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20130050216
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 28 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија
за 2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 171/2012), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе
ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2013
ГОДИНА
I
Средствата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година во вкупен
износ од 1.160.000.000 денари се обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија
за 2013 година (“Службен весник на Република Македонија” бр. 171/2012), раздел 14004 Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој (во понатамошен
текст Агенцијата), програма 2 - Финансиска поддршка во земјоделството и руралниот
развој, потпрограма 20-Финансиска поддршка во земјоделството, ставка 464 – разни
трансфери во износ од 500.000.000 денари и потпрограма 2А-Финансиска поддршка на
рурален развој, ставка 489 – капитални субвенции за претпријатија и невладини
организации во износ од 660.000.000 денари.
II
Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од 1.057.000.000 денари ќе се користат
за следниве мерки за рурален развој:
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III
Дел од средствата од дел I на оваа програма во износ од 103.000.000 денари се наменети за
следниве мерки на државна помош во земјоделството и руралниот развој:

IV
Средствата од табелата од дел II мерка 111 „Обука и информирање на земјоделските
производители “ од оваа програма се спроведуваат во согласност со член 66 од Законот за
земјоделство и рурален развој, а се наменети за финансиска помош во вид на поддршка
која се доделува за организирање и одржување на информативни сесии од следниве
области:
- воведување на дополнителни дејности на земјоделско стопанство,
- воведување и употреба на современи технолошки достигнувања и иновативни
практики,
- трансфер на знаења за постигнати научно-истражувачки резултати, и
- примена на пропишаните стандарди од областа на заштита на животната средина,
заштита и здравје на луѓето, заштита и здравје на растенијата, заштита, здравје и
благосостојба на животните и примена на хигиенски пракси.
Помошта од став 1 на овој дел ќе се спроведува преку јавните институции од областа на
образованието и научно-истражувачката работа за земјоделство.
V
Средствата од табелата од дел II за мерка 112 „Помош на млади земјоделци за
започнување со земјоделска дејност“ од оваа програма, се спроведуваат во согласност
член 67 од Законот за земјоделство и руралниот развој.
Дел од средствата од табелата од дел II за мерката 112 „Помош на млади земјоделци за
започнување со земјоделска дејност“ на оваа програма во износ од 2.300.000 денари се
наменети за спроведувањето на постапки од мерка 1.2. „Помош на млади земјоделци за
започнување на земјоделска дејност“ од Програмата за финансиска поддршка на
руралниот развој за 2012 година.
Финансиската помош од став 1 на овој дел може да се додели во вид на авансна исплата
во висина од 30% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци.
VI
Средствата од табелата од дел II за мерка 114 „Советодавни услуги за развој на
земјоделството“ од оваа програма, се спроведуваат во согласност со член 69 од Законот за
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земјоделство и руралниот развој, а се наменети за финансиска помош во вид на поддршка
која се доделува за воспоставување на систем на советодавни услуги.
Корисниците на средства од став 1 на овој дел се :
- национални здруженија на земјоделски производители евидентирани во евиденцијата
на социјални и економски партнери која се води во Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство (во понатамошен текст: Министерството), и
- правни лица основани за вршење на дејност од областа на советодавни услуги во
земјоделството.
Корисниците од став 2 на овој дел треба да се запишани во евиденција на давателите на
советодавни услуги која се води во Министерството.
Финансиската помош од став 1 на овој дел може да се додели во вид на авансна исплата
во висина од 30% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци.
VII
Средствата од табелата од дел II мерка 121 за „Инвестиции за модернизација на
земјоделски стопанства“ од оваа програма, се спроведуваат во согласност со член 70 од
Законот за земјоделство и руралниот развој.
Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од 167.210.000 денари се
распределуваат како неповратната финансиска поддршка за инвестиции за следните
намените:
- набавка на добиток – 39.000.000 денари
- набавка на пчелни матици - 1.000.000 денари,
- подигнување на нови лозови и овошни насади и медоносна флора (фацелија, еводија и
багрем) на нови површини – 45.000.000 денари, и
- инвестиции во земјоделска опрема и механизација за житни и индустриски култури –
82.210.000 денари.
