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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, 106/13, 177/14,
25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 30.1.2018 година, донесе
УРЕДБА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА,
КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ
НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2018 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
2018 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 2018 година.
(2) Поблиските критериуми во растителното производство од дел II од Програмата за
финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година по површина земјоделско
земјиште, единица земјоделски производ и висината на директните плаќања во зависност
од видот на културата се следни:
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(3) Поблиските критериуми во сточарското производство од дел III од Програмата
за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година по грло добиток и висината
на директните плаќања во зависност од видот на добитокот се следни:
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(4) 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 214 и 215 од Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2018 година, 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 1.1.,
1.2, 1.3., 1.4., 1.5., 1.7., 1.9., 1.10. и 1.12. од став (2) и подмерките 2.1., 2.4., 2.6., 2.7., 2.9.,
2.11., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17. и 2.18.. од став (3) 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 кај сите пријавени
парцели кои се наоѓаат на надморска висина поголема од 700 метри согласно Системот за
идентификација на земјишни парцели за подмерките 1.1., 1.2., 1.3., 1.4, 1.5, 1.9. и 1.12. од
став (2) од овој член.
-директни плаќања по единица земјоделски производ од растително потекло кој е
произведен на земјоделско земјиште кај сите пријавени парцели кои се наоѓаат на
надморска висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на
земјишни парцели за подмерки 1.7. и 1.10. од став (2) и точка 4) од овој став.
-директни плаќања по грло добиток, несилка и пчелно семејство за регистрирани
одгледувалишта во населени места со надморска висина поголема од 700 метри или со
број на жители помал од 100 за подмерките 2.1., 2.4., 2.6., 2.7., 2.9., 2.11., 2.13., 2.14., 2.15.,
2.16., 2.17. и 2.18. од став (3) од овој член.
2) 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 подмерките 1.3., 1.4., 1.8., 1.15., 1.16., 1.17. и 1.18 од став (2) на овој член.
- Висината на директните плаќања се зголемува за 50% во однос на директните плаќања
предвидени во подмерка 1.1. од став (2) алинеја 3 на овој член и подмерките 2.1., 2.4., 2.7.,
2.9., 2.11., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16. и 2.18 од ставот (3) на овој член.
- Висината на директните плаќања се зголемува за 70% во однос на директните плаќања
предвидени во подмерките 1.9., 1.10., 1.11., 1.12. и 1.13. од став (2) 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%.
- Висината на директните плаќања се зголемува за 100% во однос на директните
плаќања предвидени во подмерките 1.5. и 1.6 од ставот (2) на овој член.
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.
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- 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 150.000денари 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 2018
година.
- Висината на директните плаќања изнесува 50% од трошоците за добиен сертификат
издаден од овластено тело во 2018 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
2018 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 2018 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 70% од трошоците за анализа без данок на
додадена вредност, но не повеќе од 9.000 денари по земјоделско стопанство.
8) Директни плаќања за грла говеда од автохтона раса Буша.
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда од
расата Буша и имаат најмалку пет 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 2017 година да ги спроведувале мерките и активностите од
одгледувачката Програма на Признатата организација на одгледувачи на говеда од расата
Буша;
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-Висината на директните плаќања изнесува 2.000 денари и се исплаќа за уматичено
грло говедо од расата Буша и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2018 година.
9) Директни плаќања за грла овци од автохтона раса Праменка (Овчеполка,
Шарпланинска и Каракачанска)
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои се одгледувачи на овци
од расата Праменка (Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска) и имаат минимум 50
уматичени грла овци од расата Праменка (Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска),
обележани и евидентирани во Регистарот на одгледувалишта на овци и запишани во
матична книга на Призната организација на одгледувачи на овци од расата Праменка
(Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска) на денот на поднесувањето на барањето;
-Земјоделските стопанства да се членови на Призната организација на одгледувачи на
овци од расата Праменка (Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска) и во 2017 година да
ги спроведувале мерките и активностите од одгледувачката Програма на Призната
организација на одгледувачи на овци од расата Праменка (Овчеполка, Шарпланинска и
Каракачанска);
-Висината на директните плаќања изнесува 550 денари по грло и се исплаќа за
уматичено грло овца и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2018 година.
