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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.39 од 29.02.2016 година 

 

Член 1 
Во Законот за земјоделски задруги („Службен весник на Република Македонија“ брoj 

23/13, 51/15 и 193/15) членот 10 се менува и гласи: 
„(1) Земјоделската задруга е должна во рок од 30 дена од денот на основањето да се 
регистрира во Регистарот со поднесување на барање до Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство. 
(2) Земјоделската задруга е должна секоја промена на податоците што се впишуваат 

во Регистарот да ја пријави во рок од 30 дена од денот на настанувањето на 
промената. 
(3) Ако земјоделската задруга ги исполнува условите од членот 7 од овој закон, 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува решение за 
упис во Регистарот во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за упис 

во Регистарот. 
(4) Регистрацијата на земјоделската задруга се врши врз основа на следниве докази: 
- Решение од централен регистар за упис на правното лице, 

- Решение за запишување на земјоделското стопанство во единствениот регистар на 
земјоделски стопанства и 

- Статут на земјоделската задруга.“. 
(5) Овластеното службено лице во Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство кој ја води постапката за упис во регистарот е должно доказите од 

ставот (4) на овој член да ги прибави во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето од надлежниот јавен орган. 

(6) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани 
доказите од ставот (5) на овој член е должно да ги достави бараните докази во рок од 
три дена од денот на приемот на барањето.“. 

 
Член 2 

По членот 19-а се додава нов член 19-б, кој гласи: 
 

„Член 19-б 

(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на овластеното службено лице во министерството, ако: 

- не одлучи по барањето во рок од 30 дена од денот на приемот спротивно на членот 
10 став (3) од овој закон и 
- не ги прибави доказите во рок од три дена на приемот на барањето спротивно на 

членот 10 став (5) од овој закон. 
(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице од јавниот орган од кој се побарани доказите 
и податоците ако не ги достави бараните докази и податоци во рок од три дена 

спротивно на членот 10 став (6) од овој закон. 
(3) За прекршоците од ставовите (1) и (2) од овој член прекршочна постапка води и 
прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“. 

 
Член 3 

Започнатите постапки до денот на започнувањето на примената на овој закон ќе се 
завршат согласно со законот по кој биле започнати. 
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Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената 
на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за 
општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15). 


