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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), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.09.2011 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 2011 

ГОДИНА 
 

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

средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2011 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.15/2011, 42/2011, 52/2011, 77/2011, 
92/2011 и 125/2011 во член 2 став  2  точка 4 алинеја 3 се додаваат следните зборови: 
„Висината на директни плаќања за домати и пиперки  одгледани на отворено и во 
пластеници висината на директни плаќања е ограничена во зависност од корисникот и 
големината на вкупната површината и тоа:  

а) За корисници запишани во Регистарот на земјоделски стопанства, за одгледување на 
домати  на површина до 0,8 ха висината на директни плаќања е 32.000,00 ден/ха, за 
површина од 0,8 до 1,5 ха висината на директни плаќања е 27.500,00 ден/ха, и за површина 
над 1,5 ха висината на директни плаќања е 25.000,00 ден/ха. За одгледување на пиперки 
висината на директни плаќања е 25.000,00 ден/ха. 

б) За корисници запишани во Регистарот на земјоделски стопанства и регистрирани 
согласно Законот за вршење земјоделска дејност и Законот за пензиско и инвалидско 
осигурување , за одгледување на домати  на површина до 0,8 ха висината на директни 
плаќања е 36.000,00 ден/ха, за површина од 0,8 до 1,5 ха висината на директни плаќања е 
32.000,00 ден/ха, и за површина над 1,5 ха висината на директни плаќања е 27.500,00 
ден/ха. За одгледување на пиперки висината на директни плаќања е 27.500,00 ден/ха.“ 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 51-5136/1                             Претседател на Владата 
20 септември 2011 година         на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

 


