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ВОВЕД

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

Стопанисувањето со пасиштата во државна сопственост е уредено со 
Законот за пасишта од 1998 година кој во меѓувреме е изменуван и дополнуван 
неколку пати. Имајќи ги во предвид искуствата од досегашната примена на Законот 
за пасишта, големината на расположивиот фонд од 567.000 ха пасишта во државна 
сопственост, статусот на пасиштата како добро од општ интерес за државата, 
промените во останатите прописи од областа на земјоделството кои имаа влијание 
врз начинот на искористување на пасиштата,се покажа потреба од одредени 
измени на политиката во стопанисувањето со пасиштата и можност за правилно и 
законито искористување на пасиштата во државна сопственост со цел да се 
овозможи на надлежните органи, едноставен, целосен и прецизен увид во  
податоците за состојбата со пасиштата во државна сопственост, а сето тоа во 
насока на поефикасно остварување на целите на земјишната и на националната 
земјоделска политика, со предложените измени и дополнувања на  Законот за 
пасиштата се предвидуваат усогласени надлежности на Владата на Република 
Северна Македонија, Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство  и на Јавното претпријатие за пасишта како институци кои имаат 
надлежност во креирањето на политиките за развој на земјоделството а со цел и 
зголемување на придонесот на   пасиштата во државна сопственост во севкупниот 
развој на земјоделството како една од носечките економски гранки.

II.ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Целта што сака да се постигне со донесувањето на измените и 
дополнувањата на овој закон е поцелисходно и порационално искористување на 
пасиштата како добро од општ интерес, а сето тоа во насока на поефикасно 
остварување на целите на земјишната политика и на националната земјоделска 
политика.

Меѓу другото се очекува да се зголеми и гаранцијата за правилна расределба 
на пасиштата, почитувајќи ги начелата на законитост и транспарентност во 
работата а со предложените решенија да се овозможи стабилен извор на 
финансиските средства.

Со Предлог законот се  пропишуваат постапки за давање на пасиштата во 
државна сопственост на користење, кои се спроведливи и соодветни на 
моменталните состојби,што не е случај во моментов со сегашниот важечки закон.
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III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за пасиштата не 
предизвикува фискални импликации врз Буџетот на Република Северна 
Македонија.

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

За спроведување на овој закон не е потребно обезбедување дополнителни 
финансиски средства од Буџетот на Република Северна Македонија.

V. ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, 
од причина што не се работи за сложен и обемен закон, се предлага Предлогот на 
законот да се донесе по скратена постапка.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАСИШТАТА

Член 1

Во Законот за пасиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 
3/1998,101/2000, 89/2008, 105/2009, 42/10, 116/10, 164/ 13, 193/15 и 215/15), во 
членот 3 ставот 1 се менува и гласи:

„Пасиште, во смисла на овој закон, е земјоделско земјиште обраснато со 
трева, чие  искористување се врши најрационално со пасење, за изгон, одмор на 
добиток и покосување.“

Член 2
Во член 7 став 1 зборовите : „во зависност од капацитетот на пасиштата“ се 

заменуваат со зборовите : „или во постапка со поднесување на барања без 
објавување на јавен оглас во зависност од капацитетот на пасиштето.“.

По ставот 1 се додаваат три нови  ставови 2, 3 и 4  кои гласат:
„Капацитетот од став 1 на овој член се утврдува во сразмер од две до пет 

грла ситен добиток на хектар, односно до едно грло крупен добиток на хектар.
Капацитетот на поединечно пасиште се утврдува со одлуката од членот 7- а 

став 2 од овој закон, односно со актот од членот 7- д став 6 од овој закон за 
пасиштата кои се доделуваат во постапка со прибирање на барања без објавување 
на јавен оглас.

Пасиштата може да бидат составени од дел од катастарска парцела, една 
или повеќе  катастарски парцели кои претставуваат блок со природни граници или 
географска целина составена од повеќе блокови со природни граници.“.

Член 3
Членот 7- а се менува и гласи :
„ Директорот на Јавното претпријатие за пасишта донесува одлука за 

распишување на јавен оглас за давање на користење на пасиштата во државна 
сопственост кои претставуваат блок со природни граници со површина поголема од 
50 хектари по претходна согласност на Владата на Република Северна Македонија.

