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В О В Е Д                                      

I.ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со 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 и 166/14), се уредува користењето, располагањето, заштитата и 
пренамената на земјоделското земјиште како добро од општ интерес за 
Републиката кое ужива посебна заштита. Во досегашната примена законот во 
повеќе наврати е именуван и дополнуван.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во 
континуитет следејќи ги состојбите со користењето и располагањето со 
земјоделското земјиште редовно ја информираше Владата на Република 
Македонија за определени состојби и потребата од натамошно доградување на 
законските решенија. 

Измените и дополнувањата во Законот за земјоделското земјиште се во 
насока на реализацијата на Заклучоците на Владата на Република Македонија и 
потребата во законот да се предвидат одредби со кои ќе се доуредат и 
допрецизираат односите односно со кои ќе се пропишат нови законски решенија со 
кои ќе се определат нови односи. 

Со измените и дополнувањата во Законот за земјоделското земјиште, се 
опфатени одредбите во поглед на начинот и постапката за трајна пренамена на 
земјоделско во градежно земјиште (Заклучок на Владата на Република Македонија 
од Дваесет и деветтата седница на Владата на Република Македонија, одржана на 
21.10.2014 година), одредби со кои се регулира обештетувањето на коеисниците 
на земјоделското земјиште под закуп на кои договорите им се раскинуваат поради 
пренамена на истото во градежно земјиште (Заклучок на Владата на Република 
Македонија од Дваесет и седмата седница на Владата на Република Македонија 
одржана на 07.10.2014 година), одредби кои се однесуваат на зголемување на 
почетниот износ на закупнината (Заклучок на Владата на Република Македонија од 
Триесет и осмата седница на Владата на Република Македонија, одржана на 
2.12.2014 година), како и одредби со кои се дава можност земјоделското земјиште 
да може да се даде под закуп за период од 70 години за подигање на лешникови 
насади (Заклучок од Четириесет и втората седница на Владата на Република 
Македонија, одржана на 13.12.2014 година), како и предлагање на одредби со кои 
се предвидуваат обврска на сопствениците на оранжериите кои немаат склучено 
договр за закуп за земјоделското земјиште да плаќаат надоместок за користење на 
истото се до склучување на договор за закуп или купувањето на земјоделското 
земјиште (Заклучок од Четириесет и трета седница на Владата на Република 
Македонија, одржана на 21.12.2014 година).

Со предложените измени и дополнувања се врши и усогласување на 
Законот за земјоделското земјиште со новиот Закон за просторно и урбанистичко 
планирање донесен од Собранието на Република Македонија во декември 2014 
година особено во делот на поднесување на барањата и утврдување на 
документацијата за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за 
потребите на урбанистичките планови и урбанистичко – планската документација 
преку информативниот систем е-урбанизам.

Измените и дополнувањата во Законот за земјоделското земјиште, 
опфаќаат и други одредби од постојниот закон за кои Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство од практичната примена оцени дека 
треба да се допрецизираат, доуредат а кои се образложени во делот на 
образложението на предлог на законот.



II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за 
земјоделското земјиште, се заснова на истите цели како и Законот за 
земјоделското земјиште, и тоа:

-рационално користење на земјоделското земјиште,
-заштита на земјоделското земјиште,
-обезбедување на правна сигурност на корисниците на земјоделското 

земјиште  во државна сопственост под закуп.
Целта на предлог законот е изменување и дополнување на Законот за 

земјоделското земјиште заради доупредување и прецизирање на постојните 
законски одредби кои во досегашниот закон не беа прецизно уредени како и 
предвидување на нови законски решенија кои со законот не беа уредени а 
особено:

-пропишување на нова законска одредба во врска со постапката и начинот 
на постапување по барањата за трајна пренамена на земјоделско во градежно 
земјиште,

-прецизирање на законските решенија со утврдување на зголемена почетна 
вредност на закупнината,

-начело за потикнување на земјоделското производство кое особено се 
однесува на подигање и одгледување на долгогодишни насади со лешници,

-предвидување на нови одредби во законот со кои се заштитува 
земјоделското земјиште под оранжењриите,

-предвидување на одредби со кои ќе се предвиди обештетувањето на 
земјоделците како корисници на земјоделско земјиште под закуп.

Начела врз кои се заснова законот се:
Предлог законот се заснова на истите начела на кој се заснова Законот за 

земјоделското земјиште.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предложените законски решенија нема да предизвика финансиски 
импликации врз Буџетот на Република Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на законот не се потребни финансиски средства кои 
треба да се обезбедат во Буџетот на Република Македонија. 



ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1
Во 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 и 166/14), во членот 4 ставот 1 по точката 14 се додаваат четири нови  
точки 15, 16, 17 и 18 кои гласат:

“15.“Поврзани правни лица“ се правни лица кои директно поседуваат 
најмалку 10% од уделите или акциите со право на глас од друго правно лице или 
има право да назначува и разрешува мнозинство од членовите на органите на 
управување на друго правно лице;

16.“Поврзани физички лица“ се лица кои се во брак или вонбрачна 
заедница, деца и родители и лице под старателство на друго физичко лице, како и 
браќа и сестри, кои преставуваат едно семејно земјоделско стопанство; 

17.“Поврзано физичко лице со правно лице“ е лице кое директно поседува 
најмалку 10% од уделите или акциите со право на глас во правното лице или има 
право да назначува и разрешува мнозинство од членовите на органите на 
управување на правното лице; 

18.“Индиректно поврзани лица во правни лица“ се сметаат физички и 
правни лица и членовите на органите на управувањето и членовите на  органите 
на надзорот кои по основ на удели и акции посредно се поврзани со други физички 
и правни лица и не се доминантни сопственици на повеќе од половината на 
капиталот и на тој начин не го контролираат мнозинството на уделите или акциите 
во правното лице.“

                                                        Член 2
Во членот 5 ставот 1 по зборовите “мочуришта, трстици, рибници,“ се 

додаваат зборовите: “нива под оранжерии, нива под помошни објекти, нива  под 
објект за примарна обработка на земјоделски производи, како и земјиште во 
функција за потребите на користење на оранжериите, помошните објекти и 
објектите за примарна обработка на земјоделски производи,“.

                                                        Член 3
Во членот 16 ставот 7 се заменува и гласи:
“Процената на вредноста на земјоделското земјиште кое е предмет на 

размена ја врши физичко лице – трговец поединец кое е регистрирано согласно со 
Законот за трговски друштва за вршење на процена и му е издадена лиценца за 
процена и е запишано во соодветен регистар за овластени проценувачи како и 
друштво за процена регистрирано согласно Законот за трговските друштва за 
вршење на процена и има лиценца за процена и е запишано во соодветен 
регистар за овластени проценувачи.“

                                                        Член 4
Во членот 18 ставот 2 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи: 
“-подигање  на  долгогодишни насади со лешник за период до 70 години“.

    Член 5
Во членот  22  став  2  алинеите 8 и 9 се бришат.

  Член 6
Во членот 23  ставот 2  се менува  и  гласи: 



„Почетната цена за земјоделското земјиште од I и II катастарска класа 
изнесува 120 Евра, за земјоделското земјиште од III и IV катастарска класа 
изнесува 90 Евра, за земјоделското земјиште од V и VI катастарска класа изнесува 
60 Евра и за земјоделското земјиште од VII и VIII катастарска класа изнесува 30 
Евра, во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на 
Република Македонија на денот на уплатата.“

Ставот 3 се менува и гласи:
“Доколку земјоделското земјиште се наоѓа над 1.000 метри надморска 

височина почетната цена на закупнината за земјоделското  земјиште од I и II 
катастарска класа изнесува 60 Евра, за земјоделското земјиште од III и IV 
катастарска класа изнесува 45 Евра, за земјоделското земјиште од V и VI 
катастарска класа изнесува 30 Евра и за земјоделското земјиште од VII и VIII 
катастарска класа изнесува 15 Евра во денарска противвредност по среден курс 
на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.“

Член 7
Во  членот 24 по ставот 1 се додаваат  нов став 2 кој гласи:

 “Поврзаните лица од членот 4 на овој закон имаат право на учество на 
јавниот оглас и поднесување на понуди во постапка со прибирање на понуди да 
достават само една понуда за учество.“

Ставовите 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 3, 4, 5, 6 и 7.

