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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ МРЕЖА ЗА  

ПРИБИРАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОДАТОЦИ  
ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА 

Службен весник на РМ, бр. 53 од 14.04.2011 година 
 
 
 

Член 1 
Во Законот за воспоставување мрежа за прибирање на сметководствени податоци 
од земјоделски стопанства (“Службен весник на Република Македонија“ број 
110/2007), членот 2 се менува и гласи: 
“Поимите употребени во овој закон го имаат следново значење: 
1. Сметководствени податоци се одредени технички, финансиски или економски 
податоци од земјоделско стопанство, добиени од сметководствената евиденција 
на земјоделското стопанство, водена редовно и систематски во текот на 
сметководствената година; 
2. Земјоделско стопанство е економска единица под единствено управување (од 
едно или повеќе лица без оглед на сопственоста, правната форма, големина или 
локација) на чиј земјоделски имот (кој го поседува и/или располага) се врши 
земјоделска дејност, за кое се води евиденција во Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. Земјоделското стопанство опфаќа 
една или повеќе производни единици. Земјоделско стопанство може да биде 
правно организирано како трговско друштво или друго правно лице утврдено со 
закон или семејно земјоделско стопанство; 
3. Семејно земјоделско стопанство е самостојна стопанска и социјална единица 
која се заснова на комбинација од управување и сопственост и/или користење на 
земјоделски имот од членовите на семејството; 
4. Сметководствено стопанство е земјоделско стопанство кое ги исполнува 
условите утврдени во членот 10 став 3 на овој закон и од кое се прибираат 
сметководствени податоци за потребите на мрежата за прибирање на 
сметководствени податоци од земјоделски стопанства; 
5. Носител на семејно земјоделско стопанство е полнолетно лице кое е одговорно 
за управување со земјоделското стопанство и кое истапува во име и за сметка на 
семејното земјоделско стопанство и како такво е запишано во Единствениот 
регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. Носител на земјоделско стопанство кое е правно 
организирано како трговско друштво или друго правно лице утврдено со закон е 
самото правно лице, а одговорното лице на правното лице истапува во име и за 
сметка на тоа земјоделско стопанство; 
6. Регион во однос на изборот на сметководствени стопанства е целата територија 
на Република Македонија според Номенклатурата на територијалните единици за 
статистика (НТЕС) во Република Македонија (НТЕС ниво 1 и НТЕС ниво 2); 
7. Сметководствена година значи календарска година или друг период од 12 
последователни месеци; 
8. Полето на истражување ги опфаќа сите земјоделски стопанства со одредена 
економска големина, без оглед на тоа дали носителот на земјоделското 
стопанство е ангажиран во активности надвор од земјоделското стопанство и 
9. Стандард аутпут претставува стандардна вредност на бруто производството.” 
 

Член 2 
Во членот 4 став 1 алинејата 3 се менува и гласи: 
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“- одделението за сметководствени податоци за земјоделски стопанства во рамки 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како 
Канцеларија за врски (во натамошниот текст: Канцеларија за врски). 
 

Член 3 
Во членот 6 став 3 алинеја 3 и став 4 алинеја 3 зборот „Одделение“ се заменува 
со зборовите: „Канцеларија за врски“. 
 

Член 4 
Членот 7 се менува и гласи: 
“Канцеларија за врски За потребите на овој закон, Одделението за 
сметководствени податоци од земјоделски стопанства во рамките на 
Министерството, како Канцеларијата за врски, ги врши следниве задачи: 
- утврдува регион за потребите на мрежата и пресметката на стандард аутпут 
коефициентите од ставот 2 алинеја 2 на овој член, 
- подготвува стандард аутпут коефициенти и ги доставува до Заводот од членот 8 
на овој закон за потребите за воспоставување типологија на земјоделски 
стопанства согласно со членот 8 став 1 на овој закон, 
- го одобрува доставениот табеларен приказ на план за избор на репрезентативни 
земјоделски стопанства подготвен од Заводот од членот 8 на овој закон со цел за 
прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства, 
- го подготвува планот за избор на репрезентативни земјоделски стопанства 
согласно со членот 15 став 4 на овој закон и го доставува до Комитетот од членот 
6 на овој закон на мислење, 
- го подготвува извештајот за реализација на планот за избор на репрезентативни 
земјоделски стопанства и го доставува до Комитетот од членот 6 на овој закон на 
мислење, 
- го одобрува доставениот список на репрезентативни земјоделски стопанства од 
Агенцијата од членот 9 на овој закон, 
- го информира Комитетот од членот 6 на овој закон за напредокот на работата 
поврзана со прибирање и користење на сметководствени податоци од земјоделски 
стопанства за потребите на мрежата, 
- секоја година на мислење до Комитетот поднесува договор склучен со 
Агенцијата, согласно со членот 12 став 2 на овој закон, 
- ги верификува сметководствените податоци претставени во Единствениот 
образец за определување на доходот на земјоделските стопанства и анализа на 
деловното работење на земјоделските стопанства од членот 11 став 1 на овој 
закон, доставени од Агенцијата од членот 9 на овој закон и 
- ги подготвува и објавува обработените збирни сметководствени податоци во 
свои публикации. 
На барање на Канцеларијата за врски, Комитетот, Агенцијата и Заводот од членот 
4 на овој закон се должни да ги достават сите информации и податоци до 
Канцеларијата за врски, во врска со задачите од членовите 6, 8 и 9 на овој закон. 
На барање на Европската комисија, доставувањето на стандард аутпутите, како и 
сите податоци и информации од мрежата го врши Канцеларијата за врски. 
Методологијата за пресметка на стандард аутпут коефициентите од ставот 1 
алинеја 2 на овој член, како и начинот за прибирање на податоците и 
информациите од мрежата ги пропишува министерот.” 
 

