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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, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013, 
106/2013 и 177/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 
27.1.2015 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ 
НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ 

ПЛАЌАЊА ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1
Предмет на уредување

Со оваа уредба се пропишуваат поблиските критериуми за директните плаќања, 
корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 
2015 година.

Член 2
Поблиски критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски 

производ и грло добиток, висина на директни плаќања

(1) Поблиските критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски 
производ и грло добиток, како и висината на директните плаќања во зависност од видот на 
културата, класата и квалитетот на земјоделскиот производ и видот на добитокот, се 
утврдуваат по области согласно подмерките утврдени согласно дел II и дел III од 
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година.

(2) Поблиските критериуми во растителното производство од дел II од Програмата за 
финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година по површина земјоделско 
земјиште, единица земјоделски производ и висината на директните плаќања во зависност 
од видот на културата се следни:
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(3) Поблиските критериуми во сточарското производство од дел III од Програмата за 
финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година по грло добиток и висината на 
директните плаќања во зависност од видот на добитокот се следни:
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(4) Поблиските критериуми за вршење на земјоделска дејност во подрачја со 
ограничени можности за производство од дел II, код на мерка 211 и за органското 
производство од дел II, код на мерка 215 од Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој  за 2015 година, како и висината на директните плаќања се следни:

1) За директни плаќања за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени 
можности за производство

- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои вршат земјоделска дејност 
во подрачја со ограничени можности за производство и се корисници од подмерки 1.1., 
1.2, 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8. и 1.9. од став (2) и подмерки 2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 
2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.21., 2.23., 2.24. и 2.25 од став (3) од 
овој член.

- Висината на директни плаќања за вршење на земјоделска дејност во подрачја со 
ограничени можности за производство е 15% од директни плаќања утврдени во оваа 
уредба и се доделува на следниот начин:

- директни плаќања по површина обработено земјоделско земјиште кај сите пријавени 
парцели кои се наоѓаат на надморска висина поголема од 700 метри согласно Системот за 
идентификација на земјишни парцели за подмерки  1.1., 1.2., 1.3., 1.4, 1.7. и 1.9. од став (2) 
од овој член.

- директни плаќања по единица земјоделски производ од растително потекло кој е 
произведен на земјоделско земјиште кај сите пријавени парцели кои се наоѓаат на 
надморска висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на 
земјишни парцели за подмерки 1.6. и 1.8. од став (2) и подмерки 4) од став (4) од овој 
член.

- директни плаќања по грло добиток за регистрирани одгледувалишта во населени 
места со надморска висина поголема од 700 метри или со број на жители помал од 100 за 
подмерки 2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 
2.21., 2.23., 2.24. и 2.25. од став (3) од овој член.

2) За дополнителни директни плаќања за подмерките од ставовите (2) и (3) на овој член 
сертифицирани како растително и сточарско органско производство и производство во 
преод

- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат сертифицирано 
растително и сточарско органско производство и производство во преод согласно Законот 
за органско земјоделско производство

- Висината на директните плаќања се зголемува за 30% во однос на директните плаќања 
предвидени во подмерки 1.2., 1.3.,  1.11., 1.12.,  1.13. и 1.14. од став (2) на овој член. 

- Висината на директните плаќања се зголемува за 50% во однос на директните плаќања 
предвидени во подмерка 1.1 од став (2)  и подмерките 2.1., 2.5., 2.6., 2.7., 2.10., 2.11., 2.13., 
2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23. и 2.25.  од ставот (3) на овој 
член. 

- Висината на директните плаќања се зголемува за 70% во однос на директните плаќања 
предвидени во подмерки 1.6., 1.7., 1.8. и 1.9. од став (2) на овој член. За овоштарското и 
лозарското производство висината на директните плаќања се пресметува скалесто и тоа: 
од 0,1 ха до 10 ха 100%, од 10,1 ха до 40 ха 60%, од 40,1 ха до 60 ха 30% и над 60 ха 10%.

