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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна Македонија издаваат 

 
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА 
НАМАЛУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД КОРОНА ВИРУСОТ 

COVID-19 ВРЗ ПРОИЗВОДСТВОТО, ОТКУПОТ НА ГРОЗЈЕ И ВИНСКАТА 
ИНДУСТРИЈА 

 
Се прогласува Законот за финансиска поддршка за намалување на последиците 

предизвикани од Корона вирусот COVID-19 врз производството, откупот на грозје и 
винската индустрија, 

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 
5 декември 2020 година. 

 
Бр. 08-4360/1 Претседател на Република 

5 декември 2020 година  Северна Македонија, 
Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 

ПРЕДИЗВИКАНИ ОД КОРОНА ВИРУСОТ COVID-19 ВРЗ ПРОИЗВОДСТВОТО, 
ОТКУПОТ НА ГРОЗЈЕ И ВИНСКАТА ИНДУСТРИЈА 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат условите, корисниците и висината и постапката за 
доделување на финансиска поддршка за намалување на последиците врз производството, 
откупот на грозје и винската индустрија предизвикани од Корона вирусот COVID-19. 

 
Член 2 

Исплатата на средствата за финансиска поддршка се врши од средствата од Буџетот на 
Република Северна Македонија преку Владината програма П1 – Мерки за справување на 
COVID 19 кризата. 

 
Член 3 

(1) Корисници на финансиска поддршка согласно со овој закон се: 
1. Носител или член на земјоделско стопанство регистрирано во Единствениот регистар 

на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство согласно со Законот за земјоделство и рурален развој (во натамошниот 
текст: земјоделски стопанства); 
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2. Производителите на вино кои се регистрирани во Регистарот на производители на 
вино во Министерството за земјоделство, шумарство и водосдтопанство согласно со 
Законот за виното (во натамошниот текст: производители на вино); 

3. Откупувачи на винско грозје запишани во Регистерот на откупувачи на земјоделски 
производи во Министерството за земјоделство, шумарство и водосдтопанство согласно со 
Законот за земјоделство и рурален развој (во натамошниот текст: откупувачи); 

4. Трговски друштва кои извршиле извоз на винско грозје купено од откупувач и 
5. Трговски друштва кои извршиле извоз на вино купено од производители на вино. 

 
Член 4 

Финансиската поддршка за намалување на последиците предизвикани од Корона 
вирусот COVID-19 се состои од: 

1. Поддршка по килограм на произведено винско грозје до 18% шеќерни единици кое 
во периодот од 15 август 2020 година до 31 октомври 2020 година е предадено на 
регистрирани производители на вино наменето за производи од грозје и вински дестилат 
во висина од 6 денари по килограм; 

2. Поддршка по килограм за произведено винско грозје кое во периодот од 15 август 
2020 година до 31 октомври 2020 година е предаденo кај регистриран откупувач  на 
винско грозје за производство на вино или за извоз на винско грозје во висина од 2 денари 
по килограм; 

3. Поддршка од 30% за транспортни трошоци за извезено вино во шишиња во 
периодот од 1 jануари 2020 година до 31 октомври 2020 година; 

4. Поддршка од 20% за транспортни трошоци за извезено наливно вино во периодот од 
1 jануари 2020 година до 31 октомври 2020 година; 

5. Поддршка за извезено винско грозје во периодот од 15 август 2020 година до 31 
октомври 2020 година и тоа: 

- за количини до 12 милиони килограми поддршката во висина од 2 денари по 
килограм, 

- за количини од 12 до 25 милиони килограми поддршката во висина од 3 денари по 
килограм и 

- за количини над 25 милиони килограми поддршката во висина од 4 денари по 
килограм. 

 

Член 5 
(1) Корисници на финансиската поддршка од членот 4 точка 1 од овој закон се 

земјоделски стопанства кои произвеле и предале винско грозје кај производители на вино, 
заради преработка во производи од винско грозје и вински дестилат согласно со членот 3 
точки 2 и 25 од Законот за виното. 

(2) Корисници на финансиската поддршка од членот 4 точка 2 од овој закон се 
земјоделски стопанства кои произвеле и предале винско грозје кај откупувач за 
производство на вино или за извоз на винско грозје. 

