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ВОВЕД                                      

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, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), се уредува користењето, располагањето, 
заштитата и пренамената на земјоделското земјиште како добро од општ интерес 
за Републиката кое ужива посебна заштита. 

Измените и дополнувања во Законот за земјоделското земјиште, се во 
насока на доуредување на постапката за давање на земјоделско земјиште во 
државна сопственост на јавните научни и образовни институции како и на 
создавање на законска можност земјоделско земјиште во државна сопственост да 
се додели и на училишта за средно образование основани од општината и градот 
Скопје од областа на земјоделството. 

Истовремено се предлага видот на планирано производство да не биде  
критериум за избор на најповолен понудувач.

Исто така согласно Извадок од Нацрт-записникот од Деведесет и деветтата 
седница на Владата на Република Македонија, се изменува законот да постапката 
за продолжување на концесијата (закупот) да започне шест месеци пред истекот на 
тековната концесија (закуп).

 

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 доуредување на постојните законски одредби и 
предвидување на нови законски решенија кои се однесуваат на пропишување на 
критериуми за определување на големината на површината која може да се 
додели на една јавна научна и образовни институции односно едно училишта за 
средно образование основани од општината и градот Скопје од областа на 
земјоделството. Истовремено се предлага видот на планирано производство да не 
биде  критериум за избор на најповолен понудувач, се предлага барањето за 
продолжување на концесијата (закупот) закупецот да го поднесе во рок од шест 
месеци пред истекот на тековната концесија (закупот).

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 - 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, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), во членот 25-б став 4 по зборот “повикот” се 
додаваат зборовите: “за земјоделско земјиште над 3 хектари“.

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:
“Повикот за прибирање на понуди за земјоделско земјиште до 3 хектари ги 

содржи елементите од став 4  алинеи 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 од овој член”.
Ставовите 5, 6, 7, 8 и 9 стануваат ставови  “6, 7, 8, 9 и 10”.

                                                      Член 2
Во членот 27 став 1 зборовите, „видот на планираното производство“ се 

бришат.

                   Член 3
Во членот 28 став 1 бројот „15“ се заменува со бројот „45“.

                                                      Член 4
Во членот 37 став 1 во алинејата 9 сврзникот „и“ на крајот на реченицата се 

брише и се заменува со точка запирака.
Во алинејата 10 точката на крајот на реченицата се брише и се додава 

сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 11 која гласи:
„-доколку за земјоделското земјиште е склучен договор за продажба 

согласно Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна 
сопственост.“

                                                      Член 5
Во членот 38 став 1 по зборовите „државно образовни институции од 

областа на земјоделството“ се додаваат зборовите „и за училишта за средно 
образование основани од општината и градот Скопје од областа на 
земјоделството, како“.

По ставот 8 се додаваат три нови става  9, 10  и 11 кои гласат:
„Големината на површината која согласно ставовите 1 и 2 на овој член  

може да се додели на една јавна научна и државна образовна институција од 
областа на земјоделството се определува во зависност од бројот на студенти кои 
треба да изведуваат практична настава на земјоделското земјиште, бројот и видот 
на научно истражувачки активности кои се извршуваат, бројот и видот на сточен 
фонд со кој располага наменети за потребите на научно истражувачките и 
образовни активности и квалитетот на земјиштето.

 Големината на површината која согласно ставовите 1 и 2 на овој член може 
да се додели на едно училиште за средно образование основано од општината или 
градот Скопје од областа на земјоделството се определува во зависност од бројот 
на ученици кои извршуваат практична настава на земјоделско земјиште, бројот и 
видот на сточен фонд со кој располага наменети за потребите на образовниот 
процес, број и вид на наставните профили во училиштето, местоположбата на 
училиштето и квалитетот на земјиштето.

Критериумите од ставовите 9 и 10 од овој член поблиску ги пропишува 
Владата на Република Македонија на предлог на министерот.“



Член 6
Во членот 39  по ставот се додава нов став 2 кој гласи:
„Закупецот барањето од ставот 1 на овој член може да го поднесе до 

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

Ставот  2  станува став  3.

Член 7
Во членот 18 став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 

земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15),  
зборовите  „од 30 дена“ се заменува со зборовите „шест месеци“.