-Висината на директните плаќања се зголемува за 100% во однос на директните 
плаќања предвидени во подмерки 1.4. и 1.5. од ставот (2) на на овој член. 

3) За директни плаќања за површини наменети за зелено ѓубрење или угар во плодоред
- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат површини наменети 

за зелено ѓубрење или угар во плодоред.
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- Оваа мерка се однесува за површини на кои се одгледуваат тревни смеси кои служат 
за зелено ѓубрење или пак површините не се користат за земјоделско производство (се 
оставаат за угар во плодоред), со исклучок на површините на кои угарот се применува 
повеќе од една година на иста површина.

- Висината на директните плаќања изнесува 3.500 денари по хектар.
4) За директни плаќања за преработка на органски производи и органски производи во 

преод од домашно потекло (вклучително за доработка и пакување на самоникнати видови 
со органско потекло)

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во 
Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои имаат произведено преработки 
од примарни земјоделски органски производи или производи во преод од домашно 
потекло или пак имаат извршено доработка и пакување на самоникнати видови со 
органско потекло и истите ги имаат продадено. 

- Висината на директните плаќања изнесува 2% од вредноста на произведените и 
продадени производи со максимален износ до 150.000,00 денари по оператор.

5) За директни плаќања за трговија или извоз на свежи и преработени органски 
производи и органски производи во преод од домашно потекло

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во 
Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои вршат трговија или извоз на 
свежи и преработени органски производи и органски производи во преод од домашно 
потекло. 

- Висината на директните плаќања изнесува 5% од вредноста на продадени/извезени 
производи со максимален износ до 150.000,00 денари по оператор.

6) За посебни директни плаќања за стручна контрола и сертификација
- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во 

Регистарот на откупувачи на земјоделски производи од областа на органското земјоделско 
производство кои имаат добиено сертификат од овластено тело во 2015 година. 

- Висината на директните плаќања изнесува 50% од трошоците за добиен сертификат 
издаден од овластено тело во 2015 година.

7) За посебни директни плаќања за анализа на својства на почва и производ кај 
земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски, педолошки или анализи на 
остатоци од пестициди, тешки метали и др. материи на почва и во органски производи во 
2015 година

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во 
Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои имаат извршени агрохемиски, 
педолошки или анализи на остатоци од пестициди, тешки метали и др. материи на почва и 
во органски производи во 2015 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 70% од трошоците за анализа без ДДВ, но 
не повеќе од 9.000,00 денари по земјоделско стопанство.

(5) Утврдениот минимум површина земјоделско земјиште и број на минимум грла 
добиток вклучително и минимум пчелни семејства во оваа уредба се намалува за 50% и 
тоа:

-За земјоделски стопанства кај кои сите пријавени парцели се наоѓаат на надморска 
висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на земјишни парцели 
и се применува за подмерки 1. 1., 1.4., 1.7. и 1.9. од став (2) од овој член.

-За земјоделски стопанства кај кои сите пријавени одгледувалишта се регистрирани во 
населени места со надморска висина поголема од 700 метри или со број на жители помал 
од 100 и се применуваат за подмерки 2.8. и 2.11., со исклучок на подмерка 2.15. од став (3) 
од овој член за која утврдениот минимум е 2 грла и подмерка 2.20. од став (3) од овој член 
за која утврдениот минимум е 15 пчелни семејства.
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(6) Корисници на директни плаќања се земјоделски стопанства кои ги исполнуваат 
барањата пропишани согласно Правилникот за Листата на посебни минимални услови за 
добра земјоделска пракса и заштита на животната средина.

Член 3
Начин на директни плаќања

(1) Директните плаќања во земјоделството за 2015 година ќе се извршуваат според 
поднесени барања за финансиска поддршка и рокови за поднесување на барањата со 
исклучок на подмерката 1.10. од член 2 став (2) од оваа уредба.

