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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.215 од 07.12.2015 година 

 
Член 1 

Во Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република 

Македонија“ број 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 
39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), во членот 25-б став 4 по зборот 

“Повикот” се додаваат зборовите: “за земјоделско земјиште над 3 хектари“. 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 

“Повикот за прибирање на понуди за земјоделско земјиште до 3 хектари ги 
содржи елементите од ставот 4 алинеи 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 на овој член”. 
Ставовите 5, 6, 7, 8 и 9 стануваат ставови 6, 7, 8, 9 и 10. 

 
Член 2 

Во членот 27 став 1 зборовите: „видот на планираното производство“ се бришат. 
 

Член 3 

Во членот 28 став 1 бројот „15“ се заменува со бројот „45“. 
 

Член 4 
Во членот 37 став 1 алинеја 9 сврзникот „и“ на крајот на реченицата се брише и 
се заменува со точка запирака. 

Во алинејата 10 точката на крајот на реченицата се брише и се додава сврзникот 
„и“ и се додава нова алинеја 11, која гласи: 

„-доколку за земјоделското земјиште е склучен договор за продажба согласно со 
Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост.“ 

 

Член 5 
Во членот 38 став 1 по зборовите: „државно образовни институции од областа на 

земјоделството“ се додаваат зборовите: „и за училишта за средно образование 
основани од општината и градот Скопје од областа на земјоделството, како“. 
По ставот 8 се додаваат три нови става 9, 10 и 11, кои гласат: 

„Големината на површината која согласно со ставовите 1 и 2 на овој член може да 
се додели на една јавна научна и државна образовна институција од областа на 

земјоделството се определува во зависност од бројот на студенти кои треба да 
изведуваат практична настава на земјоделското земјиште, бројот и видот на 
научно истражувачки активности кои се извршуваат, бројот и видот на сточен 

фонд со кој располага наменети за потребите на научно истражувачките и 
образовни активности и квалитетот на земјиштето. 

Големината на површината која согласно со ставовите 1 и 2 на овој член може да 
се додели на едно училиште за средно образование основано од општината или 
градот Скопје од областа на земјоделството се определува во зависност од бројот 

на ученици кои извршуваат практична настава на земјоделското земјиште, бројот 
и видот на сточен фонд со кој располага наменети за потребите на образовниот 

процес, број и вид на наставните профили во училиштето, местоположбата на 
училиштето и квалитетот на земјиштето. 

Критериумите од ставовите 9 и 10 на овој член поблиску ги пропишува Владата 
на Република Македонија на предлог на министерот.“ 
 

 
 

 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

 2 

Член 6 
Во членот 39 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Закупецот барањето од ставот 1 на овој член може да го поднесе до 
Министерството во рок од шест месеци пред истекот на времетраењето на 
договорот за закуп.“ 

Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 7 
Во членот 18 став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 72/15) 

зборовите: „од 30 дена“ се заменува со зборовите: „шест месеци“. 
 

Член 8 
Подзаконскиот пропис предвиден во овој закон ќе се донесе во рок од 60 дена од 

денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 9 

Започнатите постапки за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна 
сопственост по пат на јавен оглас за површини до 3 хектари и јавен повик со 

прибирање на понуди до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат 
согласно со одредбите од овој закон. 

 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 