Член 8
Во членот 25 ставот 1 точка а) по алинејата 4 се додаваат две нови алинеи  

5 и 6 кои гласат:
“-изјава дадена под целосна материјална и кривична одговорност дека 

понудата се поднесува независно без договор со другите учесници на јавниот 
оглас, а која е во спротивност на членот 24 од овој закон;

-изјава заверена на нотар за веродостојноста на податоците дадени со 
пријавата за учество;“.

Во точката б) по алинејата 6 се додава нова алинеја 7 која гласи:
“-изјава дадена под целосна материјална и кривична одговорност дека 

понудата се поднесува независно без договор со другите учесници на јавниот 
оглас, а која е во спротивност на членот 24 од овој закон;

Ставот 2 се брише.
Ставот 3 станува став 2.

Член 9
Во членот 27-а ставот 10 по зборовите „најмалку едно постапно наддавање“ 

се додаваат зборовите „не пониска од 5 % од утврдената почетна цена на 
годишната закупнина“.

Во ставот 12  точката на крајот на реченицата се брише и по зборовите „има 
нова понуда“ се додаваат зборовите „не пониска од 5% од последната доставена 
понуда.“

Член 10
Во членот 30  по  ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
“Избраниот понудувач во постапка по јавен оглас за површини до 10 

хектари во рокот од ставот 2 на овој член е должен пред склучување на договорот 
да достави изјава заверена на нотар дека не е поврзано лице во смисла на член  
24 на овој закон со другите учесници на јавниот оглас.“

Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.



Член 11
Во членот 30-а ставот 3  точката  на крајот на реченицата  се брише и се 

додаваат зборовите “, а  ќе се обновува на секои  три  години.“
По  ставот 3 се додаваат два нови  ставови  4 и 5 кои  гласат:
“Банкарската гаранција се доставува најкасно 30 дена од денот на истекот 

на рокот за  обновување  од ставот 3 на овој член.
Доколку банкарската гаранција не биде обновена во предвидениот рок 

преставува основ за раскинување на договорот.“

Член 12
Во членот 31 ставот 1 по алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
„-податоци од програмата за користење на земјиштето (техничко - 

технолошката опременост, целта за која ќе го користи земјиштето и пазарните 
аспекти и износ на планирана инвестиција) доколку закупец е физичко лице 
односно податоци од бизнис планот (техничко - технолошката опременост, 
применета технологија, број на вработени, пазарни аспекти и очекувани 
производно - економски резултати и износ на планирана инвестиција) доколку 
закупец е правно лице.“

Член 13
Во членот 37 ставот 1 по алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“-закупецот не ја достави односно обнови банкарската гаранција за 

квалитетно и навремено извршување на договорот од членот 30-а од овој закон;“.
Алинејата 9 се менува и гласи:
“-доколку се утврди дека е дадена лажна изјава согласно членот 25 ставот 1 

точка а) алинеја 5, 6 и 9 и точка б) алинеја  6, 7 и 10  од овој закон.“.

                                                    Член 14
Членот 49 се менува и гласи:

“Член 49
Барање за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно земјиште и 

потребна документација
Доколку при изработката и донесувањето на урбанистичките планови, 

урбанистичко - планската документација и проектот за инфраструктура предвидени 
согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање се зафаќаат нови 
земјоделски површини, надлежниот орган за донесување односно одобрување на 
урбанистичките планови, урбанистичко - планската документација и проектот за 
инфраструктура, до Министерството поднесува барање за давање согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, во електронска форма 
преку информациски систем е-урбанизам, воспоставен согласно Законот за 
просторно и урбанистичко планирање.

Кон барањето од ставот 1 на овој член се доставува:
-планска програма за изработка на урбанистички план, урбанистичко 

планска документација и проектот за инфраструктура изгработена согласно 
Законот за просторно и урбанистичко планирање;

-список на индикации за катастарските парцели и вкупна површина на 
земјиштето во планскиот опфат издаден од страна на Агенцијата за катастар на 
недвижности;

-скица на плански опфат со графички приказ за земјоделското земјиште кое 
е предмет на трајна пренамена;

 -геодетски елаборат за нумерички податоци или спецификација на 
површината за деловите од кататстарската парцела, изработена од овластен 



геодет, кога со планскиот опфат се зафаќа земјоделско земјиште кое влегува со 
делови од катастарската парцела;

-потврда издадена од Министерството, односно од Јавното претпријатие за 
стопанисување со пасишта дали има односно нема склучено договор за закуп на 
земјоделско земјиште во државна сопственост или склучен договор за користење 
на пасишта;

-извештај за процена на евентуалната штета настаната со престанување на 
важење на договорот за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост 
или од престанување на важење на договорот за користење на пасишта, изготвен 
од Бирото за судски вештачења, односно овластен проценувач кога на 
земјоделското земјиште во планскиот опфат има склучено договор за закуп на 
земјоделско земјиште или договор за користење на пасишта;

-изјава заверена на нотар од подносителот на барањето за трајна 
пренамена односно од подносителот на барањето за донесување односно 
одобрување на урбанистичките планови, урбанистичко - планската документација 
и проектот за инфраструктура дека е согласен да ја надомести проценетата штета 
од престанувањето на важење на договорот кога на земјоделското земјиште во 
планскиот опфат има склучено договор за закуп или договор за користење на 
пасишта;

-доказ за депонирани средства за исплата на надомест на штета на 
закупецот чиј договор за закуп ќе престане да важи поради трајна пренамена на 
земјоделско во градежно земјиште;

-бизнис план со податоци за намената за која се бара трајна пренамена на 
земјоделско во градежно земјиште, износот на инвестицијата, планираните 
вработувања и акциски план за кој период ќе се реализира планот;

-бонитет издаден од Централниот регистар на Република Македонија, освен 
за единиците на локалната самоуправа и државните органи на управа;

-извод од тековна состојба издаден од Централен регистар на Република 
Македонија, освен за единиците на локалната самоуправа и државните органи на 
управа и 

-уверение издадено од Генерална дирекција од Управата за јавни приходи 
за намирени обврски по однос на даночни обврски и придонеси по основ на 
персонален данок на доход, данок на додадена вредност, данок на добивка, 
придонеси од задолжително социјално осигурување и други јавни давачки за кои е 
надлежна Управата за јавни приходи и единиците на локалната самоуправа и 
Градот Скопје.

Документацијата од ставот 2 алинејата  9, 10 и 11 се доставува доколку е 
познат инвеститорот на урбанистичкиот план, урбанистичко - планската 
документација и проектот за инфраструктура.

Формата и содржината на барањето за трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот. 

Член 15
По членот 49 се додаваат три нови члена 49-а, 49-б и 49-в  кои гласат:

“Член 49-а
Постапка за трајна пренамена 

Постапката за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште ќе започне доколку надлежниот орган за донесување односно 
одобрување на урбанистичките планови, урбанистичко - планската документација 
и проектот за инфраструктура ќе достави комплетно барање со соодветна 
документација од членот 49 ставот 2 на овој закон во електронска форма преку 
информациски систем  е - урбанизам.

Министерството по приемот на барањето доколку е комплетно и ги 
исполнува условите од овој закон за трајна пренамена до Владата на Република 



Македонија доставува предлог – одлука за давање на согласност за трајна 
пренамена на земјоделско во градежно земјиште со податоци за катастарските 
индикации на земјоделското земјиште, површината на опфатот, бројот и описот на 
договорите за закуп односно договорите за користење на пасишта кои се предмет 
за давање согласност за трајна пренамена на земјоделското во градежно  
земјиште и за проценетата штета.

Владата на Република Македонија донесува одлука за давање согласност 
за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште која содржи број на 
катастарска парцела, катастарска општина, викано место, катастарска култура, 
катастарска класа и вкупната површина на земјиштето во планскиот опфат.

Одлуката од ставот 3 на овој члeн престанува да важи доколку 
урбанистичките планови односно урбанистичката планска документација и 
проектот за инфраструктура не се донесени или одобрени од страна на 
надлежниот орган  во рок од три години од денот на влегувањето во сила на 
одлуката на Владата на Република Македонија.

