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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.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13 и 106/13), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.01.2014 година, донесе

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ 
НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ 

ПЛАЌАЊА ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Предмет на уредување

Со оваа уредба се пропишуваат поблиските критериуми за директните плаќања, 
корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 
2014 година.

Член 2
Поблиски критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски 

производ и грло добиток, висина на директни плаќања

(1) Поблиските критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски 
производ и грло добиток, како и висината на директните плаќања во зависност од видот на 
културата, класата и квалитетот на земјоделскиот производ и видот на добитокот, се 
утврдуваат по области согласно подмерките утврдени согласно дел II и дел III од 
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година.

(2) Поблиските критериуми во растителното производство од дел II од Програмата за 
финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година по површина земјоделско 
земјиште, единица земјоделски производ и висината на директните плаќања во зависност 
од видот на културата се следни:

1) За директни плаќања по обработлива земјоделска површина за сите поледелски 
култури освен тутунот

-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои во производна 2013/2014 
година имаат засеани површини со следните култури: пченица, јачмен, пченка, `рж, овес, 
ориз, тритикале, хељда, сирак, просо, хмељ, леќа, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна 
репка, добиточна репка, афион, шеќерна репка, памук, граор, еспарзета, добиточен грашок 
и наут (слануток), за засеана или одржувана површина со луцерка;

- Минимум засеана површина за секоја култура одделно е 0,3 ха во производната 
2013/2014 година;

- Висината на директните плаќања изнесува 9.000,00 денари по хектар, а сенамалува со 
зголемување на пријавените површини и тоа: од 0,3 ха до 10 ха 100%, од 10 ха до 50 ха 
60%, од 50 ха до 100 ха 30% и над 100 ха 10% за секоја култура одделно.

2) За дополнителни директни плаќања од точка 1) на оваа уредба за обработлива 
земјоделска површина со добиточна храна

-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои вопроизводна 2013/2014 
година имаат засеани површини со следните култури: јачмен, пченка, рж, овес, тритикале, 
сирак, просо, соја, маслодајна репка, добиточна репка, граор, еспарзета, добиточен 
грашок, за засеана или одржувана површина со луцерка и се корисници за подмерката 1.1. 
од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година;

-Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по хектар.
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3) За дополнителни директни плаќања од точка 1) на оваа уредба за обработлива 
земјоделска површина со сончоглед и ориз

-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат засеани површини 
со ориз и сончоглед и се корисници за подмерката 1.1. од Програмата за финансиска 
поддршка во земјоделството за 2014 година;

-Висината на директните плаќања за ориз и за сончоглед изнесува 3.000,00 денари по 
хектар а се намалува со зголемување на пријавените површини  и тоа: од 0,3 ха до 10 ха 
100%, од 10 ха до 50 ха 60%, од 50 ха до 100 ха 30% и над 100 ха 10% за секоја култура 
одделно.

4) За дополнителни директни плаќања од точка 1) на оваа уредба за засеани површини 
со сертифициран семенски материјал

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат обработлива 
земјоделска површина за поледелски култури (освен тутун), за употребен сертифициран 
семенски материјал во производната 2013/2014 година за следните култури: пченица, 
јачмен, пченка, рж, овес, ориз, тритикале, сирак, просо, хмељ, леќа, кикирики, соја, 
сончоглед, маслодајна репка, афион, шеќерна репка, памук, граор, еспарзета, добиточен 
грашок и наут (слануток) и луцерка и се корисници за подмерката 1.1. од Програмата за 
финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година, според Табела- Минимална 
количина на употребено семе по хектар која е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на 
оваа уредба;

-Висината на директините плаќања изнесува 3.000,00 денари по хектар, а се намалува 
со зголемување на пријавените површини  и тоа: од 0,3 ха до 10 ха 100%, од 10 ха до 50 ха 
60%, од 50 ха до 100 ха 30% и над 100 ха 10% за секоја култура одделно.

