Врз основа на член 30 и член 31 од Законот за извршување на буџет 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), член 51 од Законот за тутун и
тутунски производи (“Службен весник на Република Македонија” бр.24/06), член 15
од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 7/08), Владата на Република Македонија на седницата одржана на
ден 02.01.2009 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2009 ГОДИНА
I
Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година во
вкупен износ од 3 925 000 000,00 денари, обезбедени согласно раздел 14001
програма 3 потпрограма 30 ставка 464 разни трансфери во износ од 45 000 000,00
денари, раздел 14004 програма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери во
износ од 3 800 000 000,00 денари и согласно раздел 14004 програма 2
потпрограма 2A ставка 489 капитални субвенции за претпријатија и невладини
организации во износ од 80 000 000,00 денари, од Буџетот на Република
Македонија за 2009 година (“Службен весник на Република Македонија” бр. 166/08)
ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со следните
потпрограми и тоа за:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Вкупно

Име на потпрограма
Финансиска
поддршка
за
растително
производство
Финансиска
поддршка
за
сточарско
производство
Финансиска поддршка за спроведување на
стандарди за квалитет и безбедност на храна
Финансиска
поддршка
за
органско
земјоделско производство
Финансиска поддршка за рибарство и
аквакултура
Општи мерки за развој на земјоделството и
рибарството
Нереализирани обврски во 2008 година

Вкупен износ
во денари
2 298 500 000,00
1 432 740 000,00
15 560 000,00
50 100 000,00
25 000 000,00
63 100 000,00
40 000 000,00
3 925 000 000,00

II
Средствата од дел I точка 1 на оваа програма наменети за финансиска
поддршка за растително производство во износ од 2 298 500 000,00 ќе се користат
според намените, критериумите и условите утврдени во следните мерки:
Точка
1.
Потточка
1.1.

Критериум и
висина на поддршка
РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
Вид на мерка

Поледелство
Финансиска поддршка за
површина со есенски
житни култури (пченица и
јачмен)

1.2.

Финансиска поддршка за
површина со пролетни
житни култури (пченица,
пченка, рж, јачмен, овес,
ориз, тритикале)
и индустриски култури
(сончоглед, маслодајна
репка, афион, соја,
шеќерна репа)

1.3.

Финансиска поддршка за
површина со фуражни
култури (луцерка, граор,
еспарзета и добиточен
грашак)

1.4.

Износ

Дополнителна финансиска
поддршка за засеани
површини со житни
култури од потточка 1.1. и
потточка 1.2. со
сертифициран семенски

Критериум:
- минимум засеана
површина 0,3 ха за секоја
култура одделно;
- со редуцирање на
висина на поддршка со
зголемување на
пријавените ха:
- од 0,3 до 20 ха - 100 % ;
- од 20,1 до 100 ха - 60%;
- од 100,1 до 300 ха 30%;
- над 300 ха - 10 %.
Висина на поддршка:
6 000,00 ден/ха
Критериум:
- минимум засеана
површина 0,3 ха за секоја
култура одделно;
- со редуцирање на
висина на поддршка со
зголемување на
пријавените ха:
- од 0,3 до 20 ха - 100 % ;
- од 20,1 до 100 ха - 60%;
- од 100,1 до 300 ха 30%;
- над 300 ха - 10 %.
Висина на поддршка:
6 000,00 ден/ха
Критериум:
- минимум површина 0,3
ха за секоја култура
одделно;
Висина на поддршка:
4 000,00 ден/ха
Критериум:
- Минимум засеани
површини на 0,3 ха за
секоја култура одделно
Висина на поддршка:
1 200,00 ден/ха

400 000 000,00

248 000 000,00

24 000 000,00

21 600 000,00

материјал

1.5.

Финансиска поддршка за
произведен и продаден
ориентален ситнолисен
тутун од реколта 2008
година

1.6.

Финансиска поддршка за
оранжериско производство
(домати, пиперки,
краставици и режано
цвеќе) во 2009

1.7.

Финансиска поддршка за
градинарски култури на
отворено и во пластеници
и култивирано
производство на лековити,
ароматични и зачински
растенија
Дополнителна финансиска
поддршка за индустриски
градинарски култури од
потточка 1.7., продадени
во преработувачки
капацитет во 2009 година

1.8.

1.9.