(2) Реализацијата на подмерката 1.10. од член 2 став (2) од оваа уредба ќе се врши 
според списоци за откупени количини на суров тутун од реколта 2014 година доставени 
до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, најдоцна до 
31.03.2015 година од страна на правни лица регистрирани во Регистарот на откупувачи на 
тутун.  

(3) Административните проверки и контроли потребни за реализација на директните 
плаќања се вршат врз основа на податоци евидентирани во Единствениот регистар на 
земјоделски стопанства.

(4) Спроведување на мерките за директни плаќања по површина се врши врз основа на 
барања кои треба да содржат податоци за површината на катастарските парцели 
евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанстванајдоцна до 15 март 
2015 година. Максималната дозволена површина на катастарските парцели за кои се 
поднесува барање дополнително е ограничена со површината  евидентирана во Системот 
за идентификација на земјишните парцели со утврдена употреба на земјоделско земјиште 
на земјоделското стопанство со состојба на 15 март 2015 година. При контролата на 
самото место утврдувањето на големината на површината на декларираната култура се 
врши на целокупната парцела евидентирана во Системот за идентификација на 
земјишните (СИЗП) и за сите СИЗП парцели, кои како подлога целосно или делумно ги 
имаат катастарските парцели евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски 
стопанства и кои се наведени во барањето. 

(5) Спроведување на мерките на директните плаќања во поглед на утврдување на 
бројната состојба на говеда, овци, кози и презимени пчелни семејства се вршат врз основа 
на податоци од Регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни на 
денот на поднесување на барањето, а утврдување на бројна состојба на маторици, ноеви и 
полжави врз основа на потврди издадени од регистрирани ветеринарни друштва.

(6) Спроведување на директните плаќања од член 2 став (3) за подмерките 2.3., 2.10. и 
2.13. на оваа уредба, во поглед на утврдување на бројната состојба на говеда, овци и кози 
се вршат врз основа на податоци од Матичната книга на Признатата организација на 
одгледувачи, потврдени од Призната организација на одгледувачи, а заверени од вршител 
на јавна услуга за спроведување на мерки и активности од Заедничката Основна Програма 
за Одгледување на Добиток (ЗОПОД).

(7) Спроведување на подмерката 2.21. од член 2 став (3) на оваа уредба се врши врз 
основа на податоци од Регистарот на одгледувалишта на пчели во Агенцијата за храна и 
ветеринарство, Регистарот на одобрени институции– Одгледувалишта на пчелни матици 
во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и податоци потврдени од 
вршителот на јавна услуга за спроведување на мерки и активности од Заедничката 
Основна Програма за Одгледување на Добиток (ЗОПОД).

(8) Спроведување на подмерката 2.24. од член 2 став (3) на оваа уредба се врши врз 
основа на податоци од педигрето издадено од Кинолошки Сојуз на Република 
Македонија.
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Член 4
Рокови за поднесување на барања

Крајните рокови за поднесување на барањата од член 3 на оваа уредба по одделни 
подмерки од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година се 
следни:

1. До 31 мај 2015 година за следните подмерки од член 2 став (2): 1.1., 1.2., 1.3., 1.4, 1.5., 
1.7., 1.9., 1.11., 1.12., 1.13, 1.14., член 2 став (3) подмерки 2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 
2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21, 2.22., 2.23., 
2.24., 2.25. и 2.26 и член 2 став (4) точки 1), 2) и 3) од оваа уредба.

2. До 30 ноември 2015 година за подмерките од член 2 став (2) точки: 1.6. и 1.8., член 2 
став (4) точки 4) 5), 6) и 7) од оваа уредба.

3. За подмерката 2.4. од член 2 став (3) од оваа уредба крајните рокови за поднесување 
на барања се според следните периоди:

- до 30 април 2015 година за продадено млеко во период од 1 октомври 2014 година до 
31 декември 2014 година,

- до 15 јуни 2015 година за продадено млеко во период од 1 јануари 2015 година до 31 
април 2015 година

- до 5 ноември 2015 година за продадено млеко во период од 1 мај 2015 година до 30 
септември 2015 година.