Член 8
Подзаконскиот пропис предвиден во овој закон ќе се донесе во рок од 60 

дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 9
Започнатите постапки за давање под закуп на земјоделско земјиште во 

државна сопственост по пат на јавен оглас за површини до 3 хектари и јавен повик 
со прибирање на понуди до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе 
завршат согласно со одредбите на овој закон.

Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ
Измените и дополнувањата во Законот за земјоделското земјиште, се во насока на 
доуредување на постапката за давање на земјоделско земјиште во државна 
сосптвеност на јавните научни и образовни институции како и на создавање на 
законска можност земјоделско земјиште во државна сопственост да се додели и на 
училишта за средно образование основани од општината и градот Скопје од 
областа на земјоделството. Истовремено се предлага видот на планирано 
производство да не биде  критериум за избор на најповолен понудувач, постапката 
за продолжување на концесијата (закупот) да започне шест месеци пред истекот на 
тековната концесија (закуп).

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 во законот ќе се овозможи да се создадат 
законски претпоставки за спроведување на Законот за земјоделското земјиште, да 
се подобри ефикасноста на постапката за користење и располагање со 
земјоделското земјиште во државна сопственост.



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ШТО СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 25-б
Објавување на повик

Постапката со прибирање на понуди се спроведува со објавување на јавен 
повик за доставување на понуди.

Министерот донесува одлука за објавување на јавен повик за доставување 
на понуди за давање во закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост.

Повикот од ставот 1 на овој член се објавува на начин утврден во членот 22 
став 1 од овој закон.

Повикот особено содржи:
- покана за доставување на понуда за земање на земјоделското земјиште во 

државна сопственост под закуп,
- катастарска општина каде што се наоѓа земјиштето за кое може да се 

поднесе понуда,
- максималната површина во хектари што може да ја добие еден понудувач,
- најнизок износ на годишна закупнина по хектар кој можат да го понудат,
- банкарска гаранција за учество во постапка,
- банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот,
- намена на земјоделското земјиште,
- времетраење на закупот согласно со членот 18 од овој закон,
- потребната документација и
- рок за поднесување на понудите.
Во постапката со прибирање на понуди, понудувачите покрај 

документацијата од членот 25 на овој закон, доставуваат и геодетски елаборат 
изработен од страна на трговец поединец овластен геодет или трговско друштво за 
геодетски работи со кој ги определуваат катастарските податоци со точни мери и 
граници на земјоделското земјиште во државна сопственост за кое поднесуваат 
понуда за добивање во закуп.

Најнискиот износ на годишна закупнина по хектар кој можат да го понудат 
заинтересираните понудувачи е просечната годишна закупнина во регионот за 
давање на земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп постигната во 
последните три години.

Комисијата врши избор на најповолен понудувач врз основа на 
критериумите од членот 27 на овој закон.

Исполнувањето на условите од членот 25-а став 2 на овој закон, Комисијата 
ги утврдува по службена должност.

Доколку не се исполнети условите од членот 25-а став 2 на овој закон, 
Комисијата ќе ја отфрли таквата понуда како недопуштена.

Член 27
Критериуми

Комисијата врши избор на најповолен понудувач врз основа на највисока 
понудена годишна закупнина освен за површини на земјоделско земјиште до 3 ха 
каде изборот на најповолен понудувач се врши и според местото на живеење, 
односно седиштето на понудувачот во однос на огласеното земјиште, видот на 
планираното производство и правниот статус на понудувачот.

Големината на површината на земјоделското земјиште во државна 
сопственост која може да се даде под закуп на еден учесник во спроведени 
постапки по пат на јавен оглас ќе зависи од материјално-техничката опременост, 
односно расположливиот број на грла добиток на подносителот по еден хектар во 
моментот на поднесување на пријавата и бројот на вработени, како и од 
големината на површината на земјоделското земјиште во државна сопственост кое 
го има во закуп понудувачот во моментот на поднесување на понудата во однос на 
вкупната материјално-техничката опременост, односно вкупниот расположлив број 
на грла добиток.



Критериумите од ставовите 1 и 2 на овој член поблиску ги пропишува 
министерот.

