Службен весник на РМ, бр. 67 од 30.05.2008 година

20080671194
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. 160/07), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 13.05.2008 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, 37/08 и 54/08) во делот III во табелата
сточарство во точката 2.5. во колоната вид на мерка по зборот „планински“ се додаваат
зборовите: „изразито-неразвиени“ и во колоната критериум и висина на поддршката по
зборот „планинско“ се додава зборот „изразито-неразвиено“.
2. Во делот VII во табелата Посебни мерки во точката 6.4. износот „70.000.000“ се
заменува со износот „54.000.000“.
Во точката 6.4. и критериумите на точката 6.4. зборовите: „на елементарни непогоди“
се бришат.
По точката 6.5. се додава нова точка 6.6. која гласи:
6.6.

Неподмирени обврски од 2007 Критериум
година
- субјектите да се
наведени во списокот
доставен од М3ШВ за
исплата на обврските
од 2007 година

16.000.000

3. Во делот IX во став 1 бројот „31.05.“ се заменува со бројот „30.06.“.
По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„На барателите на средства на кои не им се подмирени обврските од 2007 година од
точката 6.6. од оваа програма им се исплаќаат финансиски средства доколку се
евидентирани во списокот на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство врз основа на поднесено барање до Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство до крајот на 2007 година.“
Во ставот 7 зборовите: „и надоместоците кои произлегуваат од Програмата за
зголемување на производство на храна во Република Македонија (Јапонски Грант)“ се
бришат.
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 19-1656/5
13 мај 2008 година
Скопје

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