
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна Македонија издаваат 

 
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското 

земјиште, 

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

30 јули 2019 година. 

 
Бр. 08-4394/1 Претседател на Република 

30 јули 2019 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 

број 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 

72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), во членот 4 по точката 11 се додаваат две нови 

точки 11-а и 11-б, кои гласат: 

„11-а. „Објекти за промоција на земјоделски производи“ се градби за угостителство во 

кој се врши промоција на земјоделски производи произведени од земјоделска дејност со 

површина до 500 метри квадратни и максимална висина од 8 метри до хоризонтален 

венец; 

11-б. „Објекти за спортско рекреативни активности” се градби во функција на вршење 

на спортски активности на државно земјоделско земјиште издадено под закуп пред 30  

јуни 2019 година;“. 

 

Член 2 

Во член 18 став 2 во алинеите 1, 2 и 3 по зборот „подигање“ се додаваат зборовите: 

„или одгледување“. 

Во алинејата 4 по зборовите: „земјоделски култури“ се додаваат зборовите: „и за 

поставување на пчелни семејства“. 
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Член 3 

Во член 19 по ставот 2 се додаваат три нови ставови 3, 4 и 5, кои гласат: 
„За земјоделското земјиште во државна сопственост кое по пат на јавен оглас или јавен 

повик ќе се додели во закуп на физичко лице на возраст до 40 години или на трговско 
друштво со управител или извршен директор на возраст до 40 години, обврската за 

плаќање на закупнина од страна на закупецот настапува три години по влегувањето во 
сила на договорот за закуп. 

По исклучок од ставот 3 на овој член, доколку трговското друштво во периодот до три 
години по влегувањето во сила на договорот за закуп го промени управителот или 

извршниот директор со лице на возраст над 40 години, обврската за плаќање на закупнина 
ќе се смета дека настапила од денот на влегувањето во сила на договорот за закуп. 

Трговското друштво од ставот 4 на овој член е должно да ја плати закупнината за 
периодот од влегувањето во сила на договорот за закуп до денот на промената на 

управителот или извршниот директор во рок од 30 дена од денот на промената.“. 
 

Член 4 

Во член 21 ставот 4 се менува и гласи: 
„Начинот на работа на комисијата во постапките по распишани јавни огласи и 

постапките со прибирање на понуди за давање под закуп на земјоделско земјиште во 
државна сопственост ја пропишува министерот.“. 

По ставот 4 се додавааат два нови става 5 и 6, кои гласат: 
„На членовите на комисијата им следува надоместок чија висина ја определува Владата 

на Република Северна Македонија во зависност од бројот на катастарски парцели предмет 

на постапката за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост и 
обемот, сложеноста и времето на работа на комисијата. 

Надоместокот од ставот 5 на овој член се исплаќа со решение на министерот.“. 
 

Член 5 

Во член 24 ставот 3 се менува и гласи: 
„Физичките лица од ставот 1 на овој член доколку учествуваат во постапки за 

површини над три хектари треба да се регистрирани вршители на земјоделска дејност 

и/или да се трговец поединец на кои земјоделското производство или преработката на 

примарни земјоделски производи им е приоритетна дејност, односно да се запишани во 
единствениот регистар на земјоделски стопанства доколку учествуваат во постапки за 

површини до три хектари.“. 

Во ставот 8 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „за 

вкупна површина над десет хектари.“. 

 

Член 6 
Во член 25-а став 2 зборовите: „само слободно земјоделско земјиште во државна 

сопственост“ се заменуваат со зборовите: „земјоделско земјиште во државна сопственост 
над кое нема подигнато насад или над кое има насад кој не е подигнат од страна на 

поранешен корисник на земјоделското земјиште во државна сосптвеност кој користењето 
го имал врз основа на склучен договор, акт на орган на државната управа или единица на 

локалната самоуправа или судска одлука.“. 

