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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Врз основа на член 34 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна 

Македонија за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 

287/21 и 164/22) и член 7 ставови (3) и (4) 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 29 јули 

2022 година, донесе 

 

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2022 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/22, 81/22, 88/22 и 97/22) делот I се 

менува и гласи: 

„Средствата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година во вкупен 

износ од 1.148.136.000 денари се обезбедени согласно Буџетот на Република Северна 

Македонија за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 

287/21 и 164/22), раздел 14004 - Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и 

руралниот развој (во натамошниот текст: Агенцијата), програма 2 - Финансиска поддршка 

во земјоделството и руралниот развој, потпрограма 20 - Финансиска поддршка во 

земјоделството, ставка 464 - Разни трансфери во износ од 359.236.000 денари и 

потпрограма 2А - Финансиска поддршка на рурален развој, ставка 489 – Капитални 

субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 788.900.000 денари.“ 

 

II 

Во делот II став (1) во воведната реченица износот „937.900.000“ се заменува со 

износот „947.900.000“. 

Табелата се менува и гласи: 
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III 

Во делот IV по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 

„(2) Поддршката од ставот (1) на овој дел може да се додели во вид на авансна исплата 

до 40% од вкупната вредност на одобрениот износ, а остатокот се исплаќа по реализација 

на инвестицијата.“. 

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7) и (8). 

 

IV 

Во делот V во ставот (6) износот „10.000.000“ се заменува со износот „20.000.000“. 
 

V 

Во делот XI ставот (2) се менува и гласи: 

„Краен рок за поднесување на барања за исплата на поддршката од ставот (1) алинеја 1 

од овој дел, за периодот од 1 јануари 2021 година до 31 декември 2021 година, како и за пе- 

риодот од 1 јануари 2022 година до 30 јуни 2022 година е до 30 септември 2022 година.“. 

Во ставот (3) зборот „периодот“ се заменува со зборот „периодите“, а зборовите „15 

март“ се заменуваат со зборовите „31 август“. 

 

VI 

По делот XI се додава нов дел XI-а кој гласи: 

„XI-а 

(1) Средствата од дел II став (1) од табелата мерка 211 „Помош за вршење на земјодел- 

ска дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност (ПОМ)" од оваа 

програма се спроведуваат согласно член 77 став (8) од Законот за земјоделство и рурален 

развој. 

(2) Средствата од став (1) од овој дел во износ од 100.000.000 денари се наменети за 

неподмирени обврски од реализација на мерка 211 „Помош за вршење на земјоделска деј- 

ност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност (ПОМ)" од програмите 

за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.“. 

 

VII 

Во делот XIX став (3) во алинејата 10 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се замену- 

ва со точка и запирка. 

Во алинејата 11 точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка. 

По алинејата 11 се додаваат три нови алинеи 12, 13 и 14 кои гласат: 

„-„Terra Madre“ - Торино, Италија; 

- „Агра“- Горна Радгоња, Република Словенија и 

- „Open BalkanWine & Fair”-Белград, Република Србија.“. 

 

VIII 

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб- 

лика Северна Македонија". 
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Скопје  Северна Македонија, 

д-р Artan Grubi, с.р. 


