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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 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,  177/14, 
25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија” бр.152/19, 244/19, 275/19, 110/21 и 123/22), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 7 февруари 2023 
година, донесе

УРЕДБА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, 
КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ 

НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2023 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 
2023 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 деловите II и III од 
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година.

(2) Поблиските критериуми во растителното производство од дел II од Програмата за 
финансиска поддршка во земјоделството за 2023 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 под-
дршка во земјоделството за 2023 година по грло добиток и висината на директните плаќања во зависност од 
ви-дот на добитокот се следни:
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      (4) Поблиските критериуми за вршење на земјоделска дејност во подрачја со 
ограничени можности за производство (ПОМ) од дел I мерка 9 од Програмата за 
финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година, како и висината на директните 
плаќања се следни:

- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои вршат земјоделска дејност 
во подрачја со ограничени можности за производство и се корисници од подмерките 1.1., 
1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.12. и 1.13 од ставот (2) на овој член и подмерките 2.1., 2.2., 
2.5., 2.8., 2.9., 2.11., 2.13. и 2.18. од ставот (3) на 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:

а) 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 подмерките 1.1., 1.2., 1.3., 1.4, 1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 
1.12. и 1.13. од ставот (2) на овој член,

б) 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 подмерките 1.7. и 1.10. од ставот (2) на овој член и

в) директни плаќања по грло добиток и пчелно семејство за регистрирани 
одгледувалишта во населени места со надморска висина поголема од 700 метри или со 
број на жители помал од 100 за подмерките 2.1., 2.2., 2.5., 2.8., 2.9., 2.11., 2.13. и 2.18. од 
ставот (3) на овој член. 

(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 подмерките 1.1., 1.4., 1.8. и 1.12., од ставот (2) на 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 подмерките 2.8., 2.9., 2.10., 2.11 и 2.18 од ставот (3) на овој 
член, со исклучок на подмерка 2.14. од ставот (3) на овој член за која утврдениот минимум 
е две грла.

(6) Корисници на директни плаќања се земјоделски стопанства кои ги исполнуваат 
барањата согласно Правилникот за листа на посебни минимални услови за добра 
земјоделска пракса и заштита на животната средина.

(7) Во случај на несообразност со задолжителните барања или условите и посебните 
минимални услови за вкрстена сообразност од членот 49 на Законот за земјоделство и 
рурален развој, намалувањата или исклучувањата на корисниците од директните плаќања 
ќе се врши согласно член 57 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Член 3
Начин на директни плаќања

(1) Дополнителните директни плаќања во земјоделството за 2023 година за 
подмерките 1.5., 1.9. и 1.13. од оваа уредба ќе се извршуваат според изјава за 
произведената количина на земјоделската култура од страна на земјоделското стопанство 
доставена до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој со 
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податоци за вкупното остварено производство на земјоделското стопанство, количината 
на продаденото производство кај регистрирани откупувачи, складираната количина, 
количината продадена  на пазар,  количината користена за сопствени потреби. 

(2) Директните плаќања во земјоделството за 2023 година ќе се извршуваат според 
поднесени барања за финансиска поддршка и рокови за поднесување на барањата со 
исклучок на подмерката 1.14. од членот 2 став (2) од оваа уредба и подмерките 2.4. и 2.12. 
од членот 2 став (3) од оваа уредба.

(3) Реализацијата на подмерката 1.14. од членот 2 став (2) од оваа уредба ќе се врши 
според податоци за договорени и откупени количини необработен тутун од реколта 2022 
година, внесени во Електронскиот систем за евиденција на тутун (ИСЕТ) од страна на 
правни лица регистрирани во Регистарот на откупувачи на тутун.

(4) Реализацијата на подмерката 2.4. од членот 2 став (3) од оваа уредба ќе се врши 
според податоци за откупени количини кравјо, овчо и козјо млеко за период од 1 октомври 
2022 година до 1 декември 2023 година кои до Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој ќе ги доставуваат регистрираните откупувачите на 
сурово млеко. 

(5) Реализацијата на подмерката 2.12. од членот 2 став (3) од оваа уредба ќе се врши врз 
основа на податоци за предадени грла јагниња и јариња за период од 1 јануари 2023 
година до 25 декември 2023 година кои до Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој ќе ги достават регистрираните кланични капацитети во 
Република Северна Македонија до 31 декември 2023 година.

