Службен весник на РМ, бр. 22 од 13.2.2012 година

20120220619
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 49/2010 и 53/11), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 13.2.2012 година, донесе
УРЕДБА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА,
КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ
НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2012 ГОДИНА
Член 1
Предмет на уредување
Со оваа уредба се пропишуваат поблиските критериуми за директните плаќања,
корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за
2012 година.
Член 2
Поблиски критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски
производ и грло добиток, висина на директни плаќања
(1) Поблиските критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски
производ и грло добиток, како и висинатана директните плаќања во зависност од видот на
културата, класата и квалитетот на земјоделскиот производ и видот на добитокот, се
утврдуваат по области согласно подмерките опишани во ставовите 2, 3, 4, и 5 на овој член.
(2) Поблиските критериуми во растителното производство од мерка 1 од Програмата за
финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година по површина земјоделско
земјиште, единица земјоделски производ и висината на директните плаќања во зависност
од видот на културата се следни:
1)За директни плаќања по обработлива земјоделска површина за поледелски култури
- Корисници на оваа подмерка може да бидат земјоделските стопанства кои во
производна 2011/2012 година имаат засеани површини со следните култури: пченица,
јачмен, пченка, рж, овес, ориз, тритикале, сирак, просо, хмељ, леќа, кикирики, соја,
сончоглед, маслодајна репка, афион, шеќерна репка, памук, граор, еспарзета, добиточен
грашок и наут(слануток), за засеана или одржувана површина со луцерка;
- Минимум засеана површина за секоја култура одделно е 0,3 ха во производната
2011/2012 година, а доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени
можности за производство минимум засеана површина се намалува за 50%;
- Висината на директните плаќања изнесува 9.000,00 денари по хектар, а се намалува со
зголемување на пријавените површини и тоа:од 0,3 ха до 10 ха 100%, од 10,1 ха до 50 ха
60%, од 50,1 ха до 100 ха 30% и над 100 ха 10% за секоја култура одделно.
2) За дополнителни директни плаќања од точка 1 ) на оваа уредба за одгледување на
ориз, сончоглед, пченка и фуражни култури
- Корисници на оваа подмерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои
имаат засеани површини со ориз, сончоглед, луцерка, еспарзета, граор, добиточен грашок
и пченка и поднеле барање за подмерката 1.1. од Програмата за финансиска поддршка во
земјоделството за 2012 година;
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- Минимум засеана површина за секоја култура одделно е 0,3 ха во производната
2011/2012 година, а доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени
можности за производство минимум засеана површина се намалува за 50%;
- Висината на директните плаќања за ориз и сончоглед изнесува 3.000,00 денари по
хектар а се намалува со зголемување на пријавените површини и тоа: од 0,3 ха до 10 ха
100%, од 10,1 ха до 50 ха 60%, од 50,1 ха до 100 ха 30% и над 100 ха 10% за секоја култура
одделно.
- Висината на директните плаќања за луцерка, еспарзета, граор, добиточен грашок и
пченка изнесува 1.000,00 денари по хектар за секоја култура одделно.
3)За дополнителни директни плаќања за засеани површини со житни култури од точка
1) на оваа уредба со сертифициран семенски материјал
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засеани
површини со житни култури од точка 1) со сертифициран семенски материјал во
производната 2011/2012 година со следните култури: пченица, јачмен, пченка, рж, овес,
ориз, тритикале, сирак, просо, хмељ и поднеле барање за подмерката 1.1. од Програмата за
финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година, според Табела- Просечни
количини на семе по хектар која е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на оваа уредба;
- Минимум 0,3 ха засеана површина со житни култури во производна 2011/2012 година,
која се однесува за секоја култура одделно;
Висината на директините плаќања изнесува 3.000,00 денари по хектар.
4)За директни плаќања по обработлива земјоделска површина за градинарско
производство
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства со исклучок на државни
субјекти кои имаат засеани површини со следниве градинарски култури: домати, пипер,
лубеница, диња, грав, боранија, грашок, компир, краставици, корнишони, зелка, кељ,
кромид, лук, праз, тиквички, зеленасалата, брокула, спанаќ, карфиол, морков, целер,
цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици, цвеќе и култивирано произведени ароматични и
зачински растенија и декоративни садници. Листата на култивирани лековити,
ароматични и зачински растенија за земјоделско производство и декоративни садници кои
се предмет на директни плаќања за оваа подмерка е дадена во Прилог 2 кој е составен дел
на оваа уредба.