5) За директни плаќања по обработлива земјоделска површина за градинарско 
производство на отворено и во пластеници

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засеани површини 
со следниве градинарски култури: домати, пипер, лубеница, диња, грав, боранија, грашок, 
компир, краставици, корнишони, зелка, кељ, кромид, лук, праз, тиквички, зелена салата, 
брокула, спанаќ, карфиол, модар патлиџан, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, 
ротквици, цвеќе и култивирано произведени ароматични и зачински растенија и 
декоративни садници и брзорастечки садници.

Листата на култивирани лековити, ароматични и зачински растенија за земјоделско 
производство и декоративни садници кои се предмет на директни плаќања за оваа 
подмерка е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на оваа уредба;

-Минимум 0,2 ха засеана површина за секоја градинарска култура одделно;
-Висината на директните плаќања за домат и краставица изнесува 30.000 денари по 

хектар, за пипер, компир, за режано цвеќе, грав, боранија, грашок, корнишони, зелка, кељ, 
кромид, лук, праз, зелена салата, брокула, спанаќ, карфиол, модар патлиџан, морков, 
целер, цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици и култивирано произведени ароматични и 
зачински растенија 25.000,00 денари по хектар, за лубеница, диња, тиквичка и 
декоративни и брзорастечки садници 6.000,00 денари по хектар.

6) За дополнителни директни плаќања за производство под контролирани услови на 
домати, пиперки,  краставици и режано цвеќе  од точка 5) на оваа уредба.

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства производители на домати, 
пиперки, краставици и режано цвеќе во затворени простории под контролирани услови и 
се корисници за подмерката 1.5. од Програмата за финансиска поддршка во 
земјоделството за 2014 година;

-Висината на директните плаќања изнесува 90.000,00 денари по хектар за производство 
во контролирани услови и производството да е продадено на домашен пазар или остварен 
извоз во период од 1 јануари до 15 мај 2014 година во следните минимални количини: 
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-за оранжерии кои се загреваат: домати 40.000 килограми по хектар, пиперки 20.000 
килограми по хектар, и краставици 80.000 килограми по хектар и

-за пластеници кои се загреваат: домати 8.000 килограми по хектар, пиперки 4.000 
килограми по хектар и краставици 16.000 килограми по хектар.

7) За дополнителни директни плаќања за градинарски култури предадени во 
преработувачки капацитети 

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засадени 
површини со градинарски култури се корисници за подмерка 1.5. од Програмата за 
финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година, оствареното производство да е 
продадено во преработувачки капацитети за зеленчук директно или преку еден 
регистриран откупувач во период од декември 2013година до ноември 2014 година, 
запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи;

-Висината на директните плаќања изнесува 1,5 денари по килограм, освен за пиперки и 
корнишони за кои висината на директни плаќања изнесува 2,5 денари по килограм. 

8) За директни плаќања по обработлива површина за одржување на постоечки овошни 
насади

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат минимум 0,2 ха 
површина со постоечки овошни насади за секој овошен вид посебно и регистрирани во 
Единствениот регистар на земјоделски стопанства;

-Потребен минимален број на овошки по хектар за секој овошен вид одделно е даден во 
Табела за прифатлив број на овошки -садници по хектар за постоечки производни овошни 
насади подигнати до пролет 2013 година по овошни видови во Прилог 3 кој е составен дел 
на оваа уредба;

-Висината на директните плаќања изнесува 90.000,00 денари по хектар за јагоди 
одгледувани во саксии во контролирани услови (оранжерија или пластеник);

- Висината на директните плаќања изнесува 33.000,00 денари по хектар за: круша, 
вишна, актинидија и за јаболкови насади со број на садници над 1.000 садници по хектар, 
за праска, кајсија и цреша со број на садници над 599 садници по хектар;

-Висината на директните плаќања изнесува 28.000,00 денари по хектар за: дуња, 
мушмула, слива, маслинка, калинка, јапонско јаболко, смоква, аронија, боровинка, шип, 
рибизла, малина, капина,гоџи бери, јагода на отворено, бадеми, лешници и за јаболкови 
насади со број на садници од 400 до 999 садници похектар;