 

Член 7 

Во член 27-а став 14 по зборовите: „јавното наддавање“ се додаваат зборовите: 
„односно од приемот на известувањето за избран најповолен понудувач“. 
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Член 8 

Во член 30 ставот 4 се менува и гласи: 

„Доколку во рокот од ставот 2 на овој член избраниот понудувач не го склучи 

договорот за закуп или не достави банкарска гаранција за квалитетно и навремено 

извршување на работите, Министерството го склучува договорот со следниот рангиран 

понудувач согласно со неговата понуда. Следниот рангиран понудувач за склучување на 

договор се утврдува врз основа на записникот за спроведеното јавно наддавање, односно 

извештајот за евалуација на понудите доколку изборот на најповолен понудувач се врши 

без спроведување на постапка за електронско јавно наддавање изготвени од страна на 

надлежните комисии за давање под закуп на земјоделското земјиште во државна 

сопственост под закуп.“. 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 

„Избраниот понудувач кој нема да го склучи договорот за закуп во рокот од ставот 2 на 

овој член или нема да достави банкарска гаранција за квалитетно и  навремено 

извршување на работите, односно депозит е должен во рок од 15 дена од истекот на рокот 

за склучување на договорот за закуп односно рокот за доставување на банкарска гаранција 

за квалитетно и навремено извршување на работите, односно депозит на име надоместок 

на штета да плати износ во висина на понудената годишна закупнина независно од 

наплатата на банкарската гаранција за учество во постапката.“. 

Во ставот 5 кој станува став 6 се додава нова реченица, која гласи: 

„Земјоделското земјиште предмет на договор за закуп кое нема да биде ставено во 

владение на закупецот во рок од една година од денот на склучувањето на договорот, 

може да биде предмет на нови постапки предвидени согласно со овој закон за давање на 

земјоделското земјиште во државна соспвеност во закуп или плодоуживање.“. 

Ставовите 6 и 7 стануваат ставови 7 и 8. 

 

Член 9 

Во член 30-а во насловот на членот по зборот „договорот“ се додаваат зборовите: „и 

депозит“. 

Во став 1 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „или 

депозит на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија во висина на 5% од 

планираните инвестиции во понудата на избраниот понудувач, но не помалку од висината 

на деветмесечна закупнина“. 

Во ставот 5 зборовите: „е повисокa“ се заменуваат со зборовите: „или депозитот се 

повисоки“, а по зборовите: „деветмесечна закупнина“ се додаваат зборовите: „или 

депонираните средства му се враќаат на закупецот до висина на деветмесечна закупнина“. 

По ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8, кои гласат: 

„Депозитот од ставот 1 на овој член му се враќа на закупецот во рок од 30 дена по 

истекот на договорот за закуп под услов во целост да ги исполнил обврските од договорот. 

Депозитот по барање на закупецот може да биде искористен и за плаќање на закупнина во 

последната година од важноста на договорот за закуп под услов да ги исполнил сите 

останати обврски од договорот за закуп. 

Депозитот од ставот 1 на овој член се задржува како приход на Буџетот на Република 

Северна Македонија во случај на раскинување на договорот за закуп поради 

неисполнување на обврските од договорот од страна на закупецот.“. 
 

Член 10 

Во член 32 ставот 5 се менува и гласи: 
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„Договорот од членот 30 од овој закон може да се измени со анекс на договор особено 

во случај на промена на доделените површини поради денационализација, трајна 

пренамена на доделеното земјоделско земјиште во градежно или поради промени на 

податоците за површината на катастарската парцела настанати поради дигитализација на 

катастарските планови.“. 

 

Член 11 

По членот 34 се додава нов член 34-а, кој гласи: 

 
„Член 34-а 

Промена на бизнис план или програма 

 
Закупецот за времетраење на договорот за закуп по претходна согласност на 

Министерството може да изврши промени во бизнис планот, односно програмата од 

членот 25 на овој закон доколку поради правни или пречки кои не се настанати по вина на 

закупецот, истиот не биде воведен во владение на целата површина предмет на договорот 

или доколку биде воведен во владение по истекот на шест месеци од денот на 

склучувањето на договорот и тоа соодветно на површината за кој не бил воведен во 

владение, односно периодот за кој не бил воведен во владение. 

