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А. ВОВЕД
I. Општи услови
Корисници од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година се семејни
земјоделски стопанства и правни лица кои ги исполниле следните општи услови:
-

Да се запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства кој се води во
подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
(во натамошниот текст: министерство),

-

Да имаат поднесено барање за користење на средства во предвидените рокови,

-

Да ги имаат подмирено обврските и надоместоците кои произлегуваат од склучени
договори за користење на државно земјоделско земјиште, најдоцна до денот на
поднесувањето на барањето,

-

Да ги имаат подмирено обврските и надоместоците за добиена механизација по
програмата за зголемување на производство на храна во Република Македонија од
Јапонска помош и проектите кои произлегуваат од истата до денот на поднесување на
барањето,

-

Да ги имаат подмирено обврските кои произлегуваат од Наредбата за здравствена
заштита на животните и Законот за идентификација и регистрација на животните.

II. Постапка
За да го остварите правото за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во
земјоделството за 2010 година, прв чекор кој мора да го направите е да го пополните
Образецот БАРАЊЕ.

1. Каде може да го добиете образецот „Барање“?
Образецот може да го добиете на следните места:
- Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во натамошниот
текст: Агенција),
- Веб страната на Агенцијата: www.ipardpa.gov.mk,
- Подрачните единици на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Агенција за поттикнување на развојот во земјоделството.

2. Помош при пополнување на образецот
Помош при пополнување на образецот ќе добиете од советниците во регионалните центри на
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.
Пополнување на образецот треба да биде со печатни букви, читко и разбирливо.
Доколку барањето е неразбирливо или нечитко, неможе да продолжи во понатамошен процес
на обработка.
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Образецот и помошта за негово пополнување од страна на советниците на АПРЗ
СЕ БЕСПЛАТНИ

3. Поднесување на пополнетиот образец
Пополнетиот образец во два примерка, заедно со пропишаните документи, се поднесува во
подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на чие
подрачје се наоѓа Вашето земјоделско производство.

ВНИМАВАЈ !!!
Барање може да поднесе само носител на земјоделско стопанство.
Доколку имотот е во сопственост на член на стопанството, задолжително се
пополнува Изјава за носител и членови на семејното земјоделско стопанство и
истата се заверува на нотар.
Доколку земјоделското стопанство е регистрирано во една подрачна единица, а
барањето се доставува во друга, во тој случај задолжително се доставува
потврда за упис во Единствен регистар на земјоделски стопанства издадена од
подрачната единица каде што се води регистарот.
За растително производство барање се поднесува по завршување на
сеидба/садење/расадување. Не се пријавуваат површини кои се планираат за
сеидба, туку реално насеаните површини.

4. Рок за поднесување на барање
Роковите за поднесување на барање по одделни мерки од Програмата за финансиска поддршка
во земјоделството за 2010 година се прикажани во следните табели:
Табела 1. Календар за поднесување на барања за растително производство

Потточка

Назив на мерката

Рок за поднесување барање

1.1

Финансиска поддршка по обработливa земјоделска
површина за поледелски култури

Од 24 март до 31 мај 2010 година

1.2

Дополнителна финансиска поддршка за засеани
површини со житни култури од потточка 1.1. со
сертифициран семенски материјал

Од 24 март до 31 мај 2010 година

1.3

Финансиска поддршка по обработливa земјоделска
површина за градинарско производство

Од 24 март до 31 мај 2010 година
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Упатство за корисниците

1.4

Дополнителна финансиска поддршка за производство
под контролирани услови за производство (домати,
пиперки, краставици и режано цвеќе) од потточка 1.3.
во 2010 година

Од 24 март до 31 мај 2010 година

1.5

Дополнителна финансиска поддршка за градинарски
култури предадени во преработувачки капацитети од
потточка 1.3. во 2010 година

Од 1 октомври до 5 ноември 2010
година

1.6

Финансиска поддршка по површина за одржување на
постоечки лозови насади евидентирани во регистарот
на лозови насади заклучно со 30.11.2010 година

Од 24 март до 31 мај 2010 година

1.7

Финансиска поддршка по површина за одржување на
постоечки овошни насади

1.8
1.9
1.10

Финансиска поддршка за подигање на нови лозови
насади евидентирани во регистарот на лозови насади
заклучно со 30.11.2010 година
Финансиска поддршка за подигање нови овошни
насади
Финансиска поддршка за произведен и предаден
ориентален ароматичен и полуориентален суров тутун
од реколта 2009 година

Од 24 март до 31 мај 2010 година
Од 24 март до 31 мај 2010 година
Од 24 март до 31 мај 2010 година
По доставен список од откупни
претпријатија

1.11

Финансиска поддршка за производство на домашен
сертифициран семенски материјал за житни,
индустриски (освен тутун), и градинарски култури

Од 1 октомври до 5 ноември 2010
година

1.12

Финансиска поддршка за производство на домашен
лозов калем и овошен саден материјал

Од 1 октомври до 5 ноември 2010
година

1.13

Финансиска поддршка за производство и доработка
на домашно сертифицирано тутунско семе

Од 1 октомври до 5 ноември 2010
година

1.14

Финансиска поддршка за извршени агрохемиски или
педолошки анализи на почва во 2010 година

Од 24 март до 30 август 2010
година

1.15

Финансиска поддршка за површина за одржување на
постоечки насади со јаболки

Од 1 март до 26 март 2010 година

Табела 2. Календар за поднесување на барања за сточарско производство
Пот-точка
2.1

Назив на мерката

Рок за поднесување на барање

Финансиска поддршка за обележани грла говеда

Од 24 март до 31 мај 2010 година

2.2

Финансиска поддршка за произведено и продадено
кравјо млеко

1. Од 15 февруари до 15 март за
продедено млеко во период од
1октомври до 31декември 2009 година,
2. Од 15 мај до15 јуни за продедено
млеко во период од 1јануари до
31април 2010 година,
3. Од 5 октомври до 5 ноември за
продедено млеко во период од 1мај до
30 септември 2010 година,

2.3

Финансиска поддршка за одгледани и заклани грла говеда
во регистриран кланичен капацитет

Од 1 октомври до 5 ноември 2010
година
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2.4

Финансиска поддршка за добиено теле по пат на В/О

Од 1 октомври до 5 ноември 2010
година

2.5

Финансиска поддршка за набавка на високостелни јуници
со познато потекло и висок генетски потенцијал

Од 1 октомври до 5 ноември 2010
година

2.6
2.7

Финансиска поддршка за обележани грла овци од сите
категории
Финансиска поддршка за набавка на машки приплодни
грла - оригинали и репродуктори

Од 24 март до 31 мај 2010 година
Од 1 октомври до 5 ноември 2010
година

2.8

Финансиска поддршка за обележани грла кози

Од 24 март до 31 мај 2010 година

2.9

Финансиска поддршка за набавка на приплодни машки
грла

Од 1 октомври до 5 ноември 2010
година

2.10

Финансиска поддршка по грла маторици

Од 24 март до 31 мај 2010 година

2.11

Финансиска поддршка за одгледани и заклани гоеници во
кланични капацитети

Од 1 октомври до 5 ноември 2010
година

2.12

Финансиска поддршка за набавка на приплодни грла
свињи (назимки и нерези)

Од 1 октомври до 5 ноември 2010
година

2.13

Финансиска поддршка за одгледани и заклани бројлери во
регистрирани кланични капацитети

Од 1 октомври до 5 ноември 2010
година

2.14

Финансиска поддршка за амортизирани несилки заклани
во регистрирани кланични капацитети

Од 1 октомври до 5 ноември 2010
година

2.15

Финансиска поддршка за произведени еднодневни
бројлерски пилиња

Од 1 октомври до 5 ноември 2010
година

2.16

Финансиска поддршка за произведени еднодневни
женски пилиња од јајценосни хибриди

Од 1 октомври до 5 ноември 2010
година

2.17

Финансиска поддршка по регистрирано презимено
пчелно семејство

Од 24 март до 31 мај 2010 година

2.18

Финансиска поддршка за набавка на матици

Од 1 октомври до 5 ноември 2010
година

2.19

Финансиска поддршка за подигање на нови површини под
медоносна флора (фацелија, еводија и багрем)

Од 24 март до 31 мај 2010 година

2.20

Финансиска поддршка за фармерско одгледување на
ноеви

Од 24 март до 31 мај 2010 година

2.21

Финансиска поддршка за фармерско производство на
полжави

Од 24 март до 31 мај 2010 година

Табела 3. Календар за поднесување на барања за воведување стандарди за безбедност во земјоделското
производство и контрола на квалитет

