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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, 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 14 
декември 2022 година, донесе 

 
ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 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, 192/22, 
206/22 и 216/22), делот I се менува и гласи: 

„Средствата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година во вкупен 
износ од 789.936.000 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 328.236.000 денари и 
потпрограма 2А-Финансиска поддршка на рурален развој, ставка 489–Капитални 
субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 461.700.000 денари.“. 
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(3) Дел од средствата од делот I од оваа програма во износ од 7.899.360 денари се наме- 
нети за Фондот за иновации и технолошки развој согласно член 26 од Законот за инова- 
циска дејност.“. 

 
III 

Во делот III во ставот (6) износот „30.000.000“ се заменува со износот „20.000.000“. 
 

IV 
Во делот IV ставот (8) се менува и гласи: 
„Средствата од ставот (1) на овој дел во износ од 124.000.000 денари се наменети за 

неподмирени обврски за реализација на мерката 113 „Поддршка за поттикнување на земјо- 
делско производство“ од програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од прет- 
ходните години.“. 

 
V 

Во делот VI во ставот (11) износот „180.000.000“ се заменува со износот „80.000.000“. 
 

VI 
Во делот IX во ставот (9) износот „40.000.000“ се заменува со износот „22.000.000“. 

 
VII 

Во делот XI во ставот (6) износот „5.000.000“ се заменува со износот „3.500.000“. 
 

VIII 
Во делот XI-a во ставот (2) износот „100.000.000“ се заменува со износот „108.000.000“. 

 
IX 

Во делот XIV во ставот (6) износот „100.000.000“ се заменува со износот „60.000.000“. 
 

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

 
XI 

Во делот XIX во ставот (6) износот „2.500.000“ се заменува со износот „1.600.000“. 
 

XII 
Во делот XX во ставот (2) износот „3.400.000“ се заменува со износот „9.000.000“. 

 
XIII 

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб- 
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-11060/4 Претседател на Владата 

14 декември 2022 година на Република Северна Македонија, 
Скопје д-р Димитар Ковачевски, с.р. 


