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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
  
Врз основа на член 13-a став 9 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 и 39/14),
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

  
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА

ПРАВО НА СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ

  
Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за засновање на право на
стварна службеност на земјоделско земјиште во државна сопственост.

  
Член 2

Барањето за засновање на право на стварна службеност на земјоделско земјиште во државна
сопственост се поднесува на образец во А4 формат на хартија во бела боја и ги содржи следните
податоци:
1. Назив на органот до кој се поднесува барањето;
2. Назив на барањето;
3. Податоци за подносителот на барањето:
- име и презиме на физичко лице/назив на правно лице;
- адреса/седиште; и
- ЕМБГ/ЕМБС;
4. Податоци за земјоделското земјиште за кое се бара засновање на право на стварна службеност:
- број на катастарска парцела;
- место викано;
- катастарска култура;
- катастарска класа;
- површина (метри квадратни);
- број на Имотен лист;
- катастарска општина; и
- број и датум на геодетскиот елаборат за нумерички податоци изработен според проектот за
инфраструктура;
5. Датум и место на поднесување на барањето; и
6. Потпис и печат на барателот.
Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел
на овој правилник.

  
Член 3

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

Број на Службен весник:48/2014
Датум на објава на Службен весник:12.03.2014
Број на одлука на Уставен суд (У.бр.):/
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Бр.22-264/4                                                                                                         Министер за земјоделство,         
                             5 март 2014 година                                                                                        шумарство и
водостопанство,                             Скопје                                                                                                                   
     Љупчо Димовски, с.р.
  
  


