Службен весник на РСМ, бр. 12 од 18.1.2021 година

20210120173
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 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, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 275/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 јануари 2021 година, донесе
УРЕДБА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА,
КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ
НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2021 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
2021 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 деловите II и III од
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година.
(2) Поблиските критериуми во растителното производство од дел II од Програмата за
финансиска поддршка во земјоделството за 2021 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 2021 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 став (1) код на мерки 211, 214 и 215 од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 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., 1.6., 1.7., 1.8. и 1.9 од ставот (2) од овој член и подмерките 2.1., 2.4., 2.6.,
2.7., 2.9., 2.11., 2.13., 2.14., 2.16. и 2.17. од ставот (3) од овој член,
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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:
а) 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, 1.7. и 1.9 од ставот
(2) од овој член,
б) 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 подмерките 1.6. и 1.8. од ставот (2) на овој член и точката 4) од овој
став,
в) директни плаќања по грло добиток 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., 2.16.
и 2.17. од ставот (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., 1.11., 1.12., 1.13. и 1.15. од ставот (2) на овој член,
- Висината на директните плаќања се зголемува за 50% во однос на директните плаќања
предвидени во подмерка 1.1. алинеи 3, 4, 5 и 7 од ставот (2) на овој член и висината на
директните плаќања се пресметува скалесто и тоа: од 0,5 ха до 50 ха 100%, од 50 ха до 100
ха 60% и над 100 ха 30% збирно за сите култури и во подмерките 2.1., 2.4., 2.7., 2.9., 2.11.,
2.13., 2.14., 2.15. и 2.17. од ставот (3) на овој член,
- Висината на директните плаќања се зголемува за 70% во однос на директните плаќања
предвидени во подмерките 1.7., 1.8. и 1.9. од ставот (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 1.4., 1.5. и 1.6. од ставот (2) на овој член. Во
подмерката 1.4. алинеја 4 висината на директните плаќања се пресметува скалесто и тоа:
од 0,2 ха до 10 ха 100%, од 10 ха до 50 ха 60%, од 50 ха до 100 ха 30% и над 100 ха 10%
збирно за сите градинарски култури,
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,
- 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,
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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 10% 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 150.000 денари 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 2021
година,
- Висината на директните плаќања изнесува 50% од трошоците за добиен сертификат
издаден од овластено тело во 2021 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 други материи на почва и во органски производи
во 2021 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 други материи на
почва и во органски производи во 2021 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 сопственици на минимум
пет грла говеда од расата Буша, кои ги имаат обележано и евидентирано во Регистарот на
одгледувалишта на говеда и да се инвентаризирани и карактеризирани од страна на
овластена институција за спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита
на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година и истите ќе ги
чуваат најмалку до 31.12.2021 година,
- Висината на директните плаќања изнесува 2.000 денари по грло,
9) Директни плаќања за грла овци од автохтона раса Праменка (Овчеполка и
Шарпланинска):
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства сопственици на минимум 50
грла овци од расата Праменка (Овчеполка и Шарпланинска), кои ги имаат обележано и
евидентирано во Регистарот на одгледувалишта на овци и да се инвентаризирани и
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карактеризирани од страна на овластена институција за спроведување на мерки и
активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од
2018 до 2024 година и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2021 година,
- Висината на директните плаќања изнесува 550 денари по грло,
10) Директни плаќања за грла кози од автохтона раса Балканска коза:
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства сопственици на минимум 50
грла кози од расата Балканска коза кои ги имаат обележано и евидентирано во Регистарот
на одгледувалишта на кози и да се инвентаризирани и карактеризирани од страна на
овластена институција за спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита
на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година и истите ќе ги
чуваат најмалку до 31.12.2021 година,
- Висината на директните плаќања изнесува 550 денари по грло,
11) Директни плаќања за одгледување на стопанско корисно автохтоно овчарско куче
шарпланинец и очарско куче караман:
- 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 и караман 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 и караман кое е на возраст над шест месеци на 30.09.2021 година,
12) Директни плаќања за грла говеда од раса 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 31.12.2021 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 9.000 денари по грло,
13) Директни плаќања за грла овци од автохтона раса Праменка (Каракачанска):
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства сопственици на минимум 10
грла овци од расата Праменка (Каракачанска), ги имаат обележано и евидентирано во
Регистарот на одгледувалишта на овци и да се инвентаризирани и карактеризирани од
страна на овластена институција за спроведување на мерки и активности од Програмата за
заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година и истите ќе
ги чуваат најмалку до 31.12.2021 година,
- Висината на директните плаќања изнесува 5.000 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 подмерки 1.1., 1.4., 1.7. и 1.9., од ставот (2) од овој член,
- 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 подмерки 2.7. и 2.9. од ставот (3) од овој член, со исклучок на
подмерка 2.13. од ставот (3) од овој член за која утврдениот минимум е 2 грла и подмерка
од ставот (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.
