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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.154 од 04.09.2015 година 

 
Член 1 

Во Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република 

Македонија” брoј 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 
187/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), во членот 22-а став 5 алинеја 11 

зборовите: „годишна“ се заменува со зборовите: „деветмесечна“. 
 

Член 2 
Во членот 22-б став 1 точката а) алинеја 6 зборот “годишна“ се заменува со 
зборот „деветмесечна“. 

Во точката б) алинеја 8 зборот “годишна“ се заменува со зборовите: 
„деветмесечна“. 

 
Член 3 

Во членот 30-a ставот 2 зборот “годишна“ се заменува со зборовите: 

“деветмесечна“. 
Во ставот 4 зборовите: „од денот на“ се заменуваат со зборот “пред“. 

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
“Во случај кога со записник за извршен инспекциски надзор се утврди дека 
закупецот ги реализирал планираните инвестиции согласно договорот за закуп, а 

банкарската гаранција е повисока од износот на годишната закупнина, 
банкарската гаранција се заменува со банкарска гаранција во висина на 

деветмесечна закупнина.“ 
Ставот 5 станува став 6. 

 

Член 4 
Во членот 59 став 1 во воведната реченица зборовите: „8000 до“ се бришат. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и 
на одговорното лице во правното лице за прекршоците од став 1 на овој член.“ 

Во ставот 3 зборовите: „од 2000 до 4.000“ се заменуваат со зборовите: „од 800 до 
1200”. 

 
Член 5 

Во членот 60 став 1 во воведната реченица зборовите: „2.000 до“ се бришат. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и 

на одговорното лице во правното лице за прекршоците од став 1 на овој член.“ 
Во ставот 3 зборовите: „од 500 до 1000“ се заменуваат со зборовите: „од 200 до 
300”. 

 
Член 6 

Во членот 61 ставот 2 се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и 

на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот 1 на овој член.“ 
 

Член 7 

Во членот 64 став 2 по зборовите: „порамнување” се додаваат зборовите: со 
издавање на прекршочен платен налог”. 

Во членот 64 по ставот 2 се додаваат пет нови става 3, 4, 5, 6 и 7 кои гласат: 
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„Државниот инспектор за земјоделство е должен да води евиденција за 
издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки. 

Во евиденцијата од ставот 3 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат 
следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, 
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на 

прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката. 
Личните податоци од ставот 4 на овој член се чуваат пет години од денот на 

внесување во евиденцијата. 
Против одлуката на прекршочната комисија од став 1 на овој член може да се 
поднесе жалба до Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на 

инспекциски надзор и прекршочната постапка. 
Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот 

за земјоделство, шумарство и водостопанство.“ 
 

Член 8 
По членот 64 се додава нов член 64-а, кој гласи: 

 

“Член 64-а 
Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно 

Законот за прекршоците.“ 
 

Член 9 

Министерството во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон до физичките и правни лица кои согласно договорот за закуп на 

земјоделско земјиште во државна сопственост склучен до денот на влегувањето 
во сила на овој закон имаат доставено банкарска гаранција за квалитетно и 
навремено извршување на договорот ќе достави анекс на договорот за закуп на 

земјоделско земјиште во државна сопственост за замена на банкарската 
гаранција согласно членот 3 од овој закон со кој се изменува и дополнува членот 

30-а од законот. 
Физичките и правни лица од ставот 1 на овој закон во рок од три месеци од денот 
на приемот на анексот на договорот од ставот 1 на овој член можат истиот да го 

потпишат. 
 

Член 10 
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 11 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на 
Република Македонија“. 