Владата на Република Македонија на предлог на Министерството донесува 
одлука за престанувањето на важење на одлуката за трајна пренаменa согласно 
со ставот  4  на овој член.

Доколку изработката на урбанистичкиот план односно урбанистичко - 
планската документација и проектот за инфраструктура, за кои е доставено 
барање за трајна пренамена е запрена и истите нема да се донесат односно 
одобрат, надлежниот орган за донесување на урбанистичките планови односно за 
одобрување на урбанистичко - планската документација и проект за 
инфраструктура е должен до Министерството да достави известување во 
електронска форма преку информациски систем е -урбанизам.

 Член 49-б
Надомест на штета

Надлежниот орган за донесување на урбанистичките планови е должен да 
ја надомести штетата што може да настане заради престанување на важење на 
договорот за закуп по сила на овој закон заради трајна пренамена на земјоделско 
во градежно земјиште.

По исклучок од ставот 1 на овој член во случај на одобрување на 
урбанистичко - планската документација и проектот за инфраструктура обврската 
за недоместокот на штета е на подносителот на барањето за одобрување на 
урбанистичко - планската документација односно проектот за инфраструктура.

Надлежниот орган  од ставот 1 на овој член, односно подносителот на 
барањето од ставот 2 на овој член е должен  најдоцна во рок од 15 дена да го 
извести Министерството за донесувањето на урбанистичкиот план односно на 
урбанистичко – планската документација и проектот за инфраструктура на 
земјиштето предмет на пренамената.

Министерството по известување од ставот 3 на овој член донесува решение 
за престанувањето на важење на договорот за закуп по сила на овој закон заради 
трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште и исплата на надоместокот 
на проценетата штета.

Решението од ставот 4 на овој член е конечно и извршно и против него е 
дозволена тужба пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на 
решението.

Доколку во судска постапка со правосилна одлука се утврди дека износот 
на надоместокот на штета утврден во решението од ставот 4 на овој член е 
повисока од проценетата штета, Министерството во рок од 10 дена по 
правосилноста на одлуката го известува надлежниот орган од ставот 1  на овој 
член односно подносителот на барањето за одобрување на урбанистичко - 
планскатата документација односно проектот за инфраструктура дека е должен на 



сметка на закупецот да ја префрли разликата помеѓу проценетата штета и 
досудениот износ на штета.

Член 49-в
Одредбите од член 49, 49-а и 49-б од овој закон се однесуваат за трајна 

пренамена на земјоделско во градежно земјиште во сопственост на Република 
Македонија и приватна сопственост.“

                                                         Член 16
Закупецот кој има склучено договор за закуп на земјоделско земјиште во 

државна сопственост за подигање на долгогодишен овошен насад (лешник) во 
времетраење на закуп од 30 години, може во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон да поднесе барање до Министерството за 
продолжување на времетраењето на договорот за закуп за период до 70 години.

Министерството по барањето од ставот 1 на овој член, а по спроведена 
постапка и извршен инспекциски надзор над спроведување на договорот за закуп 
од Државниот инспекторат за земјоделство и изготвен записник со кој се утврдува 
дека закупецот на земјоделското земјиште предмет на договорот за закуп има 
подигнато долгогодишен овошен насад (лешник), со анекс кон основниот договор 
за закуп на земјоделско земјиште го продолжува времетраењето на закупот за 
период до 70 години.

  Член 17
Носителите на правото на сопственост на објектите изградени на 

земјоделско земјиште во државна сопственост определено во членот 4 на овој 
закон како земјиште во функција за потребата на користење на оранжериите, 
помошните објекти и објектите за примарна обработка на земјоделски производи, 
се должни во рок од три месеци од денот на влегувањето ви сила на овој закон да 
поднесат барање до Министерството заради негово запишување во катастарот на 
недвижности како земјоделско земјиште.

Во прилог на барањето од ставот 1 на овој член се доставува доказ за 
сопственост на оранжериите, помошните објекти и објектите за примарна 
обработка на земјоделски производи, геодетски елаборат со мери и граници за 
земјиштето во функција за потребата на користење и друга документација 
согласно Законот за катастар на недвижности.

Министерството по поднесеното барање согласно став 1 на овој член и 
доставена документација согласно став 2 на овој член во рок од 60 дена од 
приемот на барањето врши теренски увид и составува записник со кој се  
потврдува дека земјиштето е во функција за потребата на користење на 
оранжериите, помошните објекти и објектите за примарна обработка на 
земјоделски производи.

Агенцијата за катастар на недвижности во рок од три месеци од денот на 
добивање на барањето од Министерството со геодетски елаборат со мери и 
граници и записник од извршен теренски увид во катастарот на недвижности го 
запишува како земјоделско земјиште.

Доколку не е поднесено барање по истекот на рокот од ставот 1 на овој 
член Министерството во рок од 12 месеци по службена должност врши теренски 
увид и изготвува записник кој го доставува до Агенцијата за катастар на 
недвижности заради негово запишување како земјоделско земјиште.

Член  18
Носителите на правото на сопственост на оранжериите, помошните обекти 

и објектите за примарна обработка на земјоделски производи кои немаат склучено 
договор за закуп, а имаат поднесено барање согласно член 14 од овој закон по 



запишувањето на земјиштето во функција за потребата на користење на 
оранжериите, помошните објекти и објектите за примарна обработка на 
земјоделски производи како земјоделско земјиште се должни во рок од 30 дена од 
денот на објавување на запишувањето на земјиштето како земјоделско земјиште 
во катастарот на недвижности на веб страната на Министерството и огласната 
табла на подрачните единици на Министерството да поднесат барање до 
Министерството и да склучат договор за закуп со непосредна спогодба согласно 
овој закон.

Кон барањето од ставот 1 на овој член се доставува: 
-доказ за идентификација на барателот (фотокопија од лична карта или 

патна исправа за физички лица), односно извод од соодветниот регистар за 
правни лица;

-доказ за стекнато право на сопственост на објектите изградени на 
земјоделското земјиште во државна сопственост определено како земјиште во 
функција за потребата на користење на оранжеријата,  помошниот објекти или 
објектот за примарна обработка на земјоделски производи;

-имотен лист за запишано право на сопственост за објектите;
-геодетски елаборат со нумерички податоци за земјиштето;
-имотен лист за земјиштето опфатено со геодетскиот елаборат;
-доказ дека земјиштето е надвор од границите на важечки урбанистички 

план (извод од урбанистички план) и 
-писмена изјава за фактичко владение на земјиштето.
Во случај кога се исполнети условите утврдени со овој закон 

Министерството пристапува кон склучување на договор за закуп на земјоделско 
земјиште со непосредна спогодба.

Договорот се склучува за период од десет години со можност да се  
продолжи под истите услови со поднесување на барање во рок од 30 дена пред 
истекот на рокот за кое е склучен договорот.

Договорот од ставот 3 на овој член во име на Република Македонија го 
склучува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Висината на закупнината се утврдува според Методологија за процена на 
вредноста на земјоделското земјиште во државна сопственост и насади донесена 
согласно Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост.

Содржината на договорот за закуп со непосредна спогодба особено ги 
содржи податоци за договорните страни, податоци за земјиштето предмет на 
договорот, времетраење на закупот, износ и начин на плаќање на закупнината и 
услови за престанување на важење на договорот.

На договорот за закуп соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот 
за облигациони односи.

Доколку лицата од став 1 на овој член не поднесат барање согласно член 
14 на овој закон министерот ќе донесе решение за утврдување на надоместок за 
користење на земјиштето во функција за потребата на користење на оранжериите, 
помошните обекти и објектите за примарна обработка на земјоделски 
производство.

Висината на надоместокот од ставот 9 на овој член ќе се пресметува по 
метар квадратен утврдена согласно Методологија за процена на вредноста на 
земјоделското земјиште во државна сопственост и насади донесена согласно 
Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост.

Член 19
Подзаконскиот акт од членот 14 со кој се менува членот 49 од овој закон ќе 

се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.



Член 20
Пред донесување на одлуката за давање согласност за трајна пренамена 

на земјоделско во градежно земјиште согласно членот 49-б ставот 3 од овој закон, 
а во текот на постапката за трајна пренамена можат да се донесат односно 
одобрат урбанистичките планови односно урбанистичко – планската 
документација како и проект за инфрастурктура кои се утврдени во членот 27 став 
4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање. 

