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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1971. 

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика 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 и 74/17), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 3.8.2017 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕК-
ТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕД-
СТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ  

НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Уредбата за поблиските критериуми за директни 

плаќања, корисниците на средствата, максималните изно-
си и начинот на директните плаќања за 2017 година 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 192/16, 
32/17, 73/17 и 77/17) во членот 2 став (2) во табелата во 
подмерката 1.1. алинејата 3 се менува и гласи: 

„-Висината на директните плаќања за пченица изнесу-
ва 18.000,00 денари по хектар за пријавена површина со 
пченица до 10 ха, 13.200,00 денари по хектар за пријавена 
површина со пченица од 10,001 до 50 ха, 9.600,00 денари 
по хектар за пријавена површина со пченица од 50,001 до 
100 ха и 7.200,00 денари по хектар за пријавена површина 
со пченица над 100 ха, а за јачмен, пченка, ориз, трити-
кале, соја, сончоглед, маслодајна репка, афион, памук, 
граор, еспарзета, добиточен грашок и луцерка изнесува 
12.000,00 денари по хектар, со задолжителна употреба на 
сертифициран семенски материјал согласно минимално 
употребената количина на семе по хектар, Табелата за ми-
нимално употребената количина на семе по хектар е даде-
на во Прилог 1 кој е составен дел на оваа уредба;“. 

Алинејата 4 се менува и гласи:  
„-Висината на директните плаќања за сите наведени 

култури согласно алинеја 1 од оваа подмерка изнесува 
6.000,00 денари по хектар без задолжителна употреба 
на сертифициран семенски материјал освен за пченица 
за која висината на директните плаќања изнесува 
12.000,00 денари по хектар за пријавена површина со 
пченица до 10 ха, 7.200,00 денари по хектар за пријаве-
на површина со пченица од 10,001 до 50 ха, 3.600,00 
денари по хектар за пријавена површина со пченица од 
50,001 до 100 ха и 1.200,00 денари по хектар за прија-
вена површина со пченица над 100 ха;“. 

Во алинејата 5 по зборот „подмерка“ се додаваат 
зборовите „освен за пченицата“. 

По подмерката 1.1. се додава нова подмерка 1.1-а 
која гласи: 

 
1.1-а. Дополнителни 

директни пла-
ќања од под-
мерка 1.1 за 
предаден јач-
мен од род 
2017 година 
во регистрира-
ни откупувачи 

Корисници на оваа подмерка се 
земјоделските стопанства кои 
имаат засеани и ожнеани пов-
ршини со јачмен во производната 
2016/2017 година и се корисници 
од подмерка 1.1. на оваа уредба, 
оствареното производство да е 
предадено во регистрирани отку-
пувачи (преработувачки капаци-
тети за добиточна храна) во пери-
од од август 2017 година до де-
кември 2017 година, вклучително 
и произведените количини јач-
мен за потребите на сопствениот 
преработувачки капацитет, а за-
пишани во Регистарот на откупу-
вачи на земјоделски производи. 
-Висината на директните плаќа-
ња изнесува 1,00 ден./кгр.  
-Висината на поддршката е ус-
ловена со максимални предаде-
ни количини до 4.000 кг/ха јач-
мен во регистрирани откупу-
вачи. 

Во подмерка 1.3. во алинејата 2 износот „1.000 де-
нари“ се заменува со износот „1.100 денари“. 

Во подмерка 1.5. во алинејата 3 износот „30.000 де-
нари“ се заменува со износот „33.000 денари“, а изно-
сот „6.000 денари“ се заменува со износот „6.600 де-
нари“. 

Во подмерката 1.9. во алинејата 3 износот 
„90.000,00“ се заменува со износот „99.000,00“, во али-
нејата 4 износот „33.000,00“ се заменува со износот 
„36.300,00“ и во алинејата 5 износот 15.000,00 се заме-
нува со износот „16.500,00“. 

Во подмерката 1.11. во алинејата 3 износот 
„40.000,00“ се заменува со износот „44.000,00“, изно-
сот „24.000,00“ се заменува со износот 26.400,00“, из-
носот „12.000,00“ се заменува со износот „13.200,00“ и 
износот „4.000,00“ се заменува со износот „4.400,00“. 

Во ставот (4) точка 1) во алинеите 1 и 3 по бројот 
„1.1.“ се додаваат зборовите „1.1-а.“ . 

 
Член 2 

Во членот 4 став 1 во точката 3. по зборовите „член 
2 став (2) точки:“ се додаваат зборовите „1.1-а.“. 

 
Член 3 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-4300/1 Заменик на претседателот 

3 август 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 
 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 
1972. 

Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 3.8.2017 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГ-
ЛАС  ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
ЗА ПОВРШИНИ НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА  

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас 

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна 
сопственост за површини над 3 хектари по пат на елек-
тронско јавно наддавање бр.02/17 со архивски бр.17-
5123/1 од 20.7.2017 година распишан од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 44-4246/1 Заменик на претседателот 

3 август 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 
 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 
1973. 