Пот-точка

Назив на мерката

Рок за поднесување на барање

3.1

Финансиска поддршка за компензација на
производни трошоци по заштитен производ од
животинско и растително потекло

Од 24 март до 1 декември 2010
година

3.2

Финансиска поддршка за корисници на заштитен
географски назив

Од 24 март до 1 декември 2010
година
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3.3

Дополнителна финансиска поддршка за производство
на суровина за земјоделски прехранбен производ со
заштитен географски назив

Од 24 март до 1 декември 2010
година

3.4

Финансиска поддршка за изработка на елаборат за
заштита на географски назив на одделни земјоделски
производи и преработки

Од 24 март до 1 декември 2010
година

3.5

Финансиска поддршка за контрола и сертификација за
заштита на географски назив на одделни земјоделски
производи и преработки

Од 24 март до 1 декември 2010
година

3.6

Финансиска поддршка за запишување во меѓународен
регистар за заштита на географскиот назив

Од 24 март до 1 декември 2010
година

3.7

Финансиска поддршка за спроведување на кампања за
промоција на македонските земјоделско-прехранбени
производи со заштита на географскиот назив на
домашен и странски пазар

Од 24 март до 1 декември 2010
година

3.8

Финансиска поддршка за етикетирање и обележување
на производи со заштитен географски назив и
традиционален специјалитет

Од 24 март до 1 декември 2010
година

3.9

Дополнителна финансиска поддршка за спроведени
стандарди за безбедност во примарното
производство

Од 24 март до 1 декември 2010
година

3.10

Компензација на дел од трошоци за лабораториски
анализи и сертификација, при спроведување на
стандарди за безбедност во примарното производство

Од 24 март до 1 декември 2010
година

Табела 4. Календар за поднесување на барања за органско производство

Пот-точка

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

Назив на мерката

Рок за поднесување на барање

Дополнителна финансиска поддршка од 30% за
потточките од точка 1 и 2 сертифицирани како
растително и сточарско органско производство и
производство во преод, освен за потточките од
точка 1 и 2 поврзани со поддршката опфатена во
потточките од 4.2 и 4.3
Финансиска поддршка за површини наменети за
зелено ѓубрење/угар во плодоред
Дополнителна финансиска поддршка во органското
овчарство и козарството
Финансиска поддршка за преработка на органски
производи и органски производи во преод од
домашно потекло (вклучително за доработка и
пакување на самоникнати видови со органско
потекло)
Финансиска поддршка за продажба на органски
производи и органски производи во преод од
домашно потекло
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Пријавување до 31 мај а барање на
исплата до 1 декември 2010 година

Пријавување до 31 мај а барање на
исплата до 1 декември 2010 година
Пријавување до 31 мај а барање на
исплата до 1 декември 2010 година
Пријавување до 31 мај а барање на
исплата до 1 декември 2010 година

Пријавување до 31 мај а барање на
исплата до 1 декември 2010 година

Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година

4.6
4.7

Финансиска поддршка за стручна контрола и
сертификација
Финансиска поддршка за лабораториски анализи на
почва и вода и анализа на органски производи

Пријавување до 31 мај а барање на
исплата до 1 декември 2010 година
Пријавување до 31 мај а барање на
исплата до 1 декември 2010 година

Табела 5. Календар за поднесување на барања за општи мерки за развој на земјоделството

Пот-точка

Назив на мерката

Рок за поднесување на барање

5.1

Надомест на трошоци за регистрирање во 2010
година на индивидуални земјоделци, земјоделци
осигуреници во Фондот за пензиско и инвалидско
осигурување на Република Македонија и трговски
друштва со претежна дејност примарно земјоделско
производство

Од 24 март до 1 декември 2010
година

5.2

Надомест за осигурување на примарно земјоделско
производство во 2010 година

Од 24 март до 31 август 2010 година

III. Исплата на средства
Исплатата на средствата по корисници ја врши Агенцијата.
Исплатата на средства се врши на трансакциски сметки на барателите по завршени
административни контроли и контроли на лице место.

IV. Пресметување на финансиска поддршка
За една производна површина барателот може да достави барање само за една култура. Доколку
при административна контрола или контрола на лице место се утврди спротивното, не се врши
исплата на средства за таа намена.
Доколку при контрола на лице место се утврди дека големината на капацитетите е:
- Поголема од големината на капацитетите наведени во барањето, в исината на
финансиската поддршка се пресметува врз основа на пријавените капацитети,
- Помала до 5% од големината на капацитетите наведени во барањето, висината на
финансиската поддршка се пресметува врз основа на капацитетите утврдени при контрола на
терен намалена за износот од утврдената разлика,
- Помала помѓу 5%-20% или за 2ха од големината на површината наведена во барањето,
висината на финансиската поддршка се пресметува врз основа на капацитетите утврдени при
контролата намалена за износот на утврдената разлика зголемен за два пати,
- Помала повеќе од 20% од големината на капацитетите наведени во барањето,
барателот целосно се исклучува од правото за користење на средства од програмата.
Доколку производните капацитети се наоѓаат во подрачја со отежнати услови на производство
минималните критериуми за финансиска поддршка утврдени во програмата се намалуваат за
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50% и се исплаќа целосен износ на финансиската поддршка без редуцирање на висината на
поддршката во однос на пријавената површина и бројот на грла.

V. Дополнителна финансиска поддршка
Дополнителна финансиска поддршка може да добијат семејни земјоделски стопанства кои ги
исполнуваат следните услови:
1. Семејните земјоделски стопанства кои се наоѓаат во подрачја со отежнати услови на
производство може да го остварат правото за користење на дополнителна поддршка од
15% од утврдената висина.
2. За производни капацитети во сопственост на носителот на семејното земјоделско
стопанство кој е на возраст до 40 години или е од женски пол, може да се оствари право
за користење на дополнителна поддршка од 10% од утврдената висина.
3. За корисници запишани во регистарот на вршители на земјоделска дејност согласно
Законот за вршење на земјоделска дејност или осигуреници – земјоделци согласно
Законот за пензиско-инвалидско осигурување кои немаат неподмирени обврски на
денот на поднесување на барање по основ на придонеси за пензиско, инвалидско и
здравствено осигурување може да се оствари право за користење на дополнителна
поддршка од 5% од утврдената висина.
За остварување на правото на оваа
дополнителна поддршка, покрај основните документи, задолжително се доставува и
доказ за платени продонеси за пензиско и инвалидско осигурување издаден од ФПИОМ
и доказ за платени продонеси за здравствено осигурување издаден од ФЗОМ .

ВАЖНО за одгледувачите на говеда, овци и кози !!!
Проверката на веродостојноста на податоците внесени во барањето ќе се врши со споредба на
податоците од официјалните регистри на животни кои се водат во Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанатво - Управа за ветеринарство.
Ваша обврска е секоја промена на бројната состојба на животните редовно да ја пријавувате во
ветеринарната станица.
Пред поднесување на барањето проверете ја евидентираната бројна состојба на вашите
животни во ветеринарната станица која е одговорна за обележување.
Пријавете ги само оние грла кои планирате да ги чувате до крајниот рок на задолжително
чување.
Не ги пријавувајте грлата за ремонт на стадото или пак грлата кои планирате да ги продадете од
други причини.
Доколку настане намалување на бројот на животните под влијание на виша сила должни сте
истото да го пријавите по писмен пат во Агенцијата во рок од 7 дена од настанувањето на
промената и при тоа да доставите релевантни докази.
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Б. РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
За користење на средства за растително производство, покрај другите документи, задолжително
се доставува доказ за поседување или располагање со земјоделско земиште.
Како доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште се доставува еден од
следните документи:
1. Имотен лист не постар од 6 месеци,
2. Поседовен лист не постар од 6 месеци,
3. Копија од Договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со Записник за
воведување во владение,
4. Договор за закуп на земјоделско земјиште во приватна сопственост заверен на нотар со
задолжително доставување на еден од документите наведени под реден број 1 или 2 на име на
закуподавачот,
5. Договор за плодоуживање на земјоделско земјиште во државна сопственост со Записник за
воведување во владение,
6. Договор за плодоуживање на земјоделско земјиште во приватна сопственост заверен на
нотар со задолжително доставување на еден од документите наведени под реден број 1 или 2 на
име на давателот на плодоуживање.

