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ВОВЕД

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

Со Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република 
Македонија“ број 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)  се уредуваат планирањето на развојот на 
земјоделството и руралниот развој, целите на националната земјоделска политика, 
планирање, следење и процена на националната земјоделска политика, партнерство со
социјални и економски партнери од областа на земјоделството, мерките за уредување и 
поддршка на земјоделски пазари, директни плаќања и рурален развој, државната помош 
во земјоделството и руралниот развој, формите на организирање и здружување во 
земјоделството и контролата на спроведување на мерките и надзорот над 
спроведувањето.

Со практичната примена на законот се појави потребата од доуредување на оваа 
законска материја со што законот во повеќе наврати претрпе измена.

Потребата од измена и дополнување на законот настана како последица од 
новонастаната ситуација.

Имено како корисници на средства согласно постојниот Закон за земјоделство и 
рурален развој се јавуваат земјоделските стопанства запишани во единствен регистар, 
други корисници и земјоделски задруги кои средствата ги користат од програмата за 
финансиска подршка во руралниот развој и програмата за финансиска подршка во 
земјоделството.

Со предложеното доуредување и правно прецизирање на членот се дава можност 
овие финансиски средства да можат да ги користат  земјоделски стопанства и други 
корисници под услови и начин пропишани во законот. Согласно своите потреби 
финансиските средства корисниците можат да ги користат и со истите да располагаат само 
во ситуација кога се  подмирени сите обврски кон Министерството за шумарство и 
водостопанство и Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот 
развој. Доколку  корисниците на средствата истите ги добиле по основ на неточни 
податоци или ненаменски ги искористиле тогаш се должни примените средства да ги 
вратат со законска казнена камата. 

За да се изврши навремена исплата од страна на откупувачите а со тоа да се 
обезбеди поголема сигурност за производителите на земјоделски производи како и на 
покрај  таксативно наброените услови во законот откупувачите треба да имаат 
расположливи или обезбедени гаранциски средства со склучени договори со финансиски 
институции и деловни партнери за навремена исплата на планираните количини за откуп 
на земјоделски производи и да ги имаат намирено сите обврски спрема земјоделските 
коперанти за откуп на земјоделски производи од претходните години.
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Преработените количини од откупните земјоделки производи од тековната и 
претходните годиниоткупувачите имаат право да ги користат како залог исклучиво со 
намена за исплата на    неисплатените земјоделски производи.

Со предложениот закон производителот и откупувачот имаат обврска пред 
почетокот на откупот  да склучат договор за откуп на земјоделски производи.

  Субвенционирање на каматна стапка е помош во земјоделството и руралниот 
развој кој обезбедува полесен пристап за финансирање, финансиски придонес и поделба 
на кредитниот ризик во смисла на намалувањето на каматната стапка на кредити 
наменети за земјоделство и рурален развој како примарно земјоделско производство, 
преработка на земјоделски производи и трговија на земјоделски производи.

Со цел навремен откуп и плаќање кон земјоделските коперанти откупувачите на 
земјоделски производи кои се упишани во Регистарот од агропреработувачката 
индустрија имаат право да конкурираат за државна поддршка за доделување на поволни 
кредити со субвенционирана каматна стапка на годишно ниво.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Целта на  предложениот закон за изменување и дополнување на Законот за 
земјоделство и рурален развој е да се  доуреди начинот на исплата на директните 
плаќања на корисниците на средствата од директните плаќања, условите за користење 
кои треба да ги исполнуваат откупувачите , обврската за склучување на договор пред 
откуп,   како и субвенционирањето на откупувачите,за организиран откуп и редовна 
исплата.

Предлог -закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и 
рурален развој се темели на истите начела и принципи на кој се темели и Законот за 
земјоделство и рурален развој.  

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

За спроведување на овој закон, не се потребни дополнителни финансиски средства од 
Буџетот на Република Македонија. 

 IV. ОЦЕНА 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

За спроведување на овој закон, не се потребни дополнителни финансиски средства од 
Буџетот на Република Македонија.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Член 1
Во Законот за земјоделство и рурален развој ((„Службен весник на Република 

Македонија“ број 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 ), членот 14 се менува и гласи:

„(1) Право на користење на средствата согласно со овој закон имаат земјоделски
стопанства запишани во регистарот од членот 15 на овој закон и други корисници под  
услови и на начин пропишани со овој закон.

