказот за подмирени царински давачки. 

 
Член 5 

Во период од влегување во сила на овој правилник 
до 31 декември 2013 година, постапката за единечно 
одобрување за половни возила од категорија М2 и М3, 
ќе се врши согласно техничките барања дадени во При-
лог XXV кој е составен дел на овој правилник, во кој се 
содржани техничките спецификации и еквивалентните 
со нив правилницина ЕСЕ за возила. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во ,,Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
Бр. 25 - 982/2  

4 април 2013 година Министер, 
Скопје Ваљон  Сараќини, с.р. 
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1320. 

Врз основа на член  67 став (17) од Законот за средното образование („Службен весник на Република Маке-
донија бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 
92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), министерот за образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ПОЗИТИВНА ПРОЦЕНА НА КАРАКТЕРИСТИКИ-
ТЕ НА ПРИПРАВНИКОТ ЗА ПОДОБНОСТ СО РАБОТАТА СО ДЕЦА И АДОЛЕСЦЕНТИ ВО ВОСПИТ-

НО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на потврдата за позитивна процена на карактеристи-

ките на приправникот за подобност со работата со деца и адолесценти во воспитно-образовната дејност во сред-
ни училишта. 

 
Член 2 

Потврдата  од член 1 од овој правилник се издава на образец кој се печати на хартија во бела боја со А4 фор-
мат и содржи: грб и име на Република Македонија, назив на Педагошката служба, наслов на образецот „ПОТ-
ВРДА ЗА ПРОЦЕНА НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ“ , име и презиме на лицето, назив на средното училиште, 
место, позитивната процена на карактеристиките за подобноста да работи со деца и адолесценти во воспитно-
образовната дејност, место за потпис на директорот на Педагошката служба, место за печат, број, датум и место 
на издавањето на Потврдата.  

Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.  
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
 

Бр. 19 - 7907/3  
15 април 2013 година                                                                                                                                Министер, 

Скопје                                                                                                                                м-р Панче Кралев, с.р. 
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1321. 
В1рз основа на член 85 став (17) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), министерот за образование и нау-
ка донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ПОЗИТИВНА ПРОЦЕНА НА КАРАКТЕРИС-
ТИКИТЕ НА ПРИПРАВНИКОТ ЗА ПОДОБНОСТ СО РАБОТАТА СО ДЕЦА И АДОЛЕСЦЕНТИ 

ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на потврдата за позитивна процена на карактерис-

тиките на приправникот за подобност со работата со деца и адолесценти во воспитно-образовната дејност во 
основните училишта. 

 
Член 2 

Потврдата  од член 1 од овој правилник се издава на образец кој се печати на хартија во бела боја со А4 
формат и содржи: грб и име на Република Македонија, назив на Педагошката служба, наслов на образецот 
„ПОТВРДА ЗА ПРОЦЕНА НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ“, име и презиме на лицето, назив на основното учи-
лиште, место, позитивната процена на карактеристиките за  подобноста да работи со деца и адолесценти во 
воспитно-образовната дејност, место за потпис на директорот на Педагошката служба, место за печат, број, 
датум и место на издавањето на Потврдата.  

Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.  
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  
 

Бр. 19 - 7907/4  
15 април 2013 година                                                                                                                                  Министер, 

Скопје                                                                                                                          м-р Панче Кралев, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1322. 
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 
136/11), член 28 од Законот за акцизите (“Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 
86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за 
животната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 
53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресмету-
вање и уплатување на надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат 
при увоз и/или производство на нафтени деривати 
(“Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 22.04.2013 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 39,455 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 40,870 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 40,267 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 39,764 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 32,814 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што : 

 
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 78,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 79,50 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 67,00 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 55,50 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС         до 40,243 
 
Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од гру-
пите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,080 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 
   
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,740 
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Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,977 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,833 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,483 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 23.04.2013 
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр.  02 - 802/1  

22 април 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1323. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 16/11 и 136/11), и член 10, став 4 од Правил-

никот за повластени производители на електрична 

енергија од обновливи извори на енергија („Службен 

весник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), а 

постапувајќи по барањето на Друштвото за проектира-

ње и инжинеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО-

ЕЛ увоз - извоз Скопје, на ден 19.4.2013 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр.08 - 57/12 од 18.04.2012 година, на Друштвото 

за проектирање и инжинеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕ-

РИНГ ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, се продолжува до 

18.5.2013 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во Службен весник на Репуб-

лика Македонија. 

 

УП1 Бр. 08 - 57/12  

19 април 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
 
 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