Лозарство и овоштарство
Финансиска поддршка за
подигнати нови површини
под лозови насади

Критериум:
-За произвeден и
продаден ориентален
ароматичен ситнолисен
тутун од реколта 2008
година во регистрирано
тутунско претпријатиеоткупувач на тутун
Висина на поддршка:
- 45,00 ден/кгр.
Критериум:
- Минимум засеани
површини од 0,2 ха во
затворени простории
под контролирани услови
- Произведена и
продадена количина на
домашен пазар или
остварен извоз до 15.
05.2009 година
Висина на поддршка:
80 000,00 ден/ха
Критериум:
- Минимум засеани
површини од 0,2 ха
Висина на поддршка:
9 000,00 ден/ха

720 000 000,00

32 000 000,00

153 000 000,00
Критериум:
-за индустриски
градинарски култури
продадени во
преработувачка
индустрија за зеленчук
до 31.10.2009 година
Висина на поддршка:
3 000,00 ден/ха
Критериум:
- подигнати лозови
насади на нови
површини со минимална
површина од 0,2ха во

1 800 000,00

период есен 2008 и
пролет 2009 година
- препорачани вински
сорти или домашни/
одомашени трпезни
сорти
Висина на поддршка:
-140 000,00 ден/ха
Критериум:
-за површини под лозови
насади со минимална
површина од 0,3ха
Висина на поддршка:
-7 500,00 ден/ха
Критериум:
- произведено и
продадено грозје до
31.10.2009 година
Висина на поддршка:
-2,50 ден/кг
Критериум:
- подигнати овошни
насади на нови
површини со минимална
површина од 0,2ха во
период есен 2008 и
пролет 2009 година
Висина на поддршка:
- 90 000,00 ден/ха

1.10.

Финансиска поддршка за
површина под лозови
насади

1.11.

Финансиска поддршка за
произведено и продадено
грозје во регистрирани
домашни винарски визби

1.12.

Финансиска поддршка за
подигнати нови овошни
насади (круша, јаболка,
праска, кајсија, слива,
цреша, вишна, лешник,
орев, бадем, малина,
рибизла, капина и јагода),
вклучително алтернативни
насади (аронија,
боровинка, јапонска
јаболка, калинка, цитруси
и маслинки)
Критериум:
Финансиска поддршка за
- користена финансиска
успешно подигнати
поддршка во 2007 и 2008
овошни насади за период
година за подигнати
од две години по
нови овошни насади
добивање на финансиска
Висина на поддршка:
поддршка за подигање на
- 10 000,00 ден/ха
насадот (почнувајќи од
2007 година)
Производство на семенски и саден материјал

1.13.

90 650 000,00

150 000 000,00

350 000 000,00

56 100 000,00

8 000 000,00

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

Критериум
- произведен
сертифициран семенски
материјал во 2009
година од регистрирани
производители
- минимум засеани
површини на 0,3 ха за
секоја култура одделно
Висина на поддршка
-12 000,00 ден/ха
Критериум
Финансиска поддршка за
-произведен и продаден
домашно производство и
сертифициран семенски
доработка на
материјал во 2009
сертифицирано тутунско
година од регистрирани
семе
производители на
тутунско семе
Висина на поддршка
-60 000,00 ден/ха
Финансиска поддршка за
Критериум
домашно производство на - Произведен домашен
лозов калем и овошен
лозов калем и овошен
саден материјал во
саден материјал
2009 година од
регистрирани
производители
Висина на поддршка:
-15 ден/садница,калем
Посебни мерки во растителното производство
Финансиска поддршка за
научно-истражувачки и
апликативни проекти од
областа на растителното
производство
Финансиска поддршка за
Критериум:
- извршена
извршени анализи на
-за извршени максимум
почва во 2009 година
две агрохемиски и
педолошки анализи во
2009 година по
барател
Висина на поддршка:
- 50% од трошоците за
анализа но не повеќе од
2 000,00 денари по
анализа
Финансиска поддршка за
домашно производство на
сертифициран семенски
материјал од житни,
градинарски и индустриски
култури освен тутун

ВКУПНО

30 000 000,00

600 000,00

5 250 000,00

3 500 000,00

4 000 000,00
2 298 500 000,00

III
Средствата од дел I точка 2 на оваа програма наменети за финансиска
поддршка за сточарското производство во износ од 1 432 740 000,00 ќе се користат
според намените, критериумите и условите утврдени во следните мерки:
Точка Вид на мерка
Критериум
2.
СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО
Потточка
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Износ

Говедарство
Финансиска поддршка за
обележани грла говеда
буша и друга мешавина
од различни раси

Критериум:
- со редуцирање на
поддршката во однос на
бројот на обележани
грла:
- од 1 до 20 - 100%,
- од 21 до 100 - 60%,
- од 101 до 300 - 40%,
- над 300 - 10%.
Висина на поддршка:
- 1 500,00 ден/грло
Критериум:
Финансиска поддршка за
обележани грла говеда од - со редуцирање на
поддршката во однос на
следниве раси:
бројот на обележани
холштајнизирано
грла:
фризиско, сименталско,
- од 1 до 20 - 100%,
монтафонско,
- од 21 до 100 - 60%,
оберинталско, товни раси
- од 101 до 300 - 40%,
говеда и биволи
- над 300 - 10%.
Висина на поддршка:
- 2 000,00 ден/грло
Финансиска поддршка за
Критериум:
произведено и продадено - продадено млеко за
период ноември 2008 –
кравјо млеко
септември 2009 година на
преработувачки
капацитети запишани во
Регистар на одобрени
објекти за производство
на храна од животинско
потекло
Висина на поддршка:
- 2,50 ден/литар
Финансиска поддршка за
Критериум:
- продадени грла за
одгледани и продадени
период ноември 2008 –
грла говеда во
септември 2009 година на
регистриран кланичен
преработувачки
капацитет
капацитети запишани во

180 000 000,00

200 000 000,00

300 000 000,00

5 250 000,00

2.5.

