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ВОВЕД:

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

Со Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 
83/15, 54/15, 11/16 и 53/16) е поставена правна рамка во која треба да се 
однесуваат субјектите на пазарот при откупот на земјоделските производи. Од 
досегашната имлементација на законот се увиде потреба од доуредување на оваа 
област во насока на спречување на монополската положба и монополското 
однесување на пазарот и обезбедување на еднаква правна положба на сите 
субјекти на пазарот а се со цел остварување на целите на законот,а особено 
заради обезбедување на стабилно ниво на доход на земјоделското стопанство.

Во суштина целта на дополнувањето е да се избегне менувањето на откупните 
цени, истакнати десет дена пред почеток на откупот на земјоделските производи, 
неколку пати дневно или секој ден во текот на откупот. Истовремено се дополнува 
обврската на откупувачите и производителите за договарањето на цените на 
откупното место да предвидат договорни цени кои се истакнуваат на секој седми 
ден или по повисоки цени имајќи во предвид дека договорената цена е минимална 
откупна цена по земјоделски производ односно класа.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Целта на овој закон е да се спречи монополската положба и монополското 
однесување на пазарот и обезбедување на еднаква правна положба на сите 
субјекти на пазарот, преку воведување на одредби во законот со кој се доуредува 
откупот на земјоделските производи.
Со законот се предлага откупот на земјоделските производи во иднина да се врши 
по цени кој ќе бидат определени од откупувачот и ќе важат најмалку седум дена. 

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

Предлогот - законот не предизвикува фискални импликации врз Буџетот на 
Република Македонија.  

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

Предлог - законот не повлекува материјални обврски за одделни субјекти

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН 
РАЗВОЈ

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 170 од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија се предлага овој закон да се 
донесе по скратена постапка.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

         Член 1

(1) Во Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 
83/15, 154/15, 11/16 и 53/16) во членот 31 став (4) точката на крајот од реченицата 
се заменува со запирка и се додаваат зборовите „а по започнување на откупот на 
секој седми ден се истакнуваат минималните цени по земјоделски производ и/или 
класа според кои ќе се врши откупот наредните седум дена.“

(2) Во ставот (5) кој станува став (6) по зборовите „останатите количини“ се 
додаваат зборовите „по цени истакнати согласно став (5) од овој член или по 
повисоки цени“.

Член 2

Во членот 39 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„Исплатата на средствата за реализација на договорите за набавка на пченица од 
ставот (3) на овој член се врши од страна на Агенцијата за стоковни резерви во 
висина на пазарната цена на пченицата од член 40 став (3) на овој закон со 
средства обезбедени од Буџетот на Република Македонија.“

Член 3

Во членот 40 став (2)по зборот „сезона“ се додаваат зборовите „зголемени до 
25%“.

Член 4

Во членот 43 ставот (3) се менува и гласи:

„Против решението од ставот (1) на овој член не е дозволена жалба и истото е 
конечно во управна постапка.“

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Против решението од ставот (1) на овој член може да се поведе управен спор. 
Поведувањето на управен спор не го одлага извршувањето на решението.“

Ставот (4) станува став (5).

Член 5

Започнатите постапки по поднесени жалби до денот на влегувањето во сила на 
овој закон ќе завршат согласно законот по кој биле започнати.

         
   Член 6

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



О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ-ЗАКОНОТ.

Со членот 1 од Законот се предлага дополнување на одредбата за договорените 
цени кои се истакнати десет дена пред почетокот на откуп на земјоделските 
производи во иднина по започнување на откупот, откупувачот да има обврска да ги 
истакнува минималните цени по земјоделски производ според откупни класи по 
кои ќе врши откуп наредните седум дена без да ги менува а не како што е сега да 
се менуваат неколку пати во текот на денот. Со ставот 2 од член 1 од 
предложената измена, се предвидува одредба за дополнување на писмениот 
договор склучен на откупното место со одредба за цени истакнати согласно новата 
дополна или по повисоки цени.

Со членот 2 се предлага дополнување на одредбата од постоечкиот член 40 став 
(2) со која висината на интервентната цена на пченицата во рамките на просечните 
производни трошоци за производство на килограм пченица за дадената 
производна сезона можат да бидат зголемени најмногу до 25%.

Со предлогот на членот 4 се врши скратување на постапката за избор на понудите 
за интервентен откуп заради нејзино побрзо и полесно реализирање а се дава 
право по однос на решението за неприфаќање на понудата да може да се поведе 
управен спор.

Со членот 6 се уредува влегувањето во сила на законот.

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените решенија во Предлог - законот за изменување и дополнување на 
Законот за земјоделство и рурален развој, се меѓусебно поврзани со одделни 
законски решенија од постојниот закон и како целина треба да се постигне 
поквалитетно, порационално и ефикасно применување на законот.

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со овој закон ќе се спречи монополската положба и монополското однесување на 
пазарот и обезбедување на еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот, 
преку воведување на одредби во законот со кој се доуредува откупот на 
земјоделските прозиводи.

Со Законот се овозможува откупот на земјоделските производи во иднина да се 
врши по цени кој ќе бидат определени од откупувачот и кој ќе важат најмалку 
седум дена. 