Одредбите кои се однесуваат на постапката за трајна пренамена на 
земјоделско во градежно земјиште не се применуваат при донесување на првиот 
урбанистички план за село, со кој се уредува просторот во границите на 
населеното место на селото и при донесување на урбанистичките планови, 
урбанистичко-плански документации, архитектонско – урбанистички проекти, 
проекти за инфраструктура и општи акти со кои се уредува просторот кој 
претходно бил опфатен со урбанистички планови, документации и општи акти кои 
престанале да се применуваат согласно член 24 од Законот изменување и 
дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен 
весник на Република Македонија“ 163/13).

Член 21
Одредбите од членот 14 со кој се менува членот 49 од овој закон и 

одредбите од членот 15 со кој се додаваат три  нови члена 49-а, 49-б и 49-в  од 
овој закон  ќе отпочнат да се применуваат од 1 мај  2015 година.

Член 22
Започнатите постапки за трајна пренамена на земјоделско во градежно 

земјиште до денот на отпочнувањето со применaта на одредбите од членот 14 со 
кој се менува членот 49 и членот 15 со кој се додаваат три  нови члена 49-а, 49-б и 
49-в од овој закон ќе завршат согласно со 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 и 166/14).

                                                    Член 23
Се задолжува Законодавно – правната комисија на Собранието на 

Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за земјоделското 
земјиште.

Член 24
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ

Со членот 1 од Предлог на законот, се внесуваат одредби со кои во Законот 
за земјоделското земјиште се дефинираат поими на поврзани лица и тоа поврзани 
правни лица, поврзани физички лица и поврзани физички со правни лица. Во 
посојниот закон не содржи одредби за дефинирање на поврзани лица и се јави 
потреба заради учество на јавен оглас за површини до 10 хектари во кои 
поврзаните лица се ограничуваат на една понуда а понатаму во измените се 
разработуваат случаите при поднесување на понудите.

Со членот 2 од Предлог на законот, се дополнува дефиницијата на 
структурата на земјоделското земјиште со внесување на земјиштето под 
оранжерии, помошни објекти и објекти за примарна обработка на земјоделски 
производи  како земјоделско земјиште. Во предложениот текст соодветно е 
прифатено мислењето од Секретаријатот за законодавство во смисла на 
определување на поимот на земјоделско земјиште и избегнување на поимот на 
техничко – технолошка целина. Исто така со измените во членот 18 од предлог 
законот како преодна одредба по мислење на Секреатријатот на законодавство по 
службена должност Агенцијата за катастар на недвижности, на барање на 
Министерството да изврши промена на катастарската култура и да го запише како 
земјоделско земјиште согласно мери и граници определени со геодетски елаборат.

Со членот 3 од Предлог законот, се предлага во постапката за размена на 
земјоделско земјиште со земјоделско земјиште во државна сопственост 
проценката на вредноста на земјиштето кое се разменува да го вршат овластени 
проценители.

Со членот 4 од Предлог на законот, се предвидува дополнување во членот 
18 ставот 2 од Законот за земјоделското земјиште, со пропишување на нова 
алинеја со која се овозможува земјоделското земјиште во државна сопственост да 
се дава под закуп за подигање на долгогодишни насади со лешник и тоа за период 
до 70 години. Исто така се дава можност со  член  14 од предлог на законот, на 
закупците кои подигнале долгогодишен насад од лешник за период од 30 години 
да можат да го продолжат периодот на закупот до 70 години со поднесување на 
барање во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон а по 
спроведена постапка од страна на Министерството. Ваква можност со 
досегашните законски решенија не беше превидена и преку истата како ново 
законско решение се очекува да се потпикне и зголеми интересот за користење на 
земјоделското земјиште за ваков тип на насади. Предложениот период на 
времетраење на закупот е заради зголемен интерес за одгледување на овој вид на 
јаткасто овошје при што се дава можност на закупецот за овој период да 
организира два полни циклуса на одгледување на лешници.

Со членот 6 од Предлог на законот, се утврдува почетната цена на 
закупнината на земјоделското земјиште во државна соптвеност во постапки по 
јавен оглас по класи по единица површина од еден хектар. Истата со 
предложените законски измени се зголемува повеќекратно така што за 
земјоделското земјиште за 1 и 2 катастарска класа се предлага 120 Евра, односно 
за земјиштето од 7 и 8 катастарска класа да достигне до 30 Евра. За земјоделското 
земјиште над 1.000 метри надморска височина се предлага почетната цена на 
закупнината следствено да се намали за 50%. Измените се во насока на 
реализација на заклучок на Владата од 2.12.2014 година за зголемување на 
почетната цена на закупнината и ќе се однесува за новите договори за закуп.

Со членот 7 од Предлог на законот, поконкретно се пропишува можноста за 
учество на поврзани лица во постапките по јавните огласи за доделување на 



земјоделско земјиште на користење и тоа на површини до 10 хектари да поднесат 
само една понуда. 

Со членот 8 од Предлог на законот, во потребната документација за 
учество на јавниот оглас се предвидува и обрска учесникот – понудувачот да 
достави и изјава заверена на нотар за веродостојност на податоците дадени со 
пријавата за учество која во досегашните одредби од законот не беше предвидена 
во делот на потребната документација која треба да ја достават правните лица. 
Неверодостојноста на наведената изјава се предвидува да биде основ за 
раскинување на договорот.

Со членот 9 од Предлог на законот, се предлага во постапките за 
електронско јавно нандавање по распишан јавен оглас за површини над 10 
хектари секој чекор на наредната понуда да не биде пониска од 5% од утврдената 
почетна цена односно да не биде пониска од 5% од последната доставена понуда. 
Ваква одредба до сега не беше предвидена во законот и со истата се очекува да 
се постигнат поголеми ефекти при давањето на земјоделското земјиште под закуп.

Со член 10 од Предлог законот, се предлага доставувањето на изјавата за 
поврзани лица да се достави пред потпишување на договорот за закуп, во 
спротвино истиот нема да се биде потпишан.

Со членот 11 од Предлог на законот, се предлага а врз основа на 
согледувањата на Министерството за примена на членот 30-а од законот за 
обезбедување на договорот за закуп на земјоделското земјиште и неговото 
исполнување со банкарска гаранција за навремено и квалитетно исполнување на 
договорот за целиот период на времетраење се внесува обврска корисникот на 
секои три години да ја обновува банкарската гаранција и тоа надоцна 30 дена пред 
истекот на рокот на нејзиното обновување. Со ова се очекува да се зајакне и 
обезбеди квалитетно и навремено извршување на договорот и да се даде можност 
на корисниците да ја обновуваат банкарската гаранција со што средставата во 
износот на истат нема да се блокирани за целиот период на траење на договорот. 
Измените предвидуваат дека во случај да се достави нова банкарска гаранција во 
предвидениот рок да се смета како основ за раскинување на договорот и наплата 
на претходно доставената банкарска гаранција.

Со членот 12 од Предлог на законот, се врши интервенција во одредбата на 
членот 31 од законот со која е уредена содржината за договорот за закуп на 
земјоделско земјиште и се предлага покрај останатото во договорот за се внесат и 
податоци од програмата за користење на земјиштето (техничко - технолошката 
опременост, целта за која ќе го користи земјиштето и пазарните аспекти и износ на 
планирана инвестиција) доколку закупец е физичко лице односно податоци од 
бизнис планот (техничко - технолошката опременост, применета технологија, број 
на вработени, пазарни аспекти и очекувани производно - економски резултати и 
износ на планирана инвестиција) доколку закупец е правно лице. Ова со цел да се 
обврзе закупецот во целост да ја реализира програмата односно бизнис планот, во 
смисла на превземени обврски за бројот на вработувања, примена на технологија, 
обезбедување на механизација, реализација на инвестицијата и на производно 
економските резултати од користењето на земјоделското земјиште под закуп  и 
слично, а се со цел земјоделското земјиште да се користи за намената за кое е 
дадено под закуп.

Со членовите 14 и 15 од Предлог на законот, се внесуваат одедби за 
целосно уредување на постапката за трајна пренамена на земјоделското земјиште 
во градежно како и одредби со кои Законот за земјоделското земјиште се 
усогласува со Законот за просторно и урбанистичко планирање. 

