
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

Врз основа на член 66 став 9 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 49/10) министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство донесе 

ПРАВИЛНИК  
ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИТЕ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ПОДДРШКА, 

УСЛОВИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ДЕФИНИРАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ, 
ОПШТИТЕ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

ПОДДРШКАТА, ДЕТАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПРИФАТЛИВИ ТРОШОЦИ И 
НАЧИНОТ И ПРАВИЛАТА ЗА ВИЗУЕЛЕН ИДЕНТИТЕТ НА 

АКТИВНОСТИТЕ (*) 1 

I. Општи одредби 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува видот на активностите кои се предмет на поддршка, 
условите за финансирање, дефинирање на корисниците, општите и посебни услови за 

доделување на поддршката, детален преглед на прифатливи трошоци и начинот и правилата 
за визуелен идентитет на активностите. 

II. Вид на активности кои се предмет на поддршка 

Член 2 

Активности кои се предмет на поддршка се:  
- организирање и одржување на посебни програми за стекнување на знаења и вештини; и  
- информативни сесии за усовршување и оспособување на земјоделските производители. 

III. Услови за финансирање 

Член 3 

За реализација на активностите од член 2 на овој правилник се доделуваат средства во 
висина од 100% од вредноста на прифатливи трошоци од член 6 на овој правилник, и тоа за:  

- изработка и печатење на образовни материјали, скрипти, брошури и упатства за одржување 
на курсеви најмногу 10% од прифатливите трошоци;  
- изработка и печатење на брошури и упатства за одржување на информативни сесии 
најмногу 20% од прифатливите трошоци;  
- целосно организирање и спроведување на курсеви и информативни сесии најмногу 50% од 
прифатливите трошоци;  

- надоместок на патни и дневни трошоци на предавачи најмногу 15% од прифатливите 
трошоци; и  
- надоместок на патни и дневни трошоци на учесници најмногу 5% од прифатливите 
трошоци; 
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IV. Дефинирање на корисници 

Член 4 

Корисници на поддршката се земјоделски производители од земјоделските стопанства 
регистрирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства, кои имаат доказ дека се 
запишани во Регистарот. 

V. Општи и посебни услови за доделување на 
поддршка за правни лица 

Член 5 

(1) Општи услови за доделување на поддршка на корисниците се следните документи кои 
корисниците треба да ги достават со Барањето:  
1. Доказ од Централен регистар на Република Македонија дека се регистрирани согласно 
Закон за трговски друштва или Закон за задругите и дека не се во ликвидација или стечајна 
постапка;  
2. Доказ дека се сопственици или корисници на земјоделско земјиште и/или сопственици на 

сточен фонд и да ги имаат пријавено земјоделските производни капацитети со кои 
располагаат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна 
единица;  
3. Доказ дека на одговорното лице во правното лице и правното лице не им е изречена 
забрана за вршење на дејност;  
4. Доказ за подмирени надоместоци за користење на државно земјоделско земјиште, доколку 

користат државно земјиште;  
5. Доказ за подмирени надоместоци за користење на пасишта во државна сопственост 
доколку користат државно пасиште; и  
6. Доказ дека не е корисник на финансиска поддршка од Програмата за рурален развој за ист 

тип на инвестиција во последните две години. 

(2) Посебни услови за доделување поддршка на корисниците се големината на земјоделско 
стопанство на корисниците која треба да биде најмалку 0,2 ха обработена површина, или да 
одгледуваат најмалку пет молзни крави, 50 овци, десет молзни кози или 30 пчелни семејства. 

VI. Општи и посебни услови за доделување на 
поддршка  

Член 6 

(1) Општи услови за доделување на поддршка на корисниците се следните документи кои 
корисниците треба да ги достават со Барањето:  

1. Доказ дека се регистрирани како вршители на земјоделска дејност и тоа:  

- од Централен регистар на Република Македонија согласно Законот за вршење земјоделска 
дејност, или како Трговци поединци регистрирани согласно Законот за трговски друштва;  
- од Агенцијата за пензиско инвалидско осигурување како индивидуален земјоделец согласно 
Законот за пензиско инвалидско осигурување; или  
- од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица 
доколку не е регистриран по ниеден основ согласно закон дека е сопственик или корисник на 