Член 5
Правните лица кои се занимаваат со откуп, преработка и трговија на примарни 

земјоделски производи и услуги за колење, потребните податоци за реализирање на 
директните плаќања согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 
2015 година, на барање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој ги доставуваат во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето. 

Член 6
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9898/1-14 Заменик на претседателот 
27 јануари 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

ПРИЛОГ 1 - Минимални употребени количини семе по хектар

Вид Минимална употребена 
количина на семе во кг./ха

Пченица 180
Јачмен 160

Тритикале 180
Ориз 170

Пченка 15
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ПРИЛОГ 2  -  Листа на култивирани лековити, ароматични и зачински растенија за 
земјоделско производство

1. Valeriana officinalis – мачкина трева (одолен, валеријан)
2. Inula HeleniumL.Asteraceae – оман (голем корен, волско око)
3. Ocimum basilicumL(laminaceae ) – босилек
4. Trigonella foenumgraecumL(legumenosae) – грчко семе (пискавица, сминдух)
5. Angelica archangelicaL. (Umbeliferae) - ангелика
6. Digitalis lanataEhrh. ( scrophulariaceae) – волнест напрсток (бесник)
7. Chamomilla recutita L. (илиMatricariachamomilla) - камилица
8. Centaureacyanus L. – синчец
9. Lavandula angustifolia L. - лаванда
10. Linum usitatissimum L. - лен
11. Silybum marianum L. (Asteraceae) – (сикавица, диваартичока, бадељ)
12. Melissa officinalisL. – маточина (пчелина трва, лимон трева)
13. Papaver somnuferum - афион
14. Petroselinum crispum - магдонос
15. Mentha piperitae L - нане
16. Calendula officialis L. - невен
17. Salvia officinalis L. - жалфија
18. Achilea millefolium L. – ајдучкатрева
19. Echinacea purpurea ( angustiflia ) – сончевшешир
20. Plangato lanceolata L. – теснолистентегавец
21. Hissopusofficinalis L. - изоп
22. Pimpinella anisum L. - анасон
23. Arnica montana* - арника
24. Urtica dioica L. (Urticaseae)* - коприва
25. Gentianalutea L. (Gentianacea)* - линчура
26. Hipericum perforatum L. ( Hyperiaceae) * - кантарион
27. Verbascum phlomolides I Verbascumdensiflorum – лопен
28. Malva silvestris L. – црнслез (дивслез, големслез)
29. Althaea officinalis L. ( Malvaceae) – белслез
30. Saturea hortensis (montana) L. ( Laminaceae) – чубрица
31. Anetum graveolens L. (Umbelliferaceae) - копар
32. Artemisia dracunculus (Asteraceae) – естрагон,
33. Foeniculum vulgare , var. dulce – сладоканасон (fenikulum)
34. Humilus lupulus L. - хмел
35. Coriandrum sativum L. – кориандер
36. Majorana hortensis (origanum majorana ) L. – мајоран
37. Sinapsis alba L. – белсинап
38. Thymus vilgaris L. - тимјан
39. Artemisia absinthium L. – пелин (белпелин, питомпелин)

A. Лековити растенија:
- култивирани растенија
- самоникли растенија култивирани лековити растенија:
1. Valeriana officinalis – мачкина трева (одолен, валеријана)
2. Inula heleniumL.Asteraceae – oman (голем корен, волско око)
3. Ocimum basilicumL(Laminaceae ) –босилек
4. Trigonella foenum graecumL(legumenosae) – грчко семе (сминдух)
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5. Angelica archangelicaL. (Umbeliferae) - снгелика
6. Digitalis lanata Ehrh. ( scrophulariaceae) – волнест напрсток
7. Chamomilla recutita L. - камилица
8. Centaure acyanus L. – синчец
9. Lavandula angustifolia L. - лаванда
10. Linum usitatissimum L. - лен
11. Silybum marianum L. - (сикавица, диваартичока, бадељ)
12. Melissa officinalisL. – маточина (пчелина трева, лимон трева)
13. Papaver somnuferum - афион
14. Petroselinum crispum - магдонос
15. Mentha piperitae L - нане
16. Calendula officialis L. - невен
17. Salvia officinalis L. - жалфија
18. Achilea millefolium L. – ајдучкатрева
19. Echinacea purpurea ( angustiflia ) – сончевшешир,
20. Plangato lancepolata L. – теснолистентегавец
21. Hissopus officinalis L. - изоп
22. Pimpinella anisumL. - анасон