Се предвидува можност при зафаќање на нови земјоделски површини при 
изработката на урбанистички планови и изгработката на урбанистичко-плански 
документации надлежниот орган за урбанизам и градежништво, советите на 
општините и други органи да можат да поднесат барање за трајна пренамена на 
земјоделско во градежно земјиште. Со измените се утврдува содржината на 



барањето со прецизно набројување на потребната документација која е потребно 
да се достави кон истото. Во овој дел од измените особено се прецизирани 
обврските за доставување на бизнис план изготвен од инвеститорот за кое се бара 
пренамена на земјоделското земјиште, бонитет за економско – финансиската 
состојба на инвеститорот издадена од Централен регистар на Република 
Македонија, како и доказ – потврда за депонирани и обезбедени средства за 
надоместокот за евентуалната штета која ќе настане од пренамената на 
земјоделското земјиште особено на корисникот на земјоделското земјиште поради 
престанување на важење на договорот за закуп. 

Во членот 15 преку внесување на три нови члена 49-а, 49-б и 49-в се 
пропишува постапката за трајната пренамена на земјиштето и постапката за 
надоместокот на штетата. Се предвидува Министерството доколку барањето е 
комплетно и го исполнува законските услови да и предложи на Владата да донесе 
одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно 
земјиште но и да и предложи престанување на важењето на одлуката за трајна 
пренамена во случаите кога нема да се донесат односно одобрат урабнистичките 
планови во рок од три години од денот на влагувањето во сила на одлуката на 
Владата. 

Со измените се внесуваат нови одредби во Законот за земјоделското 
земјиште, за надомест на штета причинета при постапката за трајна пренемана на 
земјоделско во градежно земјиште. Се пропишува обврска надлежниот орган за 
донесување односно одобрување на урбанистичките планови и урбанистичко-
планската документација да ја надомести штетата што може да ја претрпи 
Министерството заради престанување на договорот за закуп предизвикано поради 
нужното престанување на истиот и оневоможување корисникот на земјоделското 
земјиште да продолжи со користењето се до истекот на договорот за закуп. Се 
предвидува ефикасен начин на исплата на надоместокот за обештетување од 
страна на Министерството со обврска подносителот на барањето за трајна 
пренамена односно инвеститорот да ги префрли средтсвата претходно 
депонирани во постапката на доставување на документацијата по барањето за 
трајна пренамена и по доставување на овие средства Министерството донесува 
решение со кое се раскинува договорот за закуп и наложува исплата на 
обештетувањето претходно утврдено од Бирото за судски вештачења однсоно 
областен проценител. Се дава можност закупецот доколку смета дека штетата е 
повисока од проценетата ова право да го остварува со тужба во судска постапка и 
доколу успее со правосилан судска одлука да му се доплати и утврдената разлика. 
На овој начин сметаме дека се дава соодветна заштита, правна сигурност и 
соодветно обештетување на корисниците на земјоделското земјиште во случаите 
на пренамената на земјоделското земјиште. 

Со членот  17 и 18 од Предлог на законот, се предлага одредба носителите 
на правото на сопственост на објектите – оранжерија, помошен објект или објект за 
примарна обработка на земјоделски производи кои немаат склучено договор за 
закуп за земјоделското земјиште кое е во функција на објектите се задолжуваат во 
рок од 3 месеци од денот на влегување во сила на законот за поднесат барање за 
промена на земјиштето во катастарската евиденција како земјоделско земјиште и 
да поднесе барање за склучување на договор за закуп. По укажување на 
Секретаријатот на законодавство оваа одредба се дополнува со која се пропишува 
постапка за поднесување на барањето, потребан документација, склучувањето на 
договорот и неговата содржина. Се предвидува доколку сопсвеникот на овие 
објекти не поднесе барање согласно законот министерот да донесе решение за 
определување на надоместок за користење на земјиштето.

Со членот 20 од Предлог на законот, се пропишуваат преодни одредби 
заради усогласување на Законот за земјоделското земјиште со Законот за 
просторно и урбанистичко планирање кој е донесен во декември 2014 година и кој 
исто така содржи одредби со кои се пропишува трајната пренамена на земјоделско 



во градежно земјиште при донесување на урбанистичко – планска документација. 
Приформулацијата на овие одредби се имаше во предвид и мислењето на 
Министерството за транспорт и врски. Со ставот 1 на овој член, се предвидува 
можност и пред донесување на одлуката за согласност за трајна пренамена на 
земјоделско во градежно земјиште а во текот на таа постапка да можат да се 
одобрат урбанистичките планови, односно урбанистичко-планска документација 
како и проектите за инфраструктура финансирани од Буџетот на Република 
Македонија за градби од посебен интерес. Со ставот 2 на овој член, се дава 
можност да не се спроведува постапка за трајна пренамена доколку се носат 
урбанистички планови за кои простор претходно бил донесен урбанистички план, 
односно урбанистичко планска документација, а кои престанале да се применуваат 
согласно поранешниот Закон за просторно и урбанистичко планирање.  Со ставот 
3 на овој член се предвидува можност трајната пренамена на земјоделското 
земјиште да не се спроведува при донесување на урбанистичките планови на 
селата и тоа само за првиот урбанистички план  кој е во границите на населеното 
место додека при донесувањето на наредните урбанистички планови за селото 
постапката ќе се спроведува согласно со Законот за земјоделското земјиште. По 
мислење на Секретаријатот за законодавство оваа одредба е внасена во 
преодните одредби на законот.

Со член 21 на Предлог на законот, се превидува одредбите за трајна 
пренамена на земјоделското во градежно земјиште да имаат одложена примена 
како што е пропишано во Законот за просторно и урбанистичко планирање, не 
порано од 1 мај 2015 година кога се планира да се воведе информатичкиот систем 
е-урбанизам преку кој ќе се поднесуваат барањата за трајна пренамена.

Со член 22 од Предлог на законот, се предвидува одредба со која се 
пропишува дека започнатите постапки за трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште ќе завршат согласно законот кој важел до денот на 
влегувањето во сила на овој закон.

Со член 23 на Предлог на законот, со оглед на тоа што основниот Закон за 
земјоделското земјиште од неговото донесување во 2007 година има претрпено 
повеќе измени и дополнувања согласно Деловникот за работа на Собранието на 
Република Македонија сметаме дека е потребно и целисходно Законодавно – 
правната комисија при Собранието на Република Македонија, да утврди пречистен 
текст на законот.

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените решенија во Предлог на законот за изменување и 
дополнување на Законот за земјоделското земјиште, се меѓусебно поврзани со 
одделни законски решенија од постојниот закон и како целина треба да се 
постигне поквалитетно регулирање на материјата во делот на земјоделското 
земјиште, рационално и ефикасно применување на законот.

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените измени и дополнувања на предложените законски 
решенија ќе се овозможи да се создадат законски претпоставки за спроведување 
на Законот за земјоделското земјиште, ќе се подобри ефикасноста на постапката 
за користење и располагање со земјоделското земјиште како и надминување на 
потешкотиите кои во изминатиот период се појавуваа при практичната примена на 
законот а кои не беа утврдени и уредени со постојниот закон.



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ШТО СЕ МЕНУВААТ

Член 4
Поимите употребени во овој закон го имаат следното значење:
1.”Користење” е право да се остварува употребната вредност на 

земјоделското земјиште, од страна на сопствениците и сите други непосредни 
владетели на земјиштето, како што се закупците;

2.”Располагање” е право земјоделското земјиште да се отуѓи со продажба, 
подарок или размена, да се даде под хипотека, како и да се даде на користење на 
други лица со закуп или плодоуживање;

3.”Штетни материи” во земјоделското земјиште се материи кои можат да 
предизвикаат влошување на хемиските, физичките и биолошките својства на 
почвата, како последица на што се намалува нејзината плодност и се попречува 
нејзиното користење за земјоделско производство;

4.”Агротехнички мерки” се обрабптка на почвата, ѓубрење, сеидба односно 
садење, нега на културата, борба против плевели, болести и штетници, жетва, 
берба, вадење на клубени, столони, луковици, здебелени корени и слично;

5.”Хидромелиоративни мерки” се: одводнување и наводнување;
6.”Агромелиоративни мерки” се: калцификација, хумификација, 

мелиоративно ѓубрење, отсолување, гипсирање и противерозивни мерки;
7.“Сопственик” е правно и физичко лице кое во јавната книга на 

недвижности е запишано како сопственик на земјоделското земјиште;
8.”Корисник” е правно и физичко лице кое по било кој правен основ користи 

земјоделско земјиште
9.”Регион” е географска единица на која делува една подрачна единица на 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република 
Македонија.

