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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 49/2010) и член 33 од Законот за извршување на 
буџетот на Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 161/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
4.2.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2011 ГОДИНА 
 
I 

(1) Средствата за реализација на финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 
година во износ од 657.000.000,00 денари, се обезбедуваат од Буџетот на Република 
Македонија за 2011 година („Службен  весник на Република Македонија” бр. 161/2010) 
согласно раздел 14004 - Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот 
развој (во понатамошен текст Агенцијата), Програма 2 – Финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој, Под-програма 2А-Финансиска поддршка на рурален 
развој, Категорија 48 – Капитални расходи, Ставка 489 – Капитални субвенции за 
претпријатија и невладини организации.  

(2) Дел од средствата од став (1) на овој дел во износ од 564.700.000,00 денари се 
наменети за реализација на следниве мерки на политиката за рурален развој: 
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(3) Дел од средствата од став  (1) на овој дел во износ од 86.900.000,00 денари се 
наменети за: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Дел од средствата од став (1) на овој дел во износ од 5.400.000,00 денари се 

наменети за неподмирени обврски кои произлегуваат од Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој за 2010 година. 

 
II 

(1) Средствата од потточка 1.1. „Помош за обука и информирање на земјоделските 
производители“ од табелата од дел I став (2) на оваа програма во износ од 5.000.000,00 
денари ќе се користат за организирање и одржување на курсеви и информативни сесии за 
усовршување и оспособување на земјоделските производители во согласност со член 66 
од Законот за земјоделство и руралниот развој. 

(2) Средствата од став (1) на овој дел се доделуваат по принципот на ко-финансирање 
во висина од 100% од вкупната вредност на преземени и реализирани прифатливи 
тршоци.  
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III 
(1) Средствата од потточка 1.2. „Инвестиции за модернизација на земјоделски 

стопанства“ од табелата од дел I став (2) на оваа програма во износ од 205.000.000,00 
денари се доделуваат за унапредување на физичкиот потенцијал на земјоделските 
стопанства во согласност со член 70 од Законот за земјоделство и руралниот развој. 

(2) Средствата од став (1) на овој дел се распределуваат по поединечни земјоделски 
под-сектори на следниов начин: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Средствата од став (1) на овој дел се доделуваат по принципот на ко-финансирање 

на вредноста на преземени и реализирани инвестиции во висина од 50% од вредноста на 
прифатливите трошоци поврзани со реализација на инвестицијата или:   

- 55% за инвестиции на земјоделско стопанство чиј носител е млад земјоделец, 
- 60% за инвестиции на земјоделско стопанство во планински подрачја, и 
- 65% за инвестиции на земјоделско стопанство во планински подрачја и чиј носител е 

млад земјоделец. 
(4) За инвестиции во воспоставување на расадници за лозарство, овоштарство и 

градинарство, корисникот може да биде и правно лице кое започнува со оваа дејност. За 
инвестиции во пчеларството, корисникот може да биде физичко или правно лице кое 
започнува со оваа дејност. 

 
IV 

(1) Средствата од потточка 1.3. „Инвестиции за зголемување на економска вредност на 
шумите“ од табелата од дел I став (2) на оваа програма во износ од 10.000.000,00 денари ќе 
се доделат во согласност со член 71 од Законот за земјоделство и руралниот развој за: 

- одржливо стопанисување со шумите (освен за обновување на шумскиот фонд и сеча 
на дрвната маса) во приватна сопственост, вклучително и за изработка на елаборати за 
трајно и видливо разграничување на приватни шуми; 

- примарната обработка на дрвната маса и обработка на био маса од шумите.  
(2) Средствата од став (1) на овој дел се доделуваат по принципот на ко-финансирање 

на вредноста на преземени и реализирани инвестиции и активности поврзани со 
инвестициите во висина од 50% од вредноста на прифатливите трошоци или 60% од 
висината на прифатливите трошоци за превземени инвестиции и активности поврзани со 
инвестициите во планински подрачја. 
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V 
(1) Средствата од потточка 1.4. „Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски 

