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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 26.11.2008 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, 54/08, 67/08, 89/08, 99/08 и 141/08) во 
делот II во табелата растително производство: 

- Во точката 1.1. износот  “570.000.000“ се заменува со износот “415.000.000“, 
- Во точката 1.2. износот “16.000.000“ се заменува со износот “24.000.000“,  
- Во точката 1.3. износот “25.000.000“ се заменува со износот “1.400.000“, 
- Во точката 1.4. износот “15.000.000“ се заменува со износот “10.000.000“ и во 

колоната критериум и висина на поддршка износот “50.000“ се заменува со “60.000“, 
- Во точката 1.5. износот “10.000.000“ се заменува со износот “7.000.000“ и во колоната 

критериум и висина на поддршка се додава нова алинеја која гласи “висина на поддршка 
12.000 денари“,  

- Во точката 1.6. износот “72.000.000“ се заменува со износот “75.000.000“, 
- Во точката 1.7. износот “202.500.000“ се заменува со износот “330.000.000“, 
- Во точката 1.8. износот “800.000“ се заменува со износот “100.000“ и во колоната 

критериум и висина на поддршка се додава “2 денари по калем“, 
- Во точката 1.9. износот “1.000.000“ се заменува со износот “0.00“, 
- Во точката 1.10. износот “60.000.000“ се заменува со износот “35.000.000“, 
- Во точката 1.11. износот “3.300.000“ се заменува со износот “5.000.000“, 
- Во точката 1.12. во колоната критериум и висина на поддршка се додава “2 денари по 

садница“, 
- Во точката 1.13. износот “1.000.000“ се заменува со износот “0.00“, 
- Во точката 1.15. износот “2.000.000“ се заменува со износот “0.00“, 
- Во точката 1.16. износот “230.000.000“ се заменува со износот “130.000.000“. 
2. Во делот III во табелата сточарство: 
- Во точката 2.1. износот “180.000.000“ се заменува со износот “285.000.000“ и во 

колоната критериум и висина на поддршка износот “2“ се заменува со износот “2,5“, 
- Во точката 2.2. износот “10.500.000“ се заменува со износот “5.000.000“, 
- Во точката 2.3. износот “19.060.000“ се заменува со износот “20.000.000“, 
- Во точката 2.4. износот “1.500.000“ се заменува со износот “0.00“, 
- Во точката 2.5. износот “30.000.000“ се заменува со износот “190.000.000“ и во 

колоната критериум и висина на поддршка износот “1.000“ се заменува со износот 
“2.500“, 

- Во точката 2.6. износот “220.000.000“ се заменува со износот “200.000.000“ и во 
колоната критериум и висина на поддршка износот “1.200“ се заменува со износот 
“2.000“, 

- Во точката 2.7. износот “10.000.000“ се заменува со износот “8.000.000“ и во колоната 
критериум и висина на поддршка износот “2“ се заменува со износот “2,5“, 

- Во точката 2.9. износот “20.000.000“ се заменува со износот “17.000.000“, 
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- Во точката 2.10. износот “2.000.000“ се заменува со износот “1.500.000“ и во колоната 
критериум и висина на поддршка износот “2“ се заменува со износот “2,5“, 

- Во точката 2.14. износот “15.000.000“ се заменува со износот “5.000.000“, 
- Во точката 2.15. износот “3.200.000“ се заменува со износот “1.000.000“, 
- Во точката 2.16. износот “3.000.000“ се заменува со износот “205.710“ и во колоната 

критериум и висина на поддршка се додава “2 денари по пиле“, 
- Во точката 2.17. износот “1.000.000“ се заменува со износот “628.910“ и во колоната 

критериум и висина на поддршка се додава “2 денари по пиле“, 
- Во точката 2.18. износот “16.415.000“ се заменува со износот “56.795.380“, 
- Во точката 2.19. износот “300.000“ се заменува со износот “1.000.000“, 
- Во точката 2.20. износот “925.000“ се заменува со износот “100.000“ и во колоната 

критериум и висина на поддршка се додава “6.000 ден/ха“. 
3. Во делот IV во табелата алтернативни, нетрадиционални и недоволно застапени 

производи: 
- Во точката 3.1. износот “1.260.000“ се заменува со износот “1.000.000“, 
- Во точката 3.2. износот “360.000“ се заменува со износот “100.000“, 
- Во точката 3.3. износот “5.025.000“ се заменува со износот “0.00“, 
- Во точката 3.4. износот “300.000“ се заменува со износот “0.00“, 
- Во точката 3.5. износот “1.335.000“ се заменува со износот “2.000.000“. 
4. Во делот V во табелата спроведување на стандарди за квалитет и безбедност на 

храна: 
- Во точката 4.1. износот “3.600.000“ се заменува со износот “2.000.000“, 
- Во точката 4.2. износот “2.000.000“ се заменува со износот “0.00“, 
- Во точката 4.3. износот “500.000“ се заменува со износот “0.00“, 
- Во точката 4.4. износот “600.000“ се заменува со износот “30.000“, 
- Во точката 4.5. износот “240.000“ се заменува со износот “20.000“, 
- Во точката 4.6. износот “1.060.000“ се заменува со износот “0.0“, 
- Во точката 4.7. износот “1.200.000“ се заменува со износот “0.0“. 
5. Во делот VII во табелата посебни мерки: 
- Во точката 6.1. износот “14.700.000“ се заменува со износот “1.000.000“, 
- Во точката 6.2. износот “20.000.000“ се заменува со износот “15.000.000“. 
6. Во делот IX во став 4 датата “05.11.2008“ се заменува со “10.12.2008“.  
 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”. 
 
  Бр. 19-5543/1                           Претседател на Владата 

26 ноември 2008 година              на Република Македонија,  
       Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

 