10. “Оранжерии” се градби за произведување на примарни земјоделски 
производи од растително потекло во заштитен простор поставени на земјоделско 
земјиште, вклучително и за сместување на опрема за одржување, со контролирани 
услови за производство во заштитениот простор.

11. ”Помошни објекти” се градби кои служат за засолнување на луѓе и 
добиток, чување на земјоделска механизација и опрема, храна за животни и за 
времено сместување на земјоделски производи со површина до 500 метри 
квадратни и максимална висина од 5,5 метри и

12. ”Објекти за примарна обработка на земјоделски производи” се градби 
наменети за одгледување на добиток и риби, за сместување на опрема за 
одржување на квалитетот на водата и животната средина, за преработка на 
примарни сточарски производи и риби, за складирање, чување и пакување на 
примарни земјоделски производи, за производство за вино, собирни центри за 
млеко, печурки и лековити растенија и кланички капацитети.“

13. “Градба„  е се што настанало со изградба и е поврзано со земјоделското 
земјиште, а претставува физичка и техничко-технолошка целина заедно со 
изградените инсталации, односно опрема.“ 

14.“Корисник на земјоделско земјиште во државна сопственост“ е правно 
или физичко лице кое има склучено договор за закуп, односно договор за 
плодоуживање во писмена форма  согласно овој закон.“

Член 5
Структура на земјоделското земјиште

Земјоделско земјиште во смисла на овој закон се нива, градина, 
овоштарници, лозја, маслинарници, други долгогодишни насади, ливади, пасишта, 
мочуришта, трстици, рибници, како и друго земјиште кое се користи или не се 



користи (необработливо земјиште), а кое со примена на агротехнички и 
агромелиоративни и хидромелиоративни мерки може да се оспособи за 
земјоделско производство.

Катастарска култура е земјоделско земјиште со посебен начин и можност за 
негово користење, а ќе се утврдува според евиденцијата што се води во 
Агенцијата за катастар на недвижности, се додека не се докаже спротивното.

Член 16
Размена на земјоделското земјиште

Заради окрупнување на земјоделските парцели, земјоделското земјиште во 
државна сопственост може да се размени со земјоделско земјиште во приватна 
сопственост.

При размената не смее да дојде до раситнување на земјоделското земјиште 
во државна сопственост, кое претставува блокови со природни граници.

Размената може да се врши само доколку земјоделското земјиште кое 
подносителот на барањето го отстапува за размена е во негова сопственост и 
граничи со земјоделско земјиште во државна сопственост, а истовремено поседува 
и земјоделско земјиште во негова сопственост, кое граничи со земјоделско 
земјиште во државна сопственост на местото каде што се бара размената, освен 
во случаите утврдени во ставот 4 на овој член и членот 16-б став 2 од овој закон.

По исклучок од ставот 3 на овој член, во случај кога предмет на размена се 
земјоделски земјишта во иста катастарска општина, при правосилно решение за 
денационализација, размена се врши и доколку не се исполнети условите од 
ставовите 2 и 3 на овој член.

Постапката за размена на земјоделско земјиште ја спроведува 
Министерството по барање на заинтересирано лице или по службена должност.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 5 на овој член 
и потребната документација ги пропишува министерот.

Вредноста на земјоделското земјиште кое е предмет на размена ја утврдува 
Комисија формирана од советот на општината, според пазарната вредност на 
подрачјето на кое се наоѓа земјоделското земјиште.

На постапката за размена на земјоделското земјиште од ставот 1 на овој 
член соодветно се применуваат одредбите од Законот за општа управна постапка 
и Законот за облигациони односи, доколку со овој закон поинаку не е уредено.

Трошоците на постапката за размена на земјоделското земјиште од ставот 
1 на овој член се на товар на предлагачот на размената.

Договорот за размена на земјоделско земјиште, по позитивно мислење на 
Државното правобранителство на Република Македонија и претходна согласност 
на Владата на Република Македонија, во име на Република Македонија го 
потпишува министерот.

Договорот од ставот 10 на овој член министерот го потпишува во рок од 30 
дена од денот на влегувањето во сила на одлуката на Владата на Република 
Македонија за давање на согласност за склучување на договор за размена од 
ставот 10 на овој член.

Доколку министерот не го потпише договорот за размена во рокот од ставот 
11 на овој член, подносителот на барањето за размена во рок од три дена писмено 
го известува министерот.

Министерот е должен во рок од осум дена од приемот на известувањето од 
ставот 12 на овој член да го потпише договорот за размена.

Агенцијата за катастар на недвижности е должна во рок од 30 дена од 
приемот на договорот за размена и геодетскиот елаборат врз основа на кој е 
изработен договорот, да изврши промена на податоците за катастарските парцели 
согласно со договорот.



Член 18
Закуп

Земјоделското земјиште во државна сопственост може да се дава во закуп 
по пат на јавен оглас со прибирање на понуди и со непосредна спогодба во 
случаите од членот 38 на овој закон.

Земјоделското земјиште од членот 17 на овој закон може да се даде во 
закуп, и тоа за: 
- подигање на долгогодишни насади (лозја, овоштарници, хмељ), и оранжерии за 
период до 30 години, 
- подигање на маслинарници за период до 50 години, 
- одгледување на други земјоделски култури за период до 15 години, 
-за одгледување на брзо растечки дрвја на земјоделско земјиште кое се наоѓа на 
надморска височина над 700 метри, за период до 30 години,
- ливади за период до 15 години, 
- рибници до 20 години и 
- спортско-рекреативни активности и рурален туризам до 30 години.

Земјоделското земјиште во државна сопственост кое претставува блокови 
со природни граници, се дава под закуп како целина, освен доколку земјоделското 
земјиште во државна сопственост се доделува во постапка со прибирање на 
понуди или во постапка за површини до 10 ха.

Член 22
Начин на објавување и содржина на огласот за површини до 10 хектари

Јавниот оглас од членот 21 став 1 на овој закон се објавува во најмалку три 
дневни весници кои се издаваат во Република Македонија од кои во еден од 
весниците што се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 
кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

Јавниот оглас ги содржи следниве податоци: 
- површина во хектари што се дава под закуп, 
- максималната површина во хектари што може да ја добие еден понудувач 

по огласот во однос на понудените катастарски парцели, 
- катастарски податоци содржани во имотниот, односно поседовниот лист 

или податоци за тоа каде се објавени истите, 
- намена на земјоделското земјиште, 
- службености и други товари на земјиштето, 
- времетраење на закупот согласно со членот 18 од овој закон, 
- состојба во која се наоѓа земјиштето (под култура или не), 
- банкарска гаранција за учество во постапка, 
- банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на 

договорот, 
- почетна цена по еден хектар согласно со членот 23 од овој закон и 
- рок за поднесување на понудите.

Рокот за поднесување на понудите не може да биде пократок од 15 ниту подолг од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот.

Член 23
Почетна цена

Почетната цена по хектар во постапка по јавен оглас за површини до 10 
хектари и за површини над 10 хектари се утврдува во зависност од катастарската 
класа и местоположбата на земјиштето.

Почетната цена изнесува 25 евра во денарска противвредност за 
земјоделско земјиште од I до IV катастарска класа и 15 евра во денарска 
противвредност за земјоделско земјиште од V до VIII катастарска класа, по среден 
курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.



По исклучок од ставот 2 на овој член, доколку земјоделското земјиште се 
наоѓа во планински подрачја, почетната цена за земјиштето од I до IV катастарска 
класа изнесува 15, а за земјиште од V до VIII класа изнесува пет евра во денарска 
противвредност, по среден курс на Народната банка на Република Македонија на 
денот на уплатата.