Финансиска поддршка за
добиено теле по пат на
В/О

2.6.

Финансиска поддршка за
набавка на приплодни
грла со познато потекло и
висок генетски потенцијал

2.7.

2.8.

Овчарство
Финансиска поддршка за
обележани грла овци

Финансиска поддршка за
набавка на машки
приплодни грла оригинали и
репродуктори

Козарство

Регистар на одобрени
објекти за производство
на храна од животинско
потекло
Висина на поддршка:
- 1 500,00 ден/грло
Критериум
- добиено и регистрирано
теле во период ноември
2008 – септември 2009
година
- добиено теле од
регистрирани грла
осеменети по пат на В/О
Висина на поддршка:
- 1 200,00 ден/грло
Критериум:
- Набавени максимум 5
високостелни
педигрирани јуници во
период јануари –
септември 2009 година
приплоден добиток
Висина на поддршка:
- 35% од вредноста на
набавените грла но не
повеќе од 30 000,00
денари
Критериум:
- минимум 30 грла од сите
категории
Висина на поддршка
- 850,00 ден/грло
Критериум:
Набавени
машки
приплодни грла во период
јануари – септември 2009
година од регистрирани
oдгледувалишта
на
приплоден добиток
Висина на поддршка:
- 50% од набавната
вредност но не повеќе од
15 000,00 денари по грло
оригинали и 5 000,00
денари
по
грло
репродуктори

4 800 000,00

8 000 000,00

467 500 000,00

4 000 000,00

2.9.

Финансиска поддршка за
обележани грла кози

2.10.

Финансиска поддршка за
набавка на приплодни
грла кози

2.11.

2.12.

2.13.

Свињарство
Финансиска поддршка по
грла маторици

Финансиска поддршка за
одгледани и продадени
гоеници во кланичнен
капацитет

Финансиска поддршка за
набавка на приплодни
грла свињи (назимки и
нерези)

Критериум:
- минимум 10 грла кози од
сите категории
Висина на поддршка:
-750,00 ден/грло
Критериум:
-набавени приплодни грла
кози во период јануарисептември 2009 година од
регистрирани
одгледувалишта на
приплоден добиток
Висина на поддршка:
- 50% од набавна
вредност,
од 4 500 денари/ грло
Критериум:
- минимум 2 грла
маторици
Висина на поддршка:
- 700 ден/грло
Критериум;
- со редуцирање на
поддршка во однос на
бројот на предадени грла:
- од 5 до 5.000 -100%,
- од 5.000 до 10.000 80%,
- од 10.000 до 15.000 50%,
- над 15.000 - 30%.
- одгледани и продадени
минимум 5 грла во
регистрирани кланични
капацитети
- минимална тежина од
90 кг по продадено грло
- период на продавање од
ноември 2008- септември
2009
Висина на поддршка:
- 1 000,00 ден/грло
Критериум:
- Набавени приплодни
грла од регистрирани
одгледувалишта на
добиток
Висина на поддршка:
- 50% од набавната

57 750 000,00

900 000,00

16 100 000,00

90 000 000,00

5 000 000,00

вредност но не повеќе од
20.000 денари/грло
независно од вредноста
на набавката на
приплодни грла оригинали
- 50% од набавната
вредност но не повеќе од
5 000,00 денари/грло
независно од вредноста
на набавката на
приплодни грла хибриди
- период на набавка од
ноември 2008 - септември
2009

2.14.

Живинарство
Финансиска поддршка за
одгледани и продадени
бројлери во регистрирани
кланични капацитети

2.15.

Финансиска поддршка за
амортизирани несилки
продадени во
регистрирани кланични
капацитети

2.16.

Финансиска поддршка за
произведени еднодневни
бројлерски пилиња

2.17.

Финансиска поддршка за
произведени еднодневни
женски пилиња од
јајценосни хибриди

2.18.

