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20161904262 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија 
за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.209/15), член 7 ставови (3) 
и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 
154/15, 11/16, 53/16, 120/16 и 163/16), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 
99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 од Законот за виното („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 
39/16 и 172/16) и член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 12.10.2016 година, донесе 

 
ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА  

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2016 ГОДИНА 
 

I  
Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година (,,Службен 

весник на Република Македонија бр.2/16, 68/16, 71/16, 90/16, 100/16, 112/16, 121/16, 
133/16, 163/16 и 176/16) во делот I воведната реченица се менува и гласи: 

„Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година во вкупен износ 
од 5.439.000.000,00 денари, обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 
2016 година (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.209/15 , 143/16 и 179/16) 
раздел 140.04 програма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери ќе се користат 
според следните мерки:“. 

Во мерката 1 износот „1.197.000.000“ се заменува со износот „1.477.000.000“. 
Во мерката 2 износот „161.400.000“ се заменува со износот „110.000.000“. По 
мерката 2 се додава нова мерка 2-а која гласи: 

 
 

2-a. Директни плаќања за поддршка на откуп на винско 50.000.000 
 грозје  
 

Во мерката 3 износот „70.000.000“ се заменува со износот „88.000.000“. 
Во мерката 4 износот „2.000.000“ се заменува со износот „50.000“. 
Во мерката 5 износот „10.000.000“ се заменува со износот „50.000“.  
Во мерката 6 износот „181.600.000“ се заменува со износот „131.600.000“. 
Во мерката 7 износот „20.000.000“ се заменува со износот „8.000.000“. 
Мерката 7-а се брише. 
Во мерката 8 износот „30.000.000“ се заменува со износот „3.500.000“. 
Мерката 8-а се брише. 
Во мерката 10 износот „3.600.000.000“ се заменува со износот „3.551.800.000“. 
Во мерката 12 износот „3.000.000“ се заменува со износот „1.000.000“. 
Во Вкупно износот „5.520.000.000“ се заменува со износот „5.439.000.000“. 

 
II  

Во делот II во воведната реченица износот „1.197.000.000“ се заменува со износот 
„1.477.000.000 “. 
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III  

Во делот III во воведната реченица износот „161.400.000“ се заменува со износот 
„110.000.000 “. 
 

IV  
По делот III се додава нов дел III-a кој гласи: 

 
„III-a  

Средствата од дел I мерка 2-а од оваа програма наменети за директни плаќања за 
поддршка за откуп на винско грозје во износ од 50.000.000 денари ќе се користат според 
следните подмерки: 
 

Бр. на 
Име на подмерката подмерка  

2-а.1. Директни плаќања за поддршка на откуп на винско грозје од 
 сортата Вранец 
2-а.2. Директни плаќања за поддршка на откуп на винско грозје од 

 сортата Смедеревка 
“  

 
V  

Во делот IV износот „70.000.000“ се заменува со износот „88.000.000“. 
 

VI  
Во делот V износот „2.000.000“ се заменува со износот „50.000“. 

 
VII  

Во делот VI во ставот 1 износот „10.000.000“ се заменува со износот „50.000“. 
 

VIII  
Во делот VII во ставот 2 износот „169.600.000,00“ се заменува со износот 

„119.600.000,00“. 
Во табелата во мерката 1 износот „2.000.000,00“ се заменува со износот „16.000,00“. Во 
подмерката 1.1. износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „10.000,00“.  
Во подмерката 1.2. износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „6.000,00“. Во 
мерката 2 износот „8.500.000,00“ се заменува со износот „13.000,00“.  
Во подмерката 2.1. износот „1.500.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“. Во 
подмерката 2.2. износот „4.450.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“. Во 
подмерката 2.3. износот „50.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.  
Во подмерката 2.4. износот „2.500.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“. Во 
мерката 3. износот „50.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.  
Во подмерката 3.1. износот „50.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“. 
Во мерката 4 износот „500.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.  
Во подмерката 4.1. износот „500.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“. 
Во мерката 5 износот „3.000.000,00“ се заменува со износот „25.500,00“. Во 
подмерката 5.1. износот „500.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.  
Во подмерката 5.2. износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „22.500,00“. Во 
подмерката 5.3. износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“. Во 
подмерката 5.4. износот „500.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.  
Во мерката 6. износот „50.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“. 
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Во подмерката 6.1. износот „50.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“. 
Во мерката 7. износот „3.000.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“. 
Во подмерката 7.1. износот „3.000.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“. 
Во мерката 8. износот „65.000.000,00“ се заменува со износот „37.000.000,00“.  
Во подмерката 8.1. износот „28.000.000,00“ се заменува со износот „8.001.000,00“. Во 
подмерката 8.3. износот „5.000.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“. 
Во подмерката 8.4. износот „500.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“. 
Во подмерката 8.5. износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“. 
Во подмерката 8.6. износот „1.500.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“. 
Во мерката 9. износот „22.500.000,00“ се заменува со износот „11.803.000,00“. 
Во подмерката 9.1. износот „8.000.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“. 
Во подмерката 9.3. износот „500.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“. 
Во подмерката 9.4. износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“.  
Во подмерката 9.5. износот „6.000.000,00“ се заменува со износот „4.800.000,00“. Во 
мерката 10. износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „1.000,00“. 
Во мерката 11. износот „60.000.000,00“ се заменува со износот „70.657.500,00“. 
Во мерката 12. износот „4.000.000,00“ се заменува со износот „30.000,00“. 

 
IX  

Во делот VIII износот „20.000.000“ се заменува со износот „8.000.000“. 
 

X  
Делот VIII-а се брише. 

 
XI  

Во делот IX износот „30.000.000“ се заменува со износот „3.500.000“. 
 

XII  
Делот IX-а се брише. 

 
XIII  

Во делот XI износот „3.600.000.000“ се заменува со износот „3.551.800.000“. 
 

XIV  
Во делот XII-а во ставот 1 износот „3.000.000“ се заменува со износот „1.000.000“. 

 
XV  

Во делот XIII по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:  
„Корисници на мерката 2-а. од оваа програма се винарски визби кои се запишани во 

Регистарот на производители на вино и ги имаат подмирено финансиските обврски 
согласно член 16-б од Законот за виното.“ 
 

XVI  
Во делот XIV по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:  
„Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерката 2-a. од оваа 

програма е 30.11.2016 година.“  
Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 3, 4, 5 и 6. 
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XVII  

Во делот XV во табелата во колоната „број на мерка“ по точката 2, се додава нова точка 
2-a. која гласи: 
 
2-a.  јануари 2017 

 
Мерките 7-а и 8-а се бришат. 

 
XVIII  

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

Бр. 42-7585/1 Заменик на претседателот 
12 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 Никола Тодоров, с.р. 
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