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Врз основа на член 24 став 1 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 4/05, 13/07 и 165/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7.09.2009 година, донесе 

 
УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТ ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ШТО СЕ ПРИВАТИЗИРА, НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА ЗА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ 
 

Член 1 

Во Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот 
и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 87/07 и 26/08), во членот 5 ставот 2 се менува и гласи: 

„Висината на надоместот за приватизација на градежното земјиште определен во Прегледот од член 2 на 
оваа уредба, во сите реони, за сите зони, а во подзоните „В“ и „Г“, кој се плаќа во целост во денари, се 
намалува за 35%. 

 
Член 2 

Во членот 6 став 1 бројот „180.000,00“ се заменува со бројот „300.000,00“. 
 

Член 3 

Прегледот за висината на надоместот за приватизација на градежното земјиште се заменува со нов 
Преглед, кој е составен дел на оваа уредба. 

 
Член 4 

На постапките за приватизација на градежното земјиште започнати пред денот на влегување во сила на 
оваа уредба, ќе се применува висината на надоместокот определена со Прегледот кој е составен дел на оваа 
уредба, доколку истиот е поповолен за странките. 

 
Член 5 

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

 
   Бр.19-4532/1                         Претседател на Владата 

7 септември 2009 година           на Република Македонија, 

       Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

20091152197 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

 
 
 
 
 
 



Службен весник на РМ, бр. 115 од 16.09.2009 година 

2 од 3 



Службен весник на РМ, бр. 115 од 16.09.2009 година 

3 од 3 

 