Пчеларство
Финансиска поддршка по
регистрирано презимено

Критериум
- најмалку 1.000
одгледани и продадени
бројлери во период
ноември 2008 - септември
2009
Висина на поддршка:
- 22,00 ден/пиле
Критериум:
- Финансиската поддршка
се исплаќа за фарми со
минимум 2000 несилки
- Продадени несилки во
период ноември 2008 септември 2009 година
Висина на поддршка:
- 20,00 ден/несилка
Критериум:
Произведени и прeдадени
пилиња во период
ноември 2008 - септември
2009 година
Висина на поддршка:
- 3,00 ден/ пиле
Критериум:
Произведени и прeдадени
пилиња во период
ноември 2008 - септември
2009 година
Висина на поддршка:
- 3,00 ден/пиле
Критериум
- минимум 35 семејства

16 500 000,00

7 000 000,00

450 000,00

600 000,00

55 000 000,00

пчелно семејство

2.19

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

Висина на поддршка
-500,00 ден/пчелно
семејство
Финансиска поддршка за
Критериум:
- за пчелари кои
набавка на матици
поседуваат најмалку 15
пчелни семејства нуклеуси.
- за купени најмногу 10
матици
Висина на поддршка:
- 350 денари по набавена
матица независно од
вредноста на набавката
Финансиска поддршка за
Критериум:
- за пчелари кои
подигање на нови
површини под медоносна поседуваат минимум 35
флора (фацелија, еводија пчелни семејства,
- посеана или засадена
и багрем)
површина на минимум 0.2
ха,
Висина на поддршка:
-2.500 ден/ха и 8 ден/
садница
Алтернативно сточарско производство
Финансиска поддршка за
Критериум:
фармерско одгледување
- регистрирано
на ноеви
одгледувалиште со
минимум 4 возрасни
единки
Висина на поддршка:
-1 700,00 ден/глава
Финансиска поддршка за
Критериум
- регистрирано
фармерско производство
одгледувалиште со
на полжави
минимум 0.2 ха вкупна
производна површина на
фармата
Висина на поддршка
-90 000,00 ден/ха
Посебни мерки во сточарското производство
Финансиска поддршка за
водење на матично
книговодство, селекција и
следење на состојбите во
сточарството
Финансиска поддршка за
изработка на Заедничка
основна програма за
одгледување добиток и

280 000,00

700 000,00

2 210 000,00

2 700 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

Програма за биолошка
разновидност во
сточарството
ВКУПНО

1 432 740 000,00
IV

Средствата од дел I точка 3 на оваа програма наменети за финансиска
поддршка за спроведување на стандарди за квалитет и безбедност на храна во
износ од 15 560 000,00 ќе се користат според намените, критериумите и условите
утврдени во следните мерки:
Точка
3.
Потточка
3.1

3.2

3.3

Вид на мерка

Критериум

Износ

СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАНДАРДИ ЗА КВАЛИТЕТ И
БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА
Стандарди за безбедност во земјоделското производство и контрола на
квалитет
Дополнителна финансиска
Критериум:
поддршка за мерки од
- спроведени стандарди
точките од точка 1 за
за безбедност во
површини со спроведени
стандарди за безбедност во производство на свежи
производи и производи
примарното производство
наменети како сировина
на свежи производи и
за преработувачки
производи наменети како
капацитети
сировина за
преработувачки капацитети Висина на поддршка:
- 3 000,00 ден/хектар
регистрирани по HACCP
или ИСО 22000
6 000 000,00
Финансиска поддршка за
Критериум:
- извршена анализа на
лабораториска анализа за
почва и вода, и анализа
потточката 3.1.
за свежи и преработени
производи наменет за
домашен пазар или
извоз
Висина на поддршка:
- 50% од трошоците
400 000,00
Финансиска поддршка за
Критериум:
- за воведување на
трошоците на консултација
стандарди за
и сертификација
безбедност за прв пат
Висина на поддршка:
- 50% од трошоците
800 000,00
Воведување одржливи системи за користење на природни ресурси

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8.

3.9.

Критериум:
- изработен елаборат
за природна
продуктивност на
подрачјето за собирање
самоникли растителни
видови, габи и лишаи
Висина на поддршка:
- 50% од трошоците но
не повеќе од 150.000
денари
500 000,00
Критериум:
Финансиска поддршка за
- регистриран откупен
регистрација на откупен
пункт за вршење откуп
пункт за вршење откуп на
на самоникли
самоникли растителни
растителни видови,
видови, габи и лишаи
габи и лишаи
Висина на поддршка:
600 000,00
- 50% од трошоците на
регистрација
Финансиска поддршка за
Висина на поддршка:
- 50% од трошоците за
обука и регистрација на
обука и регистрација но
собирачи во регистрирано
не повеќе од 20.000
собирачко подрачје
денари
240 000,00
Регистрација и добивање право на користење на географска ознака (ГО),
ознака за потекло (ОП) и традиционален специалитет (ТС)
Критериум:
Дополнителна финансиска
- заштитени свежи
поддршка на точките од
производи и производи
точка 1 за површини со
наменети како сировина
заштитен производ по ГО,
за преработувачки
ОП, или ТС од растително
капацитети производ
потекло
по ГО, ОП, или ТС
Висина на поддршка:
- 3 000,00 ден/хектар
3 000 000,00
Критериум:
Финансиска поддршка за
- заштитен производ по
компензација на
ГО, ОП, или ТС од
производни трошоци по
животинско потекло
заштитен производ од
Висина на поддршка:
животинско потекло
- 25 000 денари по
производ заштитен во
БЗИС
3 000 000,00
Критериум:
Финансиска поддршка за
- добиено право за
изработка на елаборат за
користење на ГО, ОП и
заштита на земјоделскоТС од страна на БЗИС
прехрамбен производ,
во 2009 година
регистрација во Биро за
Висина на поддршка:
620 000,00
заштита на интелектуална
Финансиска поддршка за
изработка на елаборат за
природна продуктивност на
подрачјето за собирање
самоникли растителни
видови, габи и лишаи

