Службен весник на РМ, бр. 27 од 15.2.2016 година

20160270731
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 и 11/16), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 10.2.2016 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) во членот 2 став (2) во табелата во
подмерката 1.1. алинејата 3 се менува и гласи:
„-Висината на директните плаќања за пченица, јачмен, пченка, ориз, тритикале, соја,
сончоглед, маслодајна репка, афион, памук, граор, еспарзета, добиточен грашок и луцерка
изнесува 12.000,00 денари по хектар, со задолжителна употреба на сертифициран
семенски материјал според минимално употребената количина на семе по хектар.
Табелата за минимално употребената количина на семе по хектар е дадена во Прилог 1 кој
е составен дел на оваа уредба;“.
Во подмерката 1.2. во алинејата 1 по зборот „засеани“ се додаваат зборовите „со
сертифициран семенски материјал“.
Во подмерката 1.4 во алинејата 2 по сврзникот „за“ се додаваат зборовите „засеани
површини со сертифициран семенски материјал од“.
Во алинејата 3 зборовите „без примена на систем за наводнување“ се заменуваат со
зборовите „ на останатите површини“.
Во подмерката 1.5. во алинеите 1 и 3 зборовите „култивирани произведени ароматични
и зачински растенија“ се заменуваат со зборовите „засеани култивирани лековити,
ароматични и зачински растенија и за одржување на повеќегодишни култивирани
лековити, ароматични и зачински растенија“.
По алинејата 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:
„- Листата на засеани култивирани лековити, ароматични и зачински растенија кои се
предмет на директни плаќања за алинеја 3 од оваа подмерка е дадена во Прилог 2 кој е
составен дел на оваа уредба. Листата на повеќегодишни култивирани лековити,
ароматични и зачински растенија кои се предмет на директни плаќања за алинеја 3 од оваа
подмерка е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на оваа уредба.“.
Во подмерката 1.8. алинејата 2 се менува и гласи:
„-Декоративните и брзорастечките садници кои се предмет на директни плаќања за оваа
подмерка е дадена во Табела на декоративни и брзорастечки садници во Прилог 4 кој е
составен дел на оваа уредба;“.
Во подмерката 1.9.во алинеја 1 по зборот „стопанства“ се додаваат зборовите „и не
поднеле барање за користење на средства за подигање на нови површини со овошни
насади за истите катастарски парцели по Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2016 година;“.
Алинејата 2 се менува и гласи:
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„- Прифатлив минимален број на овошки по хектар за секој овошен вид одделно е
даден во Табела за минимален број на овошки по хектар за постоечки производни овошни
насади по овошни видови во Прилог 5 кој е составен дел на оваа уредба;“.
Во алинејата 4 по зборот „јаболко“ се додаваат зборовите „праска, кајсија, цреша“.
По подмерката 1.16. се додава нова подмерка 1.17. која гласи:
1.17.

Директни
плаќања
за
производство на млади
растенија од цвеќе во
инвитро услови

-Корисници на оваа подмерка се земјоделски
стопанства запишани во Регистар на снабдувачи
на саден материјал кои имаат произведено и
продадено младо растение од родот Орхидеи
вид Phalaenopsis во инвитро услови во период од
1 јануари до 15 мај 2016 година;
-Висината на директните плаќања изнесува
70,00 денари по продадено младо растение кое е
произведено
во
инвитро
услови
со
микроразмножување и користење на хранливи
агарски подлоги кои имаат желатинска
структура во санитарно-исправни услови
-Максимален број на млади растенија е 88.000
по корисник

