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20100611082
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 31 и член 32 од Законот за извршување на буџет на Република
Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 156/09), член
9 став 1 од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република
Македонија” бр.146/09), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен
весник на Република Македонија” бр.24/06, 88/08 и 31/10), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 27.04.2010 година, донесе
ПРOГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2010 ГОДИНА
I
1. Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр.7/10, 11/10, 26/10 и 39/10) во делот V во табелата во
потточката 4.1. во колоната „Критериум“ по бројот „1.8“ буквата „и“ се заменува со
запирка и по бројот „1.9.“ се додава бројот „1.15.“
2. Во делот VI став 3 на крајот од првата алинеја се додава нова реченица која гласи:
„Дополнителна финансиска поддршка од 15% се исплаќа и на правните лица
регистрирани во подрачја со отежнати услови на производство и тоа само за производните
капацитети кои се наоѓаат во овие подрачја“.
Во став 4 пред бројот „1.14.“ се додава бројот „1.10“ и пред бројот „3.10“ се додава
бројот „3.9.“
3. Делот X се менува и гласи:
„Општи услови за остварување на правото за користење на финансиските средства
Финансиски средства од оваа програма не се исплаќаат на сметка на барателот доколку
барателот има неподмирени надоместоци и обврски кои произлегуваат од склучени
договори за користење на државно земјоделско земјиште и добиена механизација по
програмата за зголемување на производство на храна во Република Македонија од
Јапонска помош и проектите кои произлегуваат од истата.
Во случај кога барателот ги има исполнето сите услови и критериуми утврдени во оваа
програма, а има неподмирени надоместоци и обврски утврдени во став 1 на овој дел, ќе се
овозможи меѓусебно компензирање на надоместоците и обврските со одобрената
финансиска поддршка по оваа програма, по претходена согласност на барателот,
Министерството и Агенцијата.
Во случај кога барателот не се согласува за компензација, барањето ќе биде одбиено.
Доколку одобрените финансиски средства на барателот се во повисок износ од износот
на неподмирени надоместоци и обврски, по извршената компензација Агенцијата
разликата ја исплаќа на сметка на барателот.
Министерството доставува до Агенцијата податоци за лицата од став 1 на овој дел со
износот на неподмирените надоместоци и обврски за секое лице одделно.
По приемот на податоците од став 5 на овој дел, Агенцијата може да започне со исплата
на финансиските средства за точките1,2,3,4 и 5 од оваа програма.
Финансиски средства не се исплаќаат за потточките од дел III точка 2 од оваа програма
доколку барателот во текот на 2010 година одбил извршување на обврските кои
произлегуваат од Наредбата за здравствена заштита на животните и Законот за
идентификација и регистрација на животните.
Министерството доставува до Агенцијата податоци за лицата од став 7 на овој дел.“
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4. Во делот XI во став 4 по зборовите: „потточки 2.1.“ се бришат зборовите: „2.6., 2.8.,“
и на крајот од ставот по зборовите: „потточките 2.6. и 2.8.“ се додаваат зборовите:
„крајниот рок за поднесување на барање е 15.11.2010 година, со“.
5. Во делот XIV во став 3 во точката б) по зборовите: „потточката 2.1.“ се додаваат
зборовите: „2.6. и 2.8.“, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.
По став 3 се додаваат три нови ставови 4, 5 и 6 кои гласат:
„Правниот основ за поседување или располагање со катастарските парцели внесени во
барањето од страна на барателот го потврдува Агенцијата за катастар на недвижности со
печат и потпис на образецот Барање.
Во случај кога барањето кое не е потврдено со печат од страна на Агенцијата за
катастар на недвижности, барателот е должен да достави доказ за поседување или
располагање со катастарските парцели согласно листата на потребни документи за
остварување на правото за користење на средства од Програмата утврдена од страна на
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.
Начинот и постапката за спроведување на став 4 од овој дел подетално ќе се уреди со
договор помеѓу Агенцијата за катастар на недвижности, Министерството и Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој“.
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 51-2480/1
27 април 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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