Врз основа на член 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 24 март
1999 година.
Бр. 07-1239/1
24 март 1999 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с. р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ
Член 1
Во Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на Република Македонија"
број 25/98), во членот 37 став 2 зборовите: "I заклучно со IV" се заменуваат со зборовите:
"I до IV".
Член 2
Членот 38 се брише.
Член 3
Во членот 39 ставот 2 се менува и гласи:
"Трајна пренамена на земјоделското земјиште од став 1 на овој член во неземјоделски
цели може да се врши кога тоа е предвидено со просторен, односно урбанистички план
или општ акт."
Член 4
Во членот 41 ставот 1 се менува и гласи:
"За трајно пренаменетото земјоделско земјиште од I до IV бонитетна класа, за ново
предвидени површини со плановите и општите акти согласно со Законот за просторно и
урбанистичко планирање, надвор од градежниот реон и населено место, донесени по
влегување во сила на овој закон, се плаќа надоместок во висина на пазарната вредност на
земјоделското земјиште во местото каде што тоа се наоѓа зголемена за два пати, за 50% од
површината на градежната парцела."
По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:
"Не се плаќа надоместок за изградба на објекти чиј инвеститор е Републиката.".
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Член 5
Членот 42 се менува и гласи:
"Без платен надоместок за трајна пренамена на земјоделското земјиште, не може да се
издаде одобрение за градење на објектот."
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на
Република Македонија".
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