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

(7) Спроведувањето на подмерките 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.12., 1.13., 
1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19. и 1.20. од членот 2 став (2) од оваа уредба се врши врз основа 
на барања кои треба да содржат податоци за површината на земјишните парцели 
евидентирани во Системот за идентификација на земјишни парцели (во понатамошниот 
текст:СИЗП). Максималната дозволена површина на земјишните парцели евидентирани во 
СИЗП со утврдена употреба на земјоделско земјиште на земјоделското стопанство за кои 
се поднесува барање дополнително е ограничена со површината на катастарските парцели 
евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства. Административните 
проверки се вршат врз основа на податоците за површината на земјишните парцели 
евидентирани во СИЗП со утврдена употреба на земјоделско земјиште на земјоделското 
стопанство со состојба до денот на поднесување на барањето и со податоците за 
површините на катастарските парцели евидентирани во Единствениот регистар на 
земјоделски стопанства со состојба до денот на поднесување на барањето. Контролата на 
самото место се извршува на СИЗП парцели наведени во барањето на кои барателот има 
декларирано производство согласно производствениот план.

(8) Спроведувањето на подмерките 2.1., 2.2., 2.3., 2.8., 2.9., 2.10. и 2.11. од членот 2 став 
(3) од оваа уредба во поглед на утврдување на бројната состојба на говеда, овци, кози, 
женски приплодни грла-маторици 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 врз основа на 
потврди издадени од регистрирани ветеринарни друштва.

(9) Спроведување на подмерките 2.18 и 2.19. од членот 2 став (3) од оваа уредба се 
врши врз основа на податоци од Регистарот на одгледувалишта на пчели во Агенцијата за 
храна и ветеринарство и Регистарот на регистрирани - одобрени одгледувалишта на 
пчелни матици во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
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(10) Кога барателот ги нема намирено финансиските обврски кон Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавното претпријатие за стопанисување со 
пасишта - Скопје по основ на користење на пасишта во државна сопственост и 
подружниците на Акционерско друштво Водостопанство на Република Северна 
Македонија, Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола, Јавното претпријатие за 
водостопанство Лисиче-Велес и Јавното претпријатие  за извршување на водостопански 
дејности Хидросистем „Злетовица“ - Пробиштип по основ на неплатен воден надоместок 
ќе се овозможи меѓусебно пребивање на ненамирените финансиски обврски со 
одобрениот износ на финансиска поддршка, по претходна согласност на барателот со 
поднесена изјава заверена на нотар дека е согласен ненамирените обврски да се пребијат 
со одобрената финансиска поддршка.

(11) Изјавата од ставот (10) на овој член барателот треба да ја достави до Агенцијата за 
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во рок од 20 дена од денот на 
доставување на известувањето за ненамирени финансиски обврски од ставот (10) на овој 
член од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 
развој.

(12) Во случај кога барателот нема да достави согласност во рокот од ставот (11) на овој 
член, на истиот не му се исплаќа одобрениот износ на финансиска поддршка.

(13) Доколку одобрениот износ на финансиска поддршка на корисникот не е доволен за 
подмирување на сите обврски на корисникот утврдени во ставот (11) на овој член, 
подмирувањето на обврските се врши по следниот редослед:

1. неплатена закупнина за користење на државно земјоделско земјиште,
2.склучени договори за користење на средства од компензациони фондови од странска  

помош за кои е надлежно Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
3. обврски по однос на неплатен воден надомест и
4. неплатен надоместок за користење на државни пасишта.
(14) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство доставува до 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој податоци за 
ненамирени финансиски обврски со состојба на 15 јануари 2023 година за следните 
основи:

- неплатена закупнина за користење на државно земјоделско земјиште и
- склучени договори за користење на средства од компензациони фондови од странска 

помош за кои е надлежно Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
(15) Подружниците на Акционерско друштво Водостопанство на Република Северна 

Македонија, Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола, Јавното претпријатие за 
водостопанство Лисиче-Велес и Јавното претпријатие за извршување на водостопански 
дејности Хидросистем „Злетовица“ - Пробиштип  доставуваат до Агенцијата за 
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој податоци за ненамирени 
финансиски обврски со состојба на 15 јануари 2023 година по основ за неплатен воден 
надоместок.

(16) Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта-Скопје доставува до 
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој податоци за 
ненамирени финансиски обврски со состојба на 15 јануари 2023 година за неплатен 
надоместок за користење на државни пасишта.

(17) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавното 
претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје и подружниците на Акционерско 
друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, Јавното претпријатие 
„Стрежево“ - Битола, Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес и Јавното 
претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“ - 
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Пробиштип податоците од ставовите (14), (15) и (16) на овој член ги доставуваат до 
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по електронски 
пат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

(18) Ажурирањето на внесените податоци врз основа на извршена уплата и/или 
технички грешки при пријавувањето на податоците за ненамирени финансиски обврски ќе 
го вршат Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Јавното 
претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје и подружниците на Акционерско 
друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, Јавното претпријатие 
„Стрежево“ - Битола, Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес и Јавното 
претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“ - 
Пробиштип.