- Минимум 0,2 ха засеана површина за секоја градинарска култура одделно, а доколку
производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство
минимум засеана површина се намалува за 50%;
- Висината на директните плаќања за домат и краставица изнесува 30.000 денари по
хектар, за пипер и компир 23.000,00 денари по хектар, за режано цвеќе, грав, боранија,
грашок, краставици, корнишони, зелка, кељ, кромид, лук, праз, зелена салата, брокула,
спанаќ, карфиол, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици и култивирано
произведени ароматични и зачински растенија 20.000,00 денари по хектар, за лубеница
(калемена), тиква, тиквичка и декоративни садници 6.000,00 денари по хектар.
Висината на директните плаќања за диња изнесува 10.000 денари по ха.
Дополнителна поддршка за лубеница која не е калемена, износот на поддршката
изнесува 10.000 денари по ха, но при тоа задолжително е потребно приложување на
потврда од надлежна институција која ќе потврди дека не е извршено калемење.
5)За дополнителнидиректни плаќања за производство под контролирани услови на
домати, пиперки, краставици и режано цвеќе од точка 4) на оваа уредба
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства производители на домати,
пиперки, краставици и режано цвеќе во затворени простории под контролирани услови и
поднеле барање за подмерката 1.4. од Програмата за финансиска поддршка во
земјоделството за 2012 година.

2 од 16

Службен весник на РМ, бр. 22 од 13.2.2012 година

- Минимум 0,2 ха засадена површина во пластеници или стакленици, а доколку
производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство
минимум засадена површина се намалува за 50%.
- Висината на директните плаќања изнесува дополнителни 90.000,00 денари по хектар
за производство во контролирани услови со доставен доказ за набавен огревен материјал и
производството да е продадено на домашен пазар или остварен извоз најдоцна до 15 мај
2012 година.
6)За дополнителни директни плаќања за градинарски култури продадени во
преработувачки капацитети
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засадени
површини со градинарски култури и поднеле барање за подмерка 1.4. од Програмата за
финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година.
-Минимум 0,2 ха засадена површина со градинарски култури од подмерка 1.4. од
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година,остварено
производство во 2012 година и истото да е продадено во преработувачки капацитети за
зеленчук во период ноември 2011 – октомври 2012 година запишан во Регистарот на
откупувачи на земјоделски производи.
-Висината на директните плаќања изнесува 1,5 денари по килограм, освен за пиперки и
корнишони за кои висината на директни плаќања изнесува 2 денари по килограм.
7) За директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови насади
евидентирани во регистарот на лозови насади
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат површини под
лозови насади претходно пријавени-регистрирани во Националниот регистар на лозови
насади, со почеток на исплата од втората година од подигнувањето на лозовиот насад.
- Минималната површина под лозови насади е 0,2 ха, а доколку производните
капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минималната
површина се намалува за 50%;
- Висината на директните плаќања изнесува 40.000,00 денари по хектар или 100% за
лозови насади на површина од 0,2 ха до 3 ха, 24.000,00 денари по хектар или 60% за
површина од 3,1 ха до 10 ха, 12.000,00 денари по хектар или 30% за површина од 10,1 ха
до 30 ха и за површина над 30 ха 4.000,00 денари по хектар или 10% од максималната
висина на поддршка.
8)За директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни насади
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат овошни насади
од видовите и сортите запишани во Националната сортна листа на Република Македонија.
- Минимум 0,3 ха површина за секој овошен вид одделно со постоечки овошни насади,
со почеток на исплата од втората година од подигнувањето на овошниот насад, а доколку
производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство
минималната површина се намалува за 50%;
- Прифатлив број на овошки по хектар е врз основа на Табела за прифатлив број на
овошки -садници по хектар за постоечки производни овошни насади подигнати до пролет
2011 година по овошни видови и за ново подигнати производни насади од есен 2011 до
пролет 2012 година која е дадена во прилог 3 кој е составен дел на оваа уредба.
