Службен весник на РМ, бр. 52 од 13.4.2011 година

20110521428
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен
весник на Република Македонија“ бр.49/2010), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 13.4.2011 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 2011
ГОДИНА
Член 1
1. Во Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на
средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2011 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.15/2011 и бр.42/2011) во член 2 ставот 1
во продолжение се дополнува со нова реченица која гласи: „Минималните критериуми за
директни плаќања по подмерките опишани во ставовите (2), (3), (4) и (5) од оваа уредба
се намалуваат за 50% доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени
можности на производство.“
2. Во член 2 став 2 во точката 4) алинеја 3 по зборот „лубеница“ буквата „и“ се заменува со
запирка и по зборот „диња“ се додаваат зборовите „тиквички и тикви“.
3. Во точката 8) алинеја 4 зборовите „од 400 до 799 садници“ се заменуваат со
зборовите „од 400 до 999 садници“ и зборовите „од 800 до 1000 садници“ се заменуваат со
зборовите „над 999 садници“.
4. Во точката 10) во алинеја 4 по зборот „јаткасти“ се додаваат зборовите „(освен
костени)“, по зборот „видови“ се додаваат зборовите „со исклучок на ореви за кои висината
на директните плаќања изнесува 40.000,00 ден/ха“ и по зборовите „јагодести овошни видови“
се додаваат зборовите „и за костени“. Во алинеја 5 по зборот „прилог“ бројот „4“ се заменува
со бројот „3“ и табелата во прилог 3 се заменува со следната нова табела:
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Член 2
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 51-2645/1
13 април 2011 година
Скопје

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