 
Член 6 

(1) Износот на поддршката од членот 5 од овој закон по поединечен корисник се 
утврдува врз основа на податоците за производителите на винско грозје и тоа: име и 
презиме/назив, ЕМБГ/ЕДБС/ИДБР, трансакциска сметка, сорта и количина на 
произведено и продадено винско грозје, намена за која е откупено грозјето, шеќерни 
единици на откупеното винско грозје и назив на откупувачот-производител на вино кои 
Државниот инспекторат за земјоделство ги доставува до Агенцијата за финансиска 
поддршка во земјоделството и руралниот развој (во натамошниот текст: Агенцијата). 
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(2) Податоците од ставот (1) на овој член се доставуваат на  образец за  утврдување  
на податоци за производители на винско грозје кој го пропишува министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

(3) Производителите на вино во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на 
овој закон, на образецот од ставот (2) на овој член се должни да ги обезбедат податоците 
од ставот (1) на овој член за потребите на Државниот инспекторат за земјоделство. 

(4) Агенцијата по приемот на податоците од ставот (1) на овој член согласно со Законот 
за земјоделство и рурален развој и прописите донесени врз основа на тој закон врши 
проверка дали производителите на грозје се корисници на финансиска поддршка согласно 
со членот 3 точките 1, 2 и 3 од овој закон. 

(5) Агенцијата по извршената проверка од ставот (4) на овој член, а согласно со 
висината на поддршката утврдена во членот 4 точки 1 и 2 од овој закон, донесува решение 
за исплата по поединечен корисник во кој е содржан износот на финансиската поддршка. 

(6) Агенцијата, во рок од пет дена од денот на донесувањето на решенијата од ставот 
(5) на овој член, изготвува извештај кој го доставува до Генералниот секретаријат на 
Владата на Република Северна Македонија и кон истиот ги приложува донесените 
решенија во електронска форма. 

(7) Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија врз основа 
на решенијата од ставот (6) на овој член, врши исплата на средства за финансиска 
поддршка на трансакциска сметка на корисникот на финансиска поддршка, најдоцна во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на решенијата од ставот (6) на овој член. 

 
Член 7 

(1) Финансиската поддршка од членот 4 точка 3 од овој закон се применува за извезено 
вино во шишиња до 2 литри за тарифски подброј 2204 21 и извезено вино во шишиња од 2 
до 10 литри за тарифски подброј 2204 22. 

(2) Финансиската поддршка од членот 4 точка 4 се применува за извезено вино во 
буриња или цистерни со тарифски подброј 2204 29. 

(3) Корисници на финансиската поддршка од членот 4 точки 3 и 4 од овој закон се 
производителите на вино и трговски друштва кои извршиле извоз на вино купено од 
производители на вино, а на финансиската поддршка од членот 4 точка 5 од овој закон 
корисници се откупувачите на винско грозје кои го извезиле винското грозје кое го 
откупиле и трговски друштва кои извршиле извоз на винско грозје купено од  
откупувач. 

Член 8 
(1) Висината на финансиската поддршка од членот 7 ставови (1) и (2) од овој закон се 

определува според референтни цени за флаширано вино и вино во буриња и цистерни. 
(2) Референтната цена се определува во зависност од видот на пакувањето во кое се 

извезува виното, количината и дестинацијата каде се извезува. 
(3) Висината на референтните цени ја утврдува Владата на Република Северна 

Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
 

Член 9 
(1) Износот на поддршката од членот 7 ставови (1) и (2) од овој закон по поединечен 

корисник се утврдува врз основа на податоците за производителите на винo и трговски 
друштва кои извршиле извоз на винo купено од производители на винo и тоа: назив, 
ЕДБС, трансакциска сметка, количина на извезено вино, видот на пакувањето на виното, 
дестинација на извезено вино, тарифски подброј кои Државниот инспекторат за 
земјоделство ги доставува до Агенцијата. 
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(2) Износот на поддршката од членот 4 точка 5 од овој закон по поединечен корисник 
се утврдува врз основа на податоците за откупувачите на винско грозје и трговските 
друштва кои извезиле винско грозје и тоа: назив, дестинација на извозот на винско грозје, 
количина на извезено винско грозје, сорта на винско грозје, број на фито сертификат за 
извезено винско грозје кои Државниот инспекторат за земјоделство ги доставува до 
Агенцијата. 