Самоникли и култивирани лековити растенија:
1. Arnica montana* - арника
2. Urtica dioicaL. (Urticaseae)* - коприва
3. Gentia naluteaL. (Gentianacea)* - линкура
4. Hypericum perforatumL. ( Hyperycaceae, но поправилно е Clusiaceae) * - кантарион
5. Chamomila vulgarisL. - (камилица)
6. Verbascum phlomolides i Verbascumdensiflorum - лопен
7. Malva silvestris L. – црнслез (дивслез, големслез)
8. Achilea millefolium L. – ајдучкатрева
9. Verbascum phlomolides I Verbascumdensiflorum (лопен)
10. Althaea officinalis L. ( malvaceae) – белслез

Б. Култивирани зачински растенија:
1. Saturea hortensis (montana) L. ( Laminaceae) – чибица
2. Anetum graveolens L. (Umbelliferaceae) - копар
3. Artemisia dracunculus (Astraceae) - естрагон
4. Foeniculum vulgare , var. dulce – сладоканасон (fenikulum)
5. Humilus lupulus L – хмел
6. Coriandrum sativum L. - koriander
7. Majorana hortensis ( origanum majorana ) L. - мајоран
8. Petroselinum crispum - магдонос
9. Sinapsis alba L. – белсинап
10. Thimus vilgaris L. - тимјан
11. Artemisia absinthium L. – пелин (белпелин, питомпелин)
12. Carum carvi– ким

Декоративни Растенија 

Р. 
Бр.

Четинарски (иглолисни) видови

1 Cerdus spp.
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2 Chamaecyparis law. allumi
3 Chamaecypariselwodi
4 Chamaecyparis law. columnaris
5 Cupressus spp.
6 Criptomeria japonica
7 Juniperusretinospora
8 Juniperus com hibernika
9 Juniperushorizontalis
10 Juniperusskyrocel
11 Juniperus chin. blue variety
12 Pinusmugo
13 Pinus spp.
14 Piceapungens
15 Piceaexcelsa
16 Sequoin gigantean
17 Taxus spp.
18 Thuja occ. plicata
19 Thuja occ. rozentalie
20 Thuja occ. wudvordii
21 Thuja occ. reingold
22 Thuja occ. plicata
23 Thuja occ. berkman
24 Thuja occ. smaragd

Брзорастечки растенија 

Р. Бр Назив
1 Paulownia 
2 Paulownia Elongata
3 Paulownia Tomentoza

ПРИЛОГ 3 - Прифатлив број на овошки - садници  по хектар за постоечки производни 
овошни насади подигнати до пролет 2014 година по овошни видови

Ред. 
број

Овошен вид Прифатливиот 
број на садници 
по хектар е над

1. јаболка 400
2. круши 330
3. дуњи 500
4. мушмула 550
5. слива 330
6. праски 330
7. кајсија 400
8. цреши 240
9. вишна 500
10. орев 70
11. бадем 330
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12. лешник 500
13. питом костен 200
14. актинидија 

(киви)
550

15. маслинка 330
16. калинка 620
17. јапонско јаболко 330
18. смоква 500
19. аронија 1400
20. боровинка 2200
21. шип 1660
22. рибизла 3330
23. малина 8000
24. капина 1250
25. јагода 31000
26. гоџи бери 2500


