Службен весник на РМ, бр. 114 од 14.9.2012 година

20121142903
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 и 53/11), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 13.9.2012 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 2012
ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на
средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2012 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/12, 76/12 и 97/12) во член 2 став (2) по
точката 15) се додаваат две нови точки 16) и 17) кои гласат:
„16) За директни плаќања за произведено и продадено винско грозје во регистрирани
капацитети за производство на вино во Република Македонија:
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат површини под
лозови насади претходно пријавени - регистрирани во Националниот регистар на лозови
насади;
- Минималната 0,2 ха површина под лозови насади, на кое е остварено производството
во 2012 година и истото е продадено во регистрирани капацитети за производство на вино
до 15.11.2012 година;
-Висината на директните плаќања изнесува 2 денари по килограм винско грозје.
17) За дополнителни директни плаќања од точка 1 ) на овој став за оризова арпа
продадени на регистрирани откупувачи:
-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат засеани површини
со ориз и поднеле барање за подмерката 1.1. од Програмата за финансиска поддршка во
земјоделството за 2012 година;
-Минимум засеана површина по ориз е 0,3 ха на кое е остварено производството во
2012 година и истото е продадено во регистрирани капацитети за откуп до 15.12.2012
година во количини кои не надминуваат 6 тони по ха;
-Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по килограм за пријавени
производни капацитети до 2,5ха, 2 денари по килограм за пријавени производни
капацитети од 2,6ха до 5ха, 1,5 денари по килограм за пријавени производни капацитети
од 5,1ха до 7,5ха и 1 денар по килограм за пријавени производни капацитети од 7,6ха до
10ха.“
Точките 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32),
33), 34), 35), 36), 37), 38), 39) и 40) стануваат точки 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25),
26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41) и 42).
Член 2
Во член 4 точка 1 зборовите: „17), 18),19), 20), 21), 23), 24), 26), 27), 28), 29), 30), 31),
32), 33), 34), 35), 36), 37) и 38)“ се заменуваат со зборовите: „19), 20), 21), 23), 24), 26), 27),
28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39) и 40)“.
Во точката 3, зборовите: „17), 22) и 25)“ се заменуваат со зборовите: „19), 24) и 28)“.
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Во точката 4, зборовите: „39) и 40)“ се заменуваат со зборовите: „41) и 42)“.
По точката 4 се додаваат две нови точки 5 и 6 кои гласат:
„5. За мерката од точката 16) рокот за поднесување на пријава е 15.11.2012 година.
„6. За мерката од точката 17) рокот за поднесување на пријава е 15.12.2012 година.“
Член 3
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија”.
Бр. 41-6766/1
13 септември 2012 година
Скопје

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