(2) Правото на користење на средствата, корисниците  од ставот (1) на овој член, го  
имаат само тогаш кога ѓи имаат подмирено сите финансиски обврски кон Министерството 
и Агенцијата.

(3) Корисниците на средствата од ставот (1) на овој член се одговорни за точноста 
на документацијта и податоците за остварување на правата и наменското користење на 
средствата.

(4) За оствареното право на користење на средствата врз основа на неточни 
податоци или ненаменски искористени средства, корисниците се должни примените 
средства да ги вратат зголемени со законска казнена камата.

(5) Условите и поблиските критериуми од ставовите (2) и (3) од овој член ги 
пропишува Владата на Република Македонија на предлог на министерот.

(6) Корисниците од ставот (1) на овој член мора да ја чуваат целокупната 
документација и доказниот материјал за работењето, најмалку пет години од годината
во која е користена финансиската помош.“

Член 2
Членот 14-а се брише.

Член 3
Во членот 31 став (1) по зборот „тутун“ се додаваат зборовите :„ и винско грозје“.

Во ставот (6) алинеиите 2 и 3 се менуват и гласат:
„- да имаат расположливи или обезбедени гаранциски средства со склучени 

договори со финансиски институции и деловни партнери за навремена исплата на 
планираните количини за откуп на земјоделски производи,

- да ги имаат намирено сите обврски спрема земјоделските коперанти за откупна 
земјоделски производи од претходни години,“.

По ставот (8) се додава нов став (9) кој гласи:
„(9)Откупувачите од став (2) на овој член преработените количини од откупните 

земјоделки производи од тековната и претходните години, неисплатени на земјоделските 
коперанти имаат право да ги користат како залог за обезбедување на кредитни средства 
исклучиво со намена заради исплата на неисплатените откупни земјоделски производи.“

Ставовите (9), (10) и (11) стануваат ставови (10),(11) и (12).
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Член 4
Во член  32 ставот (1) се менува и гласи:
„Откупувачот на земјоделски производи од член 33 на овој Закон е должен да 

склучи писмен Договор за откуп на земјоделски производи со земјоделецот кооперант 
пред почетокот на откупот на земјоделските производи.“
 

Член 5
Во членот 47 став (2) по зборовите: „ се исплаќаат на“ се додаваат зборовите : 

„активни земјоделци носители на “.
Член 6

Во член 50 став (1) по зборовите: „ страна на“ се додаваат зборовите : „активен 
земјоделец “.

Член 7
Во член 52   по зборовите: „ пресметуваат на “ се додаваат зборовите : 

„ обработливи и“.

Член 8
Во членот 98-а по ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи:
„(7) Откупувачите на земјоделски производи кои се упишани во Регистарот и ги 

исполнуваат условите од член 33 на овој Закон од агропреработувачката индустрија имаат 
право да конкурираат за доделување на поволни кредити со субвенционирана каматна 
стапка на годишно ниво, за навремен откуп и плаќање кон земјоделците кооперанти.“

Член 9
Подзаконските акти од членот 1 ставовите (2) и (3) од овој Закон ќе се донесат во 

рок од  60 дена од влегувањето во сила на овој закон.

Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ 

 Со предложената измена на членот 14  се остава поголема законска можност за 
искористување на средствата, при што како категорија корисници се јавуваат  земјоделски 
корисници и други корисници запишани во единствениот регистар на земјоделски 
стопанства кои ќе ги подмират сите обврски кон Министерството и Агенцијата, да ги 
искористат средствата. Притоа како услов истите да се користат наменски и врз база на 
точни податоци.  Доколку корисниците средствата  ненаменски ги искористиле  или ги 
добиле  врз база на неточни податоци земјоделските стопанства должни се средствата да 
се вратат со законска казнена камата.Во членот е уредена и обврската документацијата и 
доказниот материјал земјоделските стопанства да ги чуват најмалку пет години од 
годината во која е користена финансиската помош.

Измената на членот 14 е уредена во членот 1 од Предлог законот.
Членот 2 го регулира  прашањето за подмирување на обврските на корисниците на 

средствата од програмите е уредено  со менувањето на членот 14, односно со 
предложениот член 1 од овој закон со што беспредметен е постојниот  член  14-а,кој 
аналогно на новиот член 1  се брише.  

