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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија 

за 2012 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 180/11), член 9став (1) од 
Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република 
Македонија” бр.146/09 и 53/11), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.24/06, 88/08,31/10, 36/11 и 53/11),член 53 
од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр.7/08и 116/10), 
член 12 од Закон за вино („Службен весник на Република Македонија” бр.50/10,53/11и 
6/12), член 7 став 3 и 4 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на 
Република Македонија” бр.49/10, 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 13.2.2012 година, донесе 

 
ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2012 

ГОДИНА 
 

I 
Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година во вкупен износ 

од 6 932 000 000,00 денари, обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 
2012 година (“Службен весник на Република Македонија” бр.180/11) раздел 14004 
програма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери ќе се користат според следните 
мерки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средствата од дел I мерка 1 на оваа програма наменети за директни плаќања за 

растително производство во износ од 3 492 500 000,00 ќе се користат според следните 
подмерки: 
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III 
Средствата од дел I мерка 2 на оваа програма наменети за директни плаќања за 

сточарското производство во износ од 2 336 500 000,00ќе се користат според следните 
подмерки: 
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IV 
Средствата од дел I мерка 3 на оваа програма наменети за директни плаќања во 

органско земјоделско производство во износ од 130 000 000,00  ќе се користат според 
следните подмерки: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V 
Средствата од дел I мерка 4 на оваа програма во износ од 35 000 000,00 денари за 

помош за премии за осигурување ќе се користат согласно член 98 од Законот за 
земјоделство и рурален развоји тоа за осигурано примарно земјоделско производство во 
2012 година според дефинирани земјоделски култури со следните максимални површини 
по корисник: 

а) до 5 ха за лозови и овошни насади; 
б) до 2 ха за градинарски култури; 
в) до 1 ха за тутун; 
г) до 10 ха за житни култури и 
д) до 100 пчелни семејства. 
 

VI 
Средствата од дел I мерка 5 на оваа програма во износ од 3 000 000,00 денари ќе се 

користат за анализа на физичките и хемиските својства на почвата на земјоделски 
стопанства кои имаат извршени агрохемиски или педолошки анализи во 2012 година, и 
тоа 70% од трошоците за анализа без ДДВ, но не повеќе од 9.000,00 денари по земјоделско 
стопанство. 

 
VII 

Средствата од дел I мерка 6 на оваа програма во износ од 3 000 000,00 денари за помош 
за одделни категории носители на земјоделско стопанство ќе се користат согласно член 
102 од Законот за земјоделство и рурален развој како дополнителна помош која се 
доделува на земјоделски стопанства корисници на директните плаќања. 

 
VIII 

Средствата од дел I мерка 7 на оваа програма во износ од 8 000 000,00 денари за помош 
во сточарскиот сектор за покривање на административни трошоци за воспоставување и 
одржување на матично книговодство и трошоци за испитувања извршени за утврдување 
на генетскиот квалитет или приносот во сточарството ќе се реализираат согласно член 103 
став 2 алинеја 1 и алинеја 2 од Законот за земјоделство и рурален развој. 
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IX 
Средствата од дел I мерка 8 на оваа програма во износ од 16 000 000,00 денари за 

помош за воведување на повисоки стандарди на квалитет ќе се користат согласно член 106 
став 2 од Законот за земјоделство и рурален развој и тоа според следните подмерки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
Средствата од дел I мерка 10 на оваа програма во износ од  900 000 000,00 денари ќе се 

користат за исплата на финансиски средства за пренесени обврски од Програмите за 
финансиска поддршка во земјоделството од претходните години. 

 
XI 

Корисниците на финансиската поддршка на оваа програма се земјоделски стопанства 
треба да имаат подмирени обврски и надоместоци за 2011 година за користење на пасишта 
доколку користат државни пасишта и воден надомест заклучно со 30.04.2012. 

Корисници на директни плаќања од дел I мерка 2 на оваа програма се земјоделски 
стопанства кои имаат подмирени надоместоци и обврски кои произлегуваат од Наредбата 
за здравствена заштита на животните и Законот за идентификација и регистрација на 
животните. 

Корисници на директните плаќања од дел V мерка 4, дел VI мерка 5 и дел VII мерка 6 
на оваа програма се земјоделски стопанства, запишани во Единствениот регистар на 
земјоделски стопанства што го води Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство и во регистрите формирани согласно законите од областа на 
земјоделството, ветеринарството и здравје и заштита на растенијата. 