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(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.
(8) Корисниците на подмерката 1.16. ќе бидат исклучени од исполнување на условите и
барањата согласно Правилникот за листа на посебни минимални услови за добра
земјоделска пракса и заштита на животната средина.
Член 3
Начин на директни плаќања
(1) Директните плаќања во земјоделството за 2021 година ќе се извршуваат според
поднесени барања за финансиска поддршка и рокови за поднесување на барањата со
исклучок на подмерката 1.10. од членот 2 став (2) од оваа уредба и подмерката 2.3. од
членот 2 став (3) од оваа уредба.
(2) Реализацијата на подмерката 1.10. од членот 2 став (2) од оваа уредба ќе се врши
според податоци за откупени количини необработен тутун од реколта 2020 година,
внесени во Електронскиот систем за евиденција на тутун (ИСЕТ) од страна на правни
лица регистрирани во Регистарот на откупувачи на тутун.
(3) Реализацијата на подмерката 2.3. од членот 2 став (3) од оваа уредба ќе се врши
според податоци за откупени количини кравјо, овчо и козјо млеко за период од октомври
2020 година до септември 2021 година кои до Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој ќе ги доставуваат регистрираните откупувачите на
сурово млеко.
(4) Административните проверки и контроли потребни за реализација на директните
плаќања се вршат врз основа на податоци евидентирани во Единствениот регистар на
земјоделски стопанства.
(5) 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 2021 година и со податоците за површините евидентирани во
Системот за идентификација на земјишните парцели со состојба на 15 март 2021 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 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.
(6) Спроведување на подмерките на директните плаќања во поглед на утврдување на
бројната состојба на говеда, овци, кози, женски приплодни грла-маторици 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 врз основа на потврди издадени од регистрирани
ветеринарни друштва.
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(7) Спроведување на подмерката 2.12. од членот 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 одгледувачи на свињи
запишана во Регистарот на признати организации на одгледувачи на добиток, потврдени
од признатата организација на одгледувачи на свињи.
(8) Спроведување на подмерката 2.18. од членот 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.
(9) Кога барателот ги нема намирено финансиските обврски кон Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавното претпријатие за стопанисување со
пасишта - Скопје по основ на користење на пасишта во државна сопственост и
подружниците на Акционерско друштво Водостопанство на Република Северна
Македонија, Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола, Јавното претпријатие за
водостопанство Лисиче-Велес и Јавното претпријатие за извршување на водостопански
дејности Хидросистем „Злетовица“ - Пробиштип 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.
(10) Изјавата од ставот (9) 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 ставот (9) 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 ставот (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 доволен за
подмирување на сите обврски на корисникот утврдени во ставот (10) од овој член,
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 2021 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.
(14) Подружниците на Акционерско друштво Водостопанство на Република Северна
Македонија, Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола, Јавното претпријатие за
водостопанство Лисиче-Велес и Јавното претпријатие за извршување на водостопански
дејности Хидросистем „Злетовица“ - Пробиштип доставуваат до Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој податоци за ненамирени
финансиски обврски со состојба на 15 јануари 2021 година по основ за неплатен воден
надоместок.
