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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на Буџет на Република Македонија за 
2008 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 160/07), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.2008 година, донесе 

 
ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 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, 141/08 и 150/08) 
делот I износот “1.872.050.000,00“ се заменува со износот “1.972.050.000,00“, износот 
“36.000.000,00“ се заменува со износот “31.350.000,00“ и износот “100.000.000,00“ се 
заменува со износот “27.000.000,00“. 

Во табелата во точка 1 износот “1.114.300.000“ се заменува со износот “996,434,703“. 
Во точка 2 износот “698.850.000“ се заменува со износот “977,130,856“.  
Во точка 3 износот “9.000.000“ се заменува со износот “1.395.826“. 
Во точка 4 износот “9.200.000“ се заменува со износот “260.000“.  
Во точка 5 износот “13.000.000“ се заменува со износот “11.310.000“. 
Во точка 6 износот “154.700.000“ се заменува со износот “34.668.615“. 
Во точка 7 износот “9.000.000“ се заменува со износот “9.200.000“. 
Во вкупно износот “2.008.050.000“ се заменува со износот “2.030.400.000“. 
2. Во делот II износот “1.114.300.000“ се заменува со износот “996,434,703“. 
Во табелата во точка 1. Растително производство износот “1.114.300.000“ се заменува 

со износот “996,434,703“. 
Во поледелство износот “703.000.000“ се заменува со износот “469.900.000“. 
Во потточката 1.1. износот “415.000.000“ се заменува со износот “432.000.000“. 
Во потточката 1.2. износот “24.000.000“ се заменува со износот “18.100.000“. 
Во потточката 1.3. износот “1.400.000“ се заменува со износот “20.000.000“. 
Во “Градинарство” износот “65.000.000“ се заменува со износот “11.500.000“. 
Во потточката 1.5. износот “7.000.000“ се заменува со износот “1.500.000“. 
Во потточката и овоштарство износот “341.300.000“ се заменува со износот “368.534.703“.  
Во потточката 1.6. износот “75.000.000“ се заменува со износот “59.000.000“. 
Во потточката 1.7. износот “330.000.000“ се заменува со износот “276.219.248“. 
Во потточката 1.8. износот “100.000“ се заменува со износот “0.00“. 
Во потточката 1.10. износот “35.000.000“ се заменува со износот “30.000.000“. 
Во потточката износот “5.000.000“ се заменува со износот “2.615.455“. 
Во потточката мерки во растителното производство износот “5.000.000“ се заменува со 

износот “146.300.000“. 
Во потточката 1.14. износот “5.000.000“ се заменува со износот “4.500.000“. 
Во потточката 1.16. износот “130.000.000“ се заменува со износот “141.800.000“. 
3. Во делот III износот “698.850.000“ се заменува со износот “950.130.856“.  
Во табелата во точка 2 “Сточарство” износот “698.850.000“ се заменува со износот 

“977,130,856“. 
Во “Говедарство” износот “311.060.000“ се заменува со износот “622.030.000“. 
Во потточката 2.1. износот “285.000.000“ се заменува со износот “447.000.000“ и во 

колоната критериум и висина на поддршка износот “2,5“ се заменува со износот “4“. 
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Во потточката 2.2. износот “5.000.000“ се заменува со износот “2.000.000“. 
Во потточката 2.3. износот “20.000.000“ се заменува со износот “5.000.000“. 
Во потточката 2.4. износот “0.00 се заменува со износот “30.000“. 
Во “Oвчарство” износот “261.500.000“ се заменува со износот “216.060.000“. 
Во потточката 2.5. износот “190.000.000“ се заменува со износот “168.000.000“. 
Во потточката 2.7. износот “8.000.000“ се заменува со износот “16.000.000“ и во колоната 

критериум и висина на поддршка износот “2,5“ се заменува со износот “4“. 
Во потточката 2.8. износот “1.500.000“ се заменува со износот “60.000“. 
Во “Kозарство” износот “22.450.000“ се заменува со износот “39.688.500“. 
Во потточката 2.9. износот “17.000.000“ се заменува со износот “37.000.000“ и во 

колоната критериум и висина на поддршка износот “500 ден/грло“ се заменува со износот 
“1.000 ден/грло“. 

Во потточката 2.10. износот “1.500.000“ се заменува со износот “2.000.000“ и во 
колоната критериум и висина на поддршка износот “2,5“ се заменува со износот “4“. 

