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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското 

земјиште,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 

јануари 2016 година. 

 

Бр. 08-319/1 

15 јануари 2016 година 

Скопје 

 

 

 

 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

Претседател 

на Република Македонија,  

 д-р Ѓорге Иванов, с.р.  

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
 ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ  

 

Член 1  

Во Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ брoj 
135/2007, 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 и 215/15), членот 39 се менува и гласи:  

 

„Член 39  

 

Продолжување на договорот за закуп  

По истекот на времетраење на склучениот договор за закуп на земјоделско земјиште во 

државна сопственост по барање на закупецот, доколку закупецот во целост ги исполнил 

обврските од договорот за закуп, министерот може по претходно позитивно мислење од 

Државното правобранителство на Република Македонија и по претходна согласност од 

Владата на Република Македонија со непосредна спогодба да склучи нов договор за закуп со 

закупецот, но најмногу за период од пет години.  

По исклучок од ставот 1 на овој член во случај кога на земјоделското земјиште на кое му 

истекува времетраењето на договорот за закуп, а има подигнато долгогодишен насад во 

сопственост на закупецот и закупецот во целост ги исполнил обврските од договорот, по 

барање на закупецот, министерот може со непосредна спогодба да склучи нов договор за 

закуп по претходно позитивно мислење од Државното правобранителство на Република 

Македонија и по претходна согласност од Владата на Република Македонија, за период 

најмногу до амортизацијата на долгогодишниот насад.  
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Периодот на амортизација на долгогодишните насади од ставот 2 на овој член ја 

утврдува стручна комисија од пет члена формирана од министерот, од кои три члена се од 

редовите на вработените во Министерството, а два члена од високообразовни или научни 
установи од областа на земјоделството.  

Износот на годишната закупнина во договорот за закуп со непосредна спогодба од 

ставовите 1 и 2 на овој член се утврдува во висина на почетната цена утврдена согласно со 

членот 23 од овој закон, а доколку износот на годишната закупнина која дотогаш ја плаќал 

закупецот согласно со договорот за закуп била повисока во тој случај    го плаќа 

повисокиот износ на закупнината.  

Закупецот  барањата  од  ставовите 1  и 2  на  овој  член  може  да  ги  поднесе  до 

Министерството во рок од шест месеци пред истекот на времетраењето на договорот за 

закуп. 

Формата и содржината на образецот на барањата од ставовите 1 и 2 на овој член и 

потребната документација ги пропишува министерот.“  

Член 2  

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

Член 3  

Започнатите постапките по поднесени барања врз основа на членот 39 од Законот за  

земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ брoj 135/2007, 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 и  

215/15) до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат согласно со одредбите  

од овој закон.  

Член 4  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
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