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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, 166/14 и 72/15), 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 давање на можност земјоделското земјиште во државна сопственост да 
се дава под закуп во постапки по јавен оглас за површини до 3 хектари и за 
површини над 3 хектари и електронско поврзување со Агенцијата за катастар на 
недвижности и користење на податоците согласно ГКИС системот на Агенцијата за 
катастар на недвижности.

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 на постојните законски одредби кои 
во досегашниот закон беа прецизно уредени како и предвидување на нови 
законски решенија кои се :

-предвидува постапката за давање на земјоделско земјиште во државна 
сопственост по пат на јавен оглас наместо за површини до 10 хектари и над 10 
хектари да се спроведува за површини до 3 хектари и за површини над 3 хектари и 

-усогласување на Законот за земјоделското земјиште со Законот за катастар 
на недвижности со што се овозможува електронско поврзување и користење на 
податоците од ГКИС преку е-катастар.

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. 



V.  СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Со оглед на тоа дека не се работи за обемени 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 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 и 72/15), во членот 21  во насловот бројот  “10“ се заменува со 
бројот “3“.

Ставот 1 се менува и гласи:
“Министерот распишува јавен оглас за давање во закуп на земјоделско 

земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, по претходно 
добиена согласност од Владата на Република Македонија.“

Ставот 2 се менува и гласи:
„Постапката за давање на земјоделското земјиште во државна сопственост 

во закуп ја спроведува Комисија од седум члена формирана од Владата на 
Република Македонија на предлог на министерот, во состав од два претставника 
од Министерството, еден претставник од здруженијата од областа на 
земјоделството, еден претставник од Заедницата на единиците на локалната 
самоуправа на чија територија се објавува предметното земјиште, еден 
претставник предложен од Канцеларијата на престедателот на Владата на 
Република Македонија, еден претставник предложен од потпреседателот на 
Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и еден 
претставник предложен од Министерството за финансии. “

Во ставот 3 зборот „министерот“ се заменува со зборовите „Владата на 
Република Македонија на предлог на министерот“.

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:
„Во работата на Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште 

во државна сопственост по пат на електронско јавно наддавање по потреба 
Владата на Република Македонија може да одлучи да учествуваат надворешни 
стручни лица без право на глас.“

Член 2
Во членот 21-а  во насловот бројот “10“ се заменува со бројот “3“.
Ставот 1  се менува и гласи:
“Министерот распишува јавен оглас за давање во закуп на земјоделско 

земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на  
електронско  јавно наддавање, по претходно добиена согласност од Владата на 
Република Македонија.“

Во ставот 2 бројот “10“ се заменува со бројот “3“, а зборовите „Комисија за 
давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост по пат на 
електронско јавно наддавање, формирана од страна на министерот“ се 
заменуваат со зборовите „Комисија формирана согласно член 21 став 2 од овој 
закон“.

Ставовите 3 и 4 се бришат.

Член 3
Во членот 22  во насловот бројот “10“ се заменува со бројот “3“.



Член 4
Во членот 22-а  во насловот бројот “10“ се заменува со бројот “3“.

Член 5
Во членот 22-б  во насловот бројот “10“ се заменува со бројот “3“.
Во ставот 1 бројот “10“ се заменува со бројот “3“.
Во ставот 2 бројот “10“ се заменува со бројот “3“.

Член 6
Во членот 23 став 1 зборовите “за површини до 10 хектари и за површини 

над 10 хектари“ се заменуваат со зборовите “за површини до 3 хектари“.

Член 7
Во членот 24 во насловот зборовите “за површини до 10 хектари и за 

површини над 10 хектари“ се заменува со зборовите “за површини до 3 хектари и 
за површини над 3 хектари“.

Во ставот 1 зборовите “за површини до 10 хектари и за површини над 10 
хектари“ се заменува со зборовите “за површини до 3 хектари и за површини над 3 
хектари“.