Дел од средствата од од став 1 на овој дел во износ од 68.790.000 денари се наменети
за спроведувањето на постапки од мерка 1.4. „Инвестиции за модернизација на
земјоделски стопанства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за
2012 година.
Неповратната финансиска поддршка од став 2 на овој дел по барање на корисникот
може да се додели на две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата.
Неповратната финансиска поддршка за инвестиции од став 2 алинеја 1 на овој дел се
доделува за набавка на високостелни педигрирани јуници ( со исклучок на јуници од
расата Буша), машки приплодни грла овци и кози оригинали и репродуктори, и свињи
(нерези и назимки) – оригинали и хибриди од признати организации на одгледувачи на
добиток и од увоз, во период од 1 мај до 31 декември во претходната година од годината
за која е донесена оваа програма и за тековната година за која се донесува оваа програма.
Неповратната финансиска поддршка за инвестиции од став 2 алинеја 2 на овој дел се
доделува за набавка на матици од одобрено и регистрирано одгледувалиште на пчелни
матици.
Неповратната финансиска поддршка за инвестиции од став 2 алиеја 3 на овој дел се
исплаќа за подигнати нови лозови и овошни насади и медоносна флора (фацелија, еводија
и багрем) на нови површини во период од 1 септември до 31 декември во претходната
година од годината за која е донесена оваа програма и за тековната година за која се
донесува оваа програма.
Краен рок за поднесување на барања за исплата на поддршка за набавен приплоден
добиток во период од 1 мај до 31 декември во претходната година од годината за која е
донесена оваа програма и за подигнати нови лозови и овошни насади и медоносна флора
(фацелија, еводија и багрем) на нови површини во период од 1 септември до 31 декември
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во претходната година од годината за која е донесена оваа програма е 28 февруари 2013
година.
Краен рок за поднесување на барања за исплата на поддршка за подигнати нови лозови
и овошни насади и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови површини во
период од 1 септември до 31 декември во претходната година од годината за која е
донесена оваа програма е 28 февруари 2013 година.
VIII
Средствата од табелата од дел II мерка 123 „Инвестиции за преработка и маркетинг на
земјоделски производи“ од оваа програма ќе се доделат во согласност со член 72 од
Законот за земјоделство и руралниот развој како неповратната финансиска поддршка за
инвестиции за следните намени:
- примарна обработка и доработка на житни култури, и
- преработка на јајца.
IX
Средствата од табелата од дел II мерка 124 „ Инвестиции во инфраструктура за
создавање на предуслови за развој на земјоделството и заштита од природните непогоди “
од оваа програма се доделуваат во согласност со член 73 од Законот за земјоделство и
руралниот развој како неповратната финансиска поддршка за инвестиции по поединечни
намени како следи:
- инфраструктура за пристап до земјоделското земјиште (полски патишта),
- чистење на каналска мрежа за одводнување и наводнување на земјоделско земјиште,
- инфраструктура за снабдување со електрична енергија и водоснабдување (за
наводнување) на земјоделско земјиште, и
- инвестиции наменети за водостопанство.
Дел од средствата од од став 1 на овој дел во износ од 4.462.329 денари се наменети за
подмирување на ненадмирени обврски од реализација на мерка 1.7. „Инвестиции во
инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството“ од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.
Средствата од став 1 на овој дел може да ги користат:
- единиците на локалната самоуправа за инвестициите од став 1 алинеја 1, 3 и 4 на овој
дел,
- водостопанските претпријатија и јавни претпријатија кои управуваат со хидросистем
за инвестициите од став 1 алинеја 2 и 4 на овој дел,
- водни заедници за инвестициите од став 1 алинеја 3 на овој дел, и
- земјоделски стопанства евидентирани во ЕРЗС за инвестициите од став 1 алинеја 3 на
овој дел.