I. Поледелство
1.1 Финансиска поддршка по обработлива земјоделска
површина за поледелски култури
Корисници
Корисници на оваа мерка може да бидат семејни земјоделски стопанства и правни лица кои во
производна 2009/2010 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, луцерка, граор, еспарзета, добиточен грашок и наут
(слануток).

Услови за користење на средствата
Минимум 0,3 ха засеана површина со житни култури во производна 2009/2010 година.
Минимум засеана површина се однесува за секоја култура одделно.

Финансиска поддршка
Висината на поддршката изнесува 8.000,00 денари по хектар за секоја култура одделно, со
редуцирање на висината на поддршката со зголемување на пријавените површини:
1.

од 0,3 до 20 ха

100%

2.

од 20,1 до 100 ха

60%

3.

од 100,1 до 300 ха

30%

4.

над 300 ха

10%
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Пример:
Доколку имате насеано 325 ха пченица и 85 ха јачмен, пресметката на висината на
финансиската поддршка која ќе ја добиете ќе се изврши на следниов начин:
Пченица: 325 ха
20 ха

8.000 ден. = 160.000 ден.

80 ха

4.800 ден. = 384.000 ден.

200 ха

2.400 ден. = 480.000 ден.

25 ха

800 ден. = 20.000 ден.

Според пресметката за пченица ќе добиете 1.044.000,00 денари.
Јачмен: 85 ха
20 ха

8.000 ден. = 160.000 ден.

65 ха

4.800 ден. = 312.000 ден.

Според пресметката за јачмен ќе добиете 472.000,00 денари.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Договор за одгледување на афион
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Договор за одгледување на афион
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1.2 Дополнителна финансиска поддршка за засеани површини со житни култури
од потточка 1.1. со сертифициран семенски материјал
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат засеани
површини со житни култури од потточка 1.1 со сертифициран семенски материјал во
производна 2009/2010 година.

Услови за користење на средствата
Минимум 0,3 ха засеана површина со житни култури во производна 2009/2010 година.
Минимум засеана површина се однесува за секоја култура одделно.
Прифатлива количина семе за просечна сеидбена норма по хектар изнесува:
Табела 6. Просечни количини семе по хектар
Вид
Пченица
Јачмен
Тритикале
‘Рж
Овес
Ориз
Пченка
Сирак

Маса на 1000
зрна
40-45
35-40
45-55
40-50
30-35
37-44
300-500
20-30

Сеидбена норма
број зрна
на м2
600-700
450-500
450-550
450-500
400-450
450-500
6,5-8,0
6,0-12,0

Просечно кг/ха
кг/ха
250-300
160-200
240-300
180-250
120-160
170-220
20-40
10-30

270
180
250
200
140
200
30
20

Финансиска поддршка
Висината на поддршката изнесува 2.500,00 денари по хектар за секоја култура одделно и со
редуцирање на висината на поддршката со зголемување на пријавените површини:
1.

од 0,3 до 20 ха

100%

2.

од 20,1 до 100 ха

60%

3.

од 100,1 до 300 ха

30%

4.

над 300 ха

10%

Потребни документи
Покрај документите наведени во потточка 1.1 дополнително се доставуваат и следните
документи:
-

Фискална сметка со пропратен документ за идентификација за припадноста на
фискалната сметка (сметкопотврда, испратница, фактура платена во готово) или
фактура со испратница за набавен семенски материјал вклучително и доказ за
извршената исплата по фактура (банков извод од редовна исплата, компензација со
банков извод од помината компензација).
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Количината на семенскиот материјал мора да биде изразена во килограми.
Во случај кога семенскиот материјал е од сопствено производство, се доставува:
-

Сертификат издаден од овластена институција и
Испратница во која задолжително ќе биде внесена количината на семенски
материјал изразена во килограми

II. Градинарство
1.3 Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина
за градинарско производство
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат засеани
површини со следниве градинарски култури: домати, пипер, лубеница, диња, грав, боранија,
грашок, компир, краставици, корнишони, зелка, кељ, кромид, лук, праз, тиквички, тикви, зелена
салата, брокула, спанаќ, карфиол, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици, цвеќе и
култивирано произведени ароматични и зачински растенија. Листата на ароматични, лековити и
зачински растенија кои се предмет на финансиска поддршка за оваа мерка е дадена во Прилог 1.

Услови за користење на средствата
Минимум 0,2 ха засеана површина со градинарски култури.
Минимум засеана површина се однесува за сите култури збирно.

Финансиска поддршка
За засеана површина дефинирана со оваа мерка, висината на финансиската поддршка ќе
изнесува 20.000,00 ден/ха.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
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1.4 Дополнителна финансиска поддршка за производство под контролирани
услови за производство (домати, пиперки, краставици и режано цвеќе)
од потточка 1.3 во 2010
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица производители на
домати, пиперки, краставици и режано цвеќе во затворени простории под контролирани услови
и поднеле барање за потточката 1.3. во 2010 година.

Услови за користење на средствата
Минимум 0,2 ха засадена површина во пластеници или стакленици, остварно производство во
2010 година и истото да е продадено на домашен пазар или остварен извоз најдоцна до 15.
05.2010 година.

Финансиска поддршка
За засеана површина дефинирана со оваа мерка, висината на финансиската поддршка изнесува
дополнителни 80.000,00 ден/ха.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште (пластеник) или доказ за
право на користење на оранжерија
- Откупна белешка за продадено прозводство на домашен пазар до 15.05.2010 година
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште (пластеник) или доказ за
право на користење на оранжерија
- Фактура со приемница заверени од овластено лице за продадено прозводство на домашен
пазар до15. 05.2010 година или извозно царинска декларација за остварен извоз до 15.
05.2010 година
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1.5 Дополнителна финансиска поддршка за градинарски култури предадени во
преработувачки капацитети од потточка 1.3 во 2010 година
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат засеани
површини со градинарски култури и поднеле барање за потточката 1.3. во 2010 година.

Услови за користење на средствата
Минимум 0,2 ха засадена површина со градинарски култури од потточка 1.3. во 2010 година,
остварено производство во 2010 година и истото да е продадено во преработувачка индустрија
за зеленчук најдоцна до 31.10.2010 година.

Финансиска поддршка
За засеана површина и оствареното производство дефинирано со оваа мерка, висината на
финансиската поддршка изнесува 1,5 ден/кг.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Договор со преработувачка индустрија за зеленчук
- Откупна белешка заверена од овластено лице за продадена количина во преработувачка
индустрија за зеленчук до 31.10.2010 година
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Договор со преработувачка индустрија за зеленчук
- Фактура со приемница заверени од овластено лице за продадена количина во
преработувачка индустрија за зеленчук до 31.10.2010 година

III. Лозарство и овоштарство
Услов за користење на средства за мерките од лозарство е лозовите насади да се евидентирани
во Регистарот на лозови насади кој се води во Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство во следните подрачни единици: Битола, Валандово, Неготино, Кавадарци, Свети
Николе и Кисела Вода. Прегледот на општини и нивна припадност по подрачни единици кои се
опфатени со лозовиот катастар е даден во Прилог 3.
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1.6. Финансиска поддршка по површина за одржување на постоечки лозови
насади евидентирани во регистарот на лозови насади
заклучно со 30.11.2010 година
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат површини
под лозови насади.

Услови за користење на средствата
Минимум 0,2 хектари површина со лозови насади евидентирани во регистарот на лозови насади
заклучно со 30.11.2010 година.
Финансиска поддршка се исплаќа од втората година од подигнувањето на лозовиот насад.

Финансиска поддршка
Висината на поддршката изнесува 40.000,00 денари/ха со редуцирање на висината на
поддршката со зголемување на пријавените површини:
1.

од 0,2 до 5 ха

100%

2.

од 5,1 до 30 ха

60%

3.

од 30,1 до 50 ха

30%

4.

над 50 ха

10%

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Потврда за евидентиран лозов насад во регистарот на лозови насади издадена од
подрачната единица на министерството
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Потврда за евидентиран лозов насад во регистарот на лозови насади издадена од
подрачната единица на министерството
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1.7. Финансиска поддршка по површина за одржување
на постоечки овошни насади
(освен за пријавените насади со јаболки по потточка 1.15)

Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат овошни
насади од следниве видови: јаболка, круша, дуња, мушмула, слива, праска, кајсија, цреша, вишна,
орев, бадем, лешник, питом костен, актинидија, рибизла, малина, капина, шип, јагода, маслинка,
калинка, јапонско јаболка, аронија и смоква.