Доколку предмет на јавен оглас е блок со природни граници формиран од 
повеќе катастарски парцели со различна катастарска класа или географска целина 
составена од повеќе блокови со природни граници, се утврдува просечна почетна 
цена по хектар срезмерно на површината на катастарските парцели со различна 
катастарска класа кои го сочинуваат блокот со природни граници односно 
географска целина составена од повеќе блокови со природни граници.

Член 24
Право на учество на огласот и на поднесување

понуди во постапка со прибирање на понуди
Право на учество на јавниот оглас и на поднесување на понуди во постапка 

со прибирање на понуди имаат домашни физички и правни лица и странски правни 
лица.

Физичките лица од ставот 1 на овој член треба да се регистрирани 
вршители на земјоделска дејност и/или запишани во единствениот регистар на 
земјоделски стопанства и/или да се трговец поединец на кои земјоделското 
производство или преработката на примарни земјоделски производи да им е 
претежна дејност.

Странските правни лица од ставот 1 на овој член, имаат право да 
учествуваат на јавен оглас доколку имаат регистрирано подружници во Република 
Македонија.

На домашните и странските правни лица или нивните подружници 
земјоделското производство или преработка на примарни земјоделски производи 
да им е претежна дејност или земјоделското земјиште им е потребно за вршење на 
научно-истражувачки дејности.

Право на учество на јавниот оглас и на поднесување на понуди во постапка 
со прибирање на понуди немаат лицата од ставот 1 на овој член кои ги немаат 
намирено обврските по основ на закупнина по претходно склучени договори за 
закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост.

Право на учество на огласот немаат правни лица за кои е отворена стечајна 
постапка, како и непрофитните организации.

Член 25
Потребна документација за учество на јавен оглас за површини до 10 хектари

Учесниците на јавниот оглас за давање на земјоделско земјиште во 
државна сопственост во закуп за површини до 10 хектари се должни да достават:

а)за правни лица:
-понуда (образец од подрачна единица на Министерството);
-доказ (акт) издаден од Централниот регистар на Република Македонија за 

извршениот упис во трговскиот регистар или од друг надлежен орган за упис на 
правните лица;

-доказ за намирени обврски по основ на персонален данок на доход, данок 
на додадена вредност, данок на добивка, придонеси од задолжително социјално 
осигурување;

-бизнис план кој содржи основни податоци за учесникот, целта за која ќе го 
користи земјиштето, применета технологија, број на вработени, пазарни аспекти, 
очекувани производно-економски резултати и износ на планирана инвестиција;

-друга потребна документација утврдена во јавниот оглас;
-понуда за износот на годишната закупнина и



-изјава (заверена на нотар) од основачите и одговорното лице во правното 
лице дека не биле основачи или управители на правното лице кое користело 
земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, а кое не ги исполнило 
обврските од тој договор.

б)за физички лица:
- понуда (образец од подрачна единица на Министерството);
-доказ за намирени обврски по однос на даночни обврски и придонеси по 

основ на персонален данок на дохоз, данок на додадена вредност, данок на 
добивка, придонеси од задолжително социјално осигурување;

-фотокопија од лична карта;
-потврда за упис во единствениот регистар на земјоделски стопанства, 

решение за регистриран вршител на земјоделска дејност или доказ од централен 
регистар за регистриран трговец поединец;

-програма за користење на земјиштето која содржи основни податоци за 
семејството, техничко-технолошка опременост, целта за која ќе го користи 
земјиштето, пазарни аспекти и износ на планирана инвестиција;

-изјава за веродостојноста на податоците дадени со пријавата заверена на 
нотар;

-друга потребна документација утврдена во јавниот оглас;
-понуда за износот на годишната закупнина и
-изјава заверена на нотар дека не бил основач или одговорно лице во 

правното лице кое користело земјоделско земјиште во државна сопственост под 
закуп, а кое не ги исполнило обврските од тој договор.

Учесниците на јавниот оглас за давање на земјоделско земјиште во 
државна сопственост во закуп со површина над 10 ха, кон понудата доставуваат и 
банкарска гаранција за учество во постапката во износ на понудената годишна 
закупнина.

Некомплетни и ненавремено доставени пријави на јавниот оглас нема да се 
разгледуваат. 

Член 27-а
Електронско јавно наддавање

Изборот на најповелен понудувач во постапката по јавен оглас за давање на 
земјоделско земјиште во државна сопственост над 10 хектари, се врши врз основа 
на највисоко понудена годишна запупнина по хектар постигната по пат на 
електронско јавно наддавање. 

Постапката за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост под 
закуп за површини над 10 хектари може да се спроведе иако во неа земал учество 
и само еден понудувач и наддаде над почетната цена.

Минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата 
(хардверот) како и функционалноста на софтверот за електронско јавно 
наддавање како и начинот на користење ги пропишува Владата на Република 
Македонија по предлог на Министерството.

Министерството управува и оперира со електронскиот систем за јавно 
наддавање.

Почетниот износ на елекронското јавно наддавање од став 1 на овој член е 
во висина на почетната цена согласно член 23 од овој закон.
          Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна 

сопственост по пат на електронско јавно наддавање води записник од отварање на 
понудите, изготвува извештај за комплетност и соодветност на понудите, ја 
организира и спроведува постапката за електронско јавно наддавање, води 
записник за одржаните јавни наддавања.
           Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна 

сопственост по пат на електронско јавно наддавање во рок од три дена по истекот 
на рокот за поднесувањето на пријавите, по електронски пат ги известува 



подносителите на пријавите на јавниот оглас за комплетноста и соодветноста на 
пријавата согласно условите од јавниот оглас, при што на понудувачите кои 
доставиле комплетна и соодветна пријава им доделува корисничко име и шифра 
за учество на јавното наддавање, а на понудувачите кои доставиле некомплетна 
или несоодветна пријава им доставува известување дека истите нема да 
учествуваат на јавното наддавање. 

Понудувачите кои доставиле комплетна и соодветна пријава, на денот на 
јавното наддавање, се регистрираат на интернет страницата наведена во огласот 
со корисничкото име и шифрата за учество на јавното наддавање, по што имаат 
право да учествуваат на јавното наддавање.

Електронското јавно наддавање започнува со објавување на почетната цена 
по хектар на земјоделското земјиште предмет на закуп, а се спроведува по пат на 
наддавање од страна на учесниците во јавното наддавање.

За успешно спроведена постапка за јавно наддавање потребно е да има 
најмалку едно постапно наддавање над почетната цена по хектар.

Јавното наддавање не може да трае пократко од 15 минути. Јавното 
наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено 
во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од 
определеното време за траење на јавното наддавање, од страна на учесниците е 
дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува 
за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова 
дадена понуда.

Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски 
интервал од две минути има нова понуда.

Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна 
сопственост по пат на електронско јавно наддавање по завршување на јавното 
наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање и електронски го 
доставува до сите учесници на јавното наддавање.

Избран најповолен понудувач е лице учесник на електорнското јавно 
наддавање кој понудил последна цена и која е највисока постигната закупнина по 
хектар понудена на јавното електронско наддавање.

За текот на јавното наддавање учесниците имаат право на приговор во рок 
од три дена по завршувањето на јавното наддавање до Комисијата за давање под 
закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост по пат на електронско 
јавно наддавање која одлучува по однос на приговорот со решение во рок од пет 
дена од приемот на приговорот.

Против решението од став 13 на овој член, учесникот на наддавањето во 
рок од 15 дена од приемот на решението има право на жалба до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос од втор 
степен.

Постапката за јавно наддавање завршува по истекот на рокот за 
поднесување на приговор доколку не е поднесен ниту еден приговор односно до 
донесување на решение по приговорот доколку не е поднесена жалба против 
решението, а ако е поднесена жалба против решението од став 13 на овој член, по 
правосилноста на решението.

Член 30
Склучување на договор за закуп

Со избраниот понудувач министерот склучува договор за закуп во писмена 
форма.

Договорот за закуп од ставот 1 на овој член со избраниот понудувач се 
склучува во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето за избор на 
најдобар понудувач.



Доколку во рокот од ставот 2 на овој член избраниот понудувач не го склучи 
договорот за закуп, земјоделското земјиште предмет на договорот повторно се 
објавува на првиот нареден јавен конкурс или јавен повик.