-Висината на директните плаќања изнесува 15.000,00 денари по хектар за насади со 
ореви и питоми костени за површините за кои барателот користел финансиски средства за 
подигање на нови насади со ореви од Програмите за финансиска поддршка во 
земјоделството за 2009, 2010, 2011, 2012 или 2013 година или за подигање на нови насади 
со питоми костени од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството за 2010, 
2011, 2012 или 2013 година а за подигнатите насади со питоми костени во 2009 година со 
доставување на доказ за набавени садници;

-Висината на директните плаќања од оваа точка процентуално се намалува со 
зголемување на пријавените површини и тоа за секој вид одделно:од 0,2 ха до 5 ха 100%, 
од 5,1 ха до 30 ха 60%, од 30,1 ха до 50 ха 30% и над 50 ха 10%.

9) За дополнителни директни плаќања за овошни култури предадени во преработувачки 
капацитети 

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засадени 
површини со овошни видови и се корисници за подмерка 1.8. од Програмата за 
финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година, оствареното производство на 
овошје да е продадено во преработувачки капацитети за овошје директно или преку еден 
регистриран откупувач во период од декември 2013 година до ноември 2014 година, 
запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи;

-Висината на директните плаќања изнесува 2,00 денари по килограм.
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10) За директни плаќања по обработлива земјоделска површина за одржување на 
постоечки лозови насади 

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат површини под 
лозови насади регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства;

-Минималната површина под лозови насади е 0,2 ха а минималниот потребен број на 
садници е 1.500 садници по хектар, за лозови насади подигнати до пролет 2013 година;

-Висината на директните плаќања изнесува 40.000,00 денари по хектар или 100% за 
лозови насади на површина од 0,2 ха до 5 ха, 24.000,00 денари по хектар или 60% за 
површина од 5,1 ха до 30 ха, 12.000,00 денари по хектар или 30% за површина од 30,1 ха 
до 50 ха и за површина над 50 ха 4.000,00 денари по хектар или 10% од максималната 
висина на поддршка.

11) За директни плаќања за произведен и продаден суров тутун од реколта 2013 година 
-Корисници на оваа подмерка се физички и правни лица кои своето производство на 

тутун од реколта 2013 година го продале во регистрирано откупно претпријатие согласно 
Закон за тутун и тутунски производи;

-Висината на директните плаќања изнесува 60,00 денари по килограм.
12) За директни плаќања за призводство на домашен сертифициран семенски материјал 

од прва и втора генерација за житни, индустриски, градинарски култури и компир
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства запишани во Регистар на 

снабдувачи на семенски материјал кои имаат произведен семенски материјал во 2014 
година согласно Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија и имаат 
добиено конечни сертификати. Минимална прифатлива сертифицирана количина за  
житни култури е 2,5 тони по хектар пријавена површина;

-Висината на директните плаќања изнесува 15.000,00 денари по хектар освен за тутун 
каде што висината на директните плаќања изнесува 60.000,00 денари по хектар;

-Висината на директните плаќања за градинарски култури и компир изнесува 15.000,00 
денари по хектар.

13) За директни плаќања за призводство на домашен лозов калем и овошен саден 
материјал

-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства запишани во Регистар на 
снабдувачи за саден материјал кои имаат произведен сертифициран лозов и/или овошен 
саден материјал во 2014 година согласно Закон за семенски и саден материјал и имаат 
добиено конечни сертификати;

-Произведен и продаден домашен лозов калем и овошен саден материјал наjдоцна до 31 
март 2014 година;

-Висината на директните плаќања изнесува 25,00 денари по лозов калем и овошна 
садница за произведени и продадени калеми односно садници, вклучително и садници кои 
се употребени за сопствени потреби.