Услови за користење на средствата
Минимум 0,3 ха површина со постоечки овошни насади.
Финансиска поддршка се исплаќа од втората година од подигнувањето на овошниот насад.
За оваа мерка не се поднесува барање за површините со јаболки кои се пријавени за потточка
1.15.
Прифатливиот број на садници по хектар изнесува:
Табела 7. Број на садници по хектар по овошни видови
Овошен вид
Јаболко

Круша
Дуња
Мушмула
Слива
Праска
Кајсија
Цреша
Вишна
Орев
Бадем
Лешник
Актинидија
Рибизла
Малина
Капина
Шип
Јагода
Маслинка
Калинка
Аронија

Бујност на
подлогата
Бујни и средни
Средни
Слабо бујни
Бујни
Слабо бујни
Дуња
Дуња
Џанка
Џанка
Дива праска
Дива праска
Дива праска
Кајсија и џанка
Маргива
Маргива
Маргива
Облачинска
Орев
Бадем

Систем на
Одгледување
Слободен
Полугуст насад
Слбоден
Неправилна палмета и
густи насади
Слободен
Слободен
Слободен
Слободен
Чаша
Палмета
Густ, вретенести
Полугусто
Слободна
Слободен жбун
Пирамидална
Слободен жбун
Слободна
Слободна чаша
Жбун
Стеблесто
Пергола
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Растојание на садење
(метри)
6-8х5-7
4-5х2.5-4
3.5-4х1.5-2.5
4-6х3-5

Број на овошки
хектар
178-333
500-1000
1000-1905
333-833

3-4х1.3-2

1250-2564

4-5х3.5-4
4-4.5х3-4
5-6х4-5
5-6х4-5
5-6х4-5
4-4.5х3-3.5
4-4.5х1.7-2
5-6х3.5-4
6-7х5-6
5х3.5-4
4-5х3-4
4х2.5-3
10-12х8-12
5-6х4-5
5х3-4
4-5х3-3.5
4-4.5х3-4
2.5-3х0.5-1
2-2.5х0.3-0.5
3-4х1.2-2
3-4х1-1.5
0.6-0.8х0.2-0.4
4-5х5-6
4х3-4
1,5х2,5

500-714
555-833
333-500
277-500
333-500
635-833
470-1111
416-571
238-332
500-571
500-833
833-1000
69-125
333-500
500-666
571-833
555-833
3333-8000
8000-16666
1250-2777
1666-3333
31250-83333
333-500
625-833
2666
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Смоква
Јапонско Јаболко
Питом костен

3-4х4-5
4-5х5-6
8x6

500-833
333-500
208

Финансиска поддршка
Висината на поддршката изнесува 18.000,00 денари/ха со редуцирање на висината на
поддршката со зголемување на пријавените површини:
1.
од 0,3 до 5 ха
100%
2.

од 5,1 до 30 ха

60%

3.

од 30,1 до 50 ха

30%

4.

над 50 ха

10%

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште

1.8 Финансиска поддршка за подигнати нови лозови насади
евидентирани во регистарот на лозови насади
заклучно со 30.11.2010 година
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат подигнато
нови површини под лозов насад во период есен 2009 и пролет 2010 година со вински или
трпезни сорти.

Услови за користење на средствата
Подигнати нови површини лозов насад на минимална површина од 0.2 ха евидентирани во
регистарот на лозови насади заклучно со 30.11.2010 година.
Избраните вински сорти мора да бидат во согласност со листата на одобрени и препорачани
сорти.
Листата на одобрени и препорачани сорти, како и трпезните сорти кои се предмет на поддршка
се дадени во Прилог 2.
Задолжителен услов е барателот да има извршено агрохемиска анализа на почвата.
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Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 140.000,00 ден за хектар.
Прифатливиот број на сертифициран калем за посадочен материјал по хектар изнесува:
Табела 8. Број на лози по хектар во зависност од растојанието меѓу редовите и меѓу лозите во редот
Растојание меѓу лозовите во редот (во метри)
Растојание
меѓу
редовите
(м)
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6

0.7

0.9

11.905

9.259

10.204

7.936

8.929

6.944

7.936

6.173

7.143

5.556

6.494

5.050

5.952

4.629

5.494

2.778

5.102

3.968

4.762

3.704

4.464

3.472

4.202

3.268

3.968

3.086

1.1.

7.57
6
6.49
4
5.68
2
5.05
1
4.54
5
4.13
2
3.78
8
349
6
3.24
7
3.03
0
2.84
1
2.67
4
2.52
5

1.2.

1.3.

1.5.

1.7.

1.9.

2.0.

6.944

6.410

5.556

4.902

4.386

4.167

5.952

5.495

4.762

4.202

3.760

3.571

5.208

4.808

4.167

3.676

3.289

3.125

4.630

4.274

3.704

3.268

2.924

2.778

4.167

3.846

3.333

2.941

2.632

2.500

3.788

3.497

3.030

2.674

2.392

2.273

3.472

3.205

2.778

2.451

2.193

2.083

3.205

2.959

2.564

2.262

2.024

1.923

2.976

2.747

2.381

2.101

1.880

1.786

2.778

2.564

2.222

1.961

1.754

1.667

2.604

2.404

2.083

1.838

1.645

1.562

2.451

2.262

1.961

1.730

1.548

1.471

2.315

2.137

1.852

1.634

1.462

1.389

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Сертификат за потекло на садниот материјал (за садениот материјал обезбеден од увоз)
- Фитосертификат (за садниот материјал обезбеден од увоз)
- Уверение за сортна чистота (за садниот материјал од домашно потекло)
- Уверение за здравствена состојба (за садниот материјал од домашно потекло)
- Фискална сметка со испратница или фактура со испратница за набавен саден материјал
вклучително и доказ за извршената исплата по фактура
- Извештај од извршена агрохемиска анализа
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-

Потврда за евидентиран лозов насад во регистарот на лозови насади издадена од
подрачната единица на министерството

Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Сертификат за потекло на садниот материјал (за садениот материјал обезбеден од увоз)
- Фитосертификат (за садниот материјал обезбеден од увоз)
- Уверение за сортна чистота (за садниот материјал од домашно потекло)
- Уверение за здравствена состојба (за садниот материјал од домашно потекло)
- Фактура со испратница за набавен саден материјал вклучително и доказ за извршената
исплата по фактура
- Извештај од извршена агрохемиска анализа
- Потврда за евидентиран лозов насад во регистарот на лозови насади издадена од
подрачната единица на министерството

1.9. Финансиска поддршка за подигање нови овошни насади
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат подигнато
нови овошни насади во период есен 2009 и пролет 2010 година од следниве овшни видови:
јаболка, круша, дуња, мушмула, слива, праска, кајсија, цреша, вишна, орев, бадем, лешник,
актинидија, рибизла, малина, капина, шип, јагода, маслинка, калинка, јапонско јаболка, аронија и
смоква.

Услови за користење на средствата
Подигнати нови овошни насади на минимална површина од 0,2 ха.
Задолжителен услов е барателот да има извршено агрохемиска анализа на почвата.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 90.000,00 ден/ха.
Прифатливиот број на сертифициран калем за посадочен материјал по хектар е ист како со
мерката 1.8, Табела 8.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Сертификат за потекло на садниот материјал (за садниот материјал обезбеден од увоз)
- Фитосертификат (за садениот материјал обезбеден од увоз)
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-

Уверение за сортна чистота (за садниот материјал од домашно потекло)
Уверение за здравствена состојба (за садниот материјал од домашно потекло)
Фискална сметка со испратница или фактура со испратница за набавен саден материјал
вклучително и доказ за извршената исплата по фактура
Извештај од извршена агрохемиска анализа

Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Сертификат за потекло на садниот материјал (за садниот материјал обезбеден од увоз)
- Фитосертификат (за садниот материјал обезбеден од увоз)
- Уверение за сортна чистота (за садниот материјал од домашно потекло)
- Уверение за здравствена состојба (за садниот материјал од домашно потекло)
- Фактура со испратница за набавен саден материјал вклучително и доказ за извршената
исплата по фактура
- Извештај од извршена агрохемиска анализа

IV. Производство на саден и семенски материјал
1.11 Финансиска поддршка за призводство на домашен сертифициран семенски
материјал за житни, индустриски (освен тутун) и градинарски култури
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица запишани во
Регистар на производители на семенски материјал и кои имаат произведен семенски материјал
во 2010 година.

Услови за користење на средствата
Минимум 0,3 ха засеани површини за секоја култура одделно.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 14.000,00 ден/ха.