производи“ од табелата од дел I став (2) на оваа програма во износ од 32.700.000,00 денари 
ќе се доделат во согласност со член 72 од Законот за земјоделство и руралниот развој за: 

- преработувачките капацитети за примарна обработка и доработка на житни култури, 
маслодајни семиња и растенија,  

- преработувачки капацитети за јајца, 
- преработувачки капацитети за винско грозје, 
- јавни инвестиции во пазарна инфраструктура за постбербени активности или 

активности за собирање и чување на примарни земјоделски производи за нивна 
натамошна намена. 

(2) За инвестиции од став (2) алинеја 1, 2 и 3 на овој дел, корисникот може да биде и 
правно лице кое започнува со оваа дејност.  

(3) Поддршката од став (1) алинеја 4 на овој дел е наменета за јавни инвестиции на на 
државен субјект за откуп на земјоделски производи, согласно член 2 точка 23 и член 72 
став 2 од Законот за земјоделство и рурален развој. 

(4) Постапките за спроведување на поддршката од став (1) алинеја 4 на овој дел ги 
спроведува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во 
понатамошен текст: Министерството) по пат на јавна набавка.  

(5) Висината на стапката на ко-финансирање на јавните инвестиции е 100% од вкупната 
вредност на јавните инвестиции и активностите поврзани со јавните инвестиции 
вклучително и поврзаните јавни давачки.  

 
VI 

(1) Средствата од потточка 1.5. „Инвестиции во инфраструктура за развој на 
земјоделството, шумарството и водостопанството“ од табелата од дел I став (2) на оваа 
програма во износ од 120.000.000,00 денари ќе се доделат во согласност со член 73 од 
Законот за земјоделство и руралниот развој за инвестиции наменети за: 

- патна инфраструктура за пристап до земјоделското земјиште, 
- снабдување со електрична енергија на објекти на земјоделски стопанства, 
- инфраструктура во водостопанство, 
- консолидација на земјоделското земјиште. 
(2) Средствата од став (1) алинеја 2 и 3 на овој дел може да се доделат и за инвестиции 

во производство и користење на соларна енергија, био-гас, и/или на гео-термална 
енергија. 

(3) Средствата од став (1) алинеја 4 на овој дел може да се доделат и за патна 
инфраструктура за пристап до земјоделското земјиште предмет на консолидацијата и/или 
во вид на помош за окрупнување и заштита на земјоделско земјиште и/или за поддршка во 
трошоци за пренамена на категорија пасиште, ливада, угар или шумско земјиште под 
голини во земјоделско земјиште согласно закон и спроведување на мелиоративни мерки за 
унапредување на квалитетот на земјиштето кое е предмет на пренамена и/или 
консолидација за земјоделско производство.  

(4) Висината на поддршката изнесува 100% од износот на прифатливите трошоци за 
инвестициите и активностите поврзани со инвестициите од ставот (1) алинеја 1 и 4 на овој 
дел, а 75% од износот на прифатливите трошоци за инвестициите и активностите 
поврзани со инвестициите од ставот (1) алинеја 2 и 3 на овој дел. 
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VII 
(1) Средствата од потточка 1.6. „Економско здружување на земјоделски стопанства за 

заедничко вршење на земјоделска дејност“ од табелата од дел I став (2) на оваа програма, 
во износ од 70.000.000,00 денари ќе се доделат во согласност со член 74 од Законот за 
земјоделство и руралниот развој за: 

- помош за воспоставување на задруга со претежна дејност од областа на 
земјоделството (во понатамошен текст: земјоделска задруга) и основана од носители на 
земјоделски стопанства регистрирани во Единствен регистар на земјоделски стопанства 
(во понатамошен текст: ЕРЗС) при Министерството, 

