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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
  
Врз основа на член 16 став 5 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр. 135/07),министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

  
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА

РАЗМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за размена
на земјоделско земјиште и потребната документација.

  
Член 2

Барањето за размена на земјоделско земјиште се поднесува во 2 примерока во писмена форма на
образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

  
Член 3

Кон барањето од член 2 на овој правилник се приложува следната документација:
1. За физички лица - копија од важечка лична карта или патна исправа.
За правни лица - тековна состојба на правното лице издадена од Централниот регистар на
Република Македонија не постара од 1 месец.
2. Имотен лист не постар од 1 месец или поседовен лист со доказ за сопственост (договор за
купопродажба, договор за дар, договор за размена, договор за доживотна издршка, договор за
отстапување на имот за време на живот, правосилна судска одлука, правосилен акт од државен
орган на управата).
3. Скици за местоположбата на земјоделското земјиште кое е предмет на размена, издадени од
Државниот завод за геодетски работи - Одделение за премер и катастар во општината каде што се
наоѓа земјоделското земјиште.
4. Решение за утврдената пазарна вредност на земјоделското земјиште кое е предмет на размена
издадено од општината каде што се наоѓа земјоделското земјиште.
5. Потврда од надлежниот основен суд дека врз земјоделското земјиште во сопственост на
барателот нема засновано заложно право, доколку како доказ за сопственост се доставува
поседовен лист.
6. Изјава заверена од нотар дека во случај кога државното земјоделско земјиште има пониска
пазарна вредност од сопственото кое е предмет на размена, нема да бара надомест за разлика во
вредноста.
Потребната документација од став 1 на овој член се доставува во оригинал или во фотокопија
заверена од нотар.

  
Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на
Република Македонија”.
  
  

Број на Службен весник:12/2008
Датум на објава на Службен весник:23.01.2008
Број на одлука на Уставен суд (У.бр.):/
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Бр. 08-274/2                                                                                                             Министер за земјоделство     
                             9 јануари 2008 година                                                                                        шумарство и
водостопанство,                     Скопје                                                                                                                       
 Ацо Спасеноски, с.р.
  
  