Член 28
Одлука за избор

Доколку изборот на најповолен понудувач се врши без спроведување на 
постапка за електронско јавно наддавање на земјоделско земјиште во државна 
сопственост до 3 хектари, Комисијата за давање под закуп на земјоделско 
земјиште во државна сопственост води записник за отворање на понудите, 
изготвува извештај за евалуација на понудите и е должна во рок од 15 дена по 
завршувањето на јавниот оглас или јавниот повик да донесе одлука за избор на 
најповолен понудувач.

Формата и содржината на образецот на записникот и извештајот од ставот 1 
на овој член, ги пропишува министерот.

По донесувањето на одлуката од ставот 1 на овој член, во рок од 15 дена, 
Комисијата по писмен пат ги известува учесниците за извршениот избор.

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,
- закупецот не ја достави, односно обнови банкарската гаранција за 

квалитетно и навремено извршување на договорот од членот 30-а од овој закон;
- земјоделското земјиште се користи спротивно на прописите за заштита на 

животната средина и
- доколку се утврди дека е дадена лажна изјава согласно членот 25 ставот 1 

точка а) алинеи 5, 6 и 9 и точка б) алинеи 6, 7 и 10 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 38
Закуп со непосредна спогодба

За потребите на јавните научни и државно образовни институции од областа 
на земјоделството и за потребите на казнено-поправни и воспитно-поправни 
установи за вршење на производна дејност од страна на осудени лица, министерот 
може земјоделското земјиште во државна сопственост да го дава во закуп со 
непосредна спогодба по претходна согласност од Владата на Република 
Македонија.



Земјоделското земјиште од ставот 1 на овој член се дава за период најмногу 
до 20 години без надоместок за закупнина.

Земјоделското земјиште во државна сопственост може да се даде под закуп 
со непосредна спогодба од страна на министерот, по претходна согласност од 
Владата на Република Македонија, во случај кога на закупеното земјоделско 
земјиште има подигнато долгогодишен насад, оранжерии или објекти изградени 
согласно со овој закон, а закупецот по кој било правен основ располага со насадот, 
оранжериите или објектите, или пак сопственост врз истите стекнал друг по кој 
било друг правен основ.

Непосредната спогодба од ставот 3 на овој член се склучува со новиот 
сопственик на насадот, оранжеријата или објектот изградени согласно со овој закон 
под исти услови од договорот склучен со претходниот закупец за преостанатиот 
период од основниот договор, а доколку користењето на земјиштето било по друг 
правен основ непосредната спогодба се склучува согласно со условите од членот 
67 ставови 2 и 3 на овој закон.

Доколку постојат повеќе нови сопственици на насадите или објектите, 
непосредната спогодба од ставот 4 на овој член се склучува по претходно 
приложена спогодба од новите сопственици.

Правото на закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост 
согласно со овој член се остварува по поднесено барање од институциите од став 
1, односно од сопствениците од ставот 3 на овој член, по претходно целосно 
плаќање на достасаниот, а неплатен надоместок за закупнина.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 6 на овој член и 
потребната документација ги пропишува министерот.

Ако при повторување на постапката од членот 26 на овој закон не се јави 
понудувач или не биде прифатена најповолна понуда, земјоделското земјиште се 
дава под закуп со непосредна спогодба.

Член 39
Продолжување на договорот за закуп

По истекот на времетраењето на склучениот договор за закуп на 
земјоделско земјиште во државна сопственост по барање на закупецот, а доколку 
закупецот во целост ги исполнил обврските од договорот, министерот по претходна 
согласност од Владата на Република Македонија, може со непосредна спогодба да 
склучи нов договор со закупецот, под истите услови како во основниот договор.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член и 
потребната документација ги пропишува министерот.

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

и објектите за примарна обработка на земјоделски производи кои немаат склучено 
договор за закуп, а имаат поднесено барање согласно со членот 17 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 страницата 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 со 
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, помошните 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 со 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 ставот 1 на овој член не поднесат барање согласно со 
членот 14 од овој закон, министерот ќе донесе решение за утврдување на 
надоместок за користење на земјиштето во функција за потребата на користење на 
оранжериите, помошните објекти 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 со Методологијата за процена на вредноста на 
земјоделското земјиште во државна сопственост и насади донесена согласно со 
Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост.