14) За директни плаќања за производство на посадочен материјал за градинарски 
производи 

-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства запишани во Регистар на 
снабдувачи на саден материјал со минималниот производен капацитет од 500.000 млади 
растенија годишно и кои имаат произведен и продаден посадочен материјал за 
градинарски производи на домашен пазар во 2014 година;

-Висината на директните плаќања изнесува 5 денари по продадено младо растение со 
максимална продажна цена на услугата за подигање на посадочниот материјал од 5 денари 
по растение, и кое е произведено во оранжерии наменети исклучиво за производство на 
расаден материјал во санитарно-исправни безвирусни услови со: употреба на 
сертифициран елитен хибриден семенски материјал; спроведено Интегрирано управување 
за справување со штетници за следење на заболувања(Integrated Pest Management System); 
на подигнати табли за одгледување на растенијата од површината на земјата за најмалку 
80 см и покриен под; со компјутеризирани сите оперативни системи: системот за 
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наводнување, за контрола на присаство на штетници, инсекти и болести, систем за 
климатско одржување на потребните услови, и систем за машинско засадување; и во 
заштитени од контаминација логистички системи на дотур на суровини и складирање на 
расадот.  

15) За директни плаќања за производство на предосновен и основен семенски материјал 
за житни култури

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства запишани во Регистар на 
снабдувачи на семенски материјал и кои имаат произведен и продаден предосновен и 
основен семенски материјал за житни култури во 2014 година согласно Закон за семенски 
и саден материјал за земјоделски растенија;

-Висината на директните плаќања за произведен и продаден семенски материјал, 
вклучително и употребениот за сопствени потреби предосновен семенски материјал 
изнесува 20,00 денари по килограм и основен семенски материјал изнесува 8,00 денари по 
килограм.

(3) Поблиските критериуми во сточарското производство од дел III од Програмата за 
финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година по грло добиток и висината на 
директните плаќања во зависност од видот на добитокот се следни:

1) За директни плаќања за обележани грла говеда
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда, ги 

имаат обележано и евидентирано во Регистарот на одгледувалишта на говеда и истите ќе 
ги чуваат најмалку до 31.10.2014 година;

-Висината на директните плаќања изнесува 2.800,00 денари по грло. Бројот на 
обележани грла се пресметува скалесто и тоа: од 1 грло до 100 грла 100%, од 101 грла до 
150 грла 70%, од 151 грла до 300 грла 40% и над 301 грла 20%.

2) За дополнителни директни плаќања од точка 1) на овој став за основни стада за 
производство на говедско месо 

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда, се 
корисници за подмерка 2.2 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 
2014 година, имаат минимум 30 грла говеда обележани и евидентирани во Регистарот на 
одгледувалишта на говеда, и воедно не се корисници на директните плаќања од точка 3) 
на овој став;

-Висината на директните плаќања изнесува 1.500,00 денари и се исплаќа за женско грло 
говедо кое е на возраст од 12 до 24 месеци на 31.10.2014 година.

3) За дополнителни директни плаќања од точка 1) на овој став за грла говеда од 
автохтона раса Буша

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говедаод 
расата Буша, се корисници од подмерка 2.3 од Програмата за финансиска поддршка во 
земјоделството за 2014 година, и имаат минимум 5 уматичени грла говеда од расата Буша 
обележани и евидентирани во Регистарот на одгледувалишта на говеда и запишани во 
матична книга на Призната организација на одгледувачи на говеда од расата Буша,на 
денот на поднесувањето на барањето;

-Земјоделските стопанства да се членови на Призната организација на одгледувачи на 
говеда од расата Буша, и во 2013 година да ги спроведувале мерките и активностите од 
одгледувачката Програма на Признатата организација на одгледувачи на говеда од расата 
Буша; 

-Висината на директните плаќања изнесува 1.500,00 денари и се исплаќа за уматичено 
грло говедо од расата Бушаи истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2014 година.

4) За директни плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства – производители на кравјо, 

овчо и козјо млеко регистрирани како одгледувачи на говеда, овци и кози во Регистарот на 
одгледувалишта на одредени видови животни (говеда, овци и кози) и сопственото 
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производство и го имаат предадено на регистриран откупувач на сурово млеко за период 
од октомври 2013 година до септември 2014 година, запишан во регистарот на откупувачи 
на земјоделски производи;

-Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и 
предадено млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени 
објекти за производство на храна од животинско потекло.

5)За директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда во регистриранкланичен 
капацитет

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале или 
заклале говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти 
за производство на храна од животинско потекло, за период од мај 2013 година до април 
2014 година;

-Висината на директните плаќања изнесува 1.500,00 денари по продадено или заклано 
грло говедо. 