Министерството согласноста од ставот 1 на овој член ја дава по претходно поднесено 

барање од закупецот кон кое се приложени променет бизнис план, односно програма од 

членот 25 од овој закон и записник од извршен инспекциски надзор за соодветност на 

промените во однос на површината за кој не бил воведен во владение, односно периодот 

за кој не бил воведен во владение, изготвен во рок од 30 дена од денот на поднесување на 

барањето за согласност. 

Закупецот по претходна согласност на Министерството може да изврши и промена на 

начинот на користење на земјоделското земјиште-земјоделската култура предмет на 

договорот кој не влијае на времетраењето на договорот за закуп и на планираните 

финансиски инвестиции и вработувања за земјоделското земјиштет кое било дадено во 

закуп. 

Министерството согласноста од ставот 3 на овој член ја дава по претходно доставено 

барање од закупецот кон кое е доставен извештај изготвен од страна на научна 

институција од областа на земјоделството за економска неисплатливост на начинот на 

користење на земјоделското земјиште-земјоделската култура предмет на договорот, 

односно за економската оправданост на новиот начин на користење на земјоделското 

земјиште-земјоделската култура во однос на планираните финансиски инвестиции и 

планираните вработувања. 

Против решението за одбивање на барањето за давање согласност од ставовите 2 и 4 на 

овој член, може да се покрене управен спор пред надлежен суд.“. 

 
Член 12 

Во член 37 став 2 се додава нова реченица, која гласи: 

„Записникот за предавање на владението го потпишуваат закупецот и тричлена 

Комисија за одземање на владение формирана од министерот.“. 

Во ставот 3 зборот „Министерството“ се заменува со зборовите: „министерот на 

предлог на комисијата од став 2 на овој член со решение“. 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
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„Трошоците на Министерството за отстранување на насадите и останатите движни и 

недвижни ствари согласно со ставот 3 на овој член, дотогашниот закупец е должен да ги 

надомести во рок од 15 дена од приемот на решението за одземање на владението.“. 

 

Член 13 

По членот 37 се додава нов член 37-а, кој гласи: 

 

„Член 37-а 

Изјава за раскинување 

 

Изјавата за раскинување од причина утврдена во членот 37 став 1 алинеја 1 од овој 

закон се изјавува во рок од 60 дена од денот на истекот на рокот за плаќање на 

закупнината, по претходно доставена опомена до закупецот. Опомената се доставува во 

рок од 15 дена од денот на истекот на рокот за плаќање на закупнината. 

Договорот за закуп нема да се раскине доколку закупецот во рокот утврден во 

опомената ја плати закупнината со законска казнена камата за периодот на доцнење или 

достави изјава заверена на нотар дека плаќањето на закупнината ќе го врши со пребивање 

на обврската за закупнина со побарувања по основ на финансиска поддршка согласно со 

Законот за земјоделство и рурален развој за тековната година за што доставува копија од 

барањето за финансиска поддршка по Годишната програма за финансиска поддршка во 

земјоделството поднесено во тековната година. 

Договорот за закуп кај кој плаќањето на закупнината согласно со изјавата на закупецот 

ќе се врши со пребивање на обврската за закупнина со побарувања по основ на 

финансиска поддршка согласно со Законот за земјоделство и рурален развој ќе се раскине 

доколку закупецот во рок од една година од давањето на изјавата не достави решение 

издадено од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за 

пребивање на обврските за закупнина со побарувањата по основ на доделена финансиска 

поддршка или доказ дека ја платил закупнината со законска казнена камата од денот на 

доспевање на побарувањето до денот на плаќањето. 

Закупците плаќањето на закупнината со пребивање на обврската за закупнина со 

побарувања по основ на финансиска поддршка согласно со Законот за земјоделство и 

рурален развој можат да го искористат најмногу пет пати за времетраењето на договорот 

за закуп.“. 