Одлуката особено ги содржи следниве податоци: 
- катастарски податоци наведени во Имотниот лист за пасиштето,
- капацитет на пасиштето што се дава на користење,
- времетраење за кое се дава пасиштето на користење,
- рок за поднесување на понуди,
- вкупна површина во хектари што се дава на користење,
- висина на надоместокот согласно со важечката тарифа на Јавното 

претпријатие за  пасишта и                                                       
- други податоци потребни за спроведување на постапката за доделување на 
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користење на пасиштата.
Постапката за давање на користење на пасиштата во државна сопственост 

ја спроведува Комисија формирана од Директорот на Јавното претпријатие за 
пасишта по претходна согласност на Министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, a составена од пет члена од редот на вработениоте во Јавното 
претпријатие за пасишта и административните службеници од органите на 
државната управа.

На членовите на комисијата им следува годишен надоместок кој го 
определува Јавното претпријатие за пасишта.

Јавниот оглас особено ги содржи следниве податоци: 
-  место каде што се објавени катастарските  податоци и податоците за 

капацитетот   на пасиштата наведени во Одлуката од став 1 на овој член,
- времетраењето за кое се дава пасиштето на користење,
- вкупна површина во хектари што се дава на користење,
- рок за поднесување на понуди,
- висина на надоместокот согласно со важечката тарифа на Јавно 

претпријатие за  пасишта и                               
- други податоци потребни за спроведување на постапката за давање на 

користење на пасиштата.
Јавниот оглас се објавува  во најмалку два дневни весници во Република 

Северна Македонија од кои еден од весниците што се издава е на јазикот што го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од 
македонскиот јазик.

Рокот за поднесување на понуди е 30 дена од денот на објавувањето на 
јавниот оглас.

Понудите кои не ги исполнуваат условите од овој закон, како и некомплетните 
и ненавремено доставените понуди на јавниот оглас Комисијата нема да ги 
разгледува.“

Член 4
Во членот 7- г став 1 зборовите : „Владата на Република Македонија.“ се 

заменуваат со зборовите : „ директорот на Јавното претпријатие за пасишта.“
Во ставот 2 зборовите : „Владата на Република Македонија “ се заменуваат 

со зборовите : „ Директорот на Јавното претпријатие за пасишта“.
Ставот 4 се менува и гласи :
„Понудувачот кој не е задоволен од извршениот избор по јавниот оглас, во 

рок од 15 дена од приемот на одлуката, може да покрене тужба пред надлежен 
редовен суд.“

Член 5

По членот 7- г се додава нов член 7- д кој гласи:

„Член 7 –д
Јавното претпријатие за пасишта, пасиштата кои не претставуваат блок со 

природни граници од најмалку 50 хектари ги дава на користење во постапка со 
поднесување на барање, без објаување на јавен оглас.

Пасиштата од ставот 1 на овој член, Јавното претпријатие за пасишта ги дава 



7

на користење до исполнување на капацитетот на пасиштето.
Правните и физичките лица можат да поднесат барање за давање на 

пасиште од ставот 1 од овој член на користење, за напасување, изгон, покосување 
и одгледување на добиток и поставување на пчелни семејства.

Пасиштата од ставот 1 на овој член се даваат во зависност од близината на 
местото на живеење, односно седиштето на подносителот на барањето, времето 
на поднесување на барањето и бројот на грла добиток.

За користење на пасиштата од ставот 1 на овој член се плаќа надоместок 
согласно со важечка Тарифа на Јавното претпријатие за пасишта.

Поблиските услови од ставот 4 на овој член, капацитетот на пасиштата и 
начинот на давање на пасиштата од ставот 1 на овој член ги утврдува Јавното 
претпријатие за пасишта.“

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Северна  Македонија.“
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАСИШТАТА

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ 
Со одредбите на предложените измени и дополнувања на овој закон се 

уредуваат постапките за давање на користење на пасиштата, со што ќе се 
овозможи подобра сигурност во давањето на услугите, континуитет и квалитет на 
услугите како и применливост на истите, што не е случај со моментално важечкиот 
закон за пасиштата.

Предлогот измените и дополнувањата на законот содржат шест члена и тоа:
Во  член 1 од измените и дополнувањата на Законот за пасиштата се уредува 

поимот на пасиште,согласно моменталните состојби и услови со пасиштата.
Со членот 2 се уредува постапката околу давање на користење на 

пасиштата, со уредување на поимот капацитет на пасиште, неговото определување 
и акт каде истиот се објавува.