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16  и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 3.8.2017 
година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА 
ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШ-
ТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШИНИ  

ДО 3 ХЕКТАРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас за 

давање во закуп на земјоделско земјиште во државна соп-
ственост за површини до 3 хектари бр.01/17 со архивски 
бр.17-5120/1  од  20.7.2017 година распишан од министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-4247/1 Заменик на претседателот 

3 август 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 
 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 
1974. 

Врз основа на член 51 став (1) од Законот за студен-
тскиот стандард („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 
30/2016 и 178/2016), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 3.8.2017 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СТРАНСКИ 
ДРЖАВЈАНИ ОД  ИНТЕРЕС  ЗА  РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се доделуваат вкупно 50 стипендии 

на странски државјани од интерес на Република Маке-
донија за студенти со македонскo потекло кои живеат 
во државите на Балканскиот полуостров. 

 
Член 2 

Стипендија се доделува на студентите од член 1 од 
оваа одлука кои ќе се запишат како редовни студенти 
на државните универзитети, и тоа: Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Кли-
мент Охридски“ – Битола, Универзитетот „Гоце Дел-
чев“ – Штип, Универзитетот за информатички науки и 
технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид, Универзитет 
„Мајка Тереза“ - Скопје и Универзитетот во Тетово во 
студиската 2017/2018 година. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-4305/1 Заменик на претседателот 

3 август 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

1975. 
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2017 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
191/16), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјодел-
ство 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, 53/16, 
120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 3.8.2017 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН-
СИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ  

ЗА 2017 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот 

развој за 2017 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 192/2016, 07/2017 и 44/2017), во делот 
VI, во ставот (2) зборовите „за периодот од 1 октомври 
2016 година до 31 декември 2016 година е 29 февруари 
2017 година.“ се заменуваат со зборовите „за периодот од 
1 октомври 2016 година до 31 декември 2016 година, како 
и за периодот од 1 јануари 2017 година до 31 август 2017 
година е 1 септември 2017 година.“ 

Во ставот (3) зборовите „за периодот од 1 октомври 
2016 година до 31 декември 2016 година е 29 февруари 
2017 година.“ се заменуваат со зборовите „за периодот 
од 1 октомври 2016 година до 31 декември 2016 го-
дина, како и за периодот од 1 јануари 2017 година до 
31 август 2017 година е 1 септември 2017 година.“ 

Ставот (4) се брише. 
Ставовите (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (4), 

(5), (6) и (7). 
 

II 
Во делот ХII, во став (1) алинеја 1 процентот „80%“ 

се заменува со процентот „100%“, а зборот „бруто“ се 
заменува со зборот „нето“. 

Во алинејата 2 процентот „40%“ се заменува со процен-
тот „60%“, а зборот „бруто“ се заменува со зборот „нето“. 

Во ставот (2) процентот „80%“ се заменува со про-
центот „100%“, а процентот „40%“ се заменува со про-
центот „60%“. 

 
III 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-4302/1 Заменик на претседателот 

3 август 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 
 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 
1976. 

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 191/16), член 7 
ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален раз-
вој („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 и 163/16), член 51 
од Законот за тутун и тутунски производи („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.24/06, 88/08, 31/10, 
36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 
39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник на 
Република Македонија” бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 
106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 53 од Зако-
нот за сточарството („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
3.8.2017 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО  

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2017 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2017 година (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.192/16, 73/17 и 84/17) во делот I 
во табелата во мерка 1 износот „2.000.000.000“ се заме-
нува со износот „1.549.000.000“.  
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Во мерката 10 износот „3.727.857.000“ се заменува 
со износот „4.177.857.000“. 

По мерката 10 се додава нова мерка 11 која гласи: 
 
 
 
 
 
 
 

II 
Во делот II во воведната реченица износот 

„2.000.000.000“ се заменува со износот „1.549.000.000“. 
По подмерката 1.1. во табелата се додава нова под-

меркa 1.1-а коja гласи: 
 
 
 
 

III 
Во делот XI износот „3.727.857.000“ се заменува со 

износот „4.177.857.000“. 
 

IV 
По делот XI се додава нов дел XI-а кој гласи: 
 

„ XI-а 
Средствата од дел I мерка 11 од оваа програма во 

износ од 1.000.000 денари се наменети за финансиска 
поддршка за складирање на пченица од домашно про-
изводство од реколта 2017 година.  

Корисници на средствата од дел I мерка 11 од оваа 
програма се земјоделски стопанства евидентирани во 
Единствениот регистар на земјоделски стопанства кои има-
ат пријавена површина со пченица согласно подмерката  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. од оваа програма и ја имаат предадено пченицата 
на складиштење кај складиштарите во период од 1 ав-
густ до 1 септември 2017 година, со исклучок на земјо-
делските стопанства кои складираат за сопствени пот-
реби.“ 

 
V 

Во делот XIII по ставот 4 се додава нов став 5 кој 
гласи: 

„Крајниот рок за поднесување на барања за мерката 
11. од оваа програма е 15.09.2017 година.“ 

 
VI 

Во делот XIV во табелата во мерка 1 зборот „ноем-
ври“ се заменува со зборот „декември“. 

По редот 2 се додава нов ред кој гласи: 
 
 
 
 
По мерката 9. се додава нова мерка 11. која гласи: 
 
 
 
 

VIII 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ . 

 
Бр. 44-4301/1 Заменик на претседателот 

3 август 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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