Во подмерката 1.18 во алинеја 1 зборовите „сите нивни производни капацитети“ се
заменуваат со зборовите „сите евидентирани парцели во Единствениот регистар на
земјоделски стопанства“.
Во ставот (3) во табелата во подмерката 2.15. во алинејата 1 зборовите „произведени во
Република Македонија“ се бришат.
Во алинејата 3 бројот „120“ се заменува со бројот „121“.
Во ставот (4) точка 1) во алинејата 1 по бројот „1.5.“ се додава бројот „1.7.“.
Во алинејата 3 по бројот „1.4.“ се додава бројот „1.5.“.
Во алинејата 5 по бројот „2.5.“ се додава бројот „2.6.“.
Точката 2) се менува и гласи:
„За дополнителни директни плаќања 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 став (2) на овој член во подмерки 1.3., 1.4., 1.8., 1.13., 1.14., 1.15. и 1.16..
- Висината на директните плаќања се зголемува за 50% во однос на директните плаќања
предвидени во став (2) на овој член во подмерка 1.1. алинеја 3 и во ставот (3) на овој член
во подмерките 2.1., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.10., 2.11., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19.,
2.20., 2.21., 2.22., 2.23. и 2.25..
- Висината на директните плаќања се зголемува за 70% во однос на директните плаќања
предвидени во став (2) на овој член во подмерки 1.1 алинеја 4, 1.7., 1.9., 1.10. и 1.11. 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%.
- Висината на директните плаќања се зголемува за 100% во однос на директните
плаќања предвидени во ставот (2) на овој член во подмерки 1.5. и 1.6.“.
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Член 2
Во членот 3 ставот (3) се брише.
Ставовите (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7) и (8).
По ставот (10) кој станува став (9) се додаваат 10 нови става(10), (11), (12), (13), (14),
(15), (16), (17), (18) и (19) кои гласат:
„(10) Кога барателот ги нема намирено финансиските обврски кон Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавното претпријатие за стопанисување со
пасишта по основ на користење на пасишта во државна сопственост и подружниците на
Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија по основ на неплатен
воден надоместок ќе се овозможи меѓусебно пребивање на ненамирените финансиски
обврски со одобрениот износ на финансиска поддршка, по претходна согласност на
барателот со поднесена изјава заверена на нотар дека е согласен ненамирените обврски да
се пребијат со одобрената финансиска поддршка.
(11) Изјавата од став (10) на овој член барателот е должен да ја достави до Агенцијата
за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во рок од 20 дена од денот
на доставување на известувањето за ненамирени финансиски обврски од став (10) на овој
член од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот
развој.
(12) Во случај кога барателот нема да достави согласност во рокот од став (11) од овој
член, на истиот не му се исплаќа одобрениот износ на финансиска поддршка.
(13) Доколку одобрениот износ на финансиска поддршка на корисникот не е доволна за
подмирување на сите обврски на корисникот утврдени во став (10) од оваа уредба,
подмирувањето на обврските се врши по следниот редослед:
1. неплатена закупнина за користење на државно земјоделско земјиште,
2. склучени договори за користење на средства од компензациони фондови од странска
помош за кои е надлежно Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
3. обврски по однос на неплатен воден надомест и
4. неплатен надоместок за користење на државни пасишта.
(14) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство доставува до
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој податоци за
ненамирени финансиски обврски со состојба на 15 јануари 2016 година за следните
основи:
- неплатена закупнина за користење на државно земјоделско земјиште и
- склучени договори за користење на средства од компензациони фондови од странска
помош за кои е надлежно Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
(15) Подружниците на Акционерско друштво Водостопанство на Република
Македонија доставуваат до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој податоци за ненамирени финансиски обврски со состојба на 15 јануари
2016 година по основ за неплатен воден надоместок.
(16) Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта доставува до Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој податоци за ненамирени
финансиски обврски со состојба на 15 јануари 2016 година за неплатен надоместок за
користење на државни пасишта.
(17) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавното
претпријатие за стопанисување со пасишта и подружниците на Акционерско друштво
Водостопанство на Република Македонија податоците од ставовите (14), (15) и (16) на
овој член ги доставуваат до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој по електронски пат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на
оваа уредба.
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(18) Ажурирањето на внесените податоци врз основа на извршена уплата и/или
технички грешки при пријавувањето на податоците за ненамирени финансиски обврски ќе
го вршат Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Јавното
претпријатие за стопанисување со пасишта и подружниците на Акционерско друштво
Водостопанство на Република Македонија.
(19) Податоците од ставовите (15), (16) и (17) од овој член кои ги доставуваат
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавното претпријатие за
стопанисување со пасишта и подружниците на Акционерско друштво Водостопанство на
Република Македонија до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој треба да ги содржат видот на обврската, висината на обврската (главен
долг и камата), основот од кој произлегува обврската, податоци за должникот (име и
презиме/назив, ЕМБГ/ЕМБС), податоци за сметка на субјектот на која треба да се изврши
исплатата на обврската и истите треба да бидат целосни, комплетни и валидни за да се
сметаат за основ за вршење на пребивање.“.
Член 3
Во член 4 во точката 1. бројот „1.2.“ се брише.
По точката 1. се додава нова точка 2. која гласи:
„2.До 31 октомври 2016 година за подмерка 1.2. од оваа уредба.“.
Точките 2., 3. и 4. стануваат точки 3., 4. и 5..
Член 4
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во,,Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 42-1463/1
10 февруари 2016 година
Скопје