Членот 3 од измените и дополнувањата на Законот за пасиштата,се уредува 
постапката на објавување на оглас, за давање на користење на пасиштата во 
државна сопственосткои претставуваат блок со природни граници со површина 
поголема од 50 ха и улогата на одредени субјекти во истата.

Во членот 4 се менуваат надлежностите на органите кои се дел од 
горнаведената постапка за давање на користење на пасишта во државна 
сопственост,наведени во член 7-г од важечкиот закон, како  и правна поука за 
постапување поприем на одлуката.

Со новиот член 7-д од измените и дополнувањата на законот за пасиштата 
,се уредува постапката за давање на користење на пасишта во државна 
сопственост кои не претставуваат блок со природни граници од најмалку 50 ха,со 
доставување на барања,без објавување на оглас. Во истиот се уредува, дека, 
поблиските услови, капацитетот и начинот на давање ги уредува Јавното 
претпријатие за пасишта а плаќањето на надоместокот е согласно важечката 
тарифа на Јавното претпријатие за пасишта.

Членот 6 регулира влегување во сила на законот
 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во предложените одредби се меѓусебно поврзани. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Со донесувањето на овие измени и дополнувања на овој закон ќе се 

овозможи и обезбеди поцелисходно и порационално искористување на пасиштата 
како добро од општ интерес како и стабилен извор на финансиски средства за 
реализација на истите, а сето тоа во насока на поефикасно остварување на целите 
на земјишната политика и на националната земјоделска политика.
Меѓу другото се очекува да се зголеми и гаранцијата за правилна расределба на 
пасиштата, почитувајќи ги начелата на законитост и транспарентност во работат
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ПАСИШТАТА   КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ И 
ДОПОЛНУВААТ

Член 3
Пасиште, во смисла на овој закон, е земјоделско земјиште обраснато со 

трева, чие искористување се врши најрационално со пасење на добиток и косење, 
и земјиште што се наоѓа во близина на населено место и служи  претежно  за  изгон,
одмор и делумно пасење на добиток.

Под пасиште во смисла на овој закон, се подразбираат и површини 
обраснати со трева поголеми од 3 ха што се наоѓаат во границите на шума, доколку 
не се наоѓаат во пребирна шума и во шума или  делови  од  шуми  во  кои се  вршат
мелиоративни мерки и обновување.

Член 7
Јавното претпријатие за пасишта ги дава пасиштата на користење на правни 

и физички лица (во натамошниот текст: корисници на пасиштата) по пат на јавен 
оглас во зависност од капацитетот на пасиштата.

Член 7-а
Директорот на Јавното претпријатие за пасишта донесува одлука за 

распишување на јавен оглас  за давање  на  користење  на  пасиштата  во  државна
сопственост, со претходно одобрение од Владата на Република Македонија.

Одлуката особено ги содржи следниве податоци:
- име, вид и намена на пасиштето што се дава на користење,
- капацитет на пасиштето што се дава на користење,
- податоци за местоположбата на пасиштето,
- времетраење за кое се дава пасиштето на користење,
- рок за поднесување на понуди,
- вкупна површина во хектари што се дава на користење,
- висина на надоместокот согласно со важечката тарифа на Јавното

претпријатие за пасишта и
- други податоци потребни за спроведување на постапката за доделување на 

користење на пасиштата.
Постапката за издавање на користење на пасиштата во државна сопственост 

ја спроведува Комисија формирана од Владата на Република Македонија, a 
составена од седум члена од редот на државните службеници од органите на 
државната управа.

По  потреба  може  да  се  формираат повеќе  комисии  за  спроведување на
поединечни огласи.

Владата на Република Македонија го објавува јавниот оглас во најмалку два
дневни весници во Република Македонија од кои еден од весниците што се издава
е на јазикот што го зборуваат најмалку  20% од  граѓаните  кои  зборуваат  службен
јазик различен од македонскиот јазик.
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Член 7-г

Комисијата за спроведувањето на постапката 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   да  достави   предлог  за избор  на 
најповолен понудувач до Владата на Република Македонија.

Владата на Република Македонија врз основа на доставениот предлог од 
ставот 1 на овој член донесува одлука за избор на најповолен понудувач.

По донесувањето на одлуката од ставот 2 на овој член, во рок од 15 дена,
Јавното претпријатие за пасишта ги известува учесниците по писмен пат за
извршениот избор.

Понудувачот кој не е задоволен од извршениот избор по јавниот оглас, во 
рок од 30 дена од приемот на одлуката, може да покрене тужба пред надлежниот
Управен суд.


