„Службен весник на РМ“ бр. 37 од 19.03.2008 година

20080370584
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 33 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија
за 2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 160/2007), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 11.03.2008 година, донесе
ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2008 ГОДИНА
I
1. Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 30/08) во делот VII називот на мерката „Надомест за
осигурување во примарното земјоделско производство“ и критериумите од точката 6.4. се
заменуваат со:

6.4.

Надомест за осигурување од
основни ризици на елементарни
непогоди
во
примарното
земјоделско производство во
2008 година за културите
(пченица, јачмен, пченка, грозје,
тутун,
домати,
пиперка,
краставица, бостан, јаболки и
праски)

Критериум
-Осигурано
примарно
земјоделско производство
во 2008 година од основни
ризици на елементарни
непогоди
Корисници
Физички и правни лица кои
располагаат со следните
максимални капацитети:
а) лозови насади до 20 ха,
б) градинарски култури
пиперка,
(домати,
краставица и бостан) до 50
ха од секоја култура
одделно
в) овошни насади (јаболки и
праски) до 10 ха од секој
вид одделно
- За културите пченица,
јачмен, пченка и тутун нема
ограничување
на
максималните капацитети.
Висината на поддршката
30% од вредноста на
полисата

70.000,000

2. Во делот IX по ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8 кои гласат:
„Исплатата на средствата од оваа програма за дел VII точка 6.4. се врши на
осигурителните компании во корист на земјоделските производители кои го осигурале
своето производство и тоа во висина од 30% од вредноста на полисата.“
„Ставовите 7, 8 и 9 стануваат 9, 10 и 11“.
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II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 19-1656/1
11 март 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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