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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, 126/2012, 15/2013, 69/2013 и 
106/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 2.12.2014 година, 
донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА 

СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ 
ПЛАЌАЊА ЗА 2014 ГОДИНА

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

средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2014 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.10/14 и 143/14) во членот 2 став (2) точка 
8) во алинеја 4 бројот „1.000“ се заменува со бројот „999“.

Во алинеја 5 по зборовите „јаболкови насади со број на садници од 400 до 999 по 
хектар“ се додаваат зборовите „круша со број на садници од 330 до 1000 садници по 
хектар, вишна со број на садници од 500 до 1000 садници по хектар, актинидија со број на 
садници од 550 до 1000 садници по хектар, праска со број на садници од 330 до 599 
садници по хектар, кајсија со број на садници од 400 до 599 садници по хектар и цреша  со 
број на садници од 240 до 599 садници по хектар“.

Во точката 4) по алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:
„-Корисници на оваа подмерка се и 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) за 
произведеното млеко за период од октомври 2013 година до септември 2014 година, за 
потребите на сопствениот преработувачки капацитет запишан во регистарот на 
откупувачи на земјоделски производи; “.

Во точка 14) во алинејата 2 зборовите „од 3-5.000 грла“ се заменуваат со зборовите  „од 
5-5.000 грла“ и бројот „5.0001“ се заменува со бројот „5.001“.

Во ставот (4) воведната реченица се менува и гласи:
„Поблиските критериуми за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени 

можности за производство од дел II, код на мерка 211 и за органското производство од дел 
II, код на мерка 215 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој  за 2014 
година, како и висината на директните плаќања се следни:“.

Во ставот (4) точка 1) алинеја 1 по точката „11)“ се додава точката „12).  

Член 2
Во членот 3 во ставот (4) по втората реченица се додава нова реченица која гласи:
„При контролата на самото место утврдувањето на големината на површината на 

декларираната култура се врши на целокупната парцела евидентирана во Системот за 
идентификација на земјишни парцели (СИЗП) и за сите СИЗП парцели, кои како подлога 
целосно или делумно ги имаат катастарските парцели евидентирани во Единствениот 
регистар на земјоделски стопанства и кои се наведени во барањето.“
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Член 3
Во членот 4 став (1) во точка (1), по зборовите „член 2 став (2) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 

8), 10)“ точката „11)“ се брише.

Член 4
Барањата за директни плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко 

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) за произведеното млеко за период од октомври 2013 
година до септември 2014 година, за  потребите на сопствениот преработувачки капацитет 
запишан во регистарот на откупувачи на земјоделски производи,  можат да ги поднесуваат 
од денот на влегувањето во сила на оваа уредба до 15 декември 2014 година.

Член 5
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9613/1 Заменик на претседателот 
2 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.