 

Член 14 

По членот 41 се додава нов член 41-а, кој гласи: 

 
„Член 41-а 

Престанување и раскинување на договорот 

за плодоуживање 

 

Договорот за плодоуживање престанува да важи во следниве случаи: 

- со истекот на времето за кој е склучен, 

- спогодбено меѓу договорните страни, 

- земјоделското земјиште престане да биде земјоделско заради трајна пренамена, 

- со правосилно решение за денационализација (враќање и давање на надоместок од ист 

вид), 

- со смрт на плодоуживателот и 
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- плодоуживателот ги отуѓил долгогодишните насади или објектите поставени на 

земјоделското земјиште дадено на плодоуживање или ја изгубил сопственоста врз истите 

по кој било друг правен основ. 

Престанувањето на важењето на договорите за плодоуживање во случаите од ставот 1 

на овој член го утврдува министерот со решение. 

Договорот за плодоуживање Министерството може еднострано да го раскине со изјава 

во следниве случаи: 

- земјоделското земјиште дадено на плодоуживање не се користи согласно со намената 

за кое е дадено, 

- земјоделското земјиште се користи спротивно на договорот, 

- земјоделското земјиште се користи спротивно од овој закон, 

- земјоделското земјиште се дава во закуп од страна на плодоуживателот, 

- доколку земјоделското земјиште е предмет на продажба согласно со Законот за 

продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост. 

Во случаите на раскинување на договорот од ставот 3 на овој член, плодоуживателот е 

должен записнички да го предаде во владение земјоделското земјиште во државна 

сопственост на начин утврден во членот 37 ставови 2, 3, 4 и 5 од овој закон. 

Министерството е должно примерок од решението за престанување и раскинување на 

договорот за плодоуживање, односно изјавата за раскинување на договорот за закуп, 

заедно со пријавата по електронски пат да ги доставува до Агенцијата за катастар на 

недвижности заради бришење на прибележувањето на договорот за закуп, односно 

плодоуживање на недвижностите.“. 

Член 15 

Во член 51-а став 1 по зборот „оранжерии“ се става запирка и се додаваат зборовите: 

„објекти за промоција на земјоделски производи и објекти за спортско рекреативни 

активности.“. 

 

Член 16 

Во член 51-б став 1 по зборот „оранжерија“ се става запирка и се додаваат зборовите: 

„објекти за промоција на земјоделски производи, објекти за спортско рекреативни 

активности.“. 

Во ставот 2 по зборовите: „бара градење“ се додаваат зборовите: „односно најмалку 

десет хектари за објекти за промоција на земјоделски производи и објекти за спортско 

рекреативни активности“. 
 

Член 17 

Членот 51-в се менува и гласи: 

„Запишувањето на објектите од членот 51-а став 1 од овој закон во катастарот на 

недвижности, Агенцијата за катстар на недвижности го врши согласно со прописите за 

катастар на недвижности.“. 

 

Член 18 

Во член 59 став 1 зборовите: „Глоба во износ од 12.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице“ се заменуваат со збровите: 

„Глоба на правно лице во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му 

се изрече на мало трговско друштво, а глоба на правно лице во износ од 3.000 до 6.000 

евра во денарска противвредност ќе му се изрече на средно и големо трговско друштво за 

прекршок“. 
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Ставот 2 се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 100 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 

одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот (1) на овој член“. 

Во ставот 3 зборовите: „од 800 до 1.200“ се заменуваат со зборовите: „од 50 до 250“. 

 
Член 19 

Во член 59-а зборовите: „од 7.500 до 10.000“ се заменуваат со зборовите „од 50 до 250“. 

 
Член 20 

Во член 59-б зборовите: „од 15.000“ се заменуваат со зборовите „од 50 до 250“. 

 
Член 21 

Во член 59-в зборовите: „од 7.500 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „од 50 до 

250“. 

 
Член 22 

Во член 60 став 1 зборовите: „Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност 

ќе му се изрече за прекршок на правното лице“ се заменуваат со збровите: „Глоба на 

правно лице во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

мало трговско друштво, а глоба на правно лице во износ од 1.000 до 2.000 евра во 

денарска противвредност ќе му се изрече на средно и големо трговско друштво за 

прекршок“. 

Ставот 2 се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 50 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 

одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот 1 на овој член“. 

Во ставот 3 зборовите: „од 200 до 300“ се заменуваат со зборовите: „од 50 до 150“. 

