
 

ДО: Партнетство за подобра бизнис регулатива 
 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор по Ваш допис за укинување на скалестиот систем 

на финансиска поддршка (субвенционирање) во земјоделството 

 

     
Почитувани,  

 

Програмата за финансиска поддршка во земјоделството е основна алатка со 

која се пропишуваат мерките и подмерките за поддршка на различни сектори и под 

сектори во областа земјоделство и во нив се предвидуваат вкупните финансиска 

средства за поддршка во земјоделството.  

Според член 3 од Законот за земјоделство и рурален развој целите на 

националната земјоделска политика на Република Македонија се насочени кон: 

 Обезбедување на стабилно производство на квалитетна и поевтина храна и 

обезбедување на населението со доволни количини на храна, 

 Зголемување на конкурентната способност на земјоделството, 

 Обезбедување на стабилно ниво на доход на земјоделското стопанство, 

 Одржлив развој на руралните подрачја и  

 Оптимално искористување на природните ресурси со почитување на начелата 

за заштита на природата и животната средина.  

Политиката на директни плаќања е регулирана согласно член 47 од Законот за 

земјоделство и рурален развој во кој е утврдено дека директните плаќања се 

исплаќаат на земјоделски стопанства и тоа по површина на земјоделско земјиште, 

единица земјоделски производ и грло добиток, а на откупувачи на земјоделски 

производи запишани во регистарот за откупени земјоделски производи.  

Програмата за финансиска поддршка во земјоделството е доуредена со Уредбата 

за поблиски критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, 

максималните износи и начинот на директните плаќања во која е пропишано 

скалестото плаќање, како и вкупниот максимален износ на директни плаќања по 

корисник пресметан во зависност од големината на површината на земјоделско 

земјиште, единица земјоделски производ и бројот на грла добиток кој неможе да биде 

поголем од 18.450.000 денари по корисник.   

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година се 

предвидени средства во износ од 6.198.767.000 денари кои се наменети за Мерки за 

поддршка на доходот на земјоделските стопанства, Мерки за дополнителна поддршка 

за развој на земјоделството (државна помош во земјоделството) и исплата на 

заостанати обврски по мерки од Програмите за финансиска поддршка во 

земјоделството од 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 година.  

Според направената анализа со податоците кои ги добивме од страна на 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за 2017 

година може да заклучиме дека доколку би се укинало скалестото плаќање би биле 

потребни дополнителни средства 456.000.000 денари само за подмерките за кои се 

јавува скалест систем на поддршка. 

Сакаме да Ве известиме дека во Програмата за финансиска поддршка во 

земјоделството за 2019 година сеуште ќе биде вклучен скалестиот систем на 

финансиска поддршка, но во наредниот период ќе работиме на нова Национална 

стратегија за земјоделство и рурален развој за следниот седумгодишен период и нова 

Стратегија за лозарство и винарство за следните пет години. При изработка на овие 

документи ќе бидат земени во обзир Вашите барања со цел да воспоставиме 

конкурентно и европско земјоделство во Република Македонија. 

 

 

 

Влада на Република 

Македонија 

Министерство за 

земјоделство, шумарство и 

водостопанство 

Бр.  сл. _____________ 

__.__.2019 год. 

Аминта трети бр.2, 

1000 Скопје,  

Република Македонија 

Тел.  (02) 3134 477 

Факс: (02) 3230 429 

Е-пошта: info@mzsv.gov.mk 

Сајт: www.mzsv.gov.mk 
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