Потребни документи
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Решение за упис во регистар на производители на семенски и саден материјал издадено од
МЗШВ – Управа за семе и саден материјал
- Сертификат за произведените количини на семенски материјал
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1.12 Финансиска поддршка за призводство на домашен лозов калем
и овошен саден материјал
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица запишани во
Регистар на производители на семенски и саден материјал и кои имаат произведен
сертифициран лозов и/или овошен саден материјал во 2010 година.

Услови за користење на средствата
Произведен домашен лозов калем и овошен саден материјал во 2010 година од регистрирани
производители.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 15,00 ден/калем, садница.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Решение за упис во регистар на производители на семенски и саден материјал издадено од
МЗШВ – Управа за семе и саден материјал
- Сертификат за произведените количини на саден материјал
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Решение за упис во регистар на производители на семенски и саден материјал издадено од
МЗШВ – Управа за семе и саден материјал
- Сертификат за произведените количини на саден материјал

1.13 Финансиска поддршка за призводство и доработка на домашно
сертифицирано тутунско семе
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица запишани во
Регистар на производители на семенски материјал кои имаат произведен и продаден семенски
материјал во 2010 година.
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Услови за користење на средствата
Произведен и продаден сертифициран семенски материјал во 2010 година од регистрирани
производители на тутунско семе.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка ќе изнесува 60.000,00 ден/ха.

Потребни документи
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Решение за упис во регистар на производители на семенски и саден материјал издадено од
МЗШВ – Управа за семе и саден материјал
- Уверение за извршена стручна контрола на семенски посев (апробација) во 2009 година
издадено од овластена институција
- Сертификат за произведените количини на семенски материјал

V. Посебни плаќања
1.14. Финансиска поддршка за извршени агрохемиски и педолошки анализи
на почва во 2010 година
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат извршено
агрохемиски или педолошки анализи во 2010 година.

Услови за користење на средствата
Извршени агрохемиски и педолошки анализи во 2010 година.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 70% од трошоците за анализа но не повеќе од
9.000,00 ден по барател.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Извештај од извршена агрохемиска анализа
- Финансов документ за извршена агрохемиска анализа
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Правно лице:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Извештај од извршена агрохемиска анализа
- Финансов документ за извршена агрохемиска анализа

1.15. Финансиска поддршка по површина за одржување на постоечки насади
со јаболки
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат насади со
јаболки.

Услови за користење на средствата
Минимум 0,3 ха површина.
Прифатливиот број на садници најмалку 800 садници по хектар.
Насадот да е во полна родност и е подигнат најрано во есен 2005/ пролет 2006 година и да не е
постар од 15 години.

Финансиска поддршка
Висината на поддршката изнесува 43.700,00 денари/ха.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
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В. СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО
I. Говедарство
2.1 Финансиска поддршка за обележани грла
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица одгледувачи на
говеда, кои ги имаат обележано и евидентирано грла говеда во Регистарот на говеда кој се води
во Управата за ветеринарство.

Услови за користење на средства
Финансиска поддршка ќе се исплаќа за оние фарми кои во своето одгледувалиште поседуваат
грла говеда кои се евидентирани во Регистарот на говеда кој се води во Управата за
ветеринарство и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2010 година.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 2.500,00 ден по грло. Во однос на бројот на
обележани грла се пресметува скалесто како што следи:
1.

од 1 до 80 грла

100%

2.

од 81 до 150 грла

60%

3.

од 151 до 300 грла

40%

4.

над 301 грла

20%

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)
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2.2 Финансиска поддршка за произведено и продадено кравјо млеко
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица – производители на
кравјо млеко регистрирани како одгледувачи на говеда во Регистарот на говеда кој се води во
Управата за ветеринарство и сопственото производство го имаат предадено во преработувачки
капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за производство на храна од
животинско потекло за период октомври 2009 – септември 2010 година.

Финансиска поддршка
Висината на финансиска подршка ќе изнесува 2,5 денари по литар произведено и продадено
млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за
производство на храна од животинско потекло. Поднесувањето на барањата и исплатата на
средствата ќе се извршува периодично.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)
- Откупна белешка заверена од овластено лице за продадена количина кравјо млеко во
преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на
храна од животинско потекло
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)
- Фактура со откупна белешка заверена од овластено лице за предадено млеко на
преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на
храна од животинско потекло.

2.3 Финансиска поддршка за одгледани и заклани грла говеда
во регистриран кланичен капацитет
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои одгледале и
продале говеда на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за
производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2009 – септември 2010
година.
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Услови за користење на средствата
Одгледани и продадени говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на
одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2009 –
септември 2010 година.

Финансиска поддршка
Висината на финансиска поддршка изнесува 1.500,00 денари по грло продадено во
преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на
храна од животинско потекло, за период октомври 2009 – септември 2010 година.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)
- Потврда за заклани грла говеда
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)
- Потврда за заклани грла говеда

2.4 Финансиска поддршка за добиено теле по пат на В/О
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица одгледувачи на
регистрирани говеда.

Услови за користење на средствата
Осеменета крава/јуница по пат на В/О и добиено и регистрирано теле во период октомври 2009
– септември 2010 година.

Финансиска поддршка
Висината на финансиска подршка изнесува 1.200,00 денари по добиено и регистрирано теле во
период октомври 2009 – септември 2010 година од регистрирани грла.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
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-

Фотокопија од лична карта
Фотокопија од трансакциска сметка
Потврда за извршено В/О на говеда

Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за извршено В/О на говеда
- Во случај кога правното лице само го извршува В/О се доставува финансов документ за
набавено семе

2.5 Финансиска поддршка за набавка на високостелни јуници
со познато потекло и висок генетски потенцијал
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои набавиле
висикостелни педигрирани јуници во период јануари – септември 2010 година.

Услови за користење на средствата
Набавени максимум 5 висoкостелни педигрирани јуници во период јануари – септември 2010
година. Набавката на високостелните јуници мора да биде од регистрирани одгледувалишта на
приплоден добиток.

Финансиска поддршка
Висина на финансиската поддршка изнесува 35% од вредноста на набавените грла но не повеќе
од 30.000,00 денари по грло.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Уверение за здравствена состојба на грлата
- Потврда за транспорт на грлата
- Финансов документ за купени животни
- Фотокопија од педигре
- Потврда од овластена институција за издадено педигре
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Уверение за здравствена состојба на грлата
- Потврда за транспорт на грлата
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-

Фотокопија од педигре
Потврда од овластена институција за издадено педигре

II. Овчарство
2.6 Финансиска поддршка за обележани грла овци од сите категории
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица одгледувачи на
овци.

Услови за користење на средствата
Финансиската подршка ќе се исплаќа за оние фарми кои поседуваат минимум 30 грла овци од
сите категории евидентирани во Регистарот на овци кој се води во Управата за ветеринарство и
истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2010 година.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 900,00 денари по грло од сите категории.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)

2.7 Финасиска поддршка за набавка на машки приплодни грла
– оригинали и репродуктори
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои набавиле машки
приплодни грла во период јануари – септември 2010 година од регистрирани одгледувалишта
на приплоден добиток.
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Услови за користење на средствата
Набавени машки приплодни грла оригинали и репродуктори во период јануари – септември
2010 година од страна на одгледувачи на овци. Набавката на машките приплодни грла мора да
биде од регистрирани одгледувалишта на приплоден добиток.

Финансиска поддршка
Висина на финансиската поддршка изнесува 50% од набавната вредност но не повеќе од
15.000,00 денари по грло оригинали и 5.000,00 денари по грло репродуктори.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Уверение за здравствена состојба на грлата
- Потврда за транспорт на грлата
- Фотокопија од педигре
- Потврда од овластена институција за издадено педигре
- Финансов документ за купени животни
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Уверение за здравствена состојба на грлата
- Потврда за транспорт на грлата
- Фотокопија од педигре
- Потврда од овластена институција за издадено педигре
- Фактура и банков извод за платена фактура за купени животни

III. Козарство
2.8 Финансиска поддршка за обележани грла кози
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица одгледувачи на кози.

Услови за користење на средствата
Финансиската поддршка ќе се исплаќа за оние фарми кои поседуваат минимум 10 грла кози од
сите категории евидентирани во Регистарот на кози кој се води во Управата за ветеринарство и
истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2010 година.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 800,00 денари по грло од сите категории.
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Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)
Правно лице:
-

Барање
Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
Фотокопија од трансакциска сметка
Фотокопија од легитимација за регистрирано одгледувалиште (РБО)

2.9 Финансиска поддршка за набавка на приплодни машки грла
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои набавиле
приплодни грла во период јануари – септември 2010 година од регистрирани одгледувалишта
на приплоден добиток.