Член 5 
Членот 8 се менува и гласи: 
“За потребите на мрежата, а врз основа на доставените Стандард Аутпут 
коефициенти од членот 7 на овој закон и податоците од структурните 
истражувања на земјоделските стопанства, Канцеларијата за врски и Заводот се 
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надлежни за воспоставување на типологија на земјоделските стопанства. 
Типологијата од ставот 1 на овој член е единствена класификација на 
земјоделските стопанства според нивниот тип на земјоделско производство и 
економска големина, како и значењето на другите профитабилни активности кои 
се директно поврзани со земјоделското стопанство. 
Заводот по барање од Канцеларијата за врски, подготвува табеларен приказ на 
план за избор на репрезентативни земјоделски стопанства за прибирање на 
сметководствени податоци за потребите на мрежата и го доставува до 
Канцеларијата за врски. 
Министерот ја пропишува методологијата за утврдување на типологија на 
земјоделски стопанства од ставот 1 на овој член, класификацијата на земјоделски 
стопанства по тип на земјоделско производство и класите на економска големина 
на земјоделските стопанства.“ 
 

Член 6 
Во членот 9 став 2 алинеја 3 зборот “земјоделски” се заменува со зборот 
“сметководствените”. 
Во алинејата 4 зборот “Одделението” се заменува со зборовите: “Канцеларијата 
за врски”. 
 

Член 7 
Членот 10 се менува и гласи: 
“Полето на истражување на мрежата за прибирање на сметководствени податоци 
од земјоделски стопанства ги опфаќа земјоделските стопанства кои имаат 
економска големина која е еднаква, или поголема од утврден праг. 
Прагот од ставот 1 на овој член одговара со еден од најниските лимити на 
класите на економска големина на земјоделски стопанства утврдени според 
типологијата на земјоделските стопанства од членот 8 став 1 на овој закон и се 
изразува во евра. 
Земјоделско стопанство се определува како сметководствено стопанство, доколку 
ги исполнува следниве услови: 
- да е пазарно ориентирано и да има минимална економска големина утврдена 
согласно со ставот 1 на овој член, 
- да претставува репрезентативен примерок на ниво на регионот во рамките на 
полето на истражување и 
- носителот на земјоделското стопанство да води сметководствена евиденција или 
да е подготвен да започне да води сметководствена евиденција и да е согласен на 
сметководствените податоци од земјоделското стопанство да ги направи достапни 
за потребите на мрежата. 
Министерот го утврдува максималниот број на сметководствени стопанства, како 
и минималната економска големина на сметководствените стопанства од ставот 2 
на овој член.“ 
 

Член 8 
Насловот на Главата III се менува и гласи: “III. ПРИБИРАЊЕ, ПРЕСМЕТКА И 
КОРИСТЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОДАТОЦИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“. 
 

