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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011 и 126/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  20.10.2012 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ 
КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, 
МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2012 

ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на 

средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.22/12, 76/12, 97/12, 97/12, 107/12, 114/12 
и 123/12) во член 2 став (2) во точката 17) во воведната реченица зборовите „оризова 
арпа“ се заменуваат со зборовите „откупена или преработена оризова арпа“. 

По ставот (7) се додаваат 8 нови става (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) и (15) кои 
гласат: 

„(8) Висината на финансиската поддршка на земјоделските стопанства кои не го 
оствариле правото на директни плаќања вклучително и дополнителните плаќања и 
државната помош по мерки/подмерки од годишната програма за финансиска поддршка во 
земјоделството за 2011 година поради одбивање на барањето исклучиво заради 
неподмирени обврски кон Министерството и Агенцијата, се пресметува врз основа на 
утврдената висина на директни плаќања во оваа уредба зголемена за вкупниот неисплатен 
износ на директни плаќања пресметан за земјоделското стопанство согласно Уредбата за 
поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните 
износи и начинот на директните плаќања за 2011 година. 

(9) Пресметаниот износ на финансиска поддршка согласно оваа уредба не се исплаќа на 
сметка на барателот доколку барателот ги нема намирено сите финансиски обврски кон 
Министерството и Агенцијата.  

(10) Во случај кога барателот ги има исполнето сите услови и критериуми утврдени во 
оваа уредба, а ги нема намирено сите финансиски обврски кон Министерството и 
Агенцијата, ќе се овозможи меѓусебно пребивање на ненамирените финансиски обврски 
со пресметаниот износ на финансиската поддршка од оваа уредба, по претходна 
согласност на барателот, Министерството и Агенцијата. 

(11) Во случај кога барателот не се согласува со пребивање ненамирените финансиски 
обврски со пресметаниот износ на финансиската поддршка од оваа уредба, барањето ќе 
биде одбиено. 

(12) Доколку пресметаниот износ на финансиска поддршка согласно оваа уредба по 
барател е во повисок износ од износот на ненамирените финансиски обврски кон 
Министерството и агенцијата, по извршеното пребивање Агенцијата разликата ја исплаќа 
на сметка на барателот.  

(13) Во случај кога барателот има ненемирено финансиски обврски кон 
Министерството и кон Агенцијата, прво се врши пребивање на долгот кон 
Министерството.  
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(14) Министерството доставува до Агенцијата податоци за лицата со ненамирени 
обврски кон Министерството. 

(15) По пресметката на износот на финансиската поддршка согласно оваа уредба 
доколку земјоделското стопанство ги намирило обврските кон Министерството и 
Агенцијата, пресметаниот износ се исплаќа на сметка на барателот. “ 

 
Член 2 

Во член 4 став 1 во точката 1.  зборовите „до 20 октомври 2012 година“ се заменуват со 
зборовите „до 30 октомври 2012 година“. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-8024/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 