Услови за користење на средствата
Набавени приплодни грла кози од страна на регистрирани одгледувачи на кози.
Набавката на приплодни грла кози мора да биде од регистрирани одгледувалишта на приплоден
добиток.

Финансиска поддршка
Висина на финансиската поддршка изнесува 50% од набавната вредност но не повеќе од 4.500,00
денари по набавено приплодно грло.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Уверение за здравствена состојба на грлата
- Потврда за транспорт на грлата
- Финансов документ за купени животни
- Фотокопија од педигре
- Потврда од овластена институција за издадено педигре
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Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6
месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Уверение за здравствена состојба на грлата
- Потврда за транспорт на грлата
- Фактура и доказ за платена фактура за купени животни
- Фотокопија од педигре
- Потврда од овластена институција за издадено педигре

IV. Свињарство
2.10 Финансиска поддршка по грла маторици
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои одгледуваат
маторици.

Услови за користење на средствата
Финансиската поддршка ќе се исплаќа за оние фарми кои поседуваат минимум 2 грла маторици
и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2010 година.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 700,00 денари по грло маторица.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за бројна состојба на маторици издадена од регистрирана ветеринарна станица
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за бројна состојба на маторици издадена од регистрирана ветеринарна станица
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2.11 Финансиска поддршка за одгледани и заклани гоеници
во кланичени капацитети
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои одгледале и
заклале гоеници во регистрирани кланични капацитети.

Услови за користење на средствата
Финансиската поддршка ќе се исплаќа за оние фарми кои одгледале и продале минимум 5 грла
во регистрирани кланични капацитети со минимална тежина од 90 кг по продадено грло во
период од октомври 2009 до септември 2010 година.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 1.000,00 ден по грло. Во однос на бројот на
обележани грла се пресметува скалесто како што следи:
1.

од 5 до 5 000 грла

100%

2.

од 5 000 до 10 000 грла

80%

3.

од 10 000 до 15 000 грла

50%

4.

над 15 000 грла

30%

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за заклани гоеници
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за заклани гоеници

2.12 Финансиска поддршка за набавка на приплодни грла свињи
(назимки и нерези)
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои набавиле
приплодни грла свињи од регистрирани одгледувалишта на добиток.
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Услови за користење на средствата
Набавени приплодни грла свињи од страна на одгледувачи на свињи во период од октомври
2009 до септември 2010 година. Набавката на приплодните грла свињи мора да биде од
регистрирани одгледувалишта на добиток.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 50% од набавната вредност но не повеќе од
20.000,00 денари/грло независно од вредноста на набавката на приплодни грла оригинали и
50% од набавната вредност но не повеќе од 5.000,00 денари/грло нез ависно од вредноста на
набавката на приплодни грла хибриди.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Уверение за здравствена состојба на грлата
- Потврда за транспорт на грлата
- Финансов документ за купени животни
- Фотокопија од педигре
- Потврда од овластена институција за издадено педигре
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Уверение за здравствена состојба на грлата
- Потврда за транспорт на грлата
- Фактура и банков извод за платена фактура за купени животни
- Фотокопија од педигре
- Потврда од овластена институција за издадено педигре

V. Живинарство
2.13 Финансиска поддршка за одгледани и заклани бројлери
во регистрирани кланични капацитети
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат одгледано
и продадено бројлери во период октомври 2009 – септември 2010.

Услови за користење на средствата
Финансиската поддршка се исплаќа за оние фарми кои одгледале и заклале бројлери во период
октомври 2009 – септември 2010.
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Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка ќе изнесува 25,00 денари по пиле.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за купени еднодневни бројлерски пилиња
- Потврда за заклана живина
- Копија од записник од официјален ветеринар за заклани бројлери
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за купени еднодневни бројлерски пилиња или склучен договор за
кооперантска соработка
- Потврда за заклана живина
- Копија од записник од официјален ветеринар за заклани бројлери

2.14 Финансиска поддршка за амортизирани несилки заклани
во регистрирани кланични капацитети
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои продале
амортизирани неселки во регистрирани кланични капацитети во период октомври 2009 –
септември 2010 година и имаат фарма со минимум 2000 несилки.

Услови за користење на средствата
Финансиската поддршка ќе се исплаќа за оние фарми кои одгледале и заклале минимум 2000
амортизирани неселки во регистрирани кланични капацитети.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 22,00 денари/несилка.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за купени кокошки- несилки
- Потврда за заклана живина
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-

Копија од записник од официјален ветеринар за заклани бројлери

Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за купени кокошки- несилки
- Потврда за заклана живина
- Копија од записник од официјален ветеринар за заклани бројлери

2.15 Финансиска поддршка за произведени еднодневни бројлерски пилиња
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои произвеле и
продале еднодневни бројлерски пилиња во период од октомври 2009 – септември 2010 година.

Услови за користење на средствата
Финансиската поддршка ќе се исплаќа за оние фарми кои произвеле и продале еднодневни
бројлерски пилиња.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 3,00 денари/пиле.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за продадени еднодневни бројлерски пилиња.
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за продадени еднодневни бројлерски пилиња.
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2.16 Финансиска поддршка за произведени еднодневни женски пилиња
од јајценосни хибриди
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои произвеле и
продале еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди во период од октомври 2009 –
септември 2010 година.

Услови за користење на средствата
Финансиската поддршка ќе се исплаќа за оние фарми кои произвеле и продале еднодневни
женски пилиња од јајценосни хибриди.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 3,00 денари/пиле.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за продадени еднодневни пилиња-јајценосни хибриди
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за продадени еднодневни пилиња-јајценосни хибриди

VI. Пчеларство
2.17 Финансиска поддршка за регистрирано презимено пчелно семејство

Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои поседуваат
минимум 35 презимени пчелни семејства.

Услови за користење на средствата
Финансиската подршка се исплаќа за оние фарми кои поседувааат минимум 35 презимени
пчелни семејства.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка ќе изнесува 500,00 денари/пчелно семејство.
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Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за број на презимени пчелни семејства
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за број на презимени пчелни семејства

2.18 Финансиска поддршка за набавка на матици
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои поседуваат
минимум 15 пчелни семејства – нуклеуси и имаат купено матици во 2010 година.

Услови за користење на средствата
Финансиската поддршка се исплаќа за оние пчелари кои поседуваат презимени пчелни
семејства и имаат купено најмногу 10 матици од регистрирано одгледувалиште на
репродуктивен пчелен материјал.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка ќе изнесува 350,00 денари по набавена матица независно
од вредноста на набавката.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за број на презимени пчелни семејства
- Финансов документ за купени матици
- Транспортно уверение
- Уверение за здравствена состојба
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
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-

Потврда за број на презимени пчелни семејства
Финансов документ за купени матици
Транспортно уверение
Уверение за здравствена состојба

2.19 Финансиска поддршка за подигање на нови површини под медоносна
флора (фацелија, еводија и багрем)
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои поседуваат 35
презимени пчелни семејства и имаат посеана или засадена површина со следните медоносни
растенија: фацелија, еводија или багрем.

Услови за користење на средствата
Финансиска поддршка се исплаќа за оние одгледувачи на пчели кои поседуваат минимум 35
презимени пчелни семејства и во 2010 година имаат посеана или засадена површина од
минимум 0,2ха со медоносни растенија.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 2.500,00 ден/ха и 8,00 ден/садница.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Потврда за број на презимени пчелни семејства
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Потврда за број на презимени пчелни семејства
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VII. Алтернативно сточарство
2.20 Финансиска поддршка за фармерско одгледување на ноеви
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои одгледуваат
ноеви и имаат регистрирано одгледувалиште.

Услови за користење на средствата
Финансиската поддршка се исплаќа за оние фармери кои одгледуваат минимум 4 возрасни
единки ноеви.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка ќе изнесува 1.700,00 ден/глава.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за број на возрасни единки ноеви издадена од регистрирана ветеринарна станица.
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Потврда за број на возрасни единки ноеви издадена од регистрирана ветеринарна станица.

2.21 Финансиска поддршка за фармерско производство на полжави
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои одгледуваат
полжави и имаат регистрирано одгледувалиште.