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(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 2021 година за неплатен надоместок за
користење на државни пасишта.
(16) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавното
претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје и подружниците на Акционерско
друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, Јавното претпријатие
„Стрежево“ - Битола, Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес и Јавното
претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“ Пробиштип податоците од ставовите (13), (14) и (15) 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.
(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 - Скопје и подружниците на Акционерско
друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, Јавното претпријатие
„Стрежево“ - Битола, Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес и Јавното
претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“ Пробиштип.
(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 - Скопје и подружниците на Акционерско друштво
Водостопанство на Република Северна Македонија, Јавното претпријатие „Стрежево“ Битола, Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес и Јавното претпријатие за
извршување на водостопански дејсности Хидросистем „Злетовица“ - Пробиштип 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 членот 2 став (4) точките 8), 9) и 10 на
оваа уредба, во поглед на утврдување на бројната состојба на говеда, овци и кози се вршат
врз основа на податоци добиени од овластена институција за спроведување на мерки и
активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од
2018 до 2024 година.
(20) Спроведување на директните плаќања од членот 2 став (4) точка 11) на оваа
уредба се врши врз основа на податоци од педигрето издадено од Кинолошки сојуз на
Република Македонија.
(21) Спроведување на директните плаќања од членот 2 став (4) точка 12) на оваа уредба
се врши врз основа на податоци добиени од Регистарот на одгледувалишта на животни.
(22) Спроведувањето на директните плаќања од членот 2 став (4) точка 13) на оваа
уредба се врши врз основа на податоци добиени од овластена институција за
спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката
разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година.
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(23) 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.
(24) Спроведувањето на мерката 8 „Помош за поддршка на трошоците за набавка на
гориво за земјоделска механизација“ од дел IX од Програмата за финансиска поддршка во
земјоделството за 2021 година ќе се врши врз основа на податоци за големина на
земјоделска површина по вид на земјоделски производ пријавени во барањата за
финансиска поддршка во земјоделството во 2020 година, за директни плаќања по
обработливa земјоделска површина за сите поледелски култури освен тутунот, директни
плаќања по обработливa земјоделска површина за градинарско производство и цвеќе на
отворено и во пластеници, директни плаќања по обработлива површина за одржување на
постоечки овошни насади и директни плаќања по обработлива земјоделска површина за
одржување на постоечки лозови насади, при што висината на помошта за:
- пченица, јачмен, пченка,`рж, овес, ориз, тритикале, хељда, сирак и просо изнесува
1.250 денари по хектар;
- хмељ, лен, леќа, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна репка, добиточна репка, афион,
шеќерна репка, памук, граор, еспарзета, добиточен грашок и наут (слануток) и луцерка
изнесува 1.875 денари по хектар;
- домати, пипер, лубеница, диња, тиква, грав, боранија, грашок, компир, краставици,
корнишони, зелка, кељ, кромид, лук, праз, тиквички, зелена салата, брокула, спанаќ,
карфиол, модар патлиџан, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици, цвеќе,
култивирани лековити, ароматични и зачински растенија како и за лозови насади изнесува
3.750 денари по хектар;
- јаболко, круша, слива, праска, вишна, кајсија, цреша, јагода на отворено, малина,
капина и боровинка изнесува 4.666 денари по хектар;
- дуња, мушмула, актинија, маслинка, калинка, јапонско јаболко, смоква, аронија, шип,
рибизла, гоџи бери, бадем и лешник изнесува 3.333 денари по хектар и
- ореви и питоми костени изнесува 2.333 денари по хектар.
Доколку пресметаната висина на помош по земјоделско стопанство кое е со површина
од 0,1 до 1 хектар е помала од 500 денари висината на помошта ќе се исплати во износ од
500 денари по земјоделско стопанство.