10) Директни плаќања за грла кози од автохтона раса Балканска коза.
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои се одгледувачи на кози
од расата Балканска коза и имаат минимум 50 уматичени грла кози од расата Балканска
коза, обележани и евидентирани во Регистарот на одгледувалишта на овци и кози и
запишани во матична книга на Призната организација на одгледувачи на кози од расата
Балканска коза на денот на поднесувањето на барањето;
-Земјоделските стопанства да се членови на Призната организација на одгледувачи на
кози од расата Балканска коза и во 2017 година да ги спроведувале мерките и
активностите од одгледувачката Програма на Призната организација на одгледувачи на
кози од расата Балканска коза;
-Висината на директните плаќања изнесува 550 денари по грло и се исплаќа за
уматичено грло кози и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2018 година.
11) 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 најмалку 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 седум пријавени кучиња по земјоделско стопанство;
-Висината на директните плаќања изнесува 3.000 денари по куче и се исплаќа за куче
од расата Шарпланинец кое е на возраст над шест месеци на 30.09.2018 година.
12) Директни плаќања за грла говеда од родот Бивол.
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда од
раса Бивол, ги имаат обележано и евидентирано во Регистарот на одгледувалишта на
говеда и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2018 година;
-Висината на директните плаќања изнесува 4.500 денари по грло.
(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 1.1., 1.5., 1.9. и 1.12. од став (2) од овој член.
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-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 2.7. и 2.9. од став (3) на овој член, со исклучок на
подмерка 2.13. од став (3) од овој член за која утврдениот минимум е 2 грла и подмерка
2.18. од став (3) од овој член за која утврдениот минимум е 15 пчелни семејства.
(6) Корисници на директни плаќања се земјоделски стопанства кои ги исполнуваат
барањата согласно Правилникот за Листа на посебни минимални услови за добра
земјоделска пракса и заштита на животната средина.
(7) Во случај на несообразност со задолжителните барања или условите и посебните
минимални услови за вкрстена сообразност од членот 49 на Законот за земјоделство и
рурален развој, намалувањата или исклучувањата на корисниците од директните плаќања
ќе се врши согласно член 57 од Законот за земјоделство и рурален развој.
Член 3
Начин на директни плаќања
(1) Директните плаќања во земјоделството за 2018 година ќе се извршуваат според
поднесени барања за финансиска поддршка и рокови за поднесување на барањата со
исклучок на подмерката 1.14. од член 2 став (2) од оваа уредба.
(2) Реализацијата на подмерката 1.14. од член 2 став (2) од оваа уредба ќе се врши
според податоци за откупени количини необработен тутун од реколта 2017 година,
внесени во Електронскиот систем за евиденција на тутун (ИСЕТ) најдоцна до 31.03.2018
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 стопанства. 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.
Административните проверки се вршат врз основа на податоците за површината на
катастарските парцели евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства
со состојба на 15 март 2018 година и со податоците за површините евидентирани во
Системот за идентификација на земјишните парцели со состојба на 15 март 2018 година.
При контролата на самото место утврдувањето на големината на површината на
декларираната култура се врши на целокупната парцела евидентирана во Системот за
идентификација на земјишните (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.
(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 и
несилки врз основа на потврди издадени од регистрирани ветеринарни друштва.
(6) Спроведување на директните плаќања за подмерката 2.12. од член 2 став (3) на оваа
уредба, во поглед на утврдување на бројната состојба на уматичени грла – маторици се
врши врз основа на податоци од Матичната книга на Признатата организација на
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одгледувачи на свињи запишана во Регистарот на Признати организации на одгледувачи
на добиток, потврдени од Признатата организација на одгледувачи на свињи, 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 2.15. од член 2 став (3) на оваа уредба се врши врз
основа на:
- влезен ветеринарен документ издаден од официјален ветринар на граничен премин и
ветеринарен здравствен сертификат издаден од надлежни служби на земјата на потекло
при увоз на несилки и
- документ за движење на животните издаден од страна на овластено ветеринарно
друштво за несилките продадени на територијата на Република Македонија, како и за
несилките одгледани од еднодневни пилиња на самото стопанство при нивно префрлање
од објект за одгледување на јарки во објект за одгледување на кокошки несилки.
