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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
  
Врз основа на член 38 став 7 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 и 164/13), министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

  
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА

ПРАВОТО НА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА
ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ НАУЧНИ И ДРЖАВНО ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ ОД

ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАЗНЕНО - ПОПРАВНИТЕ И
ВОСПИТНО - ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ДОЛГОГОДИШЕН

НАСАД, ОРАНЖЕРИИ ИЛИ ОБЈЕКТИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за правото на
закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за потребите на јавните научни и државно
образовни институции од областа на земјоделството, за потребите на казнено - поправните и
воспитно - поправните установи и сопствениците на долгогодишен насад, оранжерии или објекти
и потребната документација.

  
Член 2

Барањето за правото на закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за потребите на
јавните научни и државно образовни институции од областа на земјоделството, за потребите на
казнено - поправните и воспитно - поправните установи и сопствениците на долгогодишен насад,
оранжерии или објекти ги содржи следните податоци:
1. Назив на органот до кој се поднесува барањето;
2. Назив на образецот;
3. Податоци за подносителот на барањето:
- назив на правното лице/физичкото лице;
- седиште/адреса; и
- ЕМБС/ЕМБГ.
4. Податоци за земјиштето за кое се бара правото на закуп:
- катастарска општина;
- катастарска парцела;
- место викано;
- катастарска култура;
- катастарска класа;
- површина (метри квадратни) и
- број на имотен/поседовен лист.
5. Датум и место на поднесување на барањето; и
6. Потпис/печат на барателот.
Барањето од став 1 на овој член се поднесува на образец во А4 формат на хартија во бела боја кој
е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

  

Број на Службен весник:25/2014
Датум на објава на Службен весник:01.02.2014
Број на одлука на Уставен суд (У.бр.):/
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Член 3
Јавните научни и државно образовни институции од областа на земјоделството кон барањето од
член 2 на овој правилник ја доставуваат следната документација:
- тековна состојба на правното лице издадено од Централниот регистар на Република Македонија
не постара од еден месец;
- геодетски елаборат за земјиштето за кое се бара право на закуп и
- програма за научно – образовни активности во областа на земјоделството, која особено треба да
содржи податоци за начинот на користење на земјоделското земјиште, типот на проектите за кои
ќе се користи земјоделското земјиште, податок за користа од спроведување на овие проекти, план
за бројот на учесници или студенти кои ќе поминат низ системот на образование преку
користењето на земјоделското земјиште и за начинот на кој проектите кои ќе се спроведуваат на
доделеното земјоделско земјиште ќе допринесат за подобрување на условите во земјоделството.
Потребната документација од став 1 на овој член се доставува во оригинал или во фотокопија
заверена од нотар.

  
Член 4

Казнено - поправните и воспитно - поправните установи кон барањето од член 2 на овој правилник
ја доставуваат следната документација:
- тековна состојба на правното лице издадена од Централниот регистар на Република Македонија
не постара од еден месец;
- геодетски елаборат за земјиштето за кое се бара право на закуп и
- програма за начинот на користење на земјоделското земјиште во државна сопственост за кое се
бара право на закуп.
Потребната документација од став 1 на овој член се доставува во оригинал или во фотокопија
заверена од нотар.

  
Член 5

Сопствениците на долгогодишниот насад, оранжерии или објекти кон барањето од член
2 на овој правилник ја доставуваат следната документација:
а) За правни лица:
- тековна состојба на правното лице издадена од Централниот регистар на Република Македонија
не постара од еден месец;
- основ за стекнување со право на сопственост на долгогодишниот насад, оранжерии или објекти;
и
- геодетски елаборат за земјиштето за кое се бара право на закуп.
б) За физички лица:
- копија од важечка лична карта или патна исправа на барателот;
- основ за стекнување со право на сопственост на долгогодишен насад, оранжерии или објекти; и
- геодетски елаборат за земјиштето за кое се бара право на закуп.
Потребната документација од став 1 на овој член се доставува во оригинал или во фотокопија
заверена од нотар.

  
Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и
содржината на образецот на барањето за правото на закуп на земјоделско земјиште во државна
сопственост од јавните научни и државно образовни институции од областа на земјоделството и
потребната документација (“Службен весник на Република Македонија” бр.94/11 и 26/13).

  
Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на
Република Македонија“.
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Бр. 22-15947                                                                                                     Министер за земјоделство,           
                            27 јануари 2014 година                                                                              шумарство и
водостопанство,                                Скопје                                                                                                                 
 Љупчо Димовски, с.р.
  

  