- инвестиции за унапредување на физичкиот потенцијал на земјоделската задруга, 
- помош за организирање на информативни и промотивни активности за земјоделски 

производи произведени и пласирани од земјоделска задруга. 
(2) Средствата од став (1) алинеја 1 на овој дел може да се доделат во вид на помош за 

одржување на работа на веќе воспоставени земјоделски задруги основани во период од 
01.01.2007 до 31.12.2009 година во износ од 20% за земјоделски задруги формирани во 
2007 година, 40% за земјоделски задруги формирани во 2008 година, 60% за земјоделски 
задруги формирани во 2009 година и 80% за земјоделски задруги формирани во 2010 и 
2011 година. 

(3) Средствата од став (1) алинеја 2 на овој дел се доделуваат по принципот на ко-
финансирање на прифатливи трошоци во висина од 50% од вредноста на прифатливи 
трошоци.  

(4) Средствата од став (1) алинеја 3 и 4 на овој дел се доделуваат во вид на помош во 
износ од 100% од вкупните прифатливи трошоци за спроведување на предвидените 
активности во програма за работа на земјоделската задруга или други плански документи 
одобрени од собранието и согласно статутот. 

(5) Средствата од став (1) на овој дел може да се доделат како надомест во висина од 
100% за прифатливи трошоци наменети за организирање на програми за обука и патни и 
дневни трошоци на членовите на земјоделската задруга.  

 
VIII 

(1) Средствата од потточка 2.1. „Помош за зачувување на руралните предели и нивните 
традиционални карактеристики“ од табелата од дел I став (2) на оваа програма во износ од 
3.000.000,00 денари, согласно член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој се 
наменети за надомест на трошоци за номадско одгледување на овци и традиционално 
овчарство во висина од 80% од просечната месечна бруто плата во дејноста за период од 
01.11.2010 до 30.10.2011 година за вработен овчар во сооднос 1 овчар на 150 овци. 

(2) Бројот на вработени лица за кои е исплатена поддршката треба да е ист најмалку 1 
година од годината за која е одобрена и исплатена поддршката. 

 
IX 

(1) Средствата од потточка 3.1. „Подобрување на квалитетот на живот во рурални 
средини“ од табелата од дел I став (2) на оваа програма во износ од 120.000.000,00 денари ќе 
се доделат во согласност со член 86 од Законот за земјоделство и руралниот развој за: 

- инвестиции во патна инфраструктура за поврзување на селата со културни 
знаменитости и локалитети од значење за селската популација до 1км, 

- инвестиции за изградба и/или реконструкција на селски улици до 1км, 
- инвестиции за изградба и/или реконструкција на плоштади, зелени површини и/или 

шеталишта во рурални средини до 15.000 жители, 
- одбележување и унапредување на шумски и велосипедски патеки, 
- уредување на излетнички места во рурални средини, 
- одбележување на културни и природни знаменитости во рурални средини. 
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(2) Корисник на средствата од став (1) од овој дел е единицата на локалната самoуправа 
на чија територија се наоѓа руралната средина.  

(3) Средствата од став (1) од овој дел се доделуваат во вид на ко-финансирање на 
реализирани инвестиции во висина од 70% од вкупната вредност на прифатливи трошоци 
односно 80% од вкупната вредност на прифатливи трошоци за инвестиции во планински 
подрачја. 

(4) Средствата од став (1) алинеја 1 од овој дел се доделуваат во вид на ко-
финансирање на реализирани инвестиции во висина од 80% од вкупната вредност на 
прифатливите трошоци. 

 
X 

(1) Средствата од точка 1. „Помош за обезбедување на техничка поддршка во 
земјоделството“ од табелата од дел I став (3) на оваа програма во износ од 82.000.000,00 
денари ќе се доделат во согласност со член 101 од Законот за земјоделство и руралниот 
развој. 