(8) Спроведување на подмерката 2.19. од член 2 став (3) на оваа уредба се врши врз
основа на податоци од Регистарот на одгледувалишта на пчели во Агенцијата за храна и
ветеринарство, Регистарот на одобрени институции– Одгледувалишта на пчелни матици
во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и податоци потврдени од
вршителот на јавна услуга за спроведување на мерки и активности од Заедничката
Основна Програма за Одгледување на Добиток (ЗОПОД).
(9) 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
набарателот со поднесена изјава заверена на нотар дека е согласен ненамирените обврски
да се пребијат со одобрената финансиска поддршка.
(10) 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.
(11) Во случај кога барателот нема да достави согласност во рокот од став (10) од овој
член, на истиот не му се исплаќа одобрениот износ на финансиска поддршка.
(12) 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.
(13) 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 2018 година за следните
основи:
- неплатена закупнина за користење на државно земјоделско земјиште и
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-склучени договори за користење на средства од компензациони фондови од странска
помош за кои е надлежно Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
(14) 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
2018 година по основ за неплатен воден надоместок.
(15) 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 2018 година за неплатен надоместок за
користење на државни пасишта.
(16) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавното
претпријатие за стопанисување со пасишта и подружниците на Акционерско друштво
Водостопанство на Република Македонија податоците од ставовите (13), (14) и (15) наовој
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
наоваа уредба.
(17) 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.
(18) Податоците од ставовите (14), (15) и (16) 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.
(19) Спроведувањето на директните плаќања од точките 8), 9) и 10) од член 2 став (4) на
оваа уредба, во поглед на утврдување на бројната состојба на говеда, овци и кози се вршат
врз основа на податоци од Матичната книга на Признатата 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).
(20) Спроведување на директните плаќања точка 11) од член 2 став (4) на оваа уредба
се врши врз основа на податоци од педигрето издадено од Кинолошки сојуз на Република
Македонија.
(21) Спроведување на директните плаќања точка 12) од член 2 став (4) на оваа уредба
се врши врз основа на податоци добиени од Регистарот на одгледувалишта на животни.
(22) Вкупниот максимален износ на директни плаќања по корисник пресметан во
зависност од големината на површината на земјоделско земјиште, единицата земјоделски
производ и бројот на грла добиток од подмерките од оваа уредба не може да биде поголем
од 18.450.000 денари по корисник.
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 2018 година се
следни:
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1. До 15 мај 2018 година за следните подмерки: 1.1., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9.,1.11.,
1.12., 1.13., 1.14., 1.15, 1.16., 1.17. и 1.18. од член 2 став (2), подмерки: 2.1., 2.2., 2.4., 2.5.,
2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19. и 2.20. од член 2
став (3), точки: 1), 2), 3), 8), 9), 10), 11) и 12) од член 2 став (4) од оваа уредба.
2. До 31 октомври 2018 година за подмерка 1.2. од член 2 став (2) од оваа уредба.
3. До 25 декември 2018 година за подмерките 1.7. и 1.10. од член 2 став (2):, точките: 4),
5), 6) и 7) од член 2 став (4) од оваа уредба.
4. За подмерките 2.3. и 2.15. од член 2 став (3) од оваа уредба крајните рокови за
поднесување на барања се според следните периоди:
- до 16 мај 2018 година во период од 1 октомври 2017 година до 31 декември 2017
година,
- до 15 јуни 2018 година во период од 1 јануари 2018 година до 31 април 2018 година и
- до 5 ноември 2018 година во период од 1 мај 2018 година до 30 септември 2018
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
2018 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. 44-698/1
30 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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