Во потточката 2.11. износот “450.000“ се заменува со износот “688.500“. 
Во “Свињарство” износот “55.000.000“ се заменува со износот “32.044.000“. 
Во потточката 2.12. износот “50.000.000“ се заменува со износот “31.044.000“. 
Во потточката 2.13. износот “5.000.000“ се заменува со износот “1.000.000“. 
Во “Живинарство” износот “22.200.000“ се заменува со износот “6.834.620“. 
Во потточката 2.14. износот “5.000.000“ се заменува со износот “4.000.000“. 
Во потточката 2.15. износот “1.000.000“ се заменува со износот “2.000.000“. 
Во “Пчеларство” износот “17.640.000“ се заменува со износот “54.133.736“. 
Во потточката 2.18. износот “56.795.380“ се заменува со износот “54.000.000“. 
Во потточката 2.19. износот “1.000.000“ се заменува со износот “100.000“, 
Во потточката 2.20. износот “100.000“ се заменува со износот “33.736“. 
Во “Посебни мерки во сточарското производство” износот “9.000.000“ се заменува со 

износот “6.340.000“. 
Во потточката 2.22. износот “5.000.000“ се заменува со износот “2.340.000“. 
4. Во делот IV износот “9.000.000“ се заменува со износот “1.395.826“. 
Во табелата 3. Алтернативни, нетрадиционални и недоволно застапени производи 

износот “9.000.000“ се заменува со износот “1.395.826“. 
Во Растително производство износот “6.945.000“ се заменува со износот “159.826“. 
Во потточката 3.1. износот “1.000.000“ се заменува со износот “0.00“. 
Во потточката 3.2. износот “100.000“ се заменува со износот “145.826“. 
Во потточката 3.4. износот “0.00“ се заменува со износот “14.000“. 
Во “Сточарско производство” износот “2.055.000“ се заменува со износот “1.236.000“. 
Во потточката 3.5. износот “2.000.000“ се заменува со износот “1.200.000“. 
Во потточката 3.6. износот “720.000“ се заменува со износот “36.000“. 
5. Во делот V износот “9.200.000“ се заменува со износот “260.000“. 
Во табелата  во точка 4. Спроведување на стандарди за квалитет и безбедност на храна 

износот “9.200.000“ се заменува со износот “260.000“. 
Во “Стандарди за безбедност во земјоделското производство” износот “5.600.000“ се 

заменува со износот “200.000“. 
Во потточката  4.1. износот “2.000.000“ се заменува со износот “200.000“, 
Во “Воведување одржливи системи за користење на природни ресурси” износот 

“2.400.000“ се заменува со износот “60.000“. 
Во потточката 4.5. износот “20.000“ се заменува со износот “0.00“, 
Во потточката 4.6. износот “0.00“ се заменува со износот “30.000“, 
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Во “Контрола на квалитетот на непреработени и полупреработени земјоделски 
производи преку лабораториска анализа” износот “1.200.000“ се заменува со износот 
“0.00“. 

6. Во делот VI износот “13.000.000“ се заменува со износот “11.310.000“. 
Во табелата во точка 5. Општи мерки износот “13.000.000“ се заменува со износот 

“11.310.000“: 
Во потточката 5.1. износот “3.000.000“ се заменува со износот 1.500.000“. 
Во потточката 5.2. износот “2.500.000“ се заменува со износот “4.610.000“. 
Во потточката 5.4. износот “2.000.000“ се заменува со износот “200.000“. 
Во потточката 5.5. износот “2.500.000“ се заменува со износот “2.000.000“. 
7. Во делот VII во ставот 1 износот “154.700.000“ се заменува со износот “34.668.615 “. 
Во табелата во точка 6 Посебни мерки износот “154.700.000“ се заменува со износот 

“34.668.615 “. 
Во потточката 6.1. износот “1.000.000“ се заменува со износот “200.000“, 
Во потточката 6.3. износот “20.000.000“ се заменува со износот “110.000“. 
Во потточката 6.5. износот “30.000.000“ се заменува со износот “6.600.000“. 
Во потточката 6.6. износот “16.000.000“ се заменува со износот “9.758.615“. 
8. Во делот VIII износот “9.000.000“ се заменува со износот “9.200.000“. 
9. Во делот IX во став 4 датата “10.12.2008“ се заменува со “17.12.2008“.  
 

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

весник на Република Македонија”. 
 
     Бр.19-6842/1                      Заменик на претседателот       

23 декември 2008 година              на Владата на Република   
         Скопје                                       Македонија, 

         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 