Во однос на уредувањето на условите и начинот за вршење на трговија со 
земјоделски производи,откупот на земјоделските производи се врши во вид на  трговија на 
големо, откуп за преработка на земјоделски производи и откуп за сопствени потреби 
доколку се врши на откупно место за сите земјоделски производи освен за тутун и 
винското грозје, согласно одредбите од овој закон и со Законот за трговија. Откуп на 
можат да вршат само правни лица кои се регистрирани за преработка на земјоделски 
производи и правни лица кои се регистрирани за вршење на трговија со земјоделски 
производи и запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи што се 
води при Министерството. На секое откупно место задолжително се истакнуваат цените 
за секоја категорија на квалитет на земјоделските производи кои се предмет на откуп и 
тоа најмалку десет дена пред започнувањето на откупот на земјоделските производи, а по 
започнување на откупот на секој седми ден се истакнуваат минималните цени по 
земјоделски производ и/или класа според кои ќе се врши откупот наредните седум дена.

Откупот се врши со писмен договор за производна година склучен за минимум 50% 
од реализираните количини, најмалку 45 дена пред вршењето на откупот и писмен 
договор склучен на местото на откуп за останатите количини, по цени истакнати на 
откупното место или по повисоки цени.Откупувачите треба да  исполнуваат и други 
услови:

- да имаат соодветна големина на правното лице и шифра на дејност,
- да имаат ликвидност во смисла на расположливи финансиски средства за откуп на 

земјоделски производи,
- солвентност во смисла на намирени обврски за откуп на земјоделски производи,
- да располагаат со соодветни објекти за преземање, сортирање, складирање и 

чување на земјоделските производ и опремата и
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- да имаат склучени договори за трговија на големо на откупените земјоделски 
производи, доколку откупот го вршат правни лица кои се регистрирани за вршење на 
трговија со земјоделски производи. 

Покрај овие услови откупувачот како гаранција односно поголема сигурност за 
навремена исплата на откупните количини на земјоделски производи треба да има 
расположливи или обезбедени гаранциски средства со склучени договори со финансиски 
институции и деловни партнери за навремена исплата на планираните количини за откуп 
на земјоделски производи и да ги имаат намирено сите обврски спрема земјоделските 
коперанти за откупна земјоделски производи од претходни години, уредено во 
дополнувањето на член 3 од Предлог законот.

Откупувачот е должен најдоцна до 31 март во тековната година до Министерството 
да достави податоци за планираните количини за откуп на земјоделски производи до 31 
март наредната година, како и податоци за реализиран откуп за претходната година.
   Откупувачот е должен најдоцна до 15 во тековниот месец во електронска форма 
да достави податоци за реализиран откуп на земјоделските производи од претходниот 
месец и за планираниот откуп на земјоделски производи за наредниот месец.

Со цел да се избегне задоцнетата наплата за откупот на земјоделските производи 
на откупувачите правни лица кои се регистрирани за преработка на земјоделски 
производи и правни лица кои се регистрирани за вршење на трговија со земјоделски 
производи преработените количини од откупните земјоделки производи од тековната и 
претходните години а неисплатени на земјоделските коперанти имаат право да ги 
користат како залог за обезбедување на кредитни средства исклучиво со намена заради 
исплата на неисплатените откупни земјоделски производи.

Со предложената измена на  ставот (1) од членот 32 му се наметнува обврска 
односно должност на откупувачот да склучи писмен договор за откуп на земјоделски 
производи со земјоделец коперант пред почетокот  на откупот.(член 4)

Членот 47 став (2) се прецизира во смисла на тоа дека директните плаќања се 
исплаќаат на активните земјоделци носители на земјоделските стопанства и тоа по 
површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и грло добиток, а на 
откупувачи на земјоделски производи запишани во регистарот од членот 33 од овој закон 
за откупени земјоделски производи.(член 5)
 Со дополнувањето на членот 50 став (1 ) уредено е дека  барање за директни 
плаќања може да поднесе активен земјоделец носителот на земјоделското стопанство 
секоја година   при што треба да ги содржи следниве групи  на податоци потребни за 
процена на прифатливоста на барањето од аспект на исполнување на пропишаните 
услови:

