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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.173 од 05.10.2015 година 

 
Член 1 

Во Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на 

Република Македонија“ број 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/10, 
127/12, 41/14, 160/14 и 72/15), во членот 12 став (2) точката 28 се менува и 

гласи: 
„издава одобрение за градење и одобрение за употреба за објектите кои ги 

градат инвеститори на земјиште во индустриска и зелена зона, каде основач е 
Владата на Република Македонија, освен за објекти во индустриски и зелени зони 
за кои е склучен договор за јавно приватно партнерство и за инфраструктурните 

објекти во рамки на зони кои ги градат субјектите-даватели на јавни услуги кои 
се надлежни за изградба на електроенергетската, водоводната, канализационата, 

гасоводната и телекомуникациската инфраструктура.“ 
 

Член 2 

Во членот 34-б став (3) по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи: 
„- изјава заверена на нотар дадена под кривична и материјална одговорност со 

која барателот потврдува дека објектот е изграден во рамките на технолошко 
индустриската развојна зона и истиот претставува градежна и функционална 
целина и може да се употребува.” 

 
Член 3 

Одредбата на членот 12 став (2) точка 28 утврдена во членот 1 од овој закон, во 
делот кој се однесува на издавање на одобрение за градење и одобрение за 
употреба за објектите кои ги градат инвеститори на земјиште во индустриска и 

зелена зона, каде основач на зоната е Владата на Република Македонија, за 
објекти во индустриски и зелени зони за кои е склучен договор за јавно приватно 

партнерство, ќе започне да се применува од 1 јануари 2016 година. 
 

Член 4 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за технолошки индустриски 

развојни зони. 
 

Член 5 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 