Член 8
Во членот 25  во насловот бројот “10“ се заменува со бројот “3“.
Во ставот 1 бројот “10“ се заменува со бројот “3“.
Во ставот 2 бројот 10 се заменуба со бројот 3.

Член 9
Во членот 26 став 1 бројот “10“ се заменува со бројот “3“.

Член 10
Во членот 27 став 1 бројот “10“ се заменува со бројот “3“.

Член 11
Во членот 27-а став 1 бројот “10“ се заменува со бројот “3“.
Во ставот 2 бројот “10“ се заменува со бројот “3“.

Член  12
Во членот 28 став 1 бројот “10“ се заменува со бројот “3“.

Член  13
Во членот 30 став 3 бројот “10“ се заменува со бројот “3“.

Член  14
Во членот 30-а став 1  бројот “10“ се заменува со бројот “3“.

Член  15
Во членот 32  ставот 4 се менува и гласи:
“Министерството е должно примерок од договорот за закуп и записникот за 

воведување во владение заедно со пријавата за запишување по електронски пат 
да ги доставува до Агенцијата за катастар на недвижности  заради прибележување 
на договорот за закуп во катастарот на недвижности.“

                                                          
     



Член 16
Во членот 40 ставот 6 се менува и гласи:
“Министерството е должно примерок од договорот за плодоуживање и 

записникот за воведување во владение заедно со пријавата за запишување по 
електронски пат ги доставува до Агенцијата за катастар на недвижности  заради 
прибележување на договорот за плодоуживање во катастарот на недвижности.“

Член 17
Во членот 18 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот 

за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15) 
зборовите “членот 14“ се заменува со зборовите “членот 17“.

Член  18
Министерството е должно во рок од три месеци од денот на влегувањето во 

сила на овој закон по електронски пат да се поврзе со Агенцијата за катастар на 
недвижности.

                                                              Член  19
Министерството е должно да користи, односно да прибавува податоци од 

Геодетско – катастарски информационен систем на Агенцијата за катастар на 
недвижности по електронски пат за постапките кои ги води согласно Законот за 
земјоделското земјиште.

Член 20
Се овластува Законодавно – правната комисија на Собранието на 

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

Член 21
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ – ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ

Измените и дополнувањата во Законот за земјоделското земјиште, се во 
насока на давање на можност земјоделското земјиште во државна сопственост да 
се дава под закуп во постапки по јавен оглас за површини до 3 хектари и за 
површини над 3 хектари, усогласување на Законот за земјоделското земјиште со 
Законот за катастар на недвижности со што се овозможува електронско 
поврзување и користење на податоците од ГКИС преку е-катастар.

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

Член 21
Постапка по јавен оглас за површини до 10 хектари

Министерот донесува одлука за распишување на јавен оглас за давање во 
закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост.

Постапката за давање на земјоделското земјиште во државна сопственост 
во закуп ја спроведува Комисија од пет члена формирана од министерот, во која 
има најмалку еден претставник од здруженијата од областа на земјоделството, и 
еден претставник од Заедницата на единиците на локалната самоуправа, на чија 
територија се објавува предметното земјиште.

По потреба министерот може да формира повеќе комисии за спроведување 
на постапки по одделни огласи.

Член 21-а
Постапка по јавен оглас за површини над 10 хектари

Министерството распишува јавен оглас за давање во закуп на земјоделско 
земјиште во државна сопственост за површини над 10 хектари по пат на  
електронско  јавно наддавање.

Постапката за давање на земјоделското земјиште во државна сопственост 
во закуп за површини над 10 хектари ја спроведува Комисија за давање под закуп 
на земјоделско земјиште во државна сопственост по пат на електронско јавно 
наддавање, формирана од страна на министерот. 

Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна 
сопственост по пат на електронско јавно наддавање од ставот 2 на овој член се 
состои од претседател и четири члена и нивни заменици од областа на 
економијата, правото и техничките науки и други релевантни области.

