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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
  
Врз основа на член 39 став 6 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 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство, донесе

  
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА

СКЛУЧУВАЊЕ НА НОВ ДОГОВОР ЗА ЗАКУП СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА И
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  
Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за
склучување на нов договор за закуп со непосредна спогодба и потребната документација.

  
Член 2

Барањето за склучување на нов договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба
поднесено согласно член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште, се поднесува на образец
со А4 формат во бела боја.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1
кој е составен дел на овој правилник.

  
Член 3

Барањето за склучување на нов договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба
поднесено согласно член 39 став 2 од Законот за земјоделското земјиште, се поднесува на образец
со А4 формат во бела боја.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2
кој е составен дел на овој правилник.

  
Член 4

Кон барањето од членовите 2 и 3 на овој правилник се приложува следната документација:
1.За физички лица:
-копија од важечка лична карта или патна исправа на барателот;
-договор за закуп основ за склучување на нов договор;
-записник за воведување во владение;
-геодетски елаборат и
-записник од Државниот испекторат за земјоделство за целосно исполнување на обврските од
договорот со констатирана состојба за начинот на користење на земјоделското земјиште.
2.За правни лица:
-тековна состојба на правното лице издадено од Централниот регистар на Република Македонија
не постара од еден месец;
-договор за закуп основ за склучување на нов договор;
-записник за воведување во владение;
-геодетски елаборат и
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-записник од Државниот испекторат за земјоделство за целосно исполнување на обврските од
договорот со констатирана состојба за начинот на користење на земјоделското земјиште.
  

Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и
содржината на образецот на барањето за склучување на нов договор за закуп под истите услови
како во основниот договор и потребната документација („Службен весник на Република
Македонија” бр.94/11 и 61/14).

  
Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на
Република Македонија”.
  
  
Бр.17-2240/3                                                                                                           Министер за земјоделство,     
                            17 март 2016 година                                                                                             шумарство и
водостопанство,
Скопје
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