- Висината на директните плаќања изнесува 28.000,00 денари по хектар за: круша,
цреша, вишна, кајсија, праска и актинидија.
- Висината на директните плаќања изнесува 25.000,00 денари по хектар за: дуња,
мушмула, слива, маслинка, калинка, јапонско јаболко, смоква, аронија, боровинка,
рибизла, малина, капина и јагода.
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- Висината на директните плаќања за јаболкови насади изнесува 23.000,00 денари по
хектар со број на садници од 400 до 999 садници по хектар, и 25.000,00 денари по хектар
со број на садници поголем од 999 садници по хектар.
- Висината на директните плаќања изнесува 15.000,00 денари по хектар за: насади со
ореви, бадеми, лешници и костени.
Висината на директните плаќања од оваа точка процентуално се намалува со
зголемување на пријавените вкупни површини од сите овошни видови и тоа за секој вид
одделно:од 0,3 ха до 3 ха 100%, од 3,1 ха до 10 ха 60%, од 10,1 ха до 30 ха 30% и над 30 ха
10%.
9)За дополнителни директни плаќања за овошје продадено во преработувачки
капацитети
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат површини со
овошни видови и поднеле барање за подмерка 1.8. од Програмата за финансиска поддршка
во земјоделството за 2012 година.
- Минимум 0,3 ха површини со овошен насад од подмерка 1.8. од Програмата за
финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година,остварено производство во 2012
година и истото да е продадено во преработувачки капацитети за овошје во 2012 година
запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи.
- Висината на директните плаќања изнесува 2,00 денари по килограм.
10) За директни плаќања за произведен и продаден ориентален ароматичен и
полуориентален суров тутун од реколта 2011 година
- Корисници на оваа подмерка се физички и правни лица кои своето производство на
тутун од реколта 2011 година го продале во регистрирано откупно претпријатие.
- Висината на директните плаќања изнесува 60,00 денари по килограм.
11) За директни плаќања за призводство на домашен сертифициран семенски материјал
за житни и индустриски култури (освен тутун)
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства и правни лица запишани во
Регистар на производители на семенски материјал и кои имаат произведен семенски
материјал во 2012 година согласно Закон за семенски и саден материјал за земјоделски
растенија.
-Минимум 0,3 ха засеани површини за секоја култура одделно, а доколку производните
капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минимум засеана
површина се намалува за 50%;
- Висината на директните плаќања изнесува 15.000,00 денари по хектар за произведен
сертифициран семенски материјал.
Висината на директните плаќања процентуално се намалува со зголемување на
пријавените вкупни површини од сите житни и индустриски култури:од 0,3 ха до 10 ха
100%, од 10,1 ха до 50 ха 75%, над 50,1 ха 50%.
12) За директни плаќања за призводство на домашен лозов калем и овошен саден
материјал
- Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства и правни лица запишани
воРегистар на производители на семенски и саден материјал и кои имаат произведен
сертифициран лозов и/или овошен саден материјал во 2012 година.
-Произведен и продаден домашен лозов калем и овошен саден материјал во 2012
година од регистриранипроизводители согласно Закон за семенски и саден материјал за
земјоделски растенија.
-Висината на директните плаќања изнесува 25,00 денари по калем односно садница за
произведени и продадени калеми односно садници не земајки ги во предвид количините
за сопствени потреби.
13) За директните плаќања за подигање на нови лозови насади
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- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат подигнато нови
површини под лозов насад претходно пријавени-регистрирани во Националниот регистар
на лозови насади со вински или трпезни сорти.
- Минималната површина под лозови насади е 0,2 ха, а доколку производните
капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство минималната
површина се намалува за 50%;
- Избраните вински сорти мора да бидат во согласност со Правилник за класификација
на сорти на грозје за производство на вино кои се предмет на директни плаќања мора да
бидат согласно Листа на одобрени и препорачани вински сорти на грозје по виногорја.
- Задолжителен услов е барателот да има извршено агрохемиска анализа на почвата.
- Висината на директните плаќања изнесува 140.000,00 денари по хектар за винските
сорти грозје и 160.000,00 денари по хектар за трпезни сорти грозје.