сопственост (БЗИС) и бар
код регистрација

3.10.

Финансиска поддршка за
контрола и сертификација

- 50% од трошоците на
регистрација и
изработка на елаборат,
но не повеќе од 15000,00
денари по елаборат
Висина на поддршка:
- 50% од трошоци на
консултација и
сертификација

ВКУПНО

400 000,00
15 560 000,00

V
Средствата од дел I точка 4 на оваа програма наменети за финансиска
поддршка за органско земјоделско производство во износ од 50 100 000,00 ќе се
користат според намените, критериумите и условите утврдени во следните мерки:
Точка
4.
Потточка
4.1.

4.2.

4.3

Вид на мерка

Критериум

Износ

ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО
Финансиска поддршка за сертифицирано примарно производство или
производство во конверзија
Критериум:
Дополнителна
финансиска поддршка од - сертифицирано
растително и сточарско
30% за потточките од
органско производство и
точка 1 и 2
органско производство
сертифицирани како
во конверзија
растително и сточарско
Висина на поддршка:
органско производство и
- зголемување од 30% од
производство во
износот предвиден за
конверзија, освен за
потточките од точка 1 и 2 потточките од точка 1
и2
поврзани со поддршката
опфатена во потточките
16 300 000,00
од 4.2 до 4.7
Финансиска поддршка за Критериум:
- само за една година за
површини наменети за
иста површина
зелено ѓубрење/угар во
плодоред
Висина на поддршка:
- 3 500,00 денари/ха
2 000 000,00
Финансиска поддршка во Критериум:
- да не се користени
органско овоштарско
средства од
производство
потточките 1.12.
Висина на поддршка:
- 15 000,00 денари/ха
според големина на
посадена површина и
тоа:
- од 0,1 до 10 ха - 100%;

4.4

4.5

4.6

4.7.

4.8.

- од 11 до 20 ха - 60%;
- од 21 до 30 ха - 30%;
- над 30 ха - 10%
5 500 000,00
Дополнителна
Критериум:
финансиска поддршка за - врз основа на
потточката 2.18 од
органско пчеларско
точка 2
производство
Висина на поддршка:
- зголемување од 500,00
ден./семејство
7 500 000,00
Дополнителна
Критериум:
финансиска поддршка во - врз основа на
потточката 1.10 од
органско лозарско
точка 1
производство
Висина на поддршка:
- зголемување од 7500,00
денари/ха
3 000 000,00
Дополнителна
Критериум:
финансиска поддршка во - врз основа на
потточките 1.6 и 1.7 од
органско градинарско
точка 1
производство
Висина на поддршка:
- зголемување од
20 000,00 денари/ха
според големина на
посадена површина и
тоа:
- од 0,1 до 5 ха - 100%;
- од 5,1 до 10 ха - 60%;
- од 10,1 до 20 ха - 30%;
- над 20 ха - 10%
2 000 000,00
Дополнителна
Критериум:
финансиска поддршка во - врз основа на
потточката 2.7. и 2.9.
органското овчарство и
од точка 2
козарството
Висина на поддршка:
- зголемување од 650,00
ден./грло овца и 750,00
7 000 000,00
ден./грло коза
Финансиска поддршка за доработка, преработка и продажба на органски
производи од домашно потекло
Финансиска поддршка за Висина на поддршка:
- 2% од вредноста на
преработка на органски
продадени производи со
производи и органски
максимален износ од
производи во конверзија
100 000,00 ден. по
од домашно потекло
оператор
(вклучително за
доработка и пакување на
самоникнати видови со
органско потекло)

1 500 000,00
4.9.