Средствата за инвестициите од став 1 алинеја 2 и 4 на овој дел може да ги спроведува
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошен текст:
Министерството) по пат на јавна набавка при што најдоцна до 28 февруари 2013 година
доставува најава за висина и намена на средства кои ќе ги спроведува до Агенцијата.
Висината на поддршката од став 1 на овој дел изнесува 100% од износот на
прифатливите трошоци освен за инвестициите кои ги спроведува водостопанско
претпријатие и јавни претпријатија кои управуваат со хидросистем за кои висината на
поддршката изнесува 80% од износот на прифатливите трошоци.
Средствата од став 1 на овој дел може да се доделат на две рати или согласно со фазите
на реализација на инвестицијата врз основа на времени ситуации од надзор или
документација за набавка на опрема.
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X
Средствата за мерката 131 „Воспоставување на земјоделски задруги“ од табелата од
дел II на оваа програма ќе се доделат во согласност со член 74 од Законот за земјоделство
и руралниот развој за:
- воспоставување на задруга со претежна дејност од областа на земјоделството
основана од носители на земјоделски стопанства регистрирани во Единствен регистар на
земјоделски стопанства (во понатамошен текст: ЕРЗС) при Министерството (во
понатамошен текст: земјоделска задруга),
- организирање на информативни и промотивни активности за земјоделски
производи.
Средствата од став 1 алинеја 1 на овој дел може да ги спроведе Министерството за
обезбедување на техничка поддршка за воспоставување на земјоделски задруги.
Поддршката од став 1 алинеја 3 на овој дел се доделува во износ од 100% од вкупните
прифатливи трошоци за спроведување на предвидените активности во програма за работа
на земјоделската задруга.
XI
Средствата од табелата од дел II мерка 211 „ Помош за вршење на земјоделска дејност
во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност (ПОМ) “ на оваа програма
согласно член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој и се доделува за
дополнителна финансиска поддршка во висина од 15% на директните плаќања по
површина, грло добиток или единица производ.
Помошта од став 1 на овој дел се доделува согласно член 47 од Законот за земјоделство
и рурален развој.
XII
Средствата од табелата од дел II мерка 213 „ Помош за зачувување на руралните
предели и нивните традиционални карактеристики “ на оваа програма согласно член 78 од
Законот за земјоделство и рурален развој и се доделува за надомест на трошоци за
одржување на висински пасишта и ливади и поддршка на традиционалното овчарство и
тоа:.
- во висина од 80% од трошоците за чување и напасување на добитокот (овци, кози
и/или говеда) на пасиште (вклучително и ливади) кое се наоѓа во населени места со
надморска висина поголема од 700 метри односно регистрираните одгледувалишта каде се
одгледува добитокот да се наоѓаат во населени места со надморска висина поголема од
700 метри, и
- во висина од 40% од трошоци за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или
говеда) на пасиште (вклучително и ливади) кое се наоѓа во населени места со надморска
висина под 700 метри односно регистрираните одгледувалишта каде се одгледува
добитокот да се наоѓаат во населени места со надморска висина поголема од 700 метри.
Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од 11.363.887денари се наменети за
спроведувањето на постапки за мерка 2.1. „Помош за вршење на земјоделска дејност за
заштита и унапредување на животната средина“ од Програмата за финансиска поддршка
на руралниот развој за 2012 година.
Помошта од став 1 на овој дел се исплаќа за најмногу 20 вработени лица за чување и
напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасиште (вклучително и ливади)
при што за 10 вработени лица се исплаќа 80% за помошта од став 4 алинеја 1 на овој дел
односно 40% за помошта од став 4 алинеја 2 на овој дел, а за вработените лица над 10
помошта се намалува за 50%.
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За помошта од став 1 на овој дел, бројот на вработени лица за кои се пресметува
поддршката е во следниов сооднос:
- за одгледување на овци во сооднос 1 вработено лице на 150 овци,
- за одгледување на кози во сооднос 1 вработено лице на 50 кози, и
- за одгледување на говеда во сооднос 1 вработено лице на 80 говеда.
Бројот на вработени лица за кои е исплатена поддршката треба да е ист најмалку една
година од годината за која е исплатена поддршката.
