ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
Земјод елското земјиште во д ржавна сопственост согласно Законот за земјод елско
земјиште; Законот за изменување и д ополнување на законот за земјод елско
земјиште

1999

и Законот за

изменување

и д ополнување

на

законот за

земјод елско земјиште 2004 може д а се д ад е на користење:
- со концесија и
- под закуп
КОНЦЕСИЈА Концесија за користење на земјод елското земјиште Влад ата на
Р.Макед онија може д а д ад е на д омашно и странско правно и физичко лице и тоа
за:
-фуражно производ ство за развој на сточарското производ ство за време од 20 д о
30 год ини
-нивско производ ство за време од 20 д о 30 год ини
-оранжериско производ ство за време од 30 д о 40 год ини
-д олгогод ишни насад и за време од 30 д о 40 год ини и
-за од глед ување на д ивеч и производ ство на риби за време од 10 д о 30 год ини,
освем ако со Законот за земјод елско земјиште поинаку не е уред ено.
Влад ата

на

Р.Макед онија

земјод елското
концесијата

земјиште

и

со

од луката

ги утврд ува

потребата

од

за

д авање

почетниот износ

д оставување

на

под
на

програма

концесија

на

над оместокот на
за

користење

на

земјод елското земјиште во која се пред лага вид от на концесијата.
Јавен конкурс
Влад ата на Р.Макед онија земјод елското земјиште го д ава под концесија по
претход но спровед ен јавен конкурс. На земјод елското земјиште што е пред мет
на концесија може д а се град ат исклучиво стопански објекти што служат
за

примарно

земјод елско

производ ство. Врз

основа

на

од луката

за

д од елување на земјод елското земјиште на концесија од име на Влад ата на
Р.Макед онија, Министерот за земјод елство, шумарство и вод остопанство со
понуд увачот на најповолната понуд а склучува д оговор за концесија во
писмена форма. Правата и обврските на концесионерот и д ржавата во од нос на
објектот

се

уред уваат

со

д оговорот

за

концесија

согласно

Законот

за

земјод елско земјиште и Законот за концесија . Договорот за концесија
сод ржи:
- големината и бонитетната класа, вид от и културата на земјод елското земјиште
- времетраењето на концесијата
- начинот и условите за користење на земјод елското земјиште
- можност и причини за отказ на д оговорот пред истекот на времетраењето на
концесијата и
- д авање можности за изград ба на стопански објекти, помошни уред и и објекти
за искористување на земјод елското земјиште, како и нивната припад ност по
истекот на времето на концесијата.
- пресметувањето

и начинот на

плаќање

на

над оместокот од

страна

на

концесионерот
- начинот на вршење на над зор и инспекција на објектите, опремата или

метод ите користени во вршењето на концесиската д ејност, по член 36 од Законот
за концесија
-

д оговорните

санкции

и

санкциите

за

неисполнување

на

обврските

на

концесионерот по член 47 од Законот за концесија
- условите за престанок на д оговорот по член 44 од Законот за концесија
- опис на објектите што се пред мет на враќање по член 11 од Законот за
концесија
- условите за прод олжување на важењето на концесијата по член 10 од Законот
за концесија
- зад олжителноста, начинот и роковите за под несување на сметки и финансиски
или д руги извештаи од страна на концесионерот
-

обврската

за

објавување

на

период ичните

и

год ишните

сметки

на

концесионерот
- начинот на решавање на споровите во врска со д оговорот
Кон д оговорот за концесија се приложува и програмата за користење на
земјод елското

земјиште

и

претставува

негов

составен

д ел.

Договорот

престанува по сила на закон ако корисникот не постапува во согласност со
законот, освем ако концед ентот поинаку не од лучи.
Прибирање на понуд иАко на објавениот конкурс на се јави заинтересиран
субјект,

земјод елското

земјиште

се

д ава

на

концесија

во

постапка

со

прибирање на понуд и кои се под несуваат д о Министерството за земјод елство,
шумарство и вод остопанство http://www.mzsv.gov.mk/.
Постапката за јавно над д авање или примање на понуд и ја спровед ува комисија
од петмина членови од истакнати стручни лица од областа на земјод елството.
ЗАКУП
Земјод елското земјиште во сопственост на д ржавата може д а се д ад е под закуп
(д олгорочен и краткорочен) на д омашно и странско правно или физичко
лице, под услов земјод елството или примарната преработка на земјод елски
производ и д а им е основна д ејност. Долгорочниот закуп може д а бид е од 5 д о 40
год ини. Земјод елското земјиште земено во закуп не може д а се д ад е во
под закуп.
Јавен оглас
Земјод елското земјиште во д ржавна сопственост се д ава во д олгорочен закуп по
пат на јавен оглас. Огласот се објавува во д невниот печат и ги сод ржи
след ниве елементи:
- површина (ха) што се д ава под закуп
- катастарски под атоци сод ржани во имотниот, од носно посејд овниот лист
- службености и д руги товари на земјиштето
- времетраење на закупот
- состојба во која се наоѓа земјиштето (под култура или не)
- понуд а и програма за користење на земјиштето и
- рок за под несување на понуд ите
Понуд увачот пополнува барање за земјод елско земјиште кое го д оставува со
останатата

потребна

д окументација

во

затворен

коверт.