6) За дополнителни директни плаќања од точка 5) на овој став за одгледани и заклани 
грла говеда во регистриран кланичен капацитет за производство на месо

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале или 
заклале говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти 
за производство на храна од животинско потекло, се корисници за подмерка 2.5 од 
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година, грлата говеда да 
не се помлади од осум месеци и да не се постари од 18 месеци на денот на колење и да се 
од следните раси: сименталско, оберинталско, монтафонско, херефорд, шароле, буша и 
мелези;

-Висината на директните плаќања изнесува 2.500,00 денари по продадено или заклано 
грло говедо. 

7) За директни плаќања за добиено теле по пат на В/О 
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства одгледувачи на 

регистрирани говеда, се корисници за подмерка 2.1 од Програмата за финансиска 
поддршка во земјоделството за 2014 година кои имаат оплодена крава/јуница по пат на 
В/О и добиено и регистрирано теле во период мај 2013– април 2014 година;

-Висината на директните плаќања изнесува 1.200,00 денари по добиено и регистрирано 
теле.

8) За директни плаќања за обележани грла овци од сите категории
-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства одгледувачи на овци кои 

поседуваат минимум 30 грла овци од сите категории евидентирани во Регистарот на 
одгледувалишта на овци и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2014 година;

-Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по грло за сите категории и 
возрасти. 

9) За дополнителни директни плаќања од точка 8) на овој став за задржано женско јагне
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства одгледувачи на овци, се 

корисници од подмерка 2.9 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 
2014 година;

-Висината на директните плаќања изнесува 700,00 денари по грло и се исплаќа за 
женско јагне кое на 31.10 2014 година е на возраст од шест до 18 месеци.

10) За дополнителни директни плаќања од точка 8) на овој став за грла овци од 
автохтона раса Праменка (Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска)  

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои сеодгледувачи на овци 
од расата Праменка (Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска), се корисници од 
подмерка 2.10 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година и 
имаат минимум 50 уматичени грла овци од расата Праменка (Овчеполка, Шарпланинска и 
Каракачанска), обележани и евидентирани во Регистарот на одгледувалишта на овци и 
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запишани во матична книга на Призната организација на одгледувачи на овци од 
расатаПраменка (Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска) на денот на поднесувањето 
на барањето;

-Земјоделските стопанства да се членови на Призната организација на одгледувачи на 
овци од расатаПраменка (Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска), и во 2013 година да 
ги спроведувале мерките и активностите од одгледувачката Програма на Призната 
организација на одгледувачи на овци од расатаПраменка (Овчеполка, Шарпланинска и 
Каракачанска);

-Висината на директните плаќања изнесува 500,00 денари по грло и се исплаќа за 
уматичено грло овцаи истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2014 година.

11) За директни плаќања за обележани грла кози
-Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства одгледувачи на кози кои 

поседуваат минимум 10 грла кози од сите категории евидентирани во Регистарот на 
одгледувалишта на кози;

-Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по грло за сите категории и 
возрасти. 

12) За дополнителни директни плаќањаод точка 11) на овој став за задржано женско 
јаре

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства одгледувачи на кози и се 
корисници од подмерка 2.12 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 
2014 година;

-Висината на директните плаќања изнесува 700,00 денари по грло и се исплаќа за 
женско јаре кое на 31.10.2014 година е на возраст од шест до 18 месеци.

13)  За директни плаќања за женски приплодни грла-маторици
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат женски 

приплодни грла-маторици и поседуваат минимум две грла маторици и истите ќе ги чуваат 
најмалку до 31.10.2014 година;

-Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по грло маторица.
14) За директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани кланични 

капацитети
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале или 

заклале минимум 5 гоеници со минимална тежина од 90 килограми по грло во период од 
мај 2013 година  до април 2014 година во преработувачки капацитети запишани во 
Регистарот на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло;

-Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по грло.Бројот на грла се 
пресметува скалесто и тоа: од 3-5.000 грла 100%, од 5.0001 до 10.000 грла 80%, од 10.001 
до 15.000 грла 50% и над 15.000 грла 30%.