- Прифатливиот број на сертифициран калем за посадочен материјал по хектар е даден
во Прилог 4 кој е составен дел на оваа уредба.
14) За директни плаќања за подигање нови овошни насади
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат подигнато нови
овошни насади во период есен 2011 и пролет 2012 година од следниве овошни видови:
јаболка, круша, дуња, мушмула, слива, праска, кајсија, цреша, вишна, орев, бадем,
лешник, актинидија, рибизла, малина, капина, јагода, маслинка, калинка, јапонско јаболка,
аронија, боровинка, питом костен и смоква.
- Минимална површина 0,3 ха, а доколку производните капацитети се во подрачја со
ограничени можности за производство минималната површина се намалува за 50%;
- Задолжителен услов е барателот да има извршено агрохемиска анализа на почвата.
- Висината на директните плаќања изнесува 100.000,00 денари по хектар за
новоподигнати овошни насади од јагода во контролирани услови (оранжерија или
пластеник) со саксиски систем на одгледување.
- Висината на директните плаќања изнесува 100.000,00 денари по хектар за
новоподигнати овошни насади од јаболчести и коскести овошни видови, за јаткестите
овошни видови вклучително и костен висина на директни плаќања изнесува 50.000,00
денари по хектар, а за новоподигнати јагодести овошни видови висината на директните
плаќања изнесува 70.000,00 денари по хектар освен за јагода на отворено каде што
висината на поодршката е 35.000,00 денари по хектар.
- Прифатливиот број на прифатени садници по хектар за сертифициран саден материјал
(произведен од регистриран производител според Законот за семенски и саден материјал
за земјоделски растенија) е согласно Табела за прифатлив број на овошки -садници по
хектар за постоечки производни овошни насади подигнати до пролет 2011 година по
овошни видови и за ново подигнати производни насади од есен 2011 до пролет 2012
година која е дадена во Прилог 3.
Отстапувањата можат да бидат за 10% од прикажаната густина на садењето и
прифатливиот број на садници по хектар.
Средствата од оваа мерка ќе се исплатат по извршената проверка од страна на
надлежна институција која треба да потврди дека корисникот на средствата правилно го
одржува овошниот насад.
15) За директни плаќања за обележани грла говеда
(3) Поблиските критериуми во сточарското производство од мерка 2 од Програмата за
финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година по грло добиток и висината на
директните плаќања во зависност од видот на добитокот се следни:
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда, кои
ги имаат обележано и евидентирано грла говеда во Регистарот на говеда и истите ќе ги
чуваат најмалку до 31.10.2012 година.
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- Висината на директните плаќања изнесува 2.800,00 денари по грло. Бројот на
обележани грла се пресметува скалесто и тоа: од 1 грло до 100 грла 100%, од 101 грла до
150 грла 70%, од 151 грла до 300 грла 50% и над 301 грла 40%.
16) За дополнителни директни плаќања од точка 15) на оваа уредба за обележани грла
говеда
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда, кои
ги имаат обележано и евидентирано грлата говеда во Регистарот на говеда и истите ќе ги
чуваат најмалку до 31.10.2012 година, со исклучок на земјоделските стопанства кои се
корисници на директните плаќања од точка 17) на оваа уредба.
- Дополнителен критериум за оваа подмерка е земјоделското стопанство да има
најмалку 30 грла говеда, а доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени
можности за производство критериумот за грла говеда се намалува за 50%;
- Висината на директните плаќања изнесува 1.500,00 денари по грло за женско грло на
возраст од 12 до 24 месеци на 31 октомври 2012 година.
17) За директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства – производители на кравјо
млеко регистрирани како одгледувачи на говеда во Регистарот на говеда и сопственото
производство го имаат продадено на откупувач на сурово млеко запишан во Регистарот на
откупувачи на земјоделски производи за период октомври 2011 – септември 2012 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и
продадено млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени
објекти за производство на храна од животинско потекло.
18) Директни плаќањаза за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен
капацитет
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале
или заклале говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени
објекти за производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2011 –
април 2012 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 1.500,00 денари по грло продадено или
заклано во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за
производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2011 – април 2012
година.
