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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  
ДОПОЛНУВАЊЕ  НА  ЗАКОНОТ  ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и 
рурален развој,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 
2015 година.

 
Бр. 08-3999/1 Претседател

27 август 2015 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Член 1
Во Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република 

Македонија“ број 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15 и 83/15), 
по членот 98 се додаваат два нови члена 98-а и 98-б, кои гласат:

Субвенционирање на каматна стапка

„Член 98-а
(1) Субвенционирање на каматна стапка е помош во земјоделството и руралниот развој 

кој обезбедува полесен пристап за финансирање, финансиски придонес и поделба на 
кредитниот ризик во смисла на намалувањето на каматната стапка на кредити наменети за 
земјоделство и рурален развој како примарно земјоделско производство, преработка на 
земјоделски производи и трговија на земјоделски производи.

(2) Помошта од ставот (1) на овој член е за кредити кои имаат годишна каматна стапка 
во висина до 8% на годишно ниво, кои се исклучиво пласирани од банки и штедилници со 
дозвола за работа од Народната банка на Република Македонија за период до 10 години и 
тоа за инвестиции кои се финансирани од инструментoт за претпристапна помош во 
земјоделството и руралниот развој од Европската унија  и истите не се повисоки од 
500.000 евра во денарска противвредностпо среден курс на Народната банка на Република 
Македонија утврден на денот на склучувањето на договорот за кредит.  
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(3) Помошта од ставот (2) на овој член е во висина од 50% од висината на каматната 
стапка на годишно ниво. Висината на помошта од ставот (2) на овој член може да биде и 
повисока од 50% во согласност со членот 94 став (2) од овој закон.

(4) Корисници на помошта за субвенционирање на каматна стапка се физички и правни 
лица корисници на финансиски средства од инструментoт за претпристапна помош во 
земјоделството и руралниот развој од Европската унија. 

(5) За остварување на помошта за субвинционирање на каматна стапка, лицата од 
ставот (4) на овој член по склучувањето на договор за кредит до Агенцијата доставуваат 
барање со документација за исполнетост на условите од ставот (2) на овој член.

(6) Начинот на спроведување на помошта од ставот (5) на овој член ја пропишува 
директорот на Агенцијата по претходно позитивно мислење од Министерството.

Член 98-б
Кофинансирање на банкарски гаранции

(1) Кофинансирање на банкарски гаранции e финансиски инструмент во земјоделството 
и руралниот развој кој обезбедува полесен пристап за финансирање, финансиски придонес 
и поделба на гарантниот ризик во смисла на намалувањето на гаранцијата-хипотеката на 
кредити наменети за земјоделство и рурален развој како примарно земјоделско 
производство, преработка на земјоделски производи и трговија на земјоделски производи.

(2) Кофинансирање на банкарски гаранции се врши со исплата на финансиски средства 
во висина и под услови утврдени со меѓународен договор за банкарски гаранции за 
земјоделство и рурален развој во Република Македонија, ратификуван согласно со 
Уставот на Република Македонија.

(3) Средствата потребни на министерството за учество во придонесот за целите од 
меѓународниот договор од ставот (2) на овој член се утврдуваат во Годишната програма за 
финансиска поддршка на руралниот развој.

(4) Мерката за кофинансирање на банкарски гаранции се реализира со барање од 
министерството до Агенцијата за исплата на средствата согласно со меѓународниот 
договор од ставот (2) на овој член.”

Член 2
Во членот 99-б по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) Лицата од ставот 1 на овој член треба да ги имаат подмирено финансиски обврски 

по основ на:
- закуп за користење на државно земјоделско земјиште; 
- надоместок за користење на државни пасишта; 
- воден надоместок; 
- концесија на рибите за стопански и рекреативен риболов; 
- концесија за давање на дивечот во ловиштата на користење; 
- склучени договори за користење на средства од компензациони фондови од странска 

помош за кои е надлежно министерството и 
- даноци и придонеси за кои е надлежна Управата за јавни приходи.   
(5) По исклучок од ставот (4) на овој член лицата кои имаат неподмирени, а доспеани 

финансиски обврски утврдени во ставот (4) од овој член, истите треба да ги подмират под 
услови и на начин соодветно утврдени во членот 14-а од овој закон.“ 

Член 3
Во членот 103 став (2) по алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
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„-100% за реално направените трошоци при спроведувањето на мерки во случај на 
појава на болести кои задолжително се пријавуваат од листата на Светската организација 
на здравствена заштита на животните и тоа за:

1) болести кои се предмет на планирање на итни мерки, а се смета дека се од посебно 
значење за јавното здравство, здравствениот статус на животните и прометот или 
превентивни мерки за заштита на добитокот во случај на природни непогоди;

2) болести кои се сметаат дека се од особено значење и приоритет за Република 
Македонија, а се предмет на посебни програми за надзор и/или контрола,  предвидени со 
годишната наредба за здравствена заштита на животните или повеќегодишните програми 
кои се спроведуваат на целата територија на државата или на дел од неа и 

3) болести кои не предизвикуваат значителни загуби или се последица од начинот и 
практиката на чување, размножување, одгледување и исхрана на животните.“   

Член 4
Во членот 163 став (2) зборовите: „Законот за Државниот инспекторат за земјоделство“ 

се заменуваат со зборовите: „Законот за прекршоците“.
По ставот (2) се додаваат десет нови става (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12), 

кои гласат:
(3) За прекршоците утврдени во овој закон, инспекторот може на сторителот на 

прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, пред да поднесе барање за 
поведување на прекршочна постапка.

(4) Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го 
потпише. Примањето на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се 
забележува во записникот.

(5) Во записникот се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од 
прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.

(6) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот 
платен налог го потпишува службено, односно одговорното лице кое се нашло на лице 
место при инспекцискиот надзор или друго службено или одговорно лице кое изјавило 
дека има право да го потпише записникот и да го прими прекршочниот платен налог.

(7) Изјавата од ставот (6) на овој член се забележува во записникот.
(8) Инспекторот е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози 

и за исходот на постапката.
(9) Во евиденцијата од ставот (8) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат 

следниве податоци име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, 
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на 
мандатниот/прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(10) Личните податоци од ставот (9) на овој член се чуваат пет години од денот на 
внесување во евиденцијата.

(11) Против одлуката на прекршочната комисија од ставот (1) на овој член  може да се 
поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на 
инспекциски надзор и прекршочната постапка.

(12) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува  министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 5
Во членот 164 став (1) во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на 

одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“
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Во ставот (3) зборовите: „од шест месеци до една година“ се заменуваат со зборовите: 
„до 30 дена“.

Член 6
Во членот 165 став (1) во воведната реченица зборовите: „5.000 до“ се бришат.  
Ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на 

одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“
Во ставот (3) зборовите: „од шест месеци до една година“ се заменуваат со зборовите: 

„до 30 дена“.

Член 7
Во членот 166 став (1) зборовите: „1.000 до 1.500“ се заменуваат со зборовите: „800 до 

1.200“.

Член 8
По членот 166 се додава нов член 166-а, кој гласи:
„Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно со Законот 

за прекршоците.“

Член 9
Одредбите на членот 99-б ставови (4) и (5) кои се утврдени во членот 2 од овој закон 

нема да се применуваат на корисниците на средства од Програмата за финансиска 
поддршка во земјоделството за 2015 година и Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2015 година како дополнителна помош за исплата на загуби 
предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани.

Член 10
Подзаконскиот акт од членот 98-б став (6) утврден во членот 1 од овој закон и 

подзаконскиот акт од членот 163 став (12) утврден во членот 4 од овој закон ќе се донесат 
најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.