- општи податоци за носителот на земјоделското стопанство и видот на мерките
на директни плаќања,

- идентификација за сите земјишни парцели и број на повеќегодишни насади со
нивно просторно лоцирање на графички материјал и користење на земјоделското
земјиште,

- број и вид на животни и
- други податоци кои се бараат по мерките на директни плаќања.(член 6)
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Пресметувањето на висината на директни плаќања по површина земјоделско 
земјиште уредено е во членот  52 каде директните плаќања по површина земјоделско 
земјиште се пресметуваат не само на користените туку и обравотливи површини 
земјоделско земјиште кои земјоделското стопанство ги пријавува во барањето за 
директни плаќања, согласно со пропишаните услови и барања и не ги надминуваат 
површините утврдени со административни контроли или контроли на самото место (член 
7). 

Субвенционирање на каматна стапка преставува  помош во земјоделството и 
руралниот развој кој обезбедува полесен пристап за финансирање, финансиски придонес 
и поделба на кредитниот ризик во смисла на намалувањето на каматната стапка на 
кредити наменети за земјоделство и рурален развој како примарно земјоделско 
производство, преработка на земјоделски производи и трговија на земјоделски 
производи.Со новиот став (7) во членот 98-а на откупувачите на земјоделски производи 
кои се упишани во Регистарот и ги исполнуваат условите од член 33 на овој Закон од 
агропреработувачката индустрија имаат право да конкурираат за државна поддршка за 
доделување на поволни кредити со субвенционирана каматна стапка на годишно ниво за 
навремен откуп и плаќање кон земјоделците коперанти.(член 8 )

Со членот 9 уреден е рокот во кој министерот треба да ги потпише подзаконските 
прописи.

Влегувањето во сила е регулирано во членот 10.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во одредбите се меѓусебно поврзани и сочинуваат една 
правна целина.

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Од предложениот закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство 
и рурален развој ќе се обезбеди поголема сигурност при откупот на земјоделските 
производи како и ќе се доуреди начинот на исплата на директните плаќања на 
корисниците на средствата од директните плаќања, условите за користење,  обврската за 
склучување на договор пред откупот на земјоделските производи, формирањето на 
откупните цени за винското грозје која директно ќе влијае од стручното мислење на 
Институтот за лозарство и винарство, како и субвенционирањето на откупувачите.
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ
ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ КОИ СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Корисници на средства
Член 14

(1)Право на користење на средствата согласно со овој закон имаат земјоделски
стопанства запишани во регистарот од членот 15 на овој закон и други корисници и 
земјоделските задруги регистрирани согласно со Законот на земјоделски задруги под 
услови и на начин пропишани со овој закон.

(2)Корисниците на средствата од програмата за финансиска поддршка во 
земјоделството и програмата за финансиска подршка на руралниот развој освен 
корисниците на помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни 
климатски настани и корисниците на дополнителна помош за исплата на загуби 
предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани треба да ги имаат 
подмирено сите финансиски обврски утврдени во членот 14-а став (2) од овој закон.

(3)По исклучок од став (2) на овој член корисниците на средствата од програмата за 
финансиска поддршка во земјоделството и програмата за финансиска подршка на 
руралниот развој освен корисниците на помош за загуби предизвикани од природни 
непогоди и неповолни климатски настани и корисниците на дополнителна помош за 
исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани 
кои имаат неподмирени, а доспеани финансиски обврски утврдени во членот 14-а став (2) 
од овој закон, истите треба да ги подмират под услови и начин пропишани со член 14-а од 
овој закон.

(4)Корисниците од ставот (1) на овој член мора да ја чуваат целокупната 
документација и доказниот материјал за работењето, особено во врска со исполнувањето 
на условите за користење на средствата и документацијата за користена финансиска 
поддршка и/или помош, најмалку пет години од годината во која е користена 
финансиската помош.

Подмирување на обврските
Член 14-а

(1) Користењето и исплатата на средствата од програмата за финансиска поддршка 
во земјоделството и програмата за финансиска поддршка на руралниот развој се врши 
откако ќе се спроведе постапка за подмирување на неплатени, а доспеани финансиски 
обврски на корисникот на средствата од износот на одобрената финансиската поддршка.