19) За дополнителни директни плаќања од точка 18) на оваа уредба за одгледани и
заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет за производство на месо
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале
или заклале говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени
објекти за производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2011 –
април 2012 година.
- Дополнителни критериуми за оваа подмерка е грлата говеда да не се помлади од 8
месеци и да не се постари од 18 месеци.
- Оваа мерка се однесува на следните раси говеда: сименталско, оберинталско,
монтафонско, херефорд, шароле, буша и мелези.
- Висината на директните плаќања изнесува 2.000,00 денари по грло продадено или
заклано во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за
производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2011 –април 2012
година.
20) За директни плаќања за набавка на високостелни јуници со познато потекло и висок
генетски потенцијал
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- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои набавиле високостелни
педигрирани јуници во период октомври 2011–април 2012 годинаод признати организации
на одгледувачи на добиток.
- Висината на директните плаќања изнесува 40.000,00 денари по грло за набавени од 1
до 20 грла, 30.000,00 денари по грло за набавени од 21 до 50 грла, 25.000,00 денари по
грло за набавени од 51 до 200 грла, 15.000 денари по грло за набавени над 200 грла.
21) За директни плаќања за обележани грла овци од сите категории
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства одгледувачи на овци кои
поседуваат минимум 30 грла овци од сите категории евидентирани во Регистарот на овци
и истите ќе ги чуваат најмалку до 30.10.2012 година, а доколку производните капацитети
се во подрачја со ограничени можности за производство критериумот се намалува за 50%.
- Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по грло за сите категории и
возрасти обележани грла. . Бројот на обележани грла се пресметува скалесто и тоа: од 30
грло до 250 грла 100%, од 251 грла до 500 грла 80%, од 501 грла до 1.000 грла 70% и над
1.001 грла 60%. Дополнителни 700,00 денари по грло се исплаќа за женски јагниња кои на
31 октомви 2012 година се на возраст од 6 до 12 месеци.
22) За директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства – производители на овчо
млеко регистрирани како одгледувачи на овци во Регистарот на овци и сопственото
производство го имаат продадено на откупувач на сурово млеко запишан во Регистарот на
откупувачи на земјоделски производиза период октомври 2011 – септември 2012 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и продадено
млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за
производство на храна од животинско потекло.
23) За директни плаќања за набавка на машки приплодни грла–оригинали и
репродуктори
- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои набавиле машки
приплодни грла во период октомври 2011–април 2012 година од регистрирани
одгледувалишта на приплоден добиток.
- Набавени машки приплодни грла оригинали и репродуктори во период јануари–
септември 2012 година од страна на одгледувачи на овци. Набавката на машките
приплодни грла мора да биде од признати организации на одгледувачи на добиток.
- Висината на директните плаќања е во износ од 20.000,00 денари по грло оригинали и
5.000,00 денари по грло репродуктори.
24) За директни плаќања за обележани грла кози
- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства одгледувачи на кози.
- Оваа мерка се однесува на фарми кои поседуваат минимум 10 грла кози од сите
категории евидентирани во Регистарот на кози и истите ќе ги чуваат најмалку до
30.10.2012 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 900,00 денари по грло за сите категории и
возрасти и дополнителни 300,00 денари за женски кози кои на 31 октомви 2012 година се
на возраст од 6 до 12 месеци.
25) За директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства–производители на козјо
млеко регистрирани како одгледувачи на кози во Регистарот на кози и сопственото
производство го имаат продадено на откупувач на сурово млеко запишан во Регистарот на
откупувачи на земјоделски производи за период октомври 2011 – септември 2012 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и продадено
млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за
производство на храна од животинско потекло.
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26) За директни плаќања за набавка на приплодни машки грла
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои набавиле приплодни
машки грла кози во период октомври 2011 – април 2012 година од признати организации
на одгледувачи на добиток.
- Висинатана директните плаќања е во износ од 4.500,00 денари по набавено приплодно
грло.
27) За директни плаќања по грла маторици
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат маторици и
поседуваат минимум 3 грла маторици и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2012
година.
-Висината на директните плаќања изнесува 900,00 денари по грло маторица.
28) За директни плаќања за одгледани и заклани гоенициво регистрирани кланични
капацитети
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и заклале
гоеници во регистрирани кланични капацитети.