Услови за користење на средствата
Финансиската поддршка се исплаќа за оние фармери кои одгледуваат полжави на минимум
0.2ха вкупна производна површина на фармата.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка ќе изнесува 90.000,00ден//ха.
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Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Потврда за одгледувалиште на полжави издадена од регистрирана ветеринарна станица.
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Потврда за одгледувалиште на полжави издадена од регистрирана ветеринарна станица.
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Г. СТАНДАРДИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КВАЛИТЕТ
I. Регистрација и добивање право на географска ознака (ГО), ознака
за потекло (ОП) и традиционален специјалитет (ТС)
3.1 Финансиска поддршка за компензација на производни трошоци по заштитен
производ од животинско и растително потекло
Корисници
Право на користење на финансиските средства имаат семејни земјоделски стопанства и правни
лица запишани во Регистарот на корисници на заштитен географски назив (географска ознака
или ознака за потекло) и традиционален специјалитет.

Услови за користење на средствата
Корисникот да е производител на земјоделски или прехранбен производ од растително или
животинско потекло и да е впишан во Регистарот на корисници на заштитен географски назив
(географска ознака или ознака за потекло) и традиционален специјалитет во 2010 година кој се
води во Државниот завод за индустриска сопственост.
Финансиската поддршка е наменета за прва година од упишувањето во Регистарот, а за
останатиот период на користење ќе се доделува финансиска поддршка од потточка 3.2.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 250.000,00 денари по впишување во Регистарот
на корисници на право на користење на заштитен производ по ГО, ОП или ТС од животинско
потекло и 300.000,00 денари од растително потекло.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски
називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост во 2010 година
Правно лице:
-

Барање
Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
Фотокопија од трансакциска сметка
Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски
називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост во 2010 година
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3.2 Финансиска поддршка за корисници на заштитен географски назив
Корисници
Право на користење на финансиските средства имаат семејни земјоделски стопанства и правни
лица запишани во Регистарот на корисници на заштитен географски назив (географска ознака
или ознака за потекло) и традиционален специјалитет.

Услови за користење на средствата
Корисникот да е производител на земјоделски или прехранбен производ од растително или
животинско потекло и да е впишан во Регистарот на корисници на заштитен географски назив
(географска ознака или ознака за потекло) и традиционален специјалитет најдоцна до 2009
година кој се води во Државниот завод за индустриска сопственост.
Финансиската поддршка започнува од втората година од упишувањето во Регистарот.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 5% од вредноста на продадениот производ но не
повеќе од 150.000,00 денари по корисник.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски
називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост заклучно со 2009 година
- Финансов документ за вредност на вкупно продаден производ во 2010 година заштитен со
географски назив во ДЗИС.
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски
називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост заклучно со 2009 година
- Финансов документ за вредност на вкупно продаден производ во 2010 година заштитен со
географски назив во ДЗИС.
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3.3 Дополнителна финансиска поддршка за производство на суровина за
земјоделски прехранбен производ со заштитен географски назив
Корисници
Корисници на финансиските средства се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои
производуваат/одгледуваат и продаваат суровина за земјоделски прехранбен производ со
заштитен географски назив.

Услови за користење на средствата
Производство/одгледување и продажба на примарни земјоделски производи наменети како
суровина за земјоделски прехранбен производ со заштитен географски назив предадени во
преработувачки капацитети.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува дополнителни 0,5 денари/кг/литар за продадена
суровина за потточките од точките 1 и 2.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски
називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост (Решението се однесува на
преработувачот).
- Финансов документ за вкупна количина на продаден производ (доколку производителот е и
преработувач во тој случај се доставува применица и испратница)
- Изјава од преработувачот дека откупената суровина ќе ја користи за добивање на
земјоделски прехранбен производ со заштитен географски назив
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски
називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост (Решението се однесува на
преработувачот).
- Финансов документ за вкупна количина на продаден производ (доколку производителот е и
преработувач во тој случај се доставува применица и испратница)
- Изјава од преработувачот дека откупената суровина ќе ја користи за добивање на
земјоделски прехранбен производ со заштитен географски назив
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3.4 Финансиска поддршка за изработка на елаборат за заштита на географски
назив на одделни земјоделски производи и преработки
Корисници
Корисници на оваа мерка се институции кои ги исполнуваат условите за изработка на елаборат
за заштита на географски назив согласно член 241 од Законот за индустриска сопственост.

Услови за користење на средствата
Изработен елаборат и регистриран производ со заштитен географски назив (биено сирење,
овчо бело сирење, кравјо бело сирење, овчи кашкавал, македонско јагне, скопски доматјабучар, преспански ајдарет) во Државниот завод за индустриска сопственост во 2010 година.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 200.000,00 денари по елаборат (производ).

Потребни документи
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од елаборат
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на производи со заштитен географски назив
издадено во 2010 година.

3.5 Финансиска поддршка за контрола и сертификација за заштита на
географски назив на одделни земјоделски производи и преработки
Корисници
Право на користење на финансиските средства имаат семејни земјоделски стопанства и правни
лица запишани во Регистарот на корисници на заштитен географски назив (географска ознака
или ознака за потекло) и традиционален специјалитет.

Услови за користење на средствата
Корисникот да е производител на земјоделски или прехранбен производ од растително или
животинско потекло и да е впишан во Регистарот на корисници на заштитен географски назив
(гоеграфска ознака или ознака за потекло) и традиционален специјалитет во 2010 година кој се
води во Државниот завод за индустриска сопственост.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 50% од трошоците за контрола и сертификација
по заштитен производ.
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Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за трошоци за добивање на прво за упис во Регистарот на корисници на
заштитени географски називи
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски
називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост во 2010 година
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за трошоци за добивање на право за упис во Регистарот на корисници
на заштитени географски називи
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски
називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост во 2010 година

3.6 Финансиска поддршка за запишување во меѓународен регистар
за заштита на географски назив
Корисници
Право на користење на финансиските средства имаат семејни земјоделски стопанства и правни
лица кои имаат извршена регистрација во меѓународен Регистар на корисници на заштитени
географски називи согласно Лисабонскиот договор.

Услови за користење на средствата
Извршена регистрација во меѓународен Регистар на корисници на заштитени географски називи
според Лисабонски договор.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 100% од трошоците за упис во меѓународен
Регистар на корисници на заштитени географски називи според Лисабонски договор.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Решение за упис во регистарот на индивидуални земјоделци или Решение од
ПИОМ
- Доказ за извршена регистрација во меѓународен регистар според Лисабонски договор
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-

Финансов документ за трошоци за пријавување заштита на производ со заштитен
географски назив во меѓународен Регистар според Лисабонски договор

Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за извршена регистрација во меѓународен регистар според Лисабонски договор
- Финансов документ за трошоци за пријавување заштита на производ со заштитен
географски назив

3.7 Финансиска поддршка за спроведување на кампања за промоција на
македонските земјоделско-прехранбени производи со заштита на
географски назив на домашен и странски пазар
Корисници
Право на користење на финансиските средства имаат семејни земјоделски стопанства и правни
лица запишани во Регистарот на корисници на заштитен географски назив (географска ознака
или ознака за потекло) и традиционален специјалитет.

Услови за користење на средствата
Корисникот да е производител на земјоделски или прехранбен производ од растително или
животинско потекло и да е впишан во Регистарот на корисници на заштитен географски назив
(географска ознака или ознака за потекло) и традиционален специјалитет кој се води во
Државниот завод за индустриска сопственост и во 2010 година спровел кампања за промоција.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 70% од прифатливи трошоците за една кампања,
но не повеќе од 500.000,00 денари.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- План и активности за спроведување на кампања (со финансиски импликации)
- Позитивно мислење од МЗШВ за план и активности за спорведување на кампања (со
финансиски импликации)
- Финансов документ за трошоци за спроведување на кампања
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски
називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост
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Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6
месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- План и активности за спорведување на кампања (со финансиски импликации)
- Позитивно мислење од МЗШВ за план и активности за спроведување на кампања (со
финансиски импликации)
- Финансов документ за трошоци за спроведување на кампања
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски
називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост

3.8 Финансиска поддршка за етикетирање и обележување на производ со
заштитен географски назив и традиционален специјалиет
Корисници
Право на користење на финансиските средства имаат семејни земјоделски стопанства и правни
лица запишани во Регистарот на корисници на заштитен географски назив (географска ознака
или ознака за потекло) и традиционален специјалитет.