XIII
Средствата од табелата од дел II мерка 214 „Помош за зачувување на генетската
разновидност на автохтони земјоделски растенија и автохтони раси на добиток“ се
спроведува согласно член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој за:
- воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните земјоделски
растенија и чување и обезбедување на задолжителни генетски резерви на автохтоните
земјоделски растенија, и
- воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните раси на добиток
и чување и обезбедување на задолжителни генетски резерви на автохтоните раси на
добиток.
Средствата од став 1 алинеја 1 на овој дел во износ од 3.000.000 денари се наменети за
финансирање на активности за инвентаризација на автохтони сорти на земјоделски
растенија и оперативните мерки и активности за ревитализација на ген банките со во
Скопје, Струмица и Прилеп.
Средствата од став 1 алинеја 2 на овој дел во износ од 7.000.000 денари се наменета за
финансирање на годишни активности од Програмата за заштита на биолошката
разновидност во сточарството од 2011 до 2017 година.
Средствата од став 1 на овој дел ги спроведува Министерството за исплата на
субјектите на кои им е доделена јавна услуга или овластување согласно со прописите од
областа на сточарството, семе и саден материјал и здравје и заштита на растенијата.
XIV
Средствата од табелата од дел II мерка 215 „Органско производство“ од оваа програма
се доделуваат согласно член 47 од Законот за земјоделство и рурален развој.
XV
Средствата од табелата од дел II мерка 321 „Развој на јавна инфраструктура во рурални
средини“, од оваа програма се доделуваат како неповратната финансиска поддршка за
инвестиции за следниве намени:
- инвестиции во локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување
меѓу две или повеќе села во должина до 5 км,
- инвестиции во локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување
на села со регионален пат или со населено место – град во должина до 7 км,
- инвестиции во обезбедување на телекомуникациска инфраструктура во населени
места – села со број на жители до 500 согласно последниот попис на население и
домаќинства во Република Македонија.
- инвестиции во водоснабдителни и канализациони системи во населени места – села до
1.500 жители согласно последниот попис на население и домаќинства во Република
Македонија, и
- инвестиции во објекти и опрема за организирање на продажба на земјоделски
производи во рурални средини,
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- инвестиции во објекти и опрема за организирање на продажба на жив добиток во
рурални средини и за усогласување на постоечките пазари за жив добиток согласно
законите од областа на ветерина, и
- инвестиции во објекти и опрема за детски, младински и/или пензионерски културни
центри или клубови во населени места – села.
Дел од средствата од став 2 на овој дел во износ од 72.500.000 денари се наменети за
спроведувањето на постапки за реализација на мерката 3.1. „ Подобрување на квалитетот
на живот во рурални средини од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој
за 2012 година.
Корисници на средствата од став 1 на овој дел се единиците на локалната самуправа –
рурално подрачје и единиците на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа
руралната средина за која се однесува инвестицијата.
Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерките од став 1
на овој дел е во согласност со член 90 од Законот за земјоделство и рурален развој.
Неповратната финансиска поддршка од став 1 од овој дел се доделуваат во висина од
100% од вкупната вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на
износот утврден согласно договорите за јавна набавка склучени од корисниците од став 3
на овој дел.
Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на овој дел се исплаќа на корисниците
кои претходно го исплатиле делот од вредноста на инвестицијата кој се однесува на
неприфатливите трошоци (вклучително и даноци) на економскиот оператор со кој
склучиле договор за јавна набавка за одобрената инвестиција.
Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на овој дел по барање на корисникот
може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 20% од вредноста на
одобрените прифатливи трошоци или на две рати или согласно со фазите на реализација
на инвестицијата врз основа на времени ситуации од надзор или документација за набавка
на опрема.
XVI
Средствата од табелата од дел II мерка 322 „Обнова и развој на селата“ од оваа
програма се доделуваат како неповратната финансиска поддршка за инвестиции за
следниве намени:
- изработка на урбанистички планови за населени места – села,
- инвестиции за изградба и/или реконструкција на селски улици (вклучително и
атмосферска канализација и пешачки елементи) во должина до 1км, и
- инвестиции за изградба и/или реконструкција на плоштади, зелени површини и/или
шеталишта во рурални средини до 30.000 жители.