Во работата на Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во 
државна сопственост по пат на електронско јавно наддавање може да учествуваат 
надворешни стручни лица без право на глас.

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 22-а
Начин на објавување и содржина на огласот за површини над 10 хектари

Јавниот оглас од членот 21-а 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 и во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

Јавниот оглас се објавува на најмалку половина од една страница во 
дневен весник.

Рокот за пријавување на учество на јавниот оглас не може да биде пократок 
од 20 дена ниту подолг од 60 дена, од денот на објавувањето на јавниот оглас.

По однос на пресметувањето на роковите од став 3 на овој член во предвид 
се зема денот на објавување на јавниот оглас во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Јавниот оглас од ставот 1 на овој член особено ги содржи следните 
податоци:

-површина во хектари што се дава под закуп;
-катастарски податоци содржани во имотниот лист или податоци за тоа каде 

се објавени истите;
-намена на земјоделското замјиште;
-службености и други товари на земјиштето;
-времетраење на закупот согласно членот 18 на овој закон;
-состојба во која се наоѓа земјиштето (под култура или не);
-почетна цена по еден хектар согласно членот 23 од овој закон;
-рокот за поднесување и начинот на поднесување на пријавите за учество 

на јавното наддавање;
-времето на започнување и времетраењето на јавното наддавање; 
-условите за учество на јавно наддавање за странските физички и правни 

лица;
-банкарска гаранција за учество на јавното наддавање која е во износ на 
понудената годишна закупнина, и сметка на која се уплатува банкарската 
гаранција;
-начинот и постапката за спроведување на наддавањето (начин на 

легитимирање на учесниците на јавно наддавање, потребен број на учесници 
согласно со закон, и крајот на јавното наддавање, рокот за уплата на најповолната 
понуда, рокот за враќање на банкарската гаранција за учество на јавното 
наддавање);

-интернет страницата на која ќе се врши јавното наддавање и 
-други  податоци  кои  би  биле  предвидени со јавниот оглас. 

Член 22-б
Потребна документација за учество на јавен оглас за површини над 10 хектари

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

а)за правни лица:
-пријава (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 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;

-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;

-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;

-банкарска гаранција за учество на јевен оглас во висина на понудена 
годишна закупнина  и

-друга потребна документација утврдена во јавниот оглас.
б)за физички лица:
- пријава (образец од подрачна единица на Министерството);
-доказ 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;

-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;

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

-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;

-банкарска гаранција за учество на јавен оглас во висина на понудена 
годишна закупнина  и

-друга потребна документација утврдена во јавниот оглас.
Некомплетни и ненавремено доставени пријави на јавниот оглас нема да се 

разгледуваат.
 Во јавниот оглас за давање на земјоделско земјиште во државна 

сопственост во закуп за површини над 10 хектари може да биде утврдена и друга  
документација и тоа:

-доказ од надлежен орган за висината на годишен обрт на капитал на 
правното лице кое ќе се пријави на Јавниот оглас или на оснивачот на правното 
лице/подружницата кое е регистрирано во Република Македонија, доколку 
основачот е странско правно лице;

-доказ од надлежен орган за бројот на вработени лица во правното лице 
кое ќе се пријави на Јавниот оглас или на оснивачот на правното 
лице/подружницата кое е регистрирано во Република Македонија, доколку 
основачот е странско правно лице;

-изјава за висината на инвестициите на земјоделското земјиште предмет на 
Јавниот оглас и

-изјава за бројот на планирани вработувања.

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 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.

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.

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 
почетната цена по хектар сразмерно на површината на катастарските парцели со 
различна катастарска класа кои го сочинуваат блокот со природни граници 
односно географската целина составена од повеќе блокови со природни граници.

Член 24
Право на учество на огласот за површини до 10 хектари и за површини над 10 

хектари и на поднесување понуди во постапка со прибирање на понуди
Право на учество на јавниот оглас за површини до 10 хектари и за 

површини над 10 хектари 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 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 и даночни обврски и 
придонеси по основ на: персонален данок на доход, данок на додадена вредност, 
данок на добивка, придонеси од задолжително социјално осигурување.