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

Финансиска поддршка за
продажба на органски
производи и органски
производи во конверзија
од домашно потекло
Посебни мерки
Финансиска поддршка за
стручна контрола и
сертификација
Финансиска поддршка за
лабораториски анализи
на почва и вода, и
анализа на органски
производ кај органски
фарми

Изработка на национален
знак за органски
производи и органски
производи во конверзија
Воспоставување на
показно-демонстративни
органски села во
Република Македонија активности за поддршка
на започнати проекти (од
2008 година) и нови
иницијативи
Обуки на оператори,
советници и Државен
инспекторат за
земјоделство за развој на
органско производство
ВКУПНО

Висина на поддршка:
- 5% од вредноста на
продадени производи со
максимален износ од
100 000,00 ден. по
оператор
Висина на поддршка:
- 50% од трошоците за
добиен сертификат
издаден од овласено
тело во 2009 година
Критериум:
- извршена
лабораториска анализа
во домашна овластена
лабораторија.
Висина на поддршка:
- 50% од вредноста не
повеќе 5 000,00 денари по
корисник

1 000 000,00

1 800 000,00

400 000,00

100 000,00
Критериум:
- според поднесена и
одобрена програма за
предлог активности

1 600 000,00

400 000,00
50 100 000,00
VI

Средствата од дел I точка 5 на оваа програма наменети за финансиска
поддршка за рибарство и аквакултура во износ од 25 000 000,00 ќе се користат
според намените, критериумите и условите утврдени во следните мерки:

Вид на мерка
Опис
Средства
5.
РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА
Пот- Финансиска поддршка за порибување и заштита на риболовни води
точка
5.1. Финансиска поддршка за
порибување на риболовни
подрачја Охридско Езеро,
Дојранско Езеро и Преспанско
Езеро
10 000 000,00
5.2. Финансиска поддршка за
доодгледување на
порибителен материјал за
порибување на Охридско
Езеро
1 000 000,00
5.3. Финансиска поддршка за
Висина на поддршка:
35% од вредноста на
порибување на риболовни
ревири и рекреативни зони со подмладокот
салмонидни и ципринидни
видови риби
1 000 000,00
5.4. Физичка заштита на
риболовните подрачја
1 000.000,00
5.5. Финансиска поддршка за
обезбедување на
порибителен материјал за
риболовни води кои не се
500 000,00
дадени под концесија
Финансиска поддршка во аквакултурата (одгледување на риби)
5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

Финансиска поддршка за
насадување на рибници со
порибителен материјал од
ладноводни видови риби (виножитна пастрмка) и
топловодни видови риби
(крап, амур, толстолобик, сом)
Посебни мерки
Изработка на програма за
унапредување на рибарството
и аквакултурата за период од
12 година
Изработка на риболовни
основи
Изградба на пунктови во
риболовните подрачја и зони

ВКУПНО

Висина на поддршка:
40 % од вредноста на
набавениот или
одгледаниот подмладок
8 500 000,00

1 200 000,00
800 000,00
1 000 000,00
25 000 000,00

VII
Средствата од дел I точка 6 на оваа програма наменети за финансиска
поддршка за општи мерки во земјоделството и рибарството во износ од
63 100 000,00 ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени
во следните мерки:
Точка
Вид на мерка
6
ОПШТИ МЕРКИ
Потточка
6.1. Надомест на трошоци за
регистрирани
земјоделци и земјоделци
осигуреници во Фондот
за пензиско и
инвалидско осигурување
на Република
Македонија
6.2. Надомест за
осигурување на
примарно растително
земјоделско
производство од
основни ризици
6.3

6.4.

Поддршка на
поголемите организации
на здружување на
земјоделците во
растително
(вклулително тутунско),
сточарско, и органско
производство, рибарство
и аквакултура
Поддршка за
организирање на
национални
манифестации за грозје
и вино, житни,
градинарски култури,
овчарство, земјоделска
механизација,
градинарство, органско
производство, рибарство
и аквакултура и учество
на саеми и други
манифестации за
примарно земјоделско

Опис

Критериум:
- индивидуални земјоделци
регистрирани според Законот
за вршење на земјоделска
дејност,
и
земјоделци
осигуреници во ФПИО
Висина на поддршка:
2 000,00 ден.
Критериум:
- осигурани посеви и насади од
дефинирани
земјоделски
култури
со
максимални
површини,
Висина на поддршка:
- 60% од вредноста на
полисата за осигурување
Критериум:
- според поднесена годишна
програма и одобрени мерки во
насока на спроведување на
политиките и програмите на
владата

Средства

6 000 000,00

25 000 000,00

3 000 000,00

производство
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Активности за поддршка
на воспоставување на
системите за
евиденција и
регистрација на
земјоделски стопанства
во ЕРЗС, одгледувачи
на тутун, риби и пчели,
органско производство
како дел од Земјоделски
информативен систем
(ЗИС)
Поддршка за издавање
на стручни материјали
од областа на
земјоделството и
рибарството
Дополнителна поддршка
за семејни земјоделски
стопанства:
- во подрачја со
отежнати услови на
производство,
- со носител млад
земјоделец или жена.

