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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

 
Врз основа на член 21 став 4 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14,
72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.161/19), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
 

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ВО ПОСТАПКИТЕ ПО РАСПИШАНИ ЈАВНИ
ОГЛАСИ И ПОСТАПКИТЕ СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО

ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
 

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на работа на Комисијата во постапките по распишани
јавни огласи  и постапките со прибирање на понуди за давање под закуп на земјоделско земјиште
во државна сопственост.

 
Член 2

Комисијата може да работи кога се присутни повеќе од половината од нејзините членови и
донесува одлука со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

 
Член 3

Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до
3 хектари по јавен оглас или јавен повик за доставување на понуди во постапката на јавно
отварање ги врши следниве работи:
-  врши јавно отварање на понудите во рок од три дена по истекот на рокот за поднесувањето на
понудите;
-  изготвува записник за присуство на понудувачи при самото јавно отварање, врз основа на
документ за лична идентификација и овластување од понудувачот;
-  спроведува јавна елаборација на целокупната доставена документација од страна на
понудувачите и овозможи увид во истата по барање на присутните понудувачи.
Комисијата од ставот 1 од овој член треба во рок од 15 дена од изборот на најповолен понудувач
до Секторот за регистрирање, управување, унапредување и продажба на земјоделско земјиште во
државна сопственост да ја достави целокупната документација во врска со јавниот оглас или
јавниот повик за доставување на понуди.

 
Член 4

Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост по пат на
електронско јавно наддавање за површини над 3 хектари по јавен оглас или јавен повик за
доставување на понуди, во постапката на јавно отварање ги врши следниве работи:
-  врши јавно отварање на понудите првиот работен ден по истекот на рокот за поднесувањето на
понудите;
-  изготвува записник за присуство на понудувачи при самото јавно отварање, врз основа на
документ за лична идентификација и овластување од понудувачот;
-  спроведува јавна елаборација на целокупната доставена документација од страна на
понудувачите и овозможи увид во истата по барање на присутните понудувачи.
Комисијата од ставот 1 од овој член треба во рок од пет дена по завршување на постапката за
електронско јавно наддавање до Секторот за регистрирање, управување, унапредување и
продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост да ја достави целокупната
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документација во врска со јавниот оглас или јавниот повик за доставување на понуди по пат на
електронско јавно наддавање.

 
Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Северна Македонија”.
 
 

        Бр. 41-1374/1 Министер за земјоделство,   
22 јануари 2020 година шумарство и водостопанство,
             Скопје Трајан Димковски, с.р.        

 


