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АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 
 

 
Календар за поднесување на барања за директни плаќања од  

Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година 

 
 
 

Број на 
подмерка  Назив на подмерката Рок за поднесување на 

барање 

1.1 
Директни плаќања по обработливa земјоделска 
површина за поледелски култури  

До 31 мај 2011 година 

1.2 
Дополнителни плаќања од подмерка 1.1 за 
одгледување на ориз и сончоглед 

До 31 мај 2011 година 

1.3 
Дополнителни плаќања од подмерка 1.1. за 
засеани површини со житни култури со 
сертифициран семенски материјал 

До 31 мај 2011 година 

1.4 
Директни плаќања по обработливa земјоделска 
површина за градинарско производство на 
отворено и во пластеници  

До 31 мај 2011 година 

1.5 
Дополнителни плаќања од подмерка 1.4 за 
производство под контролирани услови на 
домати, пиперки, краставици и режано цвеќе 

До 31 мај 2011 година 

1.6 
Дополнителни плаќања од подмерка 1.4 за 
градинарски култури продадени во 
преработувачки капацитети  

До 5 ноември 2011 година 

1.7 
Директни плаќања по површина за одржување на 
постоечки лозови насади  

До 31 мај 2011 година 

1.8 
Директни плаќања по површина за одржување на 
постоечки овошни насади 

До 31 мај 2011 година 

1.9 
Директни плаќања за подигање на нови лозови 
насади 

До 31 мај 2011 година 

1.10 
Директни плаќања за подигање на нови овошни 
насади 

До 31 мај 2011 година 

1.11 
Директни плаќања за произведен и продаден 
ориентален ароматичен и полуориентален суров 
тутун од реколта 2010 година 

 

1.12 
Директни плаќања за производство на домашен 
сертифициран семенски материјал за житни, 
индустриски (освен тутун), и градинарски култури 

 

1.13 
Директни плаќања за производство на  домашен 
лозов калем и овошен саден материјал 

До 5 ноември 2011 година 

2.1 Директни плаќања за обележани грла говеда  До 30 октомври 2011 година 

2.2 
Директни плаќања за произведено и продадено 
кравјо млеко 

1. До 29 април за продедено 
млеко во период од 1октомври 
до 31декември 2010 година,     
        



 

2. До15 јуни за продедено млеко 
во период од 1јануари до 
31април 2011 година,     
                                      
 3. До 5 ноември за продедено 
млеко во период од 1мај до 30 
септември 2011 година 

2.3 
Директни плаќања за одгледани и заклани грла 
говеда во регистриран кланичен капацитет 

До 5 ноември 2011 година 

2.4 Директни плаќања за добиено теле по пат на В/О  До 5 ноември 2011 година 

2.5 
Директни плаќања за набавка на високостелни 
јуници со познато потекло и висок генетски 
потенцијал 

До 5 ноември 2011 година 

2.6 
Директни плаќања за обележани грла овци од 
сите категории 

 

2.7 
Директни плаќања за произведено и продадено 
овчо млеко 

1. До 29 април за продедено 
млеко во период од 1октомври 
до 31декември 2010 година,           
2. До15 јуни за продедено млеко 
во период од 1јануари до 
31април 2011 година,                         
 3. До 5 ноември за продедено 
млеко во период од 1мај до 30 
септември 2011 година 

2.8 
Директни плаќања за набавка на машки 
приплодни грла - оригинали и репродуктори  

До 5 ноември 2011 година 

2.9 Директни плаќања за обележани грла кози  

2.10 
Директни плаќања за произведено и продадено 
козјо млеко 

1. До 29 април за продедено 
млеко во период од 1октомври 
до 31декември 2010 година,           
2. До15 јуни за продедено млеко 
во период од 1јануари до 
31април 2011 година,                         
 3. До 5 ноември за продедено 
млеко во период од 1мај до 30 
септември 2011 година 

2.11 
Директни плаќања за набавка на приплодни 
машки грла  

До 5 ноември 2011 година 

2.12 Директни плаќања по грла маторици  До 31 мај 2011 година 

2.13 
Директни плаќања за одгледани и заклани 
гоеници во кланични капацитети                                      

До 5 ноември 2011 година 

2.14 
Директни плаќања за набавка на приплодни грла 
свињи (назимки и нерези) 

До 5 ноември 2011 година 

2.15 
Директни плаќања за одгледани и заклани 
бројлери во регистрирани кланични капацитети  

До 5 ноември 2011 година 

2.16 
Директни плаќања за амортизирани несилки 
заклани во регистрирани кланични капацитети  

До 5 ноември 2011 година 

2.17 
Директни плаќања за произведени еднодневни 
бројлерски пилиња  

До 5 ноември 2011 година 

2.18 
Директни плаќања за произведени еднодневни 
женски пилиња од јајценосни хибриди 

До 5 ноември 2011 година 

2.19 
Директни плаќања по регистрирано презимено 
пчелно семејство  

До 31 мај 2011 година 



 

2.20 Директни плаќања за набавка на матици  До 5 ноември 2011 година 

2.21 
Директни плаќања за подигање на нови 
површини под медоносна флора (фацелија, 
еводија и багрем) 

До 31 мај 2011 година 

2.22 
Директни плаќања за фармерско одгледување на 
ноеви 

До 31 мај 2011 година 

2.23 
Директни плаќања за фармерско производство 
на полжави 

Од 1 април до 31 мај 2011 
година 

3.1 

Дополнителни плаќања од 30% за подмерките од 
мерка 1 и мерка 2 сертифицирани како 
растително и сточарско органско производство и 
производство во преод, освен за подмерките 3.2 
и 3.3 од мерка 3 

Поднесување на пријава до 31 
јуни а поднесување на барање 
до 1 декември 2011 година 

3.2 
Директни плаќања за површини наменети за 
зелено ѓубрење/угар во плодоред 

Поднесување на пријава до 31 
јуни а поднесување на барање 
до 1 декември 2011 година 

3.3 
Дополнителни плаќања од 50% за подмерките од 
мерка2, подмерките 2.6, 2.9 и 2.19 органско 
овчарство и козарство 

Поднесување на пријава до 15 
ноември а поднесување на 
барање до 1 декември 2011 
година 

3.4 

Директни плаќања за преработка на органски 
производи и органски производи во преод од 
домашно потекло (вклучително за доработка и 
пакување на самоникнати видови со органско 
потекло) 

До 1 декември 2011 година 

3.5 
Директни плаќања за продажба на органски 
производи и органски производи во преод од 
домашно потекло 

До 1 декември 2011 година 

3.6 
Посебни директни плаќања за стручна контрола 
и сертификација 

До 1 декември 2011 година 

3.7 
Посебни директни плаќања за лабораториски 
анализи на почва и вода и анализа на органски 
производи 

До 1 декември 2011 година 

4 Помош за премии за осигурување До 31 август 2011 година 

5 Помош за заштита на земјоделското земјиште До 31 август 2011 година 

9 
Помош за воведување на повисоки стандарди на 
квалитет  

 

9.1 
Дополнителна помош до 20% на директните 
плаќања за спроведени стандарди за безбедност 
во примарното производство  

До 30 ноември 2011 година 

9.2 
Дополнителна финансиска поддршка по единица 
производ употребен како суровина за производи 
со заштитен географски назив 

До 30 ноември 2011 година 

9.3 
Финансиска помош за надомест на трошоците за 
воведување или за примена на ознака за квалитет

До 30 ноември 2011 година 

  
 

 
      


