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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија 
за 2008 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 160/07), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 29.07.2008 година, донесе 

 
ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 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 и 89/08) во делот II во 
табелата во точка 1. РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО во потточката 1.3. во колоната 
критериум и висина на поддршка по зборовите: критериум се додаваат зборовите: 

- “Висина на поддршка 
- 9.000 ден/ха“. 
2. Во делот III во табелата во точка 2. СТОЧАРСТВО во потточката 2.3. во колоната 

критериум и висина на поддршка се додава: 
“Висина на поддршка 
1.000 ден/грло“. 
Во потточката 2.6. во колоната критериум и висина на поддршка зборовите: “мај 2008“ 

се заменуваат со зборовите: “јуни 2008“ и се додаваат зборовите: 
“Висина на поддршка 
1.200 ден/грло“. 
Во потточката 2.9. во колоната критериум и висина на поддршка се додаваат зборовите: 

“Висина на поддршка 
- 500 ден/грло“. 
Во потточката 2.17. во колоната критериум се додаваат зборовите: “Висина на 

поддршка 400 ден/пчелно семејство“. 
3. Во делот IV во табелата во точка 3. АЛТЕРНАТИВНИ, НЕТРАДИЦИОНАЛНИ И 

НЕДОВОЛНО ЗАСТАПЕНИ ПРОИЗВОДИ во потточката 3.1. во колоната критериум и 
висина на поддршка се додаваат зборовите: 

“Висина на поддршка 
- 9.000 ден/ха“. 
Во потточката 3.2. во колоната критериум и висина на поддршка се додаваат зборовите: 

“Висина на поддршка 
- 9.000 ден/ха“. 
Во потточката 3.3. во колоната критериум и висина на поддршка се додаваат зборовите: 

“Висина на поддршка 
- 75.000 ден/ха“. 
Во потточката 3.5. во колоната критериум и висина на поддршка се додаваат зборовите: 

“Висина на поддршка 
- 1.500 ден/единка“. 
Во потточката 3.6. во колоната критериум и висина на поддршка се додаваат зборовите: 

“Висина на поддршка 
- 60.000 ден/ха“. 
4. Во делот IX по став 9 се додава нов став кој гласи: 
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“Исплатата на средства од оваа програма за дел III потточка 2.6. и 2.9. се врши врз 
основа на критериумите и условите утврдени во оваа програма и добиените податоци од 
компјутерската база на податоци за овци и кози од Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

Ставовите 10, 11 и 12 стануваат ставови 11, 12 и 13. 
 

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

весник на Република Македонија“. 
 
 Бр. 19-3774/1                             Претседател на Владата 

29 јули 2008 година                      на Република Македонија, 
      Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 
 
 

 