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ
КОИ ШТО СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 31

(1) Откуп на земјоделски производи, освен тутун, се врши во вид на трговија на 
големо, откуп за преработка на земјоделски производи и откуп за сопствени 
потреби доколку се врши на откупно место согласно одредбите од овој закон, а за 
се што не е уредено во овој закон согласно со Законот за трговија.

(2) Откуп на земјоделски производи можат да вршат само правни лица кои се 
регистрирани за преработка на земјоделски производи и правни лица кои се 
регистрирани за вршење на трговија со земјоделски производи и запишани во 
Регистарот на откупувачи на земјоделски производи што се води при 
Министерството.

(3) Откупот на земјоделски производи се врши само на откупни места одредени од 
откупувачот кои ги исполнуваат условите согласно со членовите 31, 32, 33 и 34 од 
овој закон и за кои го известил Министерството во рок од најмалку 30 дена пред 
почетокот на откупот на предвиденото откупно место.

(4) На секое откупно место задолжително се истакнуваат цените за секоја 
категорија на квалитет на земјоделските производи кои се предмет на откуп и тоа 
најмалку десет дена пред започнувањето на откупот на земјоделските производи.

(5) Откупот се врши со писмен договор за производна година склучен за минимум 
50% од реализираните количини, најмалку 45 дена пред вршењето на откупот и 
писмен договор склучен на местото на откуп за останатите количини, во форма и 
содржина согласно со членот 32 од овој закон.

(6) Покрај условите од ставовите (2), (3) и (4) на овој член откупувачите треба да ги 
исполнуваат и следниве услови: 

- да имаат соодветна големина на правното лице и шифра на дејност, 

- да имаат ликвидност во смисла на расположливи финансиски средства за откуп 
на земјоделски производи, 

- солвентност во смисла на намирени обврски за откуп на земјоделски производи, 

- да располагаат со соодветни објекти за преземање, сортирање, складирање и 
чување на земјоделските производ и опремата и 

- да имаат склучени договори за трговија на големо на откупените земјоделски 
производи, доколку откупот го вршат правни лица кои се регистрирани за вршење 
на трговија со земјоделски производи.

(7) Поблиските услови од ставовите (3) и (6) на овој член ги пропишува 
министерот.

(8) Откупувачот е должен најдоцна до 31 март во тековната година до 
Министерството да достави податоци за планираните количини за откуп на 
земјоделски производи до 31 март наредната година, како и податоци за 
реализиран откуп за претходната година.

(9) Откупувачот е должен најдоцна до 15 во тековниот месец во електронска 
форма да достави податоци за реализиран откуп на земјоделските производи од 
претходниот месец и за планираниот откуп на земјоделски производи за 
наредниот месец.



(10) Видот на податоците од ставовите (8) и (9) на овој член, начинот на 
доставување, формата и содржината на образецот за доставување на податоците 
ги пропишува министерот

(11) Податоците од ставовите (8) и (9) можат да бидат користени за потребите на 
земјоделскиот пазарен информативен систем од член 13 од овој закон.

Член 39
(1) Спроведувањето на интервентниот откуп на пченицата го врши 
Министерството, преку Агенцијата и Агенцијата за стокови резерви.

(2) Агенцијата ја спроведува постапката за избор на прифатливи понудувачи, 
согласно со одредбите од овој закон.

(3) Агенцијата за стокови резерви склучува договори за набавка на пченица со 
избраните понудувачи од ставот (2) на овој член.

Член 40

(1) Набавката од членот 39 став (3) на овој закон се врши по интервентна цена.

(2) Владата, на предлог на министерството, ја утврдува висината на интервентната 
цена на пченицата во рамките на просечните производни трошоци за производство 
на килограм пченица за дадената производна сезона.

(3) Пазарната цена е просечна месечна откупна цена на пченица на пазарите во 
Република Македонија која се води согласно со Земјоделскиот пазарен 
информативен систем.

(4) Доколку пазарната цена на пченицата е повисока од просечните производни 
трошоци, не се врши интервентен откуп.

(5) Просечните производни трошоци се утврдуваат врз основа на податоците од 
мрежата на сметководствени податоци од земјоделски стопанства.

(6) Разликата меѓу интервентната и пазарната цена за откупената пченица се 
обезбедува со програмите од членот 7 став (3) на овој закон.

Член 43

(1) Директорот на Агенцијата донесува решение за избор на прифатливи 
понудувачи по објавениот јавен оглас.

(2) Решението од ставот (1) на овој член задолжително содржи име и презиме на 
понудувачот, адреса на понудувачот и количина на пченицата за интервентен 
откуп.

(3) Против решението на директорот на Агенцијата, незадоволниот понудувач има 
право на жалба до Комисијата на Владата за решавање во управна постапка во 
втор степен од областа на земјоделството, шумарството и водостопанството.

(4) По конечноста на решението од ставот (1) на овој член Агенцијата за стокови 
резерви склучува договори за набавка на пченица со избраните понудувачи на 
пченица за интервентен откуп.