Материјални трошоци за
спроведување на
програмата наменети за
печатење на образци за
аплицирање по
програмата и
обезбедување на гориво
за вршење на контрола
на терен
ВКУПНО

4 000 000,00

1 600 000,00

1 500 000,00
Критериум:
- според листа на подрачја со
отежнати
услови
на
производство од МЗШВ,
- најмногу 40 години како
прифатливи
години
на
старост за млад земјоделец
Висина на поддршка:
- дополнителна поддршка по
потточките од точка 1 и 2 во
винсина од:
- 15 % за подрачја со
отежнати услови на
производство
- 10% за носител млад
земјоделец и жена
Критериум:
- за обезбедување на гориво за
вршење на контрола на терен
по барање од Државен
инспекторат за земјоделство
и налог на министер
(фактура)

20 000 000,00

2 000 000,00
63 100 000,00

VIII
Средствата од дел I точка 7 на оваа програма во износ од
40 000 000,00 денари ќе се користат за исплата на финансиски средства за
нереализирани обврски по Програмата за финансиска поддршка во
земјоделството во 2008 година.
IX
Право за користење на финансиските средства
Право за користење на финансиските средства од точките 1, 2, 3, 4 и 5
имаат земјоделски стопанства, вклучително рибници и концесионери на риби
запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства при
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство освен за:
− потточката 1.5.;
− потточките 1.14., 1.15. и 1.16. кои дополнително покрај во Единствениот
регистар на земјоделски стопанства, задолжително мора да се запишани и во
Регистарот на производители на семенски и саден материјал;
− потточката 2.23, за која право за користење на средствата имаат овластени
институции за водење матично книговодство и селекција во сточарството;
− точка 3, каде право за користење на финансиските средства имаат и
здруженија на производители кои воведуваат стандарди за квалитет;
− потточка 4.8. каде право за користење на финансиските средства имаат правни
лица собирачи и преработувачи на органски производи или производи во
конверзија, и потточка 4.9. каде право за користење на финансиските средства
имаат правни лица - трговци со органски производи;
− потточка 1.17. и 4.13. каде право за користење на финансиските средства
имаат и здруженија на граѓани и фондации, јавни научни и образовна установи,
или институции; и
− потточка 2.24., 4.12., и 4.14. каде право за користење на финансиските
средства има Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
− потточките 5.1., 5.2., и 5.5 каде право за користење на финансиските средства
има правно лице, вештачко мрестилиште, кое дополнително покрај во
Единствениот регистар на земјоделски стопанства, задолжително мора да се
запишани и во регистарот за репроцентри за производство на репродуктивен и
порибителен материјал и кои изведуваат вештачки мрест на определени
автохтони видови риби;
− потточката 5.4. каде право за користење на финансиските средства има
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за ангажирање
на лица за вршење физичка заштита на рибите во риболовните подрачја,
односно потточката 5.7. каде министерството ангажирање на лица за изработка
на Програмата.
Право на користење на финансиските средства од точката 6, за потточка
6.3. имаат здруженија на граѓани и фондации на национално и пошироко
регионално ниво, за потточките 6.4. и 6.5. има Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство, а за потточката 6.6. имаат земјоделски стопанства,
здруженија на граѓани и фондации, јавни научни и образовна установи, или
институции.

X
Општи услови за остварување на правото за користење на финансиските
средства
Корисниците на финансиски средства мора да ги имаат подмирено
надоместоците и обврските кои произлегуваат од склучените договори за:
користење на државно земјоделско земјиште, пасишта во државна сопственост, и
добиена механизација по програмата за зголемување на производство на храна во
Република Македонија од Јапонска помош и проектите кои произлегуваат од
истата.
За потточките од точка 2 барателите мора да ги имаат подмирено и
обврските кои произлегуваат од Наредбата за здравствена заштита на животните
и Законот за идентификација и регистрација на животните.
Евиденциите за лицата кои имаат неподмирено надоместоци или обврски
наведени во став 1 од овој дел, ќе се обезбедат по службена должност и органите
се должни истите да ги достават до Агенцијата најдоцна до крајниот рок за
поднесување на барање по одделни потточки.
XI
Поднесување на барање за користење на финансиските средства
Носителите на земјоделски стопанства, вклучително рибници и
концесионери на риби, барањето за исплата на средства со потребните документи
го доставуваат до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој преку подрачните единици на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство.
За потточките од точка 1 барањето се поднесува по завршување на
сеидба/садењето на културите за кои се бара поддршка и по обезбедување на
комплетна документација. За една производна површина може да се поднесе
барање само за една култура.
Рокот за поднесување на барање за потточките од точка 1, потточка 1.1.,
1.4. (за површините пријавени под потточка 1.1.) и 1.13. е 15.02.2009 година, за
потточките 1.2., 1.3., 1.4. (за површините пријавени под потточка 1.2.), 1.6., 1.7.,
1.9., 1.10., и 1.12. е 31.05.2009 година, и за потточките 1.8., 1.11., 1.14., 1.15., и
1.16. барањата се поднесуваат до 05.11.2009 година.
За потточките од точка 2, потточка 2.1. и 2.2, барање се поднесува за бројот
на грлата со состојба од 15.02.2009 година, и истите мора да се чуваат во
одгледувалиштето најмалку до 31.10.2009 година. Рокот за поднесување на
барање за потточките 2.1. и 2.2. е 15.02.2009 година.
За потточка 2.7., 2.9., 2.18., 2.21., и 2.22. барање се поднесува за бројот на
грлата со состојба од 31.05.2009 година, и истите мора да се чуваат во
одгледувалиштето најмалку до 31.12.2009 година. Рокот за поднесување на
барање за овие потточки е 31.05.2009 година.
Рокот за поднесување на барање за потточките 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10.,
2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.19. и 2.20. е до 25.10.2009 година.
Секое намалување на пријавениот број на животни настанато под влијание
на виша сила, барателот е должен истото да го пријави во Агенцијата во рок од 5
дена од настанувањето на промената.