(2) Спроведувањето на помошта од потточка 1.1. „Помош за учество, закуп на простор, 
патни и трошоци за сместување и трошоци за пропаганден материјал за учество на 
саемски манифестации и саеми како изложувачи“ од табелата од дел I став (3) на оваа 
програма, е по пат на јавен оглас кој го објавува Министерството. 

(3) Средствата од став (2) на овој дел се доделуваат по поднесени програми од 
здруженија на земјоделски производители и/или преработувачи на земјоделски производи. 

(4) Средствата од потточка 1.2. „Помош за маркетинг на земјоделски производи“ од 
табелата од дел I став (3) на оваа програма ќе се доделат во висина на направени трошоци 
за маркетинг и амбалажа на флаширано и извезено вино со потекло од Република 
Македонија во висина од 20% од вкупната вредност на прифатливи трошоци за маркетинг 
и амбалажа, но не повеќе од 6 денари по флаша извезено вино. 

(5) Корисници на средства од став (3) на овој дел се производители на вино 
регистрирани во регистарот на производители на вино при Министерството. 

 
XI 

(1) Корисник на средствата од потточка 2.1. „Изработка и печатење на обрасци и 
упатства за корисниците и огласување на информации“ и 2.2. „Трошоци за спроведување 
на контрола на лице место“ од табелата од дел I став (3) на оваа програма во износ од 
2.000.000,00 денари е Агенцијата. 

(2)  Корисник на средствата од потточка 2.3. „Организирање и спроведување на обуки 
на потенцијалните корисници за користење на средствата од оваа Програма“ од табелата 
од дел I став (3) на оваа програма во износ од 500.000,00 денари е Агенцијата за 
поттикнување на развој на земјоделството. 

(3) Корисник на средствата од потточка 2.4. „Информативен материјал и трошоци за 
публицитет на мерките од оваа програма (брошури, летоци, налепници, банери, ознаки 
итн.)“ од табелата од дел I став (3) на оваа програма во износ од 2.400.000,00 денари е 
Министерството. 

 
XII 

(1) Исплатата на средствата од оваа програма ја врши Агенцијата. 
(2) Еден корисник поднесува посебно барање за секоја мерка во оригинал. Еден 

корисник може да поднесе најмногу две барања по различни мерки од оваа програма.  
(3) Одобрените и исплатени средства се неповратни при што корисникот не смее да ја 

отуѓи ниту да ја наруши намената на капиталната инвестиција ко-финансирана од средствата 
на оваа програма во рок од 5 години од денот на исплатата на средствата од оваа програма.  



Службен весник на РМ, бр. 23 од 24.2.2011 година 

7 од 7 

(4) Корисниците на кои е исплатена поддршка од Програмата за финансиска поддршка 
во руралниот развој за 2010 година за капиталните објекти или опрема/механизација или 
трошоци согласно точките 1.2. и 1.4. од табелата од дел I став (2) на оваа програма, 
неможе да користат средства за истите инвестиции од оваа програма. 

(5) Во случај кога за реализација на поединечна мерка од дел I се потребни повеќе 
средства од предвидените со програмата, а друга мерка е нецелосно реализирана, може да 
се врши пренамена на средствата по мерки во рамките на вкупно расположивите средства 
од оваа програма. 

(6) За реализација на оваа програма се грижи Министерството.  
(7) Извршувањето на мерките од табелата од дел I став (2) е по пат на јавен оглас кој го 

објавува Агенцијата во рок не подоцна од 30 работни дена од денот на објавување на оваа  
програма.  

(8) Корисниците на кои им е исплатена помош од оваа програма, треба да означат дека 
за нивна реализација им е доделена поддршка согласно оваа програма.  

(9) Рокот за реализација на оваа програма е согласно утврдената динамика за 
реализација на средствата утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2011 година.  

 
XIII 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
       Бр. 51-416/1                                                                                 Заменик на претседателот 
4 февруари 2011 година                                                                     на Владата на Република   

     Скопје                                                                                                   Македонија, 
                                                                                                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 