(3) Податоците од ставовите (1) и (2) на овој член се доставуваат на образец за 
утврдување на податоци за извезено вино и образец за утврдување на податоци за 
извезено винско грозје кои ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

(4) Агенцијата по приемот на податоците од ставовите (1) и (2) на овој член согласно со 
Законот за земјоделство и рурален развој и прописите донесени врз основа на тој закон 
врши проверка дали производителите на винo, откупувачите и трговските друштва се 
корисници на финансиска поддршка согласно со членот 3 точките 2, 3, 4 и 5 од овој закон. 

(5) Агенцијата по извршената проверка од ставот (4) на овој член, донесува решение за 
исплата по поединечен корисник во кој е содржан износот на финансиската поддршка 
пресметан согласно со висината на поддршката утврдена во членот 4 точки 3, 4 и 5 и 
членот 8 од овој закон. 

(6) Агенцијата, во рок од пет дена од денот на донесувањето на решенијата од ставот 
(5) на овој член, изготвува извештај кој го доставува до Генералниот секретаријат на 
Владата на Република Северна Македонија и кон истиот ги приложува донесените 
решенија во електронска форма. 

(7) Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија врз основа 
на решенијата од ставот (6) на овој член, врши исплата на средства за финансиска 
поддршка на трансакциска сметка на корисникот на финансиска поддршка, најдоцна во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на решенијата од ставот (6) на овој член. 

 
Член 10 

(1) Максималната поддршка што може еден корисник да ја оствари согласно со овој 
закон изнесува 18.450.000 денари кој износ ја вклучува и финансиската поддршка што 
корисникот ќе ја добие согласно со Програмата за финансиска поддршка во 
земјоделството за 2020 година. 

(2) Корисникот кој со финансиската поддршка што ќе му биде одобрена согласно со 
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година ќе го надмине 
износот на поддршката од ставот (1) на овој член, е должен износот на финансиска 
поддршка над 18.450.000 денари кој го остварил согласно овој закон и Програмата за 
финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година да го врати на сметката од каде 
што е извршена исплатата на поддршката согласно со овој закон. 

(3) Повратот на средствата од ставот (2) на овој член го врши Агенцијата на начин што 
износот што треба да се врати го задржува од одобрената финансиска поддршка на 
корисникот согласно со Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 
година и по претходна согласност на корисникот го уплаќа на сметката од каде што е 
извршена исплатата на поддршката согласно со овој закон. 

(4) Доколку корисникот во рок од 15 дена од денот на приемот на решението за 
одобрување на финансиска поддршка согласно со Програмата за финансиска поддршка во 
земјоделството за 2020 не ја даде согласноста од ставот (3) на овој член, истиот е должен 
износот на поддршка кој го добил согласно со овој закон да го врати во целост со законска 
казнена камата од денот на исплатата на поддршката до денот на повратот на средствата. 
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(5) Доколку корисникот не ја даде согласноста од ставот (4) на овој член, Агенцијата 
износот од одобрената финансиска поддршка во висина на износот кој треба да го врати 
корисникот согласно со ставот (2) на овој член, ќе му го исплати во рок од 15 дена од 
денот на повратот на средствата од страна на корисникот. 

(6) Агенцијата го известува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна 
Македонија за секој поединечен корисник кај кој е одобрена финансиска поддршка со која 
се надминува максималниот износ на поддршката предвидена со овој закон. 

 
Член 11 

(1) Доколку со инспекциски надзор од Државниот инспекторат за земјоделство се 
утврди дека производителот на вино овозможил со финансиска поддршка да се стекне 
производител на грозје, со давање на невистинити податоци, истиот е должен да го врати 
износот на исплатените финансиски средства во целост на сметката на Буџетот на 
Република Северна Македонија преку Владината програма П1 – Мерки за справување на 
COVID 19 кризата, од каде што е извршената исплатата, со законска казнена камата, во 
рок од 30 дена од денот на извршената контрола. 

(2) Доколку со инспекциски надзор од Државниот инспекторат за земјоделство се 
утврди дека производителот на вино, трговско друштво, откупувач на винско грозје, 
остварил финансиска поддршка, поради невистинити и неверодостојни податоци, истиот е 
должен да го врати износот на исплатените финансиски средства во целост на сметката на 
Буџетот на Република Северна Македонија преку Владината програма П1 – Мерки за 
справување на COVID 19 кризата, од каде што е извршената исплатата, со законска 
казнена камата, во рок од 30 дена од денот на извршената контрола. 

 
Член 12 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од осум дена од 
денот на влегувањето во сила на законот. 

 
Член 13 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 


