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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

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

 
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА 
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на 

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, 
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

11 септември 2019 година. 
 

Бр. 08-4953/1 Претседател на Република 
11 септември 2019 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 

АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 
РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 

 
Член 1 

Во Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ брoj 72/2007, 5/2009, 43/14, 
193/15, 39/16 и 164/18), членот 19 се менува и гласи: 

„Барањето за финансиска поддршка поднесено за мерки финансирани од Буџетот на 
Европската Унија кое не ја содржи потребната документација во моментот на 
поднесувањето на барањето, Агенцијата ќе го одбие како неосновано. 

Доколку барањето за финансиска поддршка поднесено за мерки финансирани од 
Буџетот на Република Северна Македонија е некомплетно, Агенцијата го известува 
подносителот на барањето во рок не пократок од осум дена од денот на приемот на 
известувањето да го дополни барањето со потребната документација. 

Ако барањето од ставовите 1 и 2 на овој член е неразбирливо, Агенцијата го известува 
подносителот на барањето во рок не пократок од осум дена од денот на приемот на 
известувањето да го појасни барањето. 

Барањето за финансиска поддршка кое нема да биде дополнето, односно појаснето во 
рокот определен согласно со ставовите 2 и 3 на овој член, Агенцијата ќе го отфрли.“. 
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Член 2 
Во член 21 во ставот 6 зборовите: „три месеца“ се заменуваат со зборовите: „шест 

месеци“. 
По ставот 6 се додаваат четири нови става 7, 8, 9 и 10, кои гласат: 
„Поради повреда на договорните обврски на договорите од ставот 1 на овој член, 

финансирани од Буџетот на Европската Унија, Агенцијата може да примени намалување 
на одобрената и/или исплатената финансиска поддршка и тоа: 

1) во случај на поднесување на барањето за исплата на финансиска поддршка до 30 
дена по истекот на рокот за поднесување определен во договорите од ставот 1 на овој 
член, финасиската поддршка која треба да се исплати на барателот се намалува во износ 
од 5%; 

2) во случај на реализација на инвестицијата до 60 дена по истекот на рокот предвиден 
во договорите од ставот 1 на овој член, финансиската поддршка која треба да се исплати 
се намалува во износ од 10%; 

3) во случај на неизвестување на Агенцијата за изменетите околности кои немаат 
суштинско влијание на реализација на инвестицијата констатирани при контрола на терен, 
финансиската поддршка ќе се намали во износ од 10% од претходно исплатениот износ; 

4) во случај на констатирана повреда за неподмирени обрски по однос на даноци, 
здравстено, пензиско и инвалидско осигурување како и обврските кон Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство за времетраењето на договорот од ставот 1 на овој 
член, финансиската поддршка ќе се намали во износ од 5% од претходно исплатениот износ; 

5) во случај на необележување на инвестицијата согласно со правилата за користење на 
средства од инструментот за предпристапна помош на Европската Унија, финансиската 
поддршка ќе се намали во износ од 2% од претходно исплатениот износ; 

6) во случај на отстранување на ознаката од точката 5) на овој став со која била 
обележана инвестицијата за цело времетраење на договорот финансиската поддршка ќе се 
намали во износ од 5% од претходно исплатениот износ. 

Намалувањето на финансиската поддршка ќе се примени доколку примачот не ги 
отстрани констатираните повреди на договорните обврски од ставот 7 на овој член, во рок 
од 20 дена од денот кога е известен од страна на Агенцијата за констатираната повреда. 

Во случај на повторена повреда на договорните обврски од ставот 7 на овој член ќе се 
примени намалување на финансиската поддршка во зголемен износ за два пати. 

Во случај кога намалувањето на финансиската поддршка ќе го надмине износот од 20% 
од одобрената и/или исплатената финансиска поддршка, Агенцијата врши поврат на 
финансиската поддршка.”. 

Член 3 
Во член 22 во алинејата 5 сврзникот „и“ на крајот од алинејата се заменува со запирка. 
Во алинејата 6 точката на крајот од алинејата се заменува со запирка. 
По алинејата 6 се додаваат две нови алинеи 7 и 8, кои гласат: 
„- намалување на финансиската поддршка поради повреда на договорните обврски од 

помал обем и 
- начин, постапка и услови за раскинување на договорот.“. 

 

Член 4 
Во член 28 ставот 2 се менува и гласи: 
„Агенцијата е должна на својата интернет страница најмалку еднаш на шест месеци да ги 

објави корисниците на финансиски средства од Буџетот на Европска Унија по име, локација и 
висина на исплатени средства, како и по природата и целта на доделениот договор.“. 
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Член 5 
Членот 34-а се менува и гласи: 
„Глоба на правно лице во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе 

му се изрече на мало трговско друштво, а глоба на правно лице во износ од 3.000 до 6.000 
евра во денарска противвредност ќе му се изрече на средно и големо трговско друштво, 
доколку не ги врати во определениот рок незаконски добиените средства (член 24-а став 
2). 

Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 
одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот 1 на овој член.“. 

 
Член 6 

Во членот 34-б зборовите: „500 до 750“ се заменуваат со зборовие: „150 до 250“. 
 

Член 7 
Постапките по барањата за финансиска поддршка започнати до денот на влегувањето 

во сила на овој закон, ќе продолжат согласно со Законот за основање на Агенција за 
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на 
Република Македонија“ број 72/2007, 5/2009, 43/14, 193/15, 39/16 и 164/18). 

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 