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 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
- бизнис план кој содржи основни податоци за учесникот, целта за која ќе го 
користи земјиштето, применета технологија, број на вработени, пазарни аспекти и 
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 и 

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 доход, 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 - технолошката опременост, целта за која ќе го користи 
земјиштето и пазарните 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 26
Валидност на постапката и нејзино повторување

Постапката за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост 
под закуп за површини до 10 хектари може да се спроведе иако во неа зел учество 
и само еден понудувач.

Во случај на неправилности во постапката за давање на земјоделско 
земјиште во државна сопственост под закуп, утврдени од страна на Комисијата од 
членот 21 на овој закон, министерот на предлог на Комисијата, го поништува 
целиот или дел од јавниот оглас или повикот за прибирање на понуди.

Предлогот од ставот 2 на овој член, кој задолжително ги содржи причините 
за поништување на јавниот оглас или повикот за прибирање на понуди Комисијата 
може да го даде најдоцна до истекувањето на рокот од членот 28 став 1 на овој 
закон.

Член 27
Критериуми

Комисијата врши избор на најповолен понудувач врз основа на највисока 
понудена годишна закупнина освен за површини на земјоделско земјиште до 10 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 производството 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 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 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 10 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 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.

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

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 32
Воведување во владение и прибележување на договорот

На земјоделското земјиште, предмет на договорот за закуп, закупецот се 
воведува во владение со записник, од страна на тричлена Комисија формирана од 
министерот, со учество на геодетско стручно лице регистрирано како трговец 
поединец, овластен геодет или трговско друштво за геодетски работи, кое врз 
основа на геодетски елаборат ќе изврши обележување на истото.

Постапката и рокот за воведување во владение како и формата и 
содржината на образецот на записникот од ставот 1 на овој член, ги пропишува 
министерот.

Трошоците за воведување во владение, освен трошоците за работата на 
Комисијата од ставот 1 на овој член, се на товар на закупецот.

Министерството примерок од договорот за закуп и записникот за 
воведување во владение го доставува до Агенцијата за катастар на недвижности 
заради негово прибележување.

Договорот од членот 30 на овој закон може да се измени со анекс на 
договор особено во случај на промена на доделените површини поради 
денационализација или трајна пренамена на доделеното земјоделско земјиште во 
градежно.

Анексот на договорот од ставот 5 на овој член е основ за запишување на 
промената на податоците во јавната книга кои се однесуваат на површините 
дадени во закуп.

Член 40
Плодоуживање

Земјоделското земјиште во државна сопственост може во корист на 
одредени категории социјално необезбедени лица да се дава на плодоуживање на 
пет години, според програма што ја донесува Владата на Република Македонија.

Правото на плодоуживање стекнато согласно со овој закон и Законот за 
земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ брoj 25/98, 
18/99 и 2/2004), по истекот на времетраењето на правото, по поднесено барање и 
програмата од членот 25 став 1 точка б алинеја 5 на овој закон, со договор се 
трансформира во право на закуп.

Барањето од ставот 2 на овој член се поднесува најдоцна 30 дена пред 
истекувањето на договорот за плодоуживање.
Договорот од ставот 2 на овој член министерот го склучува за период согласно со 
членот 18 став 2 од овој закон и ги содржи елементите од членот 31 на овој закон.

Годишната закупнина во договорот од ставот 4 на овој закон се утврдува во 
висина на почетната цена од членот 23 на овој закон, која во првата година од 
трансформацијата на правото се утврдува во висина од 30%, во втората година во 
висина од 70%, во третата година се до истекот на договорот во висина од 100% 
од почетната цена.



Министерството примерок од договорот за плодоуживање и записникот за 
воведување во владение го доставува до Агенцијата за катастар на недвижности 
заради негово прибележување.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 2 на овој член 
и потребната документација ги пропишува министерот.

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.


