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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 99-в став (1) 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, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 7.2.2019 година, донесе 

 
ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ПОМОШ КАКО МЕРКА ЗА 

ИСПЛАТА ЗА ПРОДАДЕНО ВИНСКО ГРОЗЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува дополнителна помош како мерка за исплата на продадено 

винско грозје, висината на дополнителната помош, начинот на утврдување на износот и 
рокот за враќање на исплатените средства за дополнителната помош. 

 
Член 2 

Дополнителната помош како мерка од член 1 на оваа одлука се исплаќа за продадено 
винско грозје во период од 15 август 2014 година до 15 ноември 2016 година на откупувач 
за винско грозје регистриран во регистарот на производители на вино во време на 
продажбата на винското грозје, а кое не е платено од страна на откупувачот до денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

Дополнителната помош од став 1 на овој член се исплаќа како мерка предвидена во 
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година. 

 
Член 3 

Висината на дополнителната помош од член 1 на оваа одлука се утврдува според 
сортата на продаденото винско грозје која не е повисока од просечната цена за откуп на 
винско грозје во Република Македонија која е утврдена по килограм винско грозје на 
годишно ниво за периодот од 2014 година до 2016 година и изнесува: 
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Член 4 
Износот на дополнителната помош за продадено винско грозје се утврдува  врз 

основа на податоците за производителите на винско грозје и тоа: име и презиме/назив, 
ЕМБГ/ЕДБС, сорта на винско грозје, количина на продадено а неплатено винско грозје  
и назив на откупувачот кои Државниот инспекторат за земјоделство ги доставува до 
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. 

Податоците од став 1 на овој член се доставуваат на образец кој е даден во прилог и е 
составен дел на оваа одлука. 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по приемот 
на податоците од став 1 на овој член а согласно висината на дополнителната помош 
утврдена во член 3 на оваа одлука, го утврдува износот на дополнителната помош во 
решението за исплата по поединечен корисник. 

 
Член 5 

Корисникот на дополнителната помош ќе го врати исплатениот износ на 
дополнителната помош доколку во периодот од три години од денот на исплатата врз 
основа на судска одлука или исполнување на договорот за откуп/продажба на винско 
грозје го добие истиот, намален или зголемен износ на име надомест на штета или 
исполнување на договорот за откуп/продажба на винско грозје. 

Корисникот на дополнителната помош согласно став 1 на овој член средствата ги враќа 
на сметка на Буџет на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на наплатата 
согласно судската одлука или исполнувањето на договорот за откуп/продажба на винско 
грозје. 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 60 дена 
пред истекот на третата години од денот на исплатата на дополнителната помош врз 
основа на податоците од Управата за јавни приходи врши проверка на исполнувањето 
на обврската на корисникот од став 2 на овој член. 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 45-1189/1 Претседател на Владата 

7 февруари 2019 година на Република Македонија, 
Скопје  Зоран Заев, с.р. 
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