(19) Податоците од ставовите (15), (16), (17) и (18) на овој член кои ги доставуваат: 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавното претпријатие за 
стопанисување со пасишта - Скопје и подружниците на Акционерско друштво 
Водостопанство на Република Северна Македонија, Јавното претпријатие „Стрежево“ - 
Битола, Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес и Јавното претпријатие за 
извршување на водостопански дејсности Хидросистем „Злетовица“ - Пробиштип до 
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој треба да ги 
содржат видот на обврската, висината на обврската (главен долг и камата), основот од кој 
произлегува обврската, податоци за должникот (име и презиме/назив, ЕМБГ/ЕМБС), 
податоци за сметка на субјектот на која треба да се изврши исплатата на обврската и 
истите треба да бидат целосни, комплетни и валидни за да се сметаат за основ за вршење 
на пребивање.

(20) Вкупниот максимален износ на директни плаќања по корисник пресметан во 
зависност од големината на површината на земјоделско земјиште, единицата земјоделски 
производ и бројот на грла добиток од подмерките од оваа уредба не може да биде поголем 
од 18.450.000 денари по корисник.

(21) Спроведувањето на мерката 8 „Помош за поддршка на трошоците за набавка на 
гориво за земјоделска механизација за земјоделски стопанства“ од дел IX од Програмата 
за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година ќе се врши врз основа на 
податоци за големина на земјоделска површина по вид на земјоделски производ пријавени 
во барањата за финансиска поддршка во земјоделството во 2022 година, за директни 
плаќања по обработливa земјоделска површина за сите поледелски култури, лековити, 
ароматични и зачински растенија, освен за тутун, директни плаќања по обработливa 
земјоделска површина за градинарско производство и цвеќе на отворено и во пластеници, 
директни плаќања по обработлива површина за одржување на постоечки овошни насади и 
директни плаќања по обработлива земјоделска површина за одржување на постоечки 
лозови насади, при што висината на помошта за:

- пченица, јачмен, пченка,`рж, овес, ориз, тритикале, хељда, сирак, суданска трева, 
просо, култивирани лековити, ароматични и зачински растенија изнесува 1.600 денари по 
хектар;

- хмељ, лен, леќа, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна репка, добиточна репка, афион, 
шеќерна репка, памук, анасон, фацелија, граор, еспарзета, добиточен грашок, наут 
(слануток) и луцерка изнесува 2.400 денари по хектар;

- домати, пипер, лубеница, диња, тиква, грав, боранија, грашок, рукола, компир, 
краставици, корнишони, зелка, кељ, кромид, лук, праз, тиквички, зелена салата, брокула, 
спанаќ, карфиол, модар патлиџан, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици, 
цвеќе, како и за лозови насади изнесува 4.800 денари по хектар;
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- јаболко, круша, слива, праска, вишна, кајсија, цреша, јагода на отворено, малина, 
капина и боровинка изнесува 6.000 денари по хектар;

- дуња, мушмула, актинидија, маслинка, калинка, јапонско јаболко, смоква, аронија, 
шип, рибизла, гоџи бери, бадем и лешник изнесува 4.400 денари по хектар и

- ореви и питоми костени изнесува 3.000 денари по хектар.
Доколку пресметаната висина на помош по земјоделско стопанство кое е со површина 

од 0,1 до 1 хектар е помала од 500 денари висината на помошта ќе се исплати во износ од 
500 денари по земјоделско стопанство.

(22) За набавка на дизел гориво за земјоделска механизација Агенцијата за финансиска 
поддршка во земјоделството и руралниот развој спроведува постапка за доделување на 
договор за јавна набавка.

Член 4
Рокови за поднесување на барања

Крајните рокови за поднесување на барањата од член 3 од оваа уредба по одделни 
подмерки од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година се 
следните:

1. До 31 мај 2023 година за подмерките 1.1., 1.2., 1.4., 1.6., 1.8., 1.11., 1.12., 1.15., 1.16., 
1.17., 1.18., 1.19. и 1.20. од членот 2 став (2) од оваа уредба, подмерките 2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 
2.6., 2.7., 2.8., 2..9., 2.10., 2.11., 2.13., 2.14., 2.18. и 2.19. од членот 2 став (3) од оваа уредба 
и членот 2 став (4) од оваа уредба.

2. До 31 октомври 2023 година за подмерките 1.3., 1.5., 1.7., 1.9., 1.10. и 1.13. од членот 
2 став (2) од оваа уредба и подмерката 2.20. од членот 2 став (3) од оваа уредба.

3. За подмерките 2.15., 2.16. и 2.17. од членот 2 став (3) од оваа уредба крајниот рок за 
поднесување на барања е според следните периоди:

- до 16 мај 2023 година во период од 1 октомври 2022 година до 31 декември 2022 
година,

- до 15 јуни 2023 година во период од 1 јануари 2023 година до 31 април 2023 година,
- до 5 ноември 2023 година во период од 1 мај 2023 година до 30 септември 2023 

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 
2023 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 со денот на објавувањето во ,,Службен весник на 

Република Северна Македонија“.

    
Бр. 41-1528/3 Прв заменик на претседателот

7 февруари 2023 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,

д-р Artan Grubi, с.р.
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