
Службен весник на РСМ, бр. 81 од 22.4.2019 година 

201908101098

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 47, став (1) од Законот за процена („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15 и 30/16), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРОЦЕНА 
НА ВРЕДНОСТА НА СРЕДСТВАТА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Член 1
Во Методологијата за процена на вредноста на средствата во земјоделството („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 171/11) во членот 3 по ставот 3 се додава нов став 4 
кој гласи:

„За потреби на постапки за консолидација на земјоделско земјиште под постојани 
средства во смисла на оваа методологија се смета и земјиште под патна и каналска 
инфрастктура и природни неплодни земјишта.“

Ставот 4 станува став 5.

Член 2
По членот 10 се додава нов член 10-а кој гласи: 

„10-а
При примена на методот на приносна вредност за процена на постојаните средства 

вредноста добиена со примена на формулите од член 10 ставови 1, 2 и 3 од оваа 
методологија во зависност од вредноста на вложувањата заради доведување на средството 
во плодно земјиште се намалува:

- до максимум 30% за постојано средство кое претставува патна инфраструктура,
- до максимум 60% за постојано средство кое претставува природно неплодно 

земјиште-камењар,
- до максимум 100% за постојано средство кое претставува природно неплодно 

земјиште-дол и
- до максимум 100% за постојно средство кое претставува каналска инфраструктура.
При примена на метод на приносна вредност за процена на постојаните средства од 

ставот 1 на овој член, како основа за пресметка се користи просечната приносна вредност 
на постојните средства кои се користат за земјоделско производство во време на 
процената и граничат со постојаното средство предмет на процена.“

Член 3
Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2972/3 Министер за земјоделство,
5 април 2019 година шумарство и водостопанство,

Скопје Љупчо Николовски, с.р.


