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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

Врз основа на член 84 став 3 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 49/10), министерот за земјоделство,шумарство и 

водостопанство донесе 

ПРАВИЛНИК  

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ДОПОЛНИТЕЛНА ДЕЈНОСТ, ПОТРЕБНАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА 
ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ДОПОЛНИТЕЛНА ДЕЈНОСТ И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ВРШИТЕЛИ НА 

ДОПОЛНИТЕЛНА ДЕЈНОСТ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за вршење 
дополнителна дејност на семејно земјоделско стопанство, потребната документација за 
докажување на исполнетост на условите за вршење на дополнителна дејност и начинот на 
водење на евиденција на вршители на дополнителна дејност. 

Член 2 

Формата и содржината на образецот на барањето за вршење на дополнителна дејност е 
дадено во прилог кој е составен дел на овој правилник. 

Член 3 

Потребната документација за докажување на исполнетост на условите за вршење на 
дополнителна дејност е:  
- лична исправа на носителот на дополнителна дејност (фотокопија).  
- трансакциона сметка на носителот на семејното земјоделско стопанство.  
- документ за просечен среден приход во последните три години кои се остваруваат кај 

носителот на семејно земјоделско стопанство издадено од Управата за јавни приходи.  
- потврда за статусот за вработување од Агенција за вработување.  
- потврда за стручна оспособеност (квалификуваност) на носителот на дополнителната 
дејност.  
- потврда за ветеринарно-санитарните услови за вршење дополнителна дејност издадена од 
Управа за ветеринарство.  

- документ за прифатливост на дополнителната дејност согласно стратегиите за локален 
економски развој издадена од општината, општините на Градот Скопје и Градот Скопје.  

- потврда за некористење на социјална помош издадена од Министертсвото за труд и 
социјална политика. 
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Член 4 

(1) За вршење на дополнителна дејност се води евиденција во книга за евиденција на 
семејно земјоделско стопанство. 

(2) Во книгата од став 1 од овој член се води посебна евиденција за вршење на дополнителна 

дејност за физичко лице кое е носител на семејно земјоделско стопанство и посебна 
евиденција за член на семејно земјоделско стопанство кое го користи земјоделскиот имот и 
врши земјоделска дејност, а кое е овластен од носителот на семејно земјоделско стопанствo. 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија”. 
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15 јули 2010 година Министер, 

Скопје Љупчо Димовски, с.р. 
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