(2) Финансиските обврски на корисникот на средствата се по следните основи:
- обврски по основ на закуп за користење на државно земјоделско земјиште;
- обврски по основ на закупнина за користење на државни пасишта;
- обврски по однос на воден надомест;
- обврски по основ на концесија на рибите за стопански и рекреативен риболов;
- обврски по основ на концесија за давање на дивечот во ловиштата на

користење;
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- обврски по основ на склучени договори за користење на средства од
компензациони фондови од странска помош за кои е надлежно министерството и

- обврски по основ на даноци и придонеси за кои е надлежна Управата за јавни
приходи.

(3) Неплатените, а доспеани финансиски обврски од ставот (2) на овој член се
подмируваат преку Агенцијата.

(4) Агенцијата во постапката за исплата на одобрената финансиска поддршка го
задржува износот на неплатените, а доспеани финансиски обврски од ставот (2)
на овој член и го пренесува на сметката на субјектот надлежен за утврдување и
наплата на соодветното побарување.

(5) Неплатените, а доспеани финансиски обврски од ставот (2) алинеја 1, 2, 3, 4, 5 и 
6 на овој член се утврдуваат со состојба на 15 јануари во годината за која се остварува 
правото на финансиска поддршка.

(6) Неплатените, а доспеани финансиски обврски од ставот (2) алинеја 7 на овој 
член се утврдуваат со состојба на денот кога е одобрен износот на финансиската 
поддршка за исплата.

(7) Начинот, субјектите, евиденцијата, постапката за подмирување на 
финансиските обврски од износот на финансиската поддршка, начинот и формата на 
размена на податоците и исплатата на финансиската поддршка ги уредува. Владата по 
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот за 
финансии.

Откуп на земјоделски производи
Член 31

(1) Откуп на земјоделски производи, освен тутун, се врши во вид на трговија на
големо, откуп за преработка на земјоделски производи и откуп за сопствени потреби 
доколку се врши на откупно место согласно одредбите од овој закон, а за се што не е 
уредено во овој закон согласно со Законот за трговија.

(2) Откуп на земјоделски производи можат да вршат само правни лица кои се 
регистрирани за преработка на земјоделски производи и правни лица кои се 
регистрирани за вршење на трговија со земјоделски производи и запишани во Регистарот 
на откупувачи на земјоделски производи што се води при Министерството.

(3) Откупот на земјоделски производи се врши само на откупни места одредени
од откупувачот кои ги исполнуваат условите согласно со членовите 31, 32, 33 и 34 од овој 
закон и за кои го известил Министерството во рок од најмалку 30 дена пред почетокот на 
откупот на предвиденото откупно место.

(4) На секое откупно место задолжително се истакнуваат цените за секоја 
категорија на квалитет на земјоделските производи кои се предмет на откуп и тоа 
најмалку десет дена пред започнувањето на откупот на земјоделските производи, а по 
започнување на откупот на секој седми ден се истакнуваат минималните цени по 
земјоделски производ и/или класа според кои ќе се врши откупот наредните седум дена.

(5) Откупот се врши со писмен договор за производна година склучен за минимум 
50% од реализираните количини, најмалку 45 дена пред вршењето на откупот и писмен 
договор склучен на местото на откуп за останатите количини, по цени истакнати согласно 
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со ставот (4) на овој член или по повисоки цени во форма и содржина согласно со членот 
32 од овој закон.

(6) Покрај условите од ставовите (2), (3) и (4) на овој член откупувачите треба да ги 
исполнуваат и следниве услови:

- да имаат соодветна големина на правното лице и шифра на дејност,
- да имаат ликвидност во смисла на расположливи финансиски средства за

откуп на земјоделски производи,
- солвентност во смисла на намирени обврски за откуп на земјоделски производи,
- да располагаат со соодветни објекти за преземање, сортирање, складирање и 

чување на земјоделските производ и опремата и
- да имаат склучени договори за трговија на големо на откупените земјоделски 

производи, доколку откупот го вршат правни лица кои се регистрирани за вршење на 
трговија со земјоделски производи.

(7) Поблиските услови од ставовите (3) и (6) на овој член ги пропишува министерот.
(8) Откупувачот е должен најдоцна до 31 март во тековната година до 

Министерството да достави податоци за планираните количини за откуп на земјоделски 
производи до 31 март наредната година, како и податоци за реализиран откуп за 
претходната година.