земјоделско земјиште и/или сопственик на сточен фонд;  
2. Доказ за пријавени земјоделските производни капацитети од Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство - подрачна единица;  
3. Доказ дека не им е изречена забрана за вршење на дејност;  
4. Доказ за подмирени надоместоци за користење на државно земјоделско земјиште, доколку 
користат државно земјиште;  

5. Доказ за подмирени надоместоци за користење на пасишта во државна сопственост, 



доколку користат државно пасиште; и  

6. Доказ дека не е корисник на финансиска поддршка од Програмата за рурален развој за ист 
тип на инвестиција во последните две години. 

(2) Посебни услови за доделување поддршка на корисниците се големината на земјоделското 
стопанство на корисниците која треба да биде најмалку 0,1 ха обработена површина, или да 
одгледуваат најмалку една молзна крава, десет овци, две молзни кози или шест пчелни 

семејства. 

VII. Детален преглед на прифатливи трошоци 

Член 7 

„(1) Прифатливи трошоци за помош за обука и информирање на земјоделските 
производители, се следниве: 

- трошоци за ангажирање до три стручни лица за најмногу 10 работни дена за изработка 
програми, образовни материјали, брошури за курсевите или информативните сесии со 
минимум завршено високо образование и докажано релевантно работно искуство од областа 

која е предмет на поддршка, од минимум три години;  
- услуги од трети лица за подготовка за печатење и печатење на програми, образовни 
материјали и брошури за информативни сесии;  
- трошоци за закуп на простории за спроведување на курсевите и информативните сесии;  
- надоместок за предавачи во висина до 7.000 денари за работен ден односно осум работни 
часови по еден работен ден;  
- надоместок на патни и дневни трошоци на учесниците на курсевите или информативните 

сесии во висина која не надминува 800 денари од ден по учесник;  
- надомест на трошоци за ноќевање во висина не повеќе од 1.500 денари (со вклучен 
доручек) само за учесниците на курсевите чие место на живеење е одалечено повеќе од 70 
км од местото на одржување на курсот и  
- трошоци за закуп и/или набавка на презентациска опрема и кацелариски материјали за 
одржување на курсевите и информативните сесии освен компјутерска опрема, софтвер и 

мебел.“ 

(2) Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерката од став (1) на 
овој член изнесува до 800.000 денари за курс и до 250.000 денари по информативна сесија 

согласно темите утврдени во член 66 од Законот за земјоделство и рурален развој. 

(3) Висината на поддршката од став (2) на овој член може да се исплаќа авансно до 40% од 

висината на поддршката од став (2) на овој член пред реализација на прифатливите трошоци 
од став (1) на овој член.“ 

VIII. Начинот и правилата за визуелен идентитет на 
активностите 

Член 8 

(1) Визуелниот идентитет на активностите утврдени во член 2 на овој правилник е следниот:  
а) За курсеви:  
- треба да се со времетраење од најмалку 40 училишни часови, а не повеќе од 200 училишни 
часови;  
- времетраењето на еден училишен час треба да биде 45 минути; и  
- курсот треба да биде составен од теоретски и практичен дел, од кој практичниот дел треба 

да биде најмалку 30% од времетраењето на курсот.  
б) За информативни сесии, семинари, предавања и работилници за трансфер на знаења треба 
да се со времетраење од најмалку шест училишни часови, а не повеќе од 18 училишни 
часови, односно збирно не повеќе од 500 училишни часови доколку се повторуваат во повеќе 
населени места. 



(2) Планираниот број на учесници на курсевите или информативните сесии не треба да биде 

помал од пет учесници а ниту поголем од 25 учесници. 

(3) Техниките кои се применуваат за пренесување на знаењето можат да бидат:  
- редовна настава,  
- консултативно-инструктивна настава,  
- дописно-консултативна настава,  

- отворена настава,  
- теленастава,  
- настава на далечина,  
- мултимедиски,  
- друг соодветен начин и  
- модулирана структура на наставата. 

IX. Завршна одредба 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија”. 

Бр. 16-8104/13  Министер за земјоделство, 

9 декември 2010 година шумарство и водостопанство, 

Скопје  Љупчо Димовски, с.р. 

 


