Службен весник на РМ, бр. 68 од 6.04.2016 година

20160681950
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, 106/13, 177/14,
25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16 и 53/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 5.4.2016 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 2016 ГОДИНА
Член 1 Во Уредбата за поблиските критериуми
за директните плаќања, корисниците на
средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.2/16, 27/16 и 50/16) во членот 2 по став
(2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Поблиските критериуми од дел I мерка број 1-а. од Програмата за финансиска
поддршка во земјоделството за 2016 година се следни:
1-а.

Директни плаќања за откупена
пченица од реколта 2015 од
домашно производство

-Корисници на оваа подмерка се правни лицаоткупувачи на пченица запишани во
регистарот на откупувачи на земјоделски
производи кои извршиле откуп и исплата на
пченица од реколта 2015 година од домашно
производство врз основа на договори за откуп
согласно член 32 од Законот за земјоделство и
рурален развој склучени со земјоделски
стопанства, -директните плаќања се
однесуваат на
реализираниот откуп на домашна меркантилна
пченица заклучно со 31.12.2015 година; Висината на директните плаќања изнесува
1,00 денари по килограм откупена пченица од
домашно производство.

Ставовите (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (4), (5), (6), (7) и (8).
Член 2 Во членот
3 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Спроведување на мерката 1-а. од член 2 став (3) од оваа уредба се врши врз основа
на следните податоци:
- списоци доставени од правните лица-откупувачи на пченица за откупени и исплатени
количини на пченица од реколта 2015 заклучно со 31.12.2015 година и
- склучени договори за откуп и/или договори за компензација, кантарски белешки и
фактури за извршена исплата/компензација.“.
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Ставовите (3), (4), (5), (6), (7), (8),(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) и (19)
стануваат ставови (4), (5), (6), (7),(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19)
и (20).
Член 3 Во членот 4 во точка 1. зборовите „До 31
мај 2016 година“ се заменуваат со зборовите
„До 30 јуни 2016 година“.
Во точката 4. алинеја 1 зборовите „до 30 април 2016 година“ се заменуваат со
зборовите „до 16 мај 2016 година“.
Во точката 5 по бројот „1.17.“ се додаваат зборовите „и 1-а.“.
Член 4 Оваа уредба влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 42-3035/1
5 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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