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 2021 година се
следните:
1. До 31 мај 2021 година за подмерките 1.1., 1.3., 1.4., 1.5., 1.7., 1.9., 1.11., 1.12., 1.13.,
1.14, 1.15. и 1.16. од членот 2 став (2) од оваа уредба, подмерките 2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 2.6.,
2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.17., 2.18., 2.19. од членот 2 став (3) од оваа уредба и
точките 1), 2), 3), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) од членот 2 став (4) од оваа уредба.
2. До 31 октомври 2021 година за подмерката 1.2. од членот 2 став (2) од оваа уредба.
3. До 25 декември 2021 година за подмерките 1.6. и 1.8. од членот 2 став (2) од оваа
уредба и точките 4), 5), 6) и 7) од членот 2 став (4) од оваа уредба.
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4. За подмерките 2.14., 2.15. и 2.16. од членот 2 став (3) од оваа уредба крајниот рок за
поднесување на барања е според следните периоди:
- до 15 март 2021 година во период од 1 октомври 2020 година до 31 декември 2020
година,
- до 15 јуни 2021 година во период од 1 јануари 2021 година до 31 април 2021 година,
- до 5 ноември 2021 година во период од 1 мај 2021 година до 30 септември 2021
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
2021 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 Северна Македонија“.
Бр. 44-12492/1-20
16 јануари 2021 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
Прилог 1

Табела за минимално употребената количина на семе по хектар
Вид
Пченица
Јачмен
Тритикале
Рж
Овес
Ориз
Пченка
Сирак
Сончоглед
Просо
Хељда
Соја
Леќа
Наут
Добиточен грашок
Граор
Еспарзета
Луцерка

Минимална употребена количина на семе
во кг./ха
150
150
180
180
120
170
15
10
4,5
8
40
80
80
80
150
100
30
20
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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. Arnica montana - арника
17. Urtica dioica L. - коприва
18. Gentiana lutea L. - линцура
19. Verbascum phlomolides и Verbascum densiflorum – лопен
20. Malva silvestris L. – црн слез (див слез, голем слез)
21. Althaea officinalis L.– бел слез
22. Saturea hortensis (montana) L.– чубрица
23. Anetum graveolens L. - копар
24. Artemisia dracunculus– естрагон,
25. Coriandrum sativum L. – кориандер
26. Sinapsis alba L. – бел синап
27. Artemisia absinthium L. – пелин (бел пелин, питом пелин)
28.Cuminum cyminum L. - кумин
29. Carum carvi L -ким
30. Laurus nobilis L.- ловор
31. Stevia Rebaudiana L. - стевија
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
7. Thymus vilgaris L. - тимјан
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8. Thymus serpyllum L.-мајчина душичка
9.Rosmarinus officinalis L.-рузмарин
10. Оriganum vulgare - оригано
11. Helichrusum italicum - смиље
12. Galeopsistetrahit L. – конопица
13. Trifolium repens L. – бела детелина
14. Sideritis scardika – планински чај
15. Sideritis raeseri – планински чај
Прилог 4
Табела за минимален број на овошки - садници по хектар за постоечки производни
овошни насади по овошни видови
Ред.
Овошен вид
Прифатливиот број
број
на садници
по хектар е над
1.
јаболка
400
2.
круши
330
3.
дуњи
500
4.
мушмула
550
5.
слива
330
6.
праски
330
7.
кајсија
400
8.
цреши
240
9.
вишна
500
10.
орев
70
11.
бадем
330
12.
лешник
270
13.
питом костен
200
14.
актинидија (киви)
550
15.
маслинка
330
16.
калинка
620
17.
јапонско јаболко
330
18.
смоква
500
19.
аронија
1400
20.
боровинка
2200
21.
шип
1660
22.
рибизла
3330
23.
малина
8000
24.
капина
1250
25.
јагода
31000
26.