 
Член 23 

Во член 61 став 1 зборовите: „Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност 

ќе му се изрече за прекршок на правното лице“ се заменуваат со збровите: „Глоба на 

правно лице во износ од 150 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

мало трговско друштво, а глоба на правно лице во износ од 250 до 500 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече на средно и големо трговско друштво за прекршок“. 

Ставот 2 се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 50 до 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 

одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот 1 на овој член“. 

Во ставот 3 зборовите: „100“ се заменуваат со зборовите: „од 50 до 100“. 

 
Член 24 

Во член 61-а став 1 зборовите: „од 25 до 50“ се заменуваат со зборовите: „од 50 до 100“. 

Во ставот 2 зборовите: „од 25 до 50“ се заменуваат со зборовите: „од 50 до 100“. 

Во ставот 3 зборовите: „од 25 до 50“ се заменуваат со зборовите: „од 50 до 100“. 

 
Член 25 

Подзаконскиот пропис предвиден во овој закон ќе се донесе во рок од 60 дена од денот 

на влегувањето во сила на овој закон. 
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Член 26 

Започнатите постапки по јавни огласи за давање на земјоделско земјиште во државна 

сопсвеноет во закуп и постапките за прибирање на понуди по јавни повици за давање на 

земјоделско земјиште во државна сопственост во закуп до денот на влегувањето во сила 

на овој закон ќе завршат согласно со Законот за земјоделското земјиште  („Службен 

весник на Република Македонија“ број 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 

164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16). 

 

Член 27 

Физичките и правните лица на кои поради неплатена закупнина им е раскинат 

договорот за закуп во период од една година пред денот на влегувањето во сила на овој 

закон, а земјоделското земјиште предмет на договорот е сè уште во нивно владение можат 

во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон да поднесат барање за 

склучување на нов договор за закуп под истите услови, за преостанатиот временски 

период од претходниот договор. 

Кон барањето од ставот 1 на овој член, физичките и правните лица се должни да 

достават доказ за платена закупнина со казнена камата за задоцнето плаќање за целиот 

период на важење на договорот и доказ за платен надоместок на штета во висина на 

годишната закупнина за периодот за кој земјоделското земјиште го владееле без правен 

основ. 

Министерот во рок од 90 дена од денот на приемот на барањето од ставот 1 на овој 

член со доказите од ставот 2 на овој член и по претходно обезбеден записник од извршен 

инспекциски надзор од државниот инспекторат за земјоделство за владение на земјиштето 

за кое се бара склучување на договорот, склучува договор за закуп со  непосредна 

спогодба со подносителот на барањето под истите услови, за преостанатиот временски 

период од претходниот договор. 

 

Член 28 

Закупците по договорите за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост 

склучени пред денот на влегувањето во сила на овој закон кој не се воведени во владение 

на земјиштето предмет на договорот повеќе од една година од денот на склучувањето на 

договорот за закуп, можат да се воведат во владение во рок од три месеци од денот на 

влегувањето во сила на овој закон на начин пропишан со подзаконскиот акт од членот 32 

став 2 од овој закон. 

Барање за воведување во владение од ставот 1 на овој член може да се поднесе до 

подрачната единица на Министерството која дејствува на регионот каде се наоѓа 

земјиштето во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Земјоделското земјиште предмет на договорите од ставот 1 на овој член кое нема да 

биде воведено во владение на закупецот согласно со рокот утврден во ставот 1 на овој 

член, може да биде предмет на нови постапки предвидени согласно со овој закон за 

давање на земјоделското земјиште во државна соспвеност во закуп или плодоуживање.“. 

 

Член 29 

Имателите на помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка на 

земјоделски производи кои не поднеле барање за потврдување на бесправен помошен 

објект, оранжерија или објект за примарна обработка на земјоделски производи во рокот 

утврден во Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 106/13), можат да поднесат барање за 
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потврдување на бесправен помошен објект, оранжерија или објект за примарна обработка 

на земјоделски производи до единицата на локалната самоуправа на чие подрачје е 

изграден бесправниот објект или оранжерија најдоцна до 31 јули 2020 година. 

 

Член 30 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 


