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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. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13 и 177/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.3.2015 година, донесе

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ 

КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, 
МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2015 

ГОДИНА

Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на 

средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.16/15) во членот 2 став (3) во табелата во 
подмерката 2.9. алинеја 2 по зборовите: „18 месеци“ се става точка и зборовите: „и 
дополнителни 4.000,00 денари по грло за бројот на задржани женски јагниња 
еквивалентно на бројот на угинати грла овци од болеста ,,Син јазик“ пријавени до 
4.11.2014 година и потврдени со записник од официјален ветеринар вработен во 
Агенцијата за храна и ветеринарство“ се бришат.  

Во подмерката 2.12. во алинејата 2 по зборовите: „18 месеци“ се става точка и 
зборовите: „и дополнителни 4.000,00 денари по грло за бројот на задржани женски јариња 
еквивалентно на бројот на угинати грла кози од болеста ,,Син јазик“ пријавени до 
4.11.2014 година и потврдени со записник од официјален ветеринар вработен во 
Агенцијата за храна и ветеринарство “ се бришат.  

По подмерката 2.26. се додава нова подмерка 2.27. која гласи:

2.27. Директни плаќања за 
угинати овци и кози од 
болеста „Син јазик“ во 
2014 година

Корисници на оваа подмерка се земјоделските 
стопанства кај кои е потврдено угинување на овци 
и кози од сите категории од болеста ,,Син јазик“ 
со записник од официјален ветеринар вработен во 
Агенцијата за храна и ветеринарство и се однесува 
за овци и кози пријавени за угинати до 04.11.2014 
година; 
Висината на директните плаќања за угината овца 
и коза од сите категории изнесува 4.000,00 денари 
по грло.

Во  ставот (4) точка 2) во алинејата  3 по бројот „2.7.“ се додава бројот „2.8.“.

Член 2
Во членот 3 во ставот (1) по зборовите: „став (2)“ се додаваат зборовите: „и подмерките 

2.26. и 2.27. од член 2 став (3)“. 
Во ставот (4) во првата реченица зборовите: „најдоцна до 15 март 2015 година“  се 

бришат. Во втората реченица зборовите: „со состојба на 15 март 2015 година“ се бришат. 
По втората реченица се додава нова реченица која гласи: „Административните проверки 
се вршат врз основа на податоците за површината на катастарските парцели евидентирани 
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во Единствениот регистар на земјоделски стопанства со состојба на 31 мај 2015 година и 
со податоците за површините евидентирани во Системот за идентификација на 
земјишните парцели со сотојба на 31 мај 2015 година“.

По ставот (8) се додава нов став (9) кој гласи:
„(9) Реализацијата на подмерките 2.26. и 2.27. од член 2 став (3) од оваа уредба ќе се 

врши според список за угинати животни од болеста „Син јазик“ во 2014 година по 
одгледувачи, изработен од Агенцијата за храна и ветеринарство доставен до Агенцијата за 
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.“

  
Член 3

Во членот 4 во точката 1 по бројот ,,2.24“ запирката се заменува со сврзникот ,,и“ и 
зборовите: „и 2.26.“ се бришат.

 
Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“.

Бр.42-2621/1 Заменик на претседателот
10 март 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.


