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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со законот за изменување и дополнување на законот за земјоделство и рурален 
развој Службен весник бр.25/15 покрај веќе претходно предвидените услови 
(земјоделските стопанства да немаат парични обврски спрема Министерството за 
земјоделство) за користење на подршка по програмите за финасиска подршка во 
земјоделството и руралниот развој, се воспостави и нов услов а тоа е дека 
земјоделските стопанства не треба да имаат и обврски по основ на неплатени 
даноци и придонеси за кои е надлежна Управата за јавни приходи. Ваквиот 
дополнителен услов предизвика проблеми во имплеметацијата на програмите 
уште во тековната 2015 година, поради што се одложи примената на истиот за 
една година, проблемите не се отстранија ниту во текот на 2016 година поради 
што повторно се одложи примената уште за една година, а проблемите не се 
надминати и во текот на 2017 година поради што се проблематизира 
реализацијата на мерките по програмите за финасиска подршка во земјоделството 
и руралниот развој односно неможат да се исплаќаат ниту директните плаќања 
(субвенциите) ниту мерките за инвестиции во земјоделските стопанства. 
Суштинските разлики (временски и процедурални) во начинот на утврдување на 
обврските по основ даноци и придонеси од една страна и обврските по основ на 
субвенции од друга страна, кои се резултат пред се на различните политики кои 
треба да се реализираат преку тие процедури (УЈП треба да наплаќа даноци и 
придонеси во строго утврдени постапки во законите од даночната сфера и кои 
треба да доведат до реализација на планираната приходна страна на Буџетот на 
РМ а пак процедурите за исплата на подршката во земјоделството се во насока да 
се обезбеди навремена исплата на подршката по различни мерки односно да се 
обезбедеи за еден ист корисник подршката по различни мерки да ја добива во 
различен период согласно календарот за исплата на подршката односно согласно 
потребите на земјоделците, го отежнуваат процесот на изнаоѓање на решенија кои 
нема да биде на штета на едната или на другата политика односно да се овозможи 
истовремено ефикасна и навремена наплата на даноците и придонесите и 
ефикасна и навремена исплата на субвенциите. Од наведените причини а заради 
непречена реализација на финансиската подршка во земјоделството со 
предложениот закон се предлага за корисниците на средствата од Програмата за 
финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година и Програмата за 
финансиска поддршка на рурален развој за 2017 година да се одложи важењето 
на условите за подмирени обврски по други основи кои не се од областа на 
земјоделството односно обврските за кои е надлежна Управата за јавни приходи.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Целта на овој закон е да се се овозможи ефикасно и навремена исплата 
средствата од Програмите за финансиска подршка во земјоделството и руралниот 
развој на крајните корисници

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ 
ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлогот на законот не предизвикува фискални импликации врз Буџетот на 
Република Македонија.  



IV.   ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА 
ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ 
ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Предлогот на законот не предизвикува фискални импликации врз Буџетот на 
Република Македонија.  

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА       
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 170 од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија се предлага овој закон да се 
донесе по скратена постапка.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

         Член 1

Во Законот за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/16)  во  членот 1 став 1 по 
зборовите „Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 
година“ се додаваат зборовите „ и Програмата за финансиска поддршка во 
земјоделството за 2017 година“, а по зборовите „Програмата за финансиска 
поддршка на рурален развој за 2016 година“се додаваат  зборовите „ и Програмата 
за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година“.

Во ставот 2 по зборовите „Програмата за финансиска поддршка во 
земјоделството за 2016 година“ се додаваат зборовите „ и Програмата за 
финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година“, а по зборовите 
„Програмата за финансиска поддршка на рурален развој за 2016 година“ се 
додаваат зборовите„ и Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој 
за 2017 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“.



О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ.

 Со членот 1  од законот се предлага за корисниците на средствата од 
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година и 
Програмата за финансиска поддршка на рурален развој за 2017 година да се 
одложи важењето на условите за подмирени обврски по други основи кои не се од 
областа на земјоделството односно обврските за кои е надлежна Управата за 
јавни приходи.

Со членот 2 се уредува влегувањето во сила на законот.

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените решенија во Предлог на законот за дополнување на Законот 
за земјоделство и рурален развој, се меѓусебно поврзани со одделни законски 
решенија од постојниот закон и како целина треба да се постигне поквалитетно, 
порационално и ефикасно применување на законот.

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со овој закон ќе се овозможи ефикасно и навремена исплата средствата од 
Програмите за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој на 
крајните корисници



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ
КОИ ШТО СЕ МЕНУВААТ 

Член 1

Во Законот за изменување и дополнување  на законот за земјоделство и 
рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 25/15), одредбата 
од членот 2 со која во членот 14 се менуваат ставовите (2 ) и (3) нема да се 
применуваат на постапките во врска со финaнсиската поддршка од Програмата за 
финансиска поддршка  во земјоделството за 2015 година и Програмата за 
финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година и Програмата за 
финансиска поддршка на рурален развој за 2015 година и Програмата за 
финансиска поддршка на рурален развој за 2016 година.  

Право на користење на финансиска поддршка во случаите од став (1) на 
овој член имаат и корисниците кои до денот на влегувањето во сила на овој закон 
ги немаат намирено финансиските  обврски кон Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство , Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта 
по основ на користење на пасишта во државна сопственост и водостопанствата и 
водните заедници по основ на неплатен воден надоместок, а кои ќе се согласат со 
поднесена изјава заверена на нотар дека се согласни  ненамирените обврски да се 
пребијат со одобрената финансиска поддршка согласно Програмата за 
финансиска поддршка  во земјоделството за 2015 година и Програмата за 
финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година и Програмата за 
финансиска поддршка на рурален развој за 2015 година и Програмата за 
финансиска поддршка на рурален развој за 2016 година.

Начинот на пребивање од ставот (2) на овој член  го пропишува Владата со 
прописот од член 47 став (6) од овој закон.