- Оваа мерка се однесува на фарми кои одгледале и продале минимум 5 грла во
регистрирани кланични капацитети со минимална тежина од 90 килограми по продадено
грло во период од октомври 2011 до април 2012 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по грло. Бројот на грла се
пресметува скалесто и тоа: од 3 до 5.000 грла 100%, од 5.001 до 10.000 грла 80%, од 10.001
до 15.000 грла 50% и над 15.000 грла 30%.
29) За директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи (назимки и нерези)
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои набавиле приплодни
грла свињи од признати организации на одгледувачи на добиток во период од октомври
2011 до април 2012 година.
-Висината на директните плаќања е во износ од 25.000,00 денари по грло за набавка на
оригинали и во износ од 5.000,00 денари по грло за набавка на приплодни грла хибриди.
30) За директни плаќања за одгледани и продадени бројлери
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат одгледани и
продадени во период октомври 2011 – април 2012 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 30,00 денари по пиле.
31) За директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични
капацитети
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои заклале и/или продале
минимум 2000 амортизирани несилки во регистрирани кланични капацитети во период
октомври 2011 –април 2012 година.
-Висината на директните плаќања изнесува 25,00 денари по несилка.
32) За директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои произвеле и продале
еднодневни бројлерски пилиња во период од октомври 2011 – април 2012 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 3,00 денари по пиле.
33) За директни плаќања за произведени еднодневни женски пилиња од јајценосни
хибриди
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои произвеле и продале
еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди во период од октомври 2011–април
2012 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 3,00 денар по пиле.
34) За директни плаќања за регистрирано презимено пчелно семејство
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- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои поседуваат минимум 35
презимени пчелни семејства, а доколку производните капацитети се во подрачја со
ограничени можности за производство критериумот се намалува за 50%.
-Висината на директните плаќања изнесува 600,00 денари по пчелно семејство.
35) За директни плаќања за набавка на матици
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои поседуваат минимум 15
пчелни семејства – нуклеуси и имаат купено максимум до 10 матици во период од октомври
2011 до април 2012 годинаод одобрено и регистрирано одгледувалиште напчелни матици.
- Висината на директните плаќања изнесува 500,00 денари по набавена матица
независно од вредноста на набавката.
36) За директни плаќања за подигање на нови површини под медоносна флора (фацелија,
еводија и багрем)
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои поседуваат минимум 35
презимени пчелни семејства и имаат посеана или засадена површина одминимум 0,2 ха од
следните медоносни растенија: фацелија, еводија или багрем, а доколку производните
капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство критериумот се
намалува за 50%.
-Висината на директните плаќања изнесува 2.500,00 денари по хектар или 8,00 денари
по засадена садници.
37) За директни плаќања за фармерско одгледување на ноеви
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат ноеви и
имаат регистрирано одгледувалиште.
-Оваа мерка се однесувана оние фармери кои одгледуваат минимум 4 возрасни единки
ноеви.
-Висината на директните плаќања изнесува 1.700,00 денари по глава.
38) За директни плаќања за фармерско производство на полжави
-Корисници на оваа подмерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои
одгледуваат полжави и имаат регистрирано одгледувалиште.
-Оваа мерка се однесувана оние фармери кои одгледуваат полжави на минимум 0,2 ха
вкупна производна површина на фармата.
-Висината изнесува 90.000,00 денари по хектар.
(4) Дополнителна финансиска поддршка во висина од 15% се доделува за подрачја со
ограничени можности за производство и тоа:
-директни плаќања по површина обработено земјоделско земјиште на катастарска парцела која
се наоѓа на надморска висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на
земјишни парцели за мерките од точките: 1),4),5),7),8),11),12),13) и 14) од оваа уредба.
- директни плаќања по единица земјоделски производ од растително потекло кој е
произведен на земјоделско земјиште на катастарска парцела која се наоѓа на надморска
висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на земјишни парцели
за мерките од точките: 6) и 9) од оваа уредба.
- директни плаќања по грло добиток за регистрирани одгледувалишта во населени места со
надморска висина поголема од 700 метри или со број на жители помал од 100 за мерките од
точките: 15), 16), 18), 19), 21), 24), 28), 30), 31), 32), 33), 34), 36), 37) и 38) од ова уредба.