(9) Откупувачот е должен најдоцна до 15 во тековниот месец во електронска 
форма да достави податоци за реализиран откуп на земјоделските производи од 
претходниот месец и за планираниот откуп на земјоделски производи за наредниот 
месец.

(9) Видот на податоците од ставот (8) на овој член, начинот на доставување, 
формата и образецот за доставување ги пропишува министерот.

(10) Видот на податоците од ставовите (8) и (9) на овој член, начинот на 
доставување, формата и содржината на образецот за доставување на податоците ги 
пропишува министерот.

(11) Податоците од ставовите (8) и (9) можат да бидат користени за потребите на 
земјоделскиот пазарен информативен систем од членот 13 од овој закон.

Форма и содржина на договор за откуп на земјоделски производи
Член 32

(1) Договорот за откуп на земјоделски производи (во натамошниот текст: 
договорот) се склучува во писмена форма.

(2) Договорот од ставот (1) на овој член особено содржи:
- вид на производ и квалитет,
- цена и количина на производот,
- времетраење на договорот,
- локација и време на предавање на предметот од договорот,
- начин и рок на исплата и
- одредби за престанување и раскинување на договорот.
(3) Договорот се однесува за една или повеќе производни години.
(4) Исплатата на откупените земјоделски производи откупувачот е должен да го



13

изврши во рок од 30 дена од денот на откупот, односно предавање на земјоделскиот 
производ во откупни центри.

(5) По исклучок на ставот (4) на овој член, договорот може да предвидува авансна 
исплата со исплата на остаток од вредноста на производот најдоцна до 180 дена од денот 
на откупот или исплата на средства во висина до 20% од вредноста на производот во рок 
од 20 дена од денот на откупот и рокот на исплата на остаток од вредноста не подолг од 
90 дена од денот на откупот.

(6) Откупувачот е должен податоците од договорот од ставот (2) на овој член, како 
и измените на податоците да ги внесува во електронска форма во регистарот од членот 4 
на овој закон.

(7) Измена на договорот од ставот (1) на овој член договорните страни можат да 
извршат најдоцна десет дена пред предавање на производот од договорот.

(8) Производителот не смее да склучува договор за количини на даден 
земјоделски производ за кои има склучено договор со друг откупувач.

(9) Доколку цената од ставот (2) на овој член се одредува како опсег на минимална 
и максимална цена, износот на опсегот на договорната цена се пресметува како:

- 40% од минималната цена за минимални цени до 10 денари по единица
производ,

- 30% од минималната цена за минимални цени од 10 до 20 денари по единица
производ и

- 20% од минималната цена за минимални цени над 20 денари по единица 
производ.

(10) Точниот износ на цената од ставот (9) на овој член се утврдува најдоцна на 
денот на откупот на земјоделските производи во рамките на договорениот обсег имајќи ја 
предвид пазарната цена на производот.

(11) Во случај кога пазарната цена е повисока од максималната цена во рамките на 
договорениот обсег, откупната цена е максималната во договорениот опсег.

(12) Во случај кога пазарната цена е пониска од минималната цената во рамките на 
договорениот опсег, откупната цена е минималната во договорениот опсег.

(13) Пазарната цена е цена на земјоделските производи на пазарите во Република 
Македонија за која се води евиденција во Министерството согласно со Земјоделскиот 
пазарен информативен систем.

Директни плаќања
Член 47

(1) Директните плаќања се мерка за поддршка на доходот на земјоделските 
стопанства и на откупувачи на земјоделски производи запишани во регистарот од
член 33 од овој закон.

(2) Директните плаќања се исплаќаат на земјоделските стопанства и тоа по 
површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и грло добиток, а на 
откупувачи на земјоделски производи запишани во регистарот од членот 33 од овој закон 
за откупени земјоделски производи.
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(3) Висината на директните плаќања од ставот (2) на овој член се утврдува во 
зависност од видот на културата, видот, класата и квалитетот на земјоделскиот производ и 
видот на добитокот.

(4) Правото на директни плаќања може да се ограничи со располагање на 
минимум површина земјоделско земјиште и/или број на минимум грла добиток и/или 
минимум единица земјоделски производ од страна на корисниците од членот 14 на овој 
закон.