15) За директни плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични 
капацитети

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат одгледани и 
продадени или заклани бројлери во период од мај 2013 година до април 2014 година во 
преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за производство 
на храна од животинско потекло;

-Висината на директните плаќања изнесува 30,00 денари по пиле.
16) За директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични 

капацитети
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат одгледани и 

продадени или заклани амортизирани несилки во период од мај 2013 година до април 2014 
година во преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за 
производство на храна од животинско потекло;

-Висината на директните плаќања изнесува 25,00 денари по несилка.
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17) За директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои произвеле за сопствени 

потреби или продале еднодневни бројлерски пилиња во период од мај 2013 година до 
април 2014 година;

-Висината на директните плаќања изнесува 2,00 денари по пиле за сопствени потреби и 
- Висината на директните плаќања изнесува 4,00 денари за продадено пиле.
18) За директни плаќања за произведени еднодневни женски пилиња од јајценосни 

хибриди
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои произвеле за сопствени 

потреби или продале еднодневни женски пилиња од јајценосни хибридиво период од мај 
2013 година до април 2014 година;

-Висината на директните плаќања изнесува 2,00 денари по пиле за сопствени потреби и 
-Висината на директните плаќања изнесува 4,00 денари за продадено пиле.
19) За директни плаќања за регистрирано презимено пчелно семејство
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои поседуваат минимум 35 

регистрирани презимени пчелни семејства;
-Висината на директните плаќања изнесува 600,00 денари по пчелно семејство.
20) За директни плаќања за фармерско одгледување на ноеви
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат ноеви, 

имаат регистрирано одгледувалиште и одгледуваат минимум четири возрасни единки 
ноеви;

-Висината на директните плаќања изнесува 1.700,00 ден по возрасен ној.
21) За директни плаќања за фармерско производство на полжави
-Корисници на оваа подмерка се семејни земјоделски стопанства кои одгледуваат 

полжави, имаат регистрирано одгледувалиште и одгледуваат полжави на минимум 0.2 
хектари вкупна производна површина на фармата;

-Висината на директните плаќања изнесува 90.000,00 денари по хектар.
22) За директни плаќања за одгледување на стопанско корисно автохтоно овчарско куче 

Шарпланинец
-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои одгледуваат овци и кози, 

кои поседуваат минимум 50 грла овци и/или кози евидентирани во Регистарот на овци и 
кози, и се сопственици на педигрирани кучиња од расата Шарпланинец на кои е извршена 
идентификација со микрочип на денот на поднесување на барањето;

-Максимален број е 7 пријавени кучиња по земјоделско стопанство;
-Висината на директните плаќања изнесува 2.500,00 денари по куче и се исплаќа за 

куче од расата Шарпланинец кое е на возраст над 6 месеци на 31.10.2014 година.
(4) Поблиските критериуми за органското производство од дел II, код на мерка 215, од 

Програмата за рурален развој за 2014 година и за вршење на земјоделска дејност во 
подрачја со ограничени можности за производство, како и висината на директните 
плаќања се следни:

1) За директни плаќања за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени 
можности за производство

-Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои вршат земјоделска дејност 
во подрачја со ограничени можности за производство и се корисници од подмерките од 
став (2) точки: 1), 2), 3), 5), 7), 8), 9), 10), и став (3) точки 1), 2), 3), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 
13), 19) и 22) од овој член.

-Висината на директни плаќања за вршење на земјоделска дејност во подрачја со 
ограничени можности за производство е 15% од директни плаќања утврдени во оваа 
уредба и се доделува на следниот начин:

-директни плаќања по површина обработено земјоделско земјиште на парцела која се 
наоѓа на надморска висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација 
на земјишни парцели за подмерките од став (2) точки: 1), 2), 3), 5), 8) и 10) од овој член.
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-директни плаќања по единица земјоделски производ од растително потекло кој е 
произведен на земјоделско земјиште на парцела која се наоѓа на надморска висина 
поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на земјишни парцели за 
подмерките од став (2) точки: 7) и 9) и став (4) точки 4) и 7) од овој член.