Договорот за закуп влегува во сила со денот на воведувањето во владение 
на закупецот врз земјоделското земјиште предмет на договорот од страна на 
закуподавачот и тоа само за површините за кои е воведен во фактичка власт.

Договорот за закуп кој не е склучен во писмена форма не произведува 
правно дејство.

На договорот од ставот 1 на овој член соодветно се применуваат одредбите 
од Законот за облигационите односи доколку поинаку не е уредено со овој закон.

Член 30-а
Банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот

Избраниот понудувач на јавен оглас за давање на земјоделско земјиште во 
државна сопственост во закуп или на јавен повик за прибирање на понуди за 
површина над 10 ха, по склучување на договорот во рок од 15 дена е должен да 
достави банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на 
договорот.

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на 
договорот мора да биде безусловна, неотповиклива и наплатлива на првиот повик 
и изнесува 5% од планираните инвестиции во понудата на избраниот понудувач, 
но не помалку од висината на годишната закупнина.

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на 
договорот треба да е со важност за целиот период на траење на договорот.

Член 31
Содржина на договорот

Договорот за закуп особено содржи одредби за: 
- површина (метри квадратни) што се дава под закуп, 
- катастарски податоци содржани во имотниот, односно поседовниот лист, 
- времетраење на закупот, 
- состојба во која се наоѓа земјиштето (под култура или не), 
- намена за користење на земјиштето, 
- висина на закупнината, 
- рок на плаќање на закупнината, 
- банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот и 
услови за нејзино активирање, 
- причини за раскинување на договорот, 
- причини за престанок на договорот и 
- отказен рок.

Член 37
Раскинување на договор за закуп

Договорот за закуп закуподавецот може еднострано да го раскине со изјава 
во следниве случаи: 
- закупецот не плаќа закупнина според договорот, 
- земјоделското земјиште дадено под закуп не се користи согласно со намената за 
кое е дадено, 
- земјоделското земјиште се користи спротивно на договорот, 
- земјоделското земјиште се користи спротивно на овој закон, 
- земјоделското земјиште се дава во подзакуп, 
- закупецот не ги доставил извештаите од членот 34 на овој закон, 
- закупецот не го остварува бизнис планот, односно програмата од членот 25 на 
овој закон, 



- земјоделското земјиште се користи спротивно на прописите за заштита на 
животната средина и 
- доколку се утврди дека е дадена лажна изјава согласно со членот 25 точка а) 
алинеја 7 и точка б) алинеја 5 од овој закон.

Во случаите на раскинување на договорот од ставот 1 на овој член, 
закупецот е должен записнички да го предаде во владение земјоделското 
земјиште во државна сопственост по собирање на тековната реколта, но не 
подолго од една година од денот на раскинувањето на договорот и да ги отстрани 
насадите и останатите движни и недвижни ствари.

Доколку закупецот во рокот од ставот 2 на овој член записнички не го 
предаде владението и не ги отстрани насадите и останатите движни и недвижни 
ствари, Министерството ќе го одземе владението и ќе ги отстрани насадите и 
останатите движни и недвижни ствари на сметка на дотогашниот закупец.

Закупецот чиј договор е раскинат согласно со ставот 1 од овој член нема 
право да учествува на јавен оглас за давање на земјоделско земјиште во државна 
сопственост под закуп во наредните пет години.

Член 49
Мислење за пренамена

Доколку при изработка на урбанистичко планската документација, односно 
проект за инфраструктура предвидени согласно со Законот за просторно и 
урбанистичко планирање се зафаќаат нови земјоделски површини, надлежниот 
орган за одобрување на планската програма за урбанистички план, државна и 
локална урбанистичко планска документација, односно за одобрување на проектот 
за инфраструктура, пред одобрување на истите, до Министерството поднесува 
барање за согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно.

Кон барањето од ставот 1 на овој член се поднесува: 
-предлог на планска програма за изработка на урбанистички план, државна и 
локална урбанистичко планска документација, односно предлог на проект за 
инфраструктура и 
-список на индикации за катастарските парцели со вкупна површина на земјиштето 
во планскиот опфат издаден од Агенцијата за катастар на недвижности, кој го 
прибавува подносителот на барањето за одобрување на планска програма за 
изработка на урбанистичкиот план и урбанистичко планската документација, 
односно подносителот на барањето за одобрување на проект за инфраструктура.

Министерството во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето од 
ставот 2 на овој член, утврдува дали за земјоделското земјиште во државна 
сопственост предмет на барањето има склучено договор за закуп и дали се 
користи од страна на закупецот согласно со договорот.

Доколку во рокот од ставот 3 на овој член Министерството утврди дека за 
земјоделското земјиште во државна сопственост предмет на барањето има 
склучено договор за закуп кое се користи согласно со договорот од страна на 
закупецот, Министерството го известува органот од ставот 1 на овој член.

Органот од ставот 1 на овој член во рок од пет работни дена од денот на 
приемот на известувањето може да го повлече или да го измени барањето во 
однос на земјоделското земјиште од ставот 4 на овој член.

Доколку органот во рокот од ставот 5 на овој член не го повлече или измени 
барањето во однос на земјоделското земјиште, Министерството по претходно 
доставена процена на евентуалната штета од престанување на договорот за закуп 
согласно со овој закон, извршена од страна на Бирото за судски вештачења, 
односно овластен проценувач по барање на органот од ставот 1 на овој член, ја 
информира Владата на Република Македонија со податоците за катастарските 
индикации за земјоделското земјиште, површината на опфатот, бројот и описот на 
договорите за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост која е 



предмет за давање согласност за пренамена на земјоделското земјиште во 
градежно и за проценетата штета.

Владата на Република Македонија на предлог на Министерството донесува 
одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделското земјиште во 
градежно која содржи број на катастарска парцела, катастарска општина, викано 
место, катастарска култура, катастарска класа и вкупната површина на земјиштето 
во планскиот опфат.

За донесената, односно одобрената урбанистичко планска документација и 
проектот за инфраструктура, Министерството по претходно известување на 
органот од ставот 1 на овој член во рок од пет дена од денот на приемот на 
известувањето за донесување, односно одобрување на истите согласно со овој 
закон го утврдува престанувањето на договорот за закуп на земјоделското 
земјиште во државна сопственост кое е пренаменето во градежно.

Органот од ставот 1 на овој член е должен да ја надомести штетата што 
може да ја претрпи органот надлежен за располагање со земјоделското земјиште 
во државна сопственост поради престанување на важењето на договорот за закуп 
по сила на овој закон заради трајна пренамена на земјоделското земјиште во 
државна сопственост во градежно.

Во случаите кога се врши трајна пренамена на земјоделско земјиште во 
градежно поради донесување на државна и локална урбанистичка планска 
документација, урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона и 
урбанистичо-планска документација за автокамп и проект за инфраструктура, 
подносителот на барањето за одобрување на државната и локалната 
урбанситичка планската документација, односно проектот за инфраструктура е 
должен да ја надомести настаната штета поради трајна пренамена на земјоделско 
земјиште во државна сопственост согласно со ставот 8 на овој член, најдоцна во 
рок од 15 дена од денот на исплатата.

По исклучок од ставот 1 на овој член за објекти од јавен интерес и за 
објекти од значење за Републиката, утврдени како такви со закон, барањето за 
согласност за трајна пренамена може да се поднесе и по одобрување на 
планската програма за изработка на урбанистичко планската документација, а 
најдоцна до донесувањето, односно одобрувањето на урбанистичко планската 
документација.

Одлуката од став 7 на овој член донесена заради донесување на -
генерален урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за 
село, урбанистички план вон населено место, државна урбанистичка планска 
документација, локална урбанистичко планска документација, урбанистичко 
планска документација за туристичка развојна зона и урбанистичко планска 
документација за автокамп со кои предмет на планирање е една градежна 
парцела, престанува да важи доколку за градбата планирана на земјиштето кое е  
пренаменето, во рок од три години од денот на влегувањето во сила не се 
обезбеди одобрение за градење и не се започне со градежни активности согласно 
со одобрението за градење.

Владата на Република Македонија на предлог на Министерството донесува 
одлука за престанување на одлуката за трајна пренамена согласно со ставот 11 на 
овој член. 