Рокот за поднесување на барање за потточките од точка 3 е 01.12.2009
година.
Рокот за поднесување на пријава за потточките од точка 4 е 31.05.2009
година, а рокот за поднесување на барање за исплата и комплетна документација
е 01.12.2009 година.
Рокот за поднесување на барање за потточките од точка 5 е 10.12.2009
година.
Рокот за поднесување на барање за потточка 6.1. е 05.11.2009 година, а за
потточка 6.2. е 30.08.2009 година.
XII
Начин на реализација на дел од општи и посебни мерки
Средствата од дел II потточка 1.17., дел V точка 4.13, дел VI потточка 5.8. и
дел VII потточка 6.3. и 6.6. ќе се реализираат со јавен повик.
Средствата од дел III, потточка 2.23., и дел V, потточка 4.14., дел VI,
потточка 5.1., 5.2. и 5.5., и дел VII, потточка 6.4. и 6.5. ќе се реализираат со
договор.
Средствата од дел III, потточка 2.24., дел V, потточка 4.12., и дел VI,
потточка 5.9. ќе се реализираат со јавна набавка.
XIII
Исплата на финансиските средства за поддршка
Исплатата на средствата од оваа програма по корисници ја врши
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој освен
на средствата од дел II потточка 1.17., дел III потточка 2.23. и 2.24., дел V потточка
4.12. и 4.13. 4,14, дел VI потточки 5.7. и 5.8., и дел VII потточка 6.3., 6.4., 6.5., и 6.6.
за кои исплата на средства ја врши Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
Исплатата на средства се врши на трансакциски или жиро сметки на
барателите најдоцна до 25.12.2009 година по завршени административни контроли
и контроли на лице место.
Исплатата на средствата од потточка 6.2. се врши на осигурителните
компании во корист на земјоделските производители кои извршиле осигурување на
земјоделското производство.
Исплатата на средствата од потточка 1.5. се врши врз основа на списоци за
извршен откуп на суров тутун во лист од реколта 2008 година, заверени и
доставени од регистрирани тутунски претпријатие-откупувач на тутун до
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделство и рурален развој.
Доколку дојде до извршување на некои потточки предвидени со оваа
Програма во поголем обем, а други бидат нецелосно реализирани, министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на вкупно расположивите
средства по оваа програма врши соодветна пренамена по мерки.

XIV
Контролa на имплементација на програмата
Контролата на имплементација на програмата вклучува административна
контрола на секое добиено барање и контрола на лице место кај определен број
на земјоделски стопанства, вклучително рибници и концесионери на риби, и
преработувачки капацитети (откупувачи на млеко, грозје, градинарски култури,
кланици) дефинирани врз основа на проценка на ризик и случаен избор.
Административната контрола претставува контрола на исполнетост на
критериумите и условите утврдени во оваа програма, и споредбена контрола на
внесените податоци во барањето со податоци од приложените документи и
соодветните регистри и евиденции.
Контролата на декларираните податоци во барањето се извршува во однос
на податоците за:
а) катастарските парцели кои се водат во Агенцијата за катастар на
недвижности,
б) бројот на животни запишани во Регистарот за идентификација и
регистрација на домашните животни на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
в) подрачјата со отежнати услови на производство врз основа на листа
утврдена од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство,
г) личните податоци за барателот на поддршка од документите за лична
идентификација,
д) количините на продадено производство врз основа на издадени откупни
белешки од страна на откупувачите, или продадени производи од страна на
трговците.
ѓ) сертифицирано органско производство, или органско производство во
конверзија, или имплементирани стандарди за квалитет од сертификати
издадени од страна на овластени сертификациони тела.
XV
Средствата предвидени со оваа Програма се неповратни.
XVI
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во “Службен Весник на Република Македонија” .
Бр. ____________
_________ 2009 година
Скопје
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