Корисници на директните плаќања од дел I мерка 7 на оваа програма се вршителите на 
јавни услуги согласно член 59 од Законот за сточарство. 

Корисници на директните плаќања од дел I мерка 8 на оваа програма се семејни 
земјоделски стопанства и правни лица кои имаат воведено стандарди за безбедност во 
примарното земјоделско производство (ГЛОБАЛГАП), или стандарди за квалитет на 
земјоделски прехранбени производи и преработки и се регистрирани во регистар на 
корисниците на заштитени географски називи или регистар на корисници на 
традиционален специјалитет. 

 
XII 

Средствата од дел I мерка 7 на оваа програма ќе се реализираат со јавна набавка.  
Подмерката 3.3 од дел IV на оваа програма се применува на производители кои имаат 

произведено преработки од примарни земјоделски органски производи или производи во 
преод од домашно потекло или пак имаат извршено доработка и пакување на самоникнати 
видови со органско потекло и истите ги имаат продадено. Висината изнесува 2% од 
вредноста на произведените и продадени производи со максимален износ до 150.000,00 
денари по оператор. 



Службен весник на РМ, бр. 22 од 13.2.2012 година 

5 од 5 

Подмерката 3.4. од дел IV на оваа програма се применува на правни лица кои вршат 
трговија или извоз на свежи и преработени органски производи и органски производи во 
преод од домашно потекло. Висината на поддршката изнесува 5% од вредноста на 
продадени/извезени производи со максимален износ до 150.000,00 денари по оператор. 

Подмерката 3.5. од дел IV на оваа програма се применува на субјекти од областа на 
органското земјоделско производство кои имаат добиено сертификат од овластено тело во 
2012 година. Висината на поддршката изнесува 50% од трошоците за добиен сертификат 
од овластено тело во 2012 година. 

Подмерката 3.6. од дел IV на оваа програма се применува за анализа на својства на 
почва и производ кај земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски, 
педолошки или анализи на остатоци од пестициди, тешки метали и др. материи во 2012 
година и тоа 70% од трошоците за анализа без ДДВ, но не повеќе од 9.000,00 денари по 
земјоделско стопанство. 

Подмерката 8.1. од дел IX на оваа програма се применува на семејни земјоделски 
стопанства и правни лица кои поседуваат сертификат за спроведени стандарди за 
безбедност (ГЛОБАЛГАП) примарно земјоделско производство во 2012 година. Висината 
на поддршката се зголемува за 20% во однос на поддршката за подмерките од мерка 1 и 
мерка 2. 

Подмерката 8.2. од дел IX на оваа програма се применува на семејни земјоделски 
стопанства и правни лица кои своето производство/одгледување и продажба на 
количината од употребената суровина за земјоделски прехранбен производ со заштитен 
географски назив и традиционален специјалитет согласно Законот за квалитет на 
земјоделски производи, и ја предале во преработувачки капацитети. Висината на 
поддршката изнесува 0,50 ден/кг./литар продадена суровина за подмерките од мерките 1 и 
2. 

Подмерката 8.3. од дел IX на оваа програма се применува на производители на 
земјоделски или прехранбени производи за првата година од запишувањето во Регистарот 
на корисници на заштитена географска ознака или Регистарот на корисници на заштитена 
ознака на потекло или Регистарот на корисници на традиционален специјалитет, најдоцна 
до 2012 година, кој се води во Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. Висината на помошта за оваа подмерка изнесува 300.000,00 денари за 
заштитен производ со географска ознака, ознака за потекло или традиционален 
специјалитет. 

Подмерката 8.4. од дел IX на оваа програма се применува на производители на земјоделски 
или прехранбени производи кои се запишани во Регистарот на корисници на заштитен 
географски назив (географска ознака или ознака за потекло) кој се води во Државниот завод за 
индустриска сопственост најдоцна до 2011 година. Висината на помошта на оваа подмерка 
изнесува 5% од вредноста на продадениот производ, но не повеќе од 150.000,00 денари за 
заштитен производ по географска ознака, ознака за потекло или традиционален специјалитет. 

Крајниот рок за поднесување на барања за мерките 4 и 5 на оваа програма е 31.08.2012 
година. 

Крајниот рок за поднесување на барања за подмерките 8.1, 8.2, 8.3 и 8.4.од оваа 
програма е 30.11.2012 година. 

XIII 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен 

весник на Република Македонија” . 
 
  Бр. 41-520/1                               Претседател на Владата 

13 февруари 2012 година            на Република Македонија, 
     Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 