-директни плаќања по грло добиток за регистрирани одгледувалишта во населени места 
со надморска висина поголема од 700 метри или со број на жители помал од 100 за 
подмерките од став (3) точки: 1), 2), 3), 5), 6), 8), 9), 10), 13), 19) и 22) од овој член.

-директни плаќања по единица земјоделски производ од сточарско потекло кој е 
произведен на регистрирани одгледувалишта во населени места со надморска висина 
поголема од 700 метри или со број на жители помал од 100 за подмерката од став (3) точка 
4) од овој член.

2) За дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од ставовите (2) и (3) на 
овој член сертифицирани како растително и сточарско органско производство и 
производство во преод

-Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат сертифицирано 
растително и сточарско органско производство и производство во преод согласно законот 
за органско земјоделско производство

-Висината на директните плаќања се зголемува за 30% во однос на директните плаќања 
предвидени во подмерките од ставовите (2) и (3) на овој член. За овоштарското и 
лозарското производство висината на директните плаќања се пресметува скалесто и тоа: 
од 0,1 ха до 10 ха 100%, од 10,1 ха до 40 ха 60%, од 40,1 ха до 60 ха 30% и над 60 ха 10%. 

3) За директни плаќања за површини наменети за зелено ѓубрење или угар во плодоред
-Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат површини наменети 

за зелено ѓубрење или угар во плодоред.
-Оваа мерка се однесува за површини на кои се одгледуваат тревни смеси кои служат за 

зелено ѓубрење или пак површините не се користат за земјоделско производство (се 
оставаат за угар во плодоред), со исклучок на површините на кои угарот се применува 
повеќе од една година на иста површина.

-Висината на директните плаќања изнесува 3.500 денари по хектар.
4) За директни плаќања за преработка на органски производи и органски производи во 

преод од домашно потекло (вклучително за доработка и пакување на самоникнати видови 
со органско потекло)

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во 
Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои имаат произведено преработки 
од примарни земјоделски органски производи или производи во преод од домашно 
потекло или пак имаат извршено доработка и пакување на самоникнати видови со 
органско потекло и истите ги имаат продадено. 

- Висината на директните плаќања изнесува 2% од вредноста на произведените и 
продадени производи со максимален износ до 150.000,00 денари по оператор.

5) За директни плаќања за трговија или извоз на свежи и преработени органски 
производи и органски производи во преод од домашно потекло

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во 
Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои вршат трговија или извоз на 
свежи и преработени органски производи и органски производи во преод од домашно 
потекло. 

- Висината на директните плаќања изнесува 5% од вредноста на продадени/извезени 
производи со максимален износ до 150.000,00 денари по оператор.

6) За посебни директни плаќања за стручна контрола и сертификација
- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во 

Регистарот на откупувачи  на земјоделски производи од областа на органското 
земјоделско производство кои имаат добиено сертификат од овластено тело во 2014 
година. 
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- Висината на директните плаќања изнесува 50% од трошоците за добиен сертификат 
издаден од овластено тело во 2014 година.

7) За посебни директни плаќања за анализа на својства на почва и производ кај 
земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски, педолошки или анализи на 
остатоци од пестициди, тешки метали и др. материи на почва и во органски производи во 
2014 година

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во 
Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои имаат извршени агрохемиски, 
педолошки или анализи на остатоци од пестициди, тешки метали и др. материи на почва и 
во органски производи во 2014 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 70% од трошоците за анализа без ДДВ, но 
не повеќе од 9.000,00 денари по земјоделско стопанство.

(5) Утврдениот минимум површина земјоделско земјиште и број на минимум грла 
добиток вклучително и минимум  пчелни семејства во оваа уредба се намалува за 50% и 
тоа:

-За земјоделски стопанства кај кои сите пријавени парцели се наоѓаат на надморска 
висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на земјишни парцели 
и се применува за подмерките од став (2) точки: 1), 5), 8) и 10) од овој член.

-За земјоделски стопанства кај кои сите пријавени одгледувалишта се регистрирани во 
населени места со надморска висина поголема од 700 метри или со број на жители помал 
од 100 и се применуваат за подмерките од став (3) точки: 1), 8), 11), 13) и 19) од овој член.