- директни плаќања по единица земјоделски производ од сточарско потекло кој е
произведен на регистрирани одгледувалишта во населени места со надморска висина
поголема од 700 метри или со број на жители помал од 100 за мерките од точките:16),22) и
25) од оваа уредба.
(5) Поблиските критериуми за органското земјоделско производство од мерка 3 од
Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година по површина
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земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и грло добиток, како и висинатана
директните плаќања во зависност од видот на културата и видот на добитокот се следни:
39) За дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од ставовите (2) и (3) на
овој член сертифицирани како растително и сточарско органско производство и
производство во преод
-Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат сертифицирано
растително и сточарско органско производство и производство во преод согласно Законот
за органско земјоделско производство
-Висината на директните плаќања се зголемува за 30% во однос на директните плаќања
предвидени во мерките од ставовите(2) и (3) на овој член. За овоштарското и лозарското
производство висинатана директните плаќања се пресметува скалесто и тоа:од 0,1ха до 10
ха 100%, од 10,1 ха до 40 ха 60%, од 40,1 ха до 60 ха 30% и над 60 ха 10%.
40) За директни плаќања за површини наменети за зелено ѓубрење или угар во
плодоред
-Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат површини наменети
за зелено ѓубрење или угар во плодоред.
-Оваа мерка се однесува за површини на кои се одгледуваат тревни смеси кои служатза
зелено ѓубрење или пак површините не се користат за земјоделско производство (се
оставаат за угар во плодоред), со исклучок на површините на кои угарот се применува
повеќе од една година на иста површина.
-Висината на директните плаќања изнесува 3.500,00 денари по хектар.
Член 3
Начин на директни плаќања
(1) Директните плаќања во земјоделството за 2012 година ќе се извршуваат според
поднесени барања за финансиска поддршка и рокови за поднесување на барањата со
исклучок на мерката од точка 10) од оваа уредба.
(2) Реализацијата на мерката од точка 10) ќе се врши според списоци за откупени
количини на суров тутун од реколта 2011 година доставени до Агенцијата за финансиска
поддршка во земјоделството и руралниот развој, најдоцна до 31.03.2012 година од страна
на правни лица регистрирани во Регистарот на откупувачи на тутун.
(3) Административните проверки и контроли потребни за реализација на директните
плаќања во поглед на утврдување на катастарските парцели се вршат врз основа на
податоци евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства.
(4) Административните проверки и контроли потребни за реализација на директните
плаќања во поглед на утврдување на бројната состојба на говеда, овци, кози и пчели се
вршат врз основа на податоци од Регистарот за идентификација и регистрација на
домашни животни, а утврдување на бројна состојба на маторици, ноеви и полжави врз
основа на потврди издадени од регистрирани ветеринарни друштва.
Член 4
Рокови за поднесување на барања
Крајните рокови за поднесување на барањата од член 3 на оваа уредба по одделни
мерки од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година се
следни:
1. До 20 јуни 2012 година за мерките од точките 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 12), 13), 14),
15), 17), 18),19), 20), 21), 23), 24), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37) и 38).
2. До 5 ноември 2012 година за мерките од точките: 6) и 9).
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3. За мерките од точките 17), 22) и 25) крајните рокови за поднесување на барања се
според следните периоди:
-до 30 април 2012 година за продадено млеко во период од 1 октомври до 31 декември
2011 година,
-до 15 јуни 2012 година за продадено млеко во период од 1 јануари до 31 април 2012
година
-до 5 ноември 2012 година за продадено млеко во период од 1 мај до 30 септември 2012
година.
4. За мерките од точките 39) и 40) крајниот рок за поднесување на пријава е 20.06.2012
година, а рокот за поднесување на барање за исплата и комплетна документација е
30.11.2012 година.
Член 5
Правните лица кои се занимаваат со откуп, преработка и трговија на примарни
земјоделски производи и услуги за колење, потребните податоци за реализирање на
директните плаќања согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за
2012 година, на барање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој ги доставуваат во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.
Член 6
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија”.
Бр. 41-523/1
13 февруари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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