гоџи бери
2500
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Прилог 5
Листа на цветни култури
Едногодишни цветни култури:
1. Celosia cristata L. – петлова кикиришка, кикереска, петлов гребен, целозија,
2. Amaranthus caudatus L. – украсен штир, амарантус,
3. Ageratum mexicanum Sims. – агератум,
4. Aster chinensis L. – летна ѕвезда, летен астер,
5. Calendula officinalis L. – невен,
6. Cosmos bipinnatus Cav. – космос,
7. Tagetes sp. L. – џунџуле, тагетес,
8. Zinnia elegans Jacq. – арнаутче, тодорче, бандера, цинија,
9. Impatiens balsamina L. – водениче,
10. Begonia semperflorens Link et Otto. – бонбонче, бегонија,
11. Alyssum maritimum Lam. - медарче, алисум, лобулариjа,
12. Matthiola incana R.Br. – шебој,
13. Lobelia erinus L. – лобелија,
14 Dianthus chinensis L. – летен каранфил,
15. Euphorbia marginata Purch. – млечика, алпски снег,
16. Salvia splendens Ker.-Gawl. – жалфија, салвија,
17. Mirabilis jalapa L. – ноќна убавица, вампирче,
18. Eschscholzia californica Cham. – ешолција,
19. Portulaca grandiflora Hook. – пркос, калдрмче,
20. Pelargonium sp. L’Herit – сардела,
21. Delphinium ajacis L. – мамуза, ралица,
22. Antirrhinum majus L. – чавкина уста, зјајка,
23. Petunia hybrida Hort. – петунија,
24. Verbena hybrida Hort. – вербена.
Двогодишни цветни култури:
1. Bellis perennis L. – паричка, бела рада,
2. Myosotis alpestris F.W.Schmidt – незаборавок, споменок,
3. Cheiranthus cheiri L. – миризлив шебој,
4. Campanula medium L. – ѕвонче,
5. Dianthus barbatus L. – топ каранфил, турски каранфил,
6. Silene pendula L. – силене, плускавец,
7. Alcea rosea L. – градинарска ружа,
8. Digitalis purpurea L. – напрсток, дигиталис,
9. Viola tricolor Hort. non L. – темјанушка, љубичица.
Повеќегодишни цветни култури:
1. Achillea sp. L. – ајдучка трева,
2. Aster sp. L. – ѕвезда, астер,
3. Chrysanthemum sp. L. – хризантема,
4. Gaillardia sp. Fougen. – воловско око, гаилардија,
5. Rudbeckia sp. L. – рудбекија,
6. Santolina sp. L. – сантолина,
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7. Iberis sp. L. – иберис,
8. Campanula sp. L. – ѕвонче,
9. Dianthus sp. L. – каранфил,
10. Sedum sp. L. – седум, жедник,
11. Lupinus sp. L. – волчко, лупинус,
12. Iris sp. L. – перуника, ирис,
13. Hemerocallis sp. L. - дневен љиљан, дневен крин,
14. Hosta sp. Tratt. (syn. Funkia L.) - хоста, функија,
15. Jucca sp.L. – јука,
16. Kniphofia sp. Moench. (syn. Tritoma sp. Ker.) – книфофија, тритома,
17. Phlox sp. L. – бисерче, флокс,
18. Primula sp. L. – јаглика, петопрст,
19. Anemone sp. L. – анемона,
20. Aquilegia sp.L. – кандилце, аквилегија,
21. Delphinium sp. L. – мамуза, делфиниум,
22. Paeonia sp. L. – божур, арапче,
23. Astilbe sp. Buch. Ham. – астилбе,
24. Bergenia sp. Unch. – бергенија,
25. Heuchera sp. L. - корално ѕвонче,
26. Veronica sp. L. – велигденче, вероника,
27. Viola sp. L. - темјанушка, љубичица.
Лукови цветни култури:
1. Galanthus nivalis L. – кокиче,
2. Narcissus sp. L. – штркоцвеќе, нарцис,
3. Freesia sp. Klatt. – фрезија,
4. Gladiolus sp. L. – гладиола,
5. Iris sp. L. – перуника, ирис,
6. Colchicum sp. L. - есенска качунка, мразовец,
7. Fritillaria imperialis L. - царски турбан, фритиларија,
8. Hyacinthus sp. L. – зумбул,
9. Lilium sp. L. – крин, љиљан, лилиум,
10. Tulipa sp. L. – лале.
За заштитени простори
Листно декоративни:
1. Agave americana L. F. Agavaceae - агава,
2. Cordyline sp. Comm. F. Agavaceae - кордилине,
3. Dracaena sp. L. F. Agavaceae – драцена, змаевец,
4. Sansevieria sp. Thunb. F. Agavaceae – сансевиерија,
5. Alocasia macrorhiza L. F. Araceae – слоново уво,
6. Dieffenbachia picta Schott. F. Araceae – дифенбахија,
7. Monstera sp. Adans. F. Araceae – монстера,
8. Philodendron sp. Schott. F. Araceae – филодендрон,
9. Scindapsus sp. Schott. F. Araceae – сциндапсус,
10. Fatsia (Aralia) japonica Decne et Planch F. Araliaceae – аралија,
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11. Schefflera sp. J.R. et Forst F. Araliaceae – шефлера, чадор дрво,
12. Araucaria sp. Juss. F. Araucariaceae – собна елка, араукарија,
13. Tradescantia sp. L. F. Commelinnaceae – традесканција, телефонче,
14. Aucuba japonica Thunb. F. Cornaceae – аукуба,
15. Cyperus alternifolius L. F. Cyperaceae – водена палма,
16. Codiaeum (Croton) Rumph. F. Euphorbiaceae – кротон,
17. Aloe arborescens Mill. F. Liliaceae – алое,
18. Asparagus sp. L. F. Liliaceae – аспарагус, шпаргла,
19. Aspidistra sp. Ker. F. Liliaceae – аспидистра,
20. Chlorophytum sp. Ker-Gawl F. Liliaceae – хлорофитум,
21. Ficus sp. L. F. Moraceae – фикус,
22. Peperomia sp. Ruiz et Pav. F. Piperaceae – пеперомија,
23. Pilea cadieri F. Urticaceae – пилеја.
Цветно декоративни:
1. Clivia miniata F. Amaryllidaceae – кливија,
2. Hippeastrum (Amaryllis) F. Amaryllidaceae – хипеаструм, амарилис,
3. Hoya carnosa F. Asclepiadaceae – хоја, восочен цвет,
4. Cineraria (Senecio) hybrida F. Asteraceae – цинерарија, сенецио,
5. Цветно декоративни бегонии F. Begoniaceae – бегонија,
6. Kalanchoe F. Crassulariaceae – каланхе,
7. Azalea (Rhododendron) indica F. Ericaceae – азалеја,
8. Euphorbia pulcherrima F. Euphorbiaceae - божиќно дрвце, божиќна ѕвезда,
мексикански црвен лист,
9. Gloxinia (Sinningia) hybrida F. Gesneriaceae – глоксинија, синингија,
10. Saintpaulia ionantha F. Gesneriaceae - африканска љубичица,
11. Cyclamen persicum F. Primulaceae - циклама, персиска љубичица, алпска љубичица,
12. Primula sp. F. Primulaceae - јаглика, петопрст, примула,
13. Hydrangea hortensis F. Saxifragaceae – хортензија,
14. Calceolaria hybrida F. Scrophulariaceae - калцеоларија, папучка.
Режен цвет:
1. Alstroemeria L. F. Amaryllidaceae – алстремерија,
2. Anthurium Schott. F. Araceae – антуриум,
3.Calla L. F. Araceae – кала,
4. Chrysanthemum L. F. Asteraceae – хризантема,
5. Gerbera Caff. corr. Spreng. – гербер,
6. Dianthus L. F. Caryophyllaceae – каранфил,
7. Strelitzia Banks. F. Musaceae – стрелиција, рајска птица,
8. Rosa L. F. Rosaceae – трендафил, роза,.
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