Член 9 
Членот 11 се менува и гласи: 
“Сметководствените податоци обезбедени преку мрежата неопходни за годишно 
определување на доходот на земјоделските стопанства и анализа на нивното 
деловно работење, се претставуваат во Единствен образец за утврдување на 
доходот и анализа на деловното работење на земјоделските стопанства кој ги 
вклучува најмалку следниве податоци: 
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- општи информации за земјоделското стопанство, особено број на земјоделското 
стопанство доделен за целта на прибирање на сметководствени податоци, опис на 
локација на земјоделско стопанство, тип на земјоделско производство и класа на 
економска големина, 
- површина на земјоделското земјиште на земјоделското стопанство во согласност 
сопственичката структура, 
- расположливи човечки ресурси (сопствена и ангажирана работна сила), 
- број и вредност на добитокот на почетокот и на крајот на сметководствената 
година, по видови и категории на добиток, 
- набавка и продажба на добиток во сметководствената година, по видови на 
добиток; 
- трошоци во врска со земјоделското производство, 
- основни и обртни средства со кои располага земјоделското стопанство во 
сметководствената година, 
- долгови, 
- данок на додадена вредност (ДДВ), 
- грантови, субвенции и директни исплати, 
- обем на производство на производи од растително и животинско потекло во 
сметководствената година и 
- дополнителни сметководствени податоци потребни за остварување на целите од 
членот 3 на овој закон. 
Сметководствените податоци од ставот 1 на овој член се обезбедуваат за секое 
сметководствено стопанство кое е дел од мрежата согласно со Законот за заштита 
на личните податоци. 
Сметководствените податоци од ставот 1 на овој член се претставуваат во форма 
и содржина која овозможува: 
- класификација на земјоделското стопанство по тип на земјоделско производство 
и економска големина на земјоделското стопанство, 
- процена на доход на земјоделското стопанство во сите форми и 
- проверка на веродостојноста на дадените податоци по пат на контрола на 
местото на производство. 
Формата и содржината на Единствениот образец за определување на доходот на 
земјоделските стопанства и анализа на деловното работење на земјоделските 
стопанства од ставот 1 на овој член, ги пропишува министерот.” 
 

Член 10 
Во членот 12 ставови 1 и 2 зборот “Одделението” се заменува со зборовите: 
“Канцеларијата за врски”. Ставот 3 се менува и гласи: “Договорот од ставот 2 на 
овој член особено содржи: 
- обемот и формата на сметководствените податоци од членот 11 став 1 на овој 
закон кои треба да се соберат, 
- бројот на земјоделски стопанства кои ќе обезбедат пристап до нивните 
сметководствени податоци, 
- крајни рокови и начинот на испорака на сметководствени податоци од 
сметководствената година, 
- условите на плаќање на Агенцијата, 
- формата на заштита на сметководствените податоци, 
- формата на заштита на личните податоци на носителите на земјоделските 
стопанства, согласно со прописите за заштита на личните податоци и 
- казнени одредби за неисполнување на договорот.“ 
 

Член 11 
Во членот 13 став 2 алинејата 1 се менува и гласи: 
„- сметководствени податоци кои се предмет на прибирање во согласност со 
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содржината од членот 11 на овој закон и крајните рокови на испорака на 
податоците,“. 
 

Член 12 
Членот 15 се менува и гласи: 
“Врз основа на одобрениот план за избор од членот 6 став 2 алинеја 1, Агенцијата 
од членот 9 на овој закон, на барање на Канцеларијата за врски ќе подготви 
список на репрезентативни земјоделски стопанства, со цел за прибирање на 
сметководствени податоци и истиот ќе го достави до Канцеларијата за врски. 
Списокот содржи: 
- број на земјоделско стопанство, име, презиме и адреса на носителот на 
земјоделско стопанство и 
- тип на земјоделско производство и класа на економска големина на 
земјоделското стопанство. 
Планот за избор на репрезентативни земјоделски стопанства мора да обезбеди 
целосна репрезентативност на земјоделските стопанства од кои се прибираат 
сметководствени податоци за потребите на мрежата. 
Планот од ставот 3 на овој член, особено содржи: 
1) податоци и процедури на кои е заснован планот: 
а) податоци за статистичките извори; 
б) процедури за стратификација на полето на истражување во согласност со 
утврдениот регион од членот 7 став 2 алинеја 1 на овој закон и типовите на 
земјоделско производство и класите на економска големина на земјоделски 
стопанства утврдени согласно со типологијата на земјоделските стопанства од 
членот 8 став 1 на овој закон; 
в) процедури за определување на процентот на избор, избран за секој стратум и 
г) процедури за избор на сметководствени стопанства; 
2) преглед на земјоделските стопанства во полето на истражување по типови на 
земјоделско производство и класи на економска големина дефинирани во 
типологијата на земјоделски стопанства, кој кореспондира најмалку со основните 
типови земјоделски стопанства; 
3) број на сметководствени стопанства кои треба да се селектираат за секој 
стратум; 
4) потреба за подготовка на нов план и 
5) рокови за подготовка на планот.” 
 

Член 13 
Во членот 16 став 2 алинеја 2 зборот “Одделението” се заменува со зборовите: 
“Канцеларијата за врски”. 
Во алинејата 3 зборовите: “членот 8” се заменуваат со зборовите: “член 9”. 
 

Член 14 
Поблиските прописи утврдени во овој закон ќе се донесат во рок од девет месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 15 
Одредбите на членовите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   и 13 од овој закон ќе се 
применуваат до пристапувањето на Република Македонија во Европската унија. 
 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 