(5) Максималниот износ на директните плаќања по корисник може да се ограничи 
во зависност од големината на површината на земјоделско земјиште, единицата 
земјоделски производ и бројот на грла добиток со кои располага корисникот.

(6) Поблиските критериуми од ставовите (2), (3) и (4) на овој член, корисниците од 
членот 14 на овој закон по одделни мерки, максималните износи од ставот (5) на овој 
член и начинот на директните плаќања, годишно ги пропишува Владата на предлог на 
министерот.

Барање за директни плаќања
Член 50

(1) Барањето за директни плаќања се поднесува секоја година од страна на 
носителот на земјоделското стопанство и ги содржи следниве групи на податоци 
потребни за процена на прифатливоста на барањето од аспект на исполнување на 
пропишаните услови:

- општи податоци за носителот на земјоделското стопанство и видот на мерките
на директни плаќања,

- идентификација за сите земјишни парцели и број на повеќегодишни насади со 
нивно просторно лоцирање на графички материјал и користење на земјоделското
земјиште,

- број и вид на животни и
- други податоци кои се бараат по мерките на директни плаќања.
(2) Барањето за директни плаќања може да претставува и дел од единствено 

барање со кое ќе бидат опфатени и други видови на поддршка на земјоделството и 
руралниот развој.

(3) Откупувачите на земјоделски производи запишани во регистарот од член 33 од 
овој закон барање за директни плаќања поднесуваат кога тоа е предвидено со годишната 
програма за финансиска подршка во земјоделството.

(4) Барањето за директни плаќања во целост или делови од него може да биде 
повлечено, изменето или дополнето по писмен пат од страна на поднесителот најдоцна 
во рок од 30 дена од поднесувањето, освен доколку носителот на земјоделското 
стопанство е веќе информиран од страна на Агенцијата за намерата од изведување на 
контрола на самото место, или за постоењето на нерегуларност во барањето.
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Пресметување на висината на директни плаќања по површина
земјоделско земјиште

Член 52
Директните плаќања по површина земјоделско земјиште се пресметуваат на 

користени површини земјоделско земјиште кои земјоделското стопанство ги пријавува во 
барањето за директни плаќања, согласно со пропишаните услови и барања и не ги 
надминуваат површините утврдени со административни контроли или контроли на 
самото место.

Субвенционирање на каматна стапка
Член 98-а

(1) Субвенционирање на каматна стапка е помош во земјоделството и руралниот 
развој кој обезбедува полесен пристап за финансирање, финансиски придонес и поделба 
на кредитниот ризик во смисла на намалувањето на каматната стапка на кредити 
наменети за земјоделство и рурален развој како примарно земјоделско производство, 
преработка на земјоделски производи и трговија на земјоделски производи.

(2) Помошта од ставот (1) на овој член е за кредити кои имаат годишна каматна 
стапка во висина до 8% на годишно ниво, кои се исклучиво пласирани од банки и 
штедилници со дозвола за работа од Народната банка на Република Македонија за 
период до 10 години и тоа за инвестиции кои се финансирани од инструментoт за 
претпристапна помош во земјоделството и руралниот развој од Европската унија и истите 
не се повисоки од 500.000 евра во денарска противвредностпо среден курс на Народната 
банка на Република Македонија утврден на денот на склучувањето на договорот за 
кредит.

(3) Помошта од ставот (2) на овој член е во висина од 50% од висината на каматната 
стапка на годишно ниво. Висината на помошта од ставот (2) на овој член може да биде и 
повисока од 50% во согласност со членот 94 став (2) од овој закон.

(4) Корисници на помошта за субвенционирање на каматна стапка се физички и
правни лица корисници на финансиски средства од инструментoт за претпристапна 
помош во земјоделството и руралниот развој од Европската унија.

(5) За остварување на помошта за субвинционирање на каматна стапка, лицата од 
ставот (4) на овој член по склучувањето на договор за кредит до Агенцијата доставуваат 
барање со документација за исполнетост на условите од ставот (2) на овој член.

(6) Начинот на спроведување на помошта од ставот (5) на овој член ја пропишува 
директорот на Агенцијата по претходно позитивно мислење од Министерството.