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

Прилог 1
Табела за минимално употребени количини семе
по хектар
Вид
Пченица
Јачмен
Тритикале
Рж
Овес
Ориз
Пченка
Сирак

Минимална употребена количина на семе во кг./ха
180
160
180
180
120
170
15
10
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Прилог 2
Листа на засеани култивирани лековити,
ароматични и зачински растенија
1. Valeriana officinalis – мачкина трева (валеријанa)
2. Inula helenium L. – оман (голем корен, волско око)
3. Ocimum basilicum L – босилек
4. Trigonella foenumgraecum L – грчко семе (пискавица, сминдух)
5. Angelica archangelica L. - ангелика
6. Digitalis lanata Ehrh. – волнест напрсток (бесник)
7. Chamomilla recutita L. /Matricaria chamomilla - камилица
8. Centaurea cyanus L. – синчец
9. Silybum marianum L. – (сикавица, дива артичока, бадељ)
10. Petroselinum crispum Mill. - магдонос
11. Calendula officialis L. - невен
12. Achilea millefolium L. – ајдучка трева
13. Echinacea purpurea ( angustiflia ) – сончев шешир
14. Plangato lanceolata L. – теснолистен тегавец
15. Hissopus officinalis L. - изоп
16. Pimpinella anisum L. - анасон
17. Foeniculum vulgare var. dulce Mill. – сладок анасон (феникулум)
18. Arnica montana - арника
19. Urtica dioica L. - коприва
20. Gentiana lutea L. - линцура
21. Verbascum phlomolides и Verbascum densiflorum – лопен
22. Malva silvestris L. – црн слез (див слез, голем слез)
23. Althaea officinalis L.– бел слез
24. Saturea hortensis (montana) L.– чубрица
25. Anetum graveolens L. - копар
26. Artemisia dracunculus– естрагон,
27. Coriandrum sativum L. – кориандер
28. Sinapsis alba L. – бел синап
29. Artemisia absinthium L. – пелин (бел пелин, питом пелин)
30.Cuminum cyminum L. –кумин
31. Carum carvi L -ким
32. Laurus nobilis L.-ловор
Прилог 3
Листа на повеќегодишни култивирани лековити, ароматични и зачински растенија
1. Lavandula angustifolia L. - лаванда
2. Melissa officinalis L. – маточина (пчелина трeва, лимон трева)
3. Mentha piperitae L - нане
4. Salvia officinalis L. - жалфија
5. Hipericum perforatum L. - кантарион
6. Majorana hortensis (Оriganum majorana ) L. – мајоран
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7. Thymus vilgaris L. - тимјан
8. Thymus serpyllum L.-мајчина душичка
9.Rosmarinus officinalis L.-рузмарин
10. Оriganum vulgare - оригано
11.Helichrusum italicum - смиље
12. Galeopsistetrahit L. - конопица
Прилог 4
Табела на декоративни и брзорастечки садници
Р. Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Брзорастечки растенија
1
2
3

Декоративни садници
Cerdus spp.
Chamaecyparis law. allumi
Chamaecypariselwodi
Chamaecyparis law. columnaris
Cupressus spp.
Criptomeria japonica
Juniperusretinospora
Juniperus com hibernika
Juniperushorizontalis
Juniperusskyrocel
Juniperus chin. blue variety
Pinusmugo
Pinus spp.
Piceapungens
Piceaexcelsa
Sequoin gigantean
Taxus spp.
Thuja occ. plicata
Thuja occ. rozentalie
Thuja occ. wudvordii
Thuja occ. reingold
Thuja occ. plicata
Thuja occ. berkman
Thuja occ. Smaragd
Paulownia
Paulownia Elongata
Paulownia Tomentoza
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Прилог 5
Табела за минимален број на овошки - садници по хектар за постоечки производни
овошни насади по овошни видови
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Овошен вид
јаболка
круши
дуњи
мушмула
слива
праски
кајсија
цреши
вишна
орев
бадем
лешник
питом костен
актинидија (киви)
маслинка
калинка
јапонско јаболко
смоква
аронија
боровинка
шип
рибизла
малина
капина
јагода
гоџи бери

Прифатливиот број
на садници
по хектар е над
400
330
500
550
330
330
400
240
500
70
330
270
200
550
330
620
330
500
1400
2200
1660
3330
8000
1250
31000
2500
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