Останатата

д окументација која се д оставува заед но со барањето е:
- за правни лица д окумент за основна д ејност од Централен регистар на
Република Макед онија, а за физички лица д окумент (решение) од под рачната
ед иница на министерството д ека се регистрирани за вршители на земјод елска
д ејност
- Програма за користење на земјод елското земјиште
- Копија од уплатница за платен аванс за учество на огласот

- Потврд а од под рачна ед иница на Министерството д ека немаат д олгови по основ
на д оговор за закуп
- Потврд а од У права за јавни приход и за платени д аноци, прид онеси и јавни
д авачки
- За правните лица: потврд а од над лежен суд д ека за нив не се вод и
ликвид ациона или стечајна постапка;
-

Понуд увачите

кои

се

сопственици

на

земјод елско

земјиште,

покрај

горенавед ените д окументи треба д а приложат и д оказ за сопственоста - Имотен
лист, а понуд увачите кои се корисници на земјод елско земјиште во сопственост
на д ржавата врз основа на закуп, треба д а приложат и примерок од Договорот за
закуп.
Програмата

за

користење

на

земјод елското земјиште

треба

да

ги

сод ржи:
- целта на користење на земјод елското земјиште
- техничко-технолошката опременост на понуд увачот за обработка на земјиштето
- економска оправд аност
- можноста за нови вработувања
- располагање со земјод елско земјиште во сопственост или под закуп
- год ишна закупнина по хектар и д руго
Како најповолна понуд а
понуд уваат под обри

се

услови

смета

за

понуд ата

користење

на

во која

со Програмата

земјод елското

земјиште

се
во

сопственост на д ржавата.
Постапката за изд авање на земјод елското земјиште под закуп ја спровед ува
комисија

формирана

од

Министерството

за

земјод елство,

шумарство

и

вод остопанство. За текот на отворањето на понуд ите и констатираните состојби
пред и по отворањето на истите се прави записник кој го потпишуваат членовите
на комисијата.
По завршувањето на постапката комисијата во рок од 30 д ена д онесува од лука
за

најповолна

понуд а. С екој

понуд увач

може

да

стави приговор

на

спровед ената постапка д о Комисијата при Влад ата на Р.Макед онија.
С о понуд увачот чија понуд а е прифатена како најповолна, Министерот за
земјод елство, шумарство и вод остопанство склучува д оговор. На д оговорот за
д авање на земјод елско земјиште во д ржавна сопственост во д олгорочен закуп,
соод ветно се применуваат од ред бите од Законот за облигационите од носи (стр
150).
Земјод елското земјиште што не е засад ено, засеано, од носно под готвено за
сеид ба се пред ава на закупецот по заклучување на д оговорот за закуп.
Земјод елското земјиште што е засад ено, од носно засеано се пред ава на
закупецот по собирањето на културите, освем ако поранешниот корисник и
закупецот поинаку не се д оговорат.
По исполнувањето на условите за престанување на закупот Министерот за
земјод елство, шумарство и вод остопанство е д олжен на корисникот д а му утврд и
отказен рок сообразен со вид от на земјод елските култури кои се од глед уваат
на тоа земјиште.
Непосред на спогод ба
Ако на огласот не се јави понуд увач или не бид е прифатена ниед на од понуд ите,
се распишува нов оглас по иста постапка. Ако и при повторувањето на
постапката на овој закон не се јави понуд увач или не бид е прифатена
најповолна понуд а, земјод елското земјиште се д ава под закуп со непосред на
спогод ба.
ОБВРСКИ НА КОРИСНИКОТ
Корисникот на земјод елско земјиште во сопственост на д ржавата д ад ено на
користење под концесија или под закуп е д олжен:
- во користењето на земјод елското земјиште д а се прид ржува на закон, прописи
д онесени врз основа на закон, како и на од ред бите на д оговорот
- најд оцна д о 30 мај во тековната год ина д о Министерството за земјод елство,
шумарство и вод остопанство д а го д остави сеид бениот план.

- Најд оцна д о 30 мај во тековната год ина д о Министерството за земјод елство,
шумарство и вод остопанство д а д остави д оказ д ека ги платил д аноците и
д ругите јавни д авачки кои произлегуваат од користењето на замјод елското
земјиште во сопственост на д ржавата, пред мет на концесија и закуп и
- Материјално-финансовото работење д а го вод и според од ред бите на законот.

