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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 30 и член 31 од Законот за извршување на Буџетот на Република 
Македонија за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/08), член 
7 од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/04 и 89/08) член 51 од Законот за тутун и тутунски производи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/06 и 88/08) и член 15 од Законот за 
рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 1.09.2009 година, донесе 

 
ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2009 ГОДИНА 

 
I 

1. Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 3/09, 23/09, 45/09, 70/09 и 84/09) во делот III во 
табелата, во колоната „Вид на мерка“ во потточката 2.12, зборот „продадени“ се заменува 
со зборот „заклани“. 

2. Во делот XIII по став 5 (пет) се додаваат два нови става 6 (шест) и 7 (седум) кои 
гласат: 

„Доколку при контролата на лице место се утврди дека големината на површината 
на земјоделското земјиште, односно бројот на животните е помал од 5% од утврдената 
големина со административната контрола, исплата на средства се врши за површината, 
односно животните кои се утврдени со контролата на лице место. 

Доколку при контролата на лице место се утврди дека големината на површината на 
земјоделското земјиште, односно бројот на животните се помали за повеќе од 5% од 
утврдената големина со административната контрола, исплата на средства не се врши за 
намената за која се утврдени разлики со контролата на лице место.“ 

 
II 

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

 
   Бр. 19-4082/1                   Заменик на претседателот 

1 септември 2009 година              на Владата на Република 
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