(6) Корисници на директни плаќања се земјоделски стопанства кои ги исполнуваат 
барањата пропишани согласно Правилникот на Листата на посебни минимални услови за 
добра земјоделска пракса и заштита на животната средина („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.43/13).

Член 3
Начин на директни плаќања

(1) Директните плаќања во земјоделството за 2014 година ќе се извршуваат според 
поднесени барања за финансиска поддршка и рокови за поднесување на барањата со 
исклучок на подмерката од член 2 став (2) точка 11) од оваа уредба.

(2) Реализацијата на подмерката од член 2 став (2) точка 11) ќе се врши според списоци 
за откупени количини на суров тутун од реколта 2013 година доставени до Агенцијата за 
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, најдоцна до 31.03.2014 
година од страна на правни лица регистрирани во Регистарот на откупувачи на тутун.  

(3) Административните проверки и контроли потребни за реализација на директните 
плаќања се вршат врз основа на податоци евидентирани во Единствениот регистар на 
земјоделски стопанства.

(4) Спроведување на мерките за директни плаќања по површина се врши врз основа на 
барања кои треба да содржат податоци за површината на катастарските парцели 
евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанстванајдоцна до 15 март 
2014 година. Максималната дозволена површина на катастарските парцели за кои се 
поднесува барање дополнително е ограничена со површината  евидентирана во Системот 
за идентификација на земјишните парцели со утврдена употреба на земјоделско земјиште 
на земјоделското стопанство со состојба на 15 март 2014 година.

(5) Спроведување на мерките на директните плаќања во поглед на утврдување на 
бројната состојба на говеда, овци, кози и презимени пчелни семејства се вршат врз основа 
на податоци од Регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни на 
денот на поднесување на барањето, а утврдување на бројна состојба на маторици, ноеви и 
полжави врз основа на потврди издадени од регистрирани ветеринарни друштва.



Службен весник на РМ, бр. 10 од 20.01.2014 година

11 од 16

(6) Спроведување на подмерките на директните плаќања од член 2 став (3) точки 3) и 
10) на оваа уредба, во поглед на утврдување на бројната состојба на говеда и овци се 
вршат врз основа на податоци од Матичната книга на Признатата организација на 
одгледувачи,потврдени од Призната организација на одгледувачи, а заверени од вршител 
на јавна услуга за спроведување на мерки и активности од Заедничката Основна Програма 
за Одгледување на Добиток (ЗОПОД).

(7) Спроведување на подмерката на директни плаќања од член 2 став (3) точка 22) на 
оваа уредба се врши врз основа на податоци од педигрето издадено од Кинолошки Сојуз 
на Република Македонија.

Член 4
Рокови за поднесување на барања

Крајните рокови за поднесување на барањата од член 3 на оваа уредба по одделни 
подмерки од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2014 година се 
следни:

1. До 31 мај 2014 година за подмерките од член 2 став (2) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 
10), 11), 12), 13), 14), 15), член 2 став (3) точки 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 
14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22) и член 2 став (4) точки 1), 2) и 3) од оваа уредба.

2. До 30 ноември 2014 година за подмерките од член 2 став (2) точки: 7) и 9), член 2 
став (4) точки 4) 5), 6) и 7) од оваа уредба.

3. За подмерката од член 2 став (3) точка 4) од оваа уредба крајните рокови за 
поднесување на барања се според следните периоди:

-до 30 април 2014 година за продадено млеко во период од 1 октомври 2013 година до 
31 декември 2013 година,

-до 15 јуни 2014 година за продадено млеко во период од 1 јануари 2014 година до 31 
април 2014 година

-до 5 ноември 2014 година за продадено млеко во период од 1 мај 2014 година до 30 
септември 2014 година.

Член 5
Правните лица кои се занимаваат со откуп, преработка и трговија на примарни 

земјоделски производи и услуги за колење, потребните податоци за реализирање на 
директните плаќања согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 
2014 година, на барање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој ги доставуваат во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето. 

Член 6
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10714/1-13 Претседател на Владата
8 јануари 2014 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
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