
Службен весник на РСМ, бр. 206 од 23.9.2022 година  

 

20222062927 
 
 

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, 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 20 

септември 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, 97/22, 171/22 и 192/22) 

во делот II став (1) во табелата мерката 121 се менува и гласи: 
„ 

   Инвестиции за модернизација на земјоделски  269.500.000  

   стопанства    

   - набавка на приплоден добиток (121.1)  54.000.000  

   - подигнување на нови насади (121.2)  15.000.000  

   - набавка на пчелни матици и пчелни роеви (121.3)  2.000.000  

   - набавка на трактори (121.4)  21.500.000  

   - набавка на специјални комбајни за жнеење на  15.000.000  
   ориз со сецкалици и/или мобилни сушари за ориз    

   (121.5)    

121 
  - набавка на систем за наводнување капка по  90.000.000  
  капка, конструкција на бунари и други зафати на    
    

   површинска вода (121.6)    

   - набавка на опрема за производство на тутун  22.000.000  

   (121.7)    

   - инвестиции во мандри (121.8)  12.000.000  

   - набавка на силоси (121.9)  18.000.000  

   - набавка на опрема за навигација и смарт    

   земјоделство на постоечки трактори, комбајни и  20.000.000  

   приклучна механизација (121.10)    

Мерката 124 се менува и гласи: 
 “ 
   

„     
 

 

124 

Инвестиции во инфраструктура за развој 

на земјоделството, шумарството и 

водостопанството и заштита од природните 

93.400.000 
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 непогоди    
 - останати инвестиции наменети за    

 водостопанска инфраструктура (124.1)  38.500.000  

 - инвестиции за пасишта во државна  39.000.000  

 сопственост (124.2)    

 - пристап до земјоделско земјиште (124.3)  14.400.000  

 - консолидација на земјоделско земјиште (124.4)  1.500.000  

“  
Во ставот (2) табелата се менува и гласи: 
„ 

Техничка поддршка во земјоделството и руралниот  183.120.000  

развој      

1.1  Организирање и спроведување на    

  манифестации и саеми за промоција на  7.800.000  
  земјоделски производи во Република Северна    

  Македонија    

1.2  Учество на саемски манифестации и саеми на    

  земјоделски производители и преработувачи  38.000.000  

  вон Република Северна Македонија    

  Помош за маркетинг на земјоделски производи  6.200.000  

  и преработени земјоделски производи    

1.3 
 Трошоци за воведување на заштитени ознаки за  2.600.000  

 квалитет на земјоделски и преработени    

  производи (1.3.1)    

  Трошоци за учество на меѓународни и  3.600.000  
  регионални натпревари за вино на кои е освоена    

  специјализирана награда, златен и сребрен    

  медал (1.3.2)    

1.4  Изработка и публикување на едукативни,  10.000  

  информативни, научни, пропагандни и стручни    

  материјали, публикации и списанија    

1.5  Спроведување на истражувања, изработка на  6.000.000  
  анализи, предлог-проекти, студии и стратешки    

  документи од областа на земјоделството и    

  руралниот развој    

1.6  Инвестициони вложувања за воспоставување на  3.000.000  

  научно демонстративни примери    

1.7  Воспоставување и спроведување на иновативни  10.010.000  

  практики    

  Други трошоци и инвестициони вложувања за  112.100.000  
  воспоставување и спроведување на мерките за    

  финансиска поддршка во земјоделството и    

  руралниот развој    

  Трошоци за воспоставување, одржување и  4.000.000  
  надградба на регистри и бази на податоци кои    

  ги води Министерството за земјоделство,    

  шумарство и водостопанство (1.8.1)    

  трошоци за воспоставување и одржување на  12.500.000   
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1.8 

 
 
 

регистри и бази на податоци кои ги води    

Агенцијата (1.8.2)    

трошоци за информирање на корисниците за  1.500.000  
мерките за финансиска поддршка во    

Програмата за финансиска поддршка во    

земјоделството и Програмата за финансиска    

поддршка на руралниот развој кои ги    

спроведува Агенцијата (1.8.3)    

Трошоци за информирање на корисниците за  1.000.000  
мерките за финансиска поддршка во    

Програмата за финансиска поддршка во    

земјоделството и Програмата за финансиска    

поддршка на руралниот развој кои ги    

спроведува Министерството за земјоделство,    

шумарство и водостопанство (1.8.4)    
    

Услуги за авионски засејувања на облаците за  65.000.000  
превенција од природни непогоди и неповолни    

климатски настани врз земјоделски посеви    

(1.8.5)    

Инвестициони вложувања за санација на  5.000.000  
метеоролошки станици како и трошоци за    

набавка на хардвер и софтвер за    

хидрометеоролошка опрема и радарски систем    

(1.8.6)    

Инвестициони вложувања за набавка на опрема  3.000.000  
за аналитички и дијагностички методи за    

утврдување на загадувачи во примарни    

земјоделски производи и храна (1.8.7)    

Трошоци за организирање на работилници и  4.500.000  
промотивни кампањи од областа на    

земјоделството и руралниот развој (1.8.8)    

Трошоци за набавка и инсталирање на систем за  3.100.000  
наводнување капка по капка за производство на    

серифициран семенски материјал на тутун на    

површина до 10 ха(1.8.9)    

Трошоци за набавка и инсталирање на  12.500.000  
платформа за прецизно земјоделство (централна    

информатичка платформа и сензори за    

температура на папките на листот и цветот,    

сензори за нивоа на кислород, ултравиолетово    

зрачење, електрична спроводливост,    

волуметриска содржина на вода и температура    

на почвата, сензори за влажност на листовите,    

дијаметар на трупот, стеблото и овошјето и    

сензори за температура, за влажност и за    

притисок на воздухот) за десет земјоделски    

стопанства лоцирани на цела територија на     
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  Република Северна Македонија(1.8.10)    

2  Субвенционирање на каматна стапка  3.400.000  

3  Поддршка за воспоставување и активности на  300.000  

  националната рурална мрежа    

ВКУПНО ЗА МЕРКИ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА НА  186.820.000  

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ    

    “ 

II 

Во делот VI став (1) во алинејата 11 сврзникот „и“ се заменува со запирка. Во 

алинејата 12 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот„и“. 

По алинејата 12 се додава нова алинеја 13 која гласи: 

„- набавка на опрема за навигација и смарт земјоделство на постоечки трактори, 

комбајни и приклучна механизација.“ 

Ставот (8) се менува и гласи: 

„ За реализација на мерките од ставот (1) алинеи 1, 2, 3, 7 и 13 од овој дел, Агенцијата 

објавува отворени јавни повици за прибирање на барања за финансиска поддршка до 30 

ноември 2022 година.“ 
 

III  

Во делот IX во ставот (9) износот „60.000.000“ се заменува со износ „40.000.000“. 
 

IV  

Во делот XIX ставот (2) во алинејата 3 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка. 

Во алинејата 4 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се 

додава нова алинеја 5 која гласи: 

„- Винодонија 2022 – Скопје.“. 
 

V  

Во делот XX во ставот (2) износот „5.000.000“ се заменува со износот „3.400.000“. 
 

VI  

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

Република Северна Македонија“. 
 

Бр. 41-8171/1 Прв заменик на претседателот 

20 септември 2022 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Artan Grubi, с.р.  
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