Корисници на средствата од став 1 на овој дел се единиците на локалната самуправа –
рурално подрачје и единиците на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа
руралната средина за која се однесува инвестицијата.
Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерките од став 1
на овој дел е во согласност со член 90 од Законот за земјоделство и рурален развој.
Неповратната финансиска поддршка од став 1 од овој дел се доделуваат во висина од
100% од вкупната вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на
износот утврден согласно договорите за јавна набавка склучени од корисниците од став 2
на овој дел.
Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на овој дел се исплаќа на корисниците
кои претходно го исплатиле делот од вредноста на инвестицијата кој се однесува на
неприфатливите трошоци (вклучително и даноци) на економскиот оператор со кој
склучиле договор за јавна набавка за одобрената инвестиција.
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Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на овој дел по барање на корисникот
може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 20% од вредноста на
одобрените прифатливи трошоци или на две рати или согласно со фазите на реализација
на инвестицијата врз основа на времени ситуации од надзор или документација за набавка
на опрема.
XVII
Средствата од табелата од дел II мерка 323 „Зачувување и унапредување на
традиционалните вредности во руралните подрачја“ од оваа програма, се доделуваат како
неповратната финансиска поддршка за инвестиции за следниве намени:
- инвестиции во локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување
на населени места - села со локалитет од значење за начинот на живот и работа на
селската популација во должина до 2 км,
- означување на културни и природни знаменитости во рурални средини,
- одбележување и унапредување на планинарски и велосипедски патеки, и
- уредување на излетнички места во рурални средини (вклучително и нивно поврзување
со електрична енергија, водоснабдување, канализација).
Корисници на средствата од став 1 на овој дел се единиците на локалната самуправа –
рурално подрачје и единиците на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа
руралната средина за која се однесува инвестицијата.
Корисник на средствата од став 1 алинеја 2, 3 и 4 од овој дел може да биде и
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија во вкупен
износ за превземени и реализирани прифатливи трошоци до 25.000.000 денари.
Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерките од став 1
на овој дел е во согласност со член 90 од Законот за земјоделство и рурален развој.
Неповратната финансиска поддршка од став 1 од овој дел се доделуваат во висина од
100% од вкупната вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на
износот утврден согласно договорите за јавна набавка склучени од корисниците од став 2
и 3на овој дел.
Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на овој дел се исплаќа на корисниците
кои претходно го исплатиле делот од вредноста на инвестицијата кој се однесува на
неприфатливите трошоци (вклучително и даноци) на економскиот оператор со кој
склучиле договор за јавна набавка за одобрената инвестиција.
Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на овој дел по барање на корисникот
може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 20% од вредноста на
одобрените прифатливи трошоци или на две рати или согласно со фазите на реализација
на инвестицијата врз основа на времени ситуации од надзор или документација за набавка
на опрема.
XVIII
Средствата од табелата од дел II за мерката 411 „Поддршка за здобивање на знаења и
вештини за подготвување и реализација на стратегии за локален развој на рурални
средини“ од оваа програма ќе се доделат за услуги за прибирање на податоци, студии и
анализи за изработка на стратегии за локален рурален развој.
Корисници на средствата од став 1 на овој дел се единиците на локалната самуправа со
седиште во рурална средина.
Средствата од став 1 од овој дел се доделуваат во висина од 100% од вкупната вредност
на прифатливите трошоци за услуги за прибирање на податоци, студии и анализи за
изработка на стратегии за локален рурален развој.
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XIX
Средствата од табелата од дел II за мерката 413 „ Реализација на стратегии за локален
развој на рурални средини (подготвени од ЛАГ/или од локалната самоуправа) “ од оваа
програма ќе се доделат за поддршка за спроведување на активности од стратегиите за
локален рурален развој.
Корисници на средствата од став 1 на овој дел се единиците на локалната самуправа со
седиште во рурална средина.
Средствата од став 1 од овој дел се доделуваат во висина од 100% од вкупната вредност
на прифатливите трошоци за поддршка за спроведување на активности од стратегиите за
локален рурален развој.
XX
Средствата од табелата од дел III точка 1. „Техничка поддршка во земјоделството и
руралниот развој“ се спроведуваат согласно член 101 од Законот за земјоделство и
рурален развој.
Дел од средствата од табелата од дел III потточка 1.1. „Организирање и спроведување
на програми за обука кои не се поддржуваат преку мерките за руралниот развој “ во износ
од 3.000.000 денари се наменети за исплата на обврски кои произлегуваат од склучени
договори за јавна набавка за едукативни и информативни кампањи за земјоделците
согласно мерката 2. „Материјални трошоци за спроведување на Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој, подмерка 2.3. „ Организирање и спроведување на обуки на
потенцијалните корисници за користење на средствата од оваа програма“ од Програмата
за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.
Дел од средствата од табелата од табелата од дел III потточка 1.4 „Помош за маркетинг
на земјоделски производи и преработени земјоделски производи“, во износ од 16.800.000
денари се наменети за исплата на обврски кои произлегуваат од спроведувањето на
мерката 1. „Помош за обезбедување техничка поддршка во земјоделството, подмерка 1.2.
„ Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи“
од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 година.
Дел од средствата од табелата од дел III потточка 1.6. „Спроведување на истражувања,
изработка на анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа на
земјоделството и руралниот развој“ во износ од 1.630.000 денари се наменети за исплата
на обврски кои произлегуваат од склучени договори за јавна набавка за изработка на
геодетски елаборати согласно мерката 2. „Материјални трошоци за спроведување на
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој“, подмерка 2.9. „Трошоци за
изработка на геодетски елаборати“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот
развој за 2012 година.
Дел од средствата од табелата од дел III потточка 1.8. „Други трошоци и инвестициони
вложувања за воспоставување и спроведување на мерките за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој“ во износ од 3.000.000 денари се наменети за
подмирување на ненадмирени обврски кои произлегуваат од склучени договори за јавна
набавка на кои произлегуваат од мерката 2. „Материјални трошоци за спроведување на
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој“, подмерка2.8. „Трошоци за
спроведување на едукативни и информативни кампањи за земјоделците“ од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.
Средствата од табелата од дел III точка 2. „Помош за плодоуживатели“ ќе се спроведат
согласно член 106-а од Законот за земјоделство и рурален развој и ќе се исплатат во
висина на помошта по корисник утврдена во договорите за доделување на земјоделско
земјиште во државна сопственост на плодоуживање склучени во 2012 година и во 2013
година.
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XXI
Средствата од оваа програма ги спроведува Агенцијата по пат на отворени јавни
повици за прибирање на барања за користење на поддршката и барања за исплата на
средства по мерките за рурален развој од дел II на оваа програма, доколку поинаку не е
уредено со оваа програма.
Роковите за објавување на јавните повици за поднесување на барања за користење на
поддршката од оваа програма по поединечни мерки од оваа програма се следни:
- за мерките од дел IV, V, VI, VII, VIII, IX и XIV на оваа програма не подоцна од 20
дена од денот на објавување на оваа Програма
- за мерките од дел XI став 1 алинеја 1 и дел XIII согласно уредбата од член 47 од
Законот за земјоделство и рурален развој.
Рокот за објавување на јавните повици за поднесување на барања за исплата на
поддршката од оваа програма по мерките од дел X и дел XI став 1 алинеја 2 на оваа
програма е 1 ноември 2013.
Еден корисник поднесува посебно барање за секоја мерка во оригинал. Еден корисник
може да поднесе најмногу две барања за користење на поддршката по различни мерки од
оваа програма.
Исплатата на средствата од оваа програма ја врши Агенцијата.
За реализација на оваа програма се грижи Министерството.
Рокот за реализација на средствата од оваа програма е согласно утврдената динамика за
реализација на средствата утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2013 година.
XXII
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 41-214/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.
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