Услови за користење на средствата
Корисникот да е производител на земјоделски или прехранбен производ од растително или
животинско потекло и да е впишан во Регистарот на корисници на заштитен географски назив
(географска ознака или ознака за потекло) и традиционален специјалитет кој се води во
Државниот завод за индустриска сопственост.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 70% од трошоците за идејно решение за етикета и
трошоци за изработка на етикети, но не повеќе од 200.000,00 денари по корисник.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски
називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост
- Фактура и доказ за платена фактура за платени трошоци за изработка на идејно решение за
етикета (дизајн) на производи заштитени со географски назив и традиционален специјалитет
- Фактура и доказ за платена фактура за платени трошоци за изработка на етикети на
производи со заштитен географски назив и традиционален специјалитет
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Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од Решение за упис во Регистарот на корисници на заштитени географски
називи издадено од Државниот завод за индустриска сопственост
- Фактура и доказ за платена фактура за платени трошоци за изработка на идејно решение за
етикета (дизајн) на производи заштитени со географски назив и традиционален специјалитет
- Фактура и доказ за платена фактура за платени трошоци за изработка на етикети на
производи со заштитен географски назив и традиционален специјалитет

II. Стандарди за безбедност во земјоделско производство и контрола
на квалитет
3.9 Дополнителна финансиска поддршка за спроведени стандарди за
безбедност во примарното производство
Корисници
Корисници на финансиски средства од оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни
лица кои поседуваат сертификат за спроведени стандарди за безбедност (ГЛОБАЛГАП) во 2010
година.

Услови за користење на средствата
Спроведени стандарди за безбедност (ГЛОБАЛГАП) во 2010 година за производство на свежи
производи и производи наменети како суровина за преработувачки капацитети кои имаат
имплементиран ХАСАП систем.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува зголемување за 20% во однос на поддршката за
потточките од точка 1 и 2.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Сертификат за спроведени стандарди за безбедност во примарното производство
(ГЛОБАЛГАП) во 2010 година
- Финансов документ за продадено производство во преработувачки капацитети кои имаат
имплементиран ХАСАП систем (за производи наменети како суровина за преработувачки
капацитет)
- Копија за имплементиран ХАСАП од преработувачки капацитет
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Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Сертификат за спроведени стандарди за безбедност во примарното производство
(ГЛОБАЛГАП) во 2010 година
- Финансов документ за продадено производство во преработувачки капацитети кои имаат
имплементиран ХАСАП систем (за производи наменети како суровина за преработувачки
капацитет)
- Копија за имплементиран ХАСАП од преработувачки капацитет

3.10 Компензација на дел од трошоци за лабораториски анализи и
сертификација при спроведување на стандарди за безбедност во
примарното производство
Корисници
Корисници на финансиски средства од оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни
лица кои поседуваат сертификат за спроведени стандарди за безбедност (ГЛОБАЛГАП).

Услови за користење на средствата
Спроведени стандарди за безбедност во примарното земјоделско производство (ГЛОБАЛГАП) во
2010 година.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 50% од направените прифатливи трошоци.
Прифатливи трошоци се: лабораториска анализа на почва, вода, свежи и преработени
производи, консултација за добивање на сертификација по прв пат и трошоци за сертификација

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за платени лабораториски анализи, консултации и сертификација
- Сертификат за спроведени стандарди за безбедност во примарното производство
ГЛОБАЛГАП
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Финансов документ за платени лабораториски анализи, консултации и сертификација
- Сертификат за спроведени стандарди за безбедност во примарното производство
ГЛОБАЛГАП
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Д. ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО
I. Сертифицирано
преод

примарно производство или производство во

4.1 Дополнителна финансиска поддршка од 30% за потточките од точка 1 и 2
сертифицирани како растително и сточарско органско производство и
производство во преод, освен за потточките од точка 1 и 2 поврзани со
поддршката опфатена во потточките од 4.2 и 4.3
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат
сертифицирано растително и сточарско органско производство и производство во преод од
потточките 1 и 2 од програмата.

Услови за користење на средствата
Финансиската поддршка се исплаќа за оние производители кои имаат сертифицирано
растително и сточарско органско производство и производство во преод. За овоштарското и
лозарското производство финансиска поддршка ќе се исплаќа за оние производители кои
немаат користено средства за потточките 1.8 и 1.9.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува зголемување од 30% во однос на поддршката
предвидена во потточките од точка 1 и 2. За овоштарското и лозарското производство висината
на поддршка ќе се пресметува скалесто:
1.

од 0,1 до 10 ха

100%

2.

од 11 до 20 ха

60%

3.

од 21до 30 ха

30%

4.

над 30 ха

10%

За градинарското производство висината на поддршката ќе се пресметува скалесто со
зголемување од 10.000,00 денари/ха во однос на потточката 1.3:
1.

од 0,1 до 5 ха

100%

2.

од 5,1 до 10 ха

60%

3.

од 10,1 до 20 ха

30%

4.

над 20 ха

10%
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Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското
земјоделско производство
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено
акредитирано тело
- Фотокопија од легитимација на регистрирано одгледувалиште (за говеда)
- Потврда за бројна состојба на презимени пчелни семејства
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското
земјоделско производство,
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено
акредитирано тело
- Фотокопија од легитимација на регистрирано одгледувалиште (за говеда)
- Потврда за бројна состојба на презимени пчелни семејства

4.2 Финансиска поддршка за површини наменети за зелено ѓубрење
или угар во плодоред
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат површини
наменети за зелено ѓубрење или угар во плодоред.

Услови за користење на средствата
Финансиската поддршка се исплаќа за површини на кои се одгледуваат тревни смеси кои служат
за зелено ѓубрење или пак површините не се користат за земјоделско производство (се оставаат
за угар во плодоред).
Финансиска поддршка не се исплаќа доколку угарот се применува повеќе од една година на иста
површина.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 3.500,00 денари/ха.
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Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското
земјоделско производство
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено
акредитирано тело
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Доказ за поседување или располагање со земјоделско земјиште
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското
земјоделско производство
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено
акредитирано тело

4.3 Дополнителна финансиска поддршка во органското
овчарство и козарството
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица одгледувачи на овци
и кози.

Услови за користење на средствата
Финансиската поддршка се исплаќа за оние фарми кои поседуваат овци и кози од сите
категории евидентирани во системот на Ветеринарна управа и истите ќе ги чуваат најмалку до
31.12.2010 година.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува зголемување од 800,00 денари/грло овца и 700,00
денари/грло коза.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од легитимација на регистрирано одгледувалиште
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-

Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското
земјоделско производство,
Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено
акредитирано тело

Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Фотокопија од легитимација на регистрирано одгледувалиште
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското
земјоделско производство
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено
акредитирано тело

II. Доработка, преработка и продажба на органски производи од
домашно потекло
4.4 Финансиска поддршка за преработка на органски производи и органски
производи во преод од домашно потекло (вклучително за доработка и
пакување на самоникнати видови со органско потекло)
Корисници
Корисници на оваа мерка се правни лица - преработувачи на земјоделски производи и правни
лица кои вршат доработка и пакување на самоникнати видови.

Услови за користење на средствата
Финансиската поддршка се исплаќа на оние баратели кои имаат произведено преработки од
примарни земјоделски органски производи или производи во преод од домашно потекло или
пак имаат извршено доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло и истите
ги имаат продадено.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 2% од вредноста на произведени и продадени
производи но не повеќе од 150.000,00 денари по оператор.

Потребни документи
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското
земјоделско производство,
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-

Фотокопија од Сертификат за преработка за извршена стручна контрола од страна на
овластено акредитирано тело
Финансов документ за продадени производи

4.5 Финансиска поддршка за продажба на органски производи и органски
производи во преод од домашно потекло
Корисници
Корисници на оваа мерка се правни лица кои вршат продажба на свежи и преработени органски
производи и органски производи во преод од домашно потекло на крајните потрошувачи во
Република Македонија или вршат извоз на истите.

Услови за користење на средствата
Финансиската поддршка се исплаќа на оние баратели - кои вршат трговија или извоз на свежи и
преработени органски производи и органски производи во преод од домашно потекло.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 5% од вредноста на продадени /извезени
производи но не повеќе од 150.000,00 денари по оператор.

Потребни документи
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското
земјоделско производство,
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено
акредитирано тело за производите кои се предмет на продажба,
- Финансов документ за продадени производи во Република Македонија или Извозно
царинска декларација за извезени производи.

III. Посебни мерки
4.6 Финансиска поддршка за стручна контрола и сертификација
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат извршено
стручна контрола и сертификација во 2010 година.
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Услови за користење на средствата
Финансиската поддршка се исплаќа на оние баратели кои имаат добиено сертификат од
овластено тело во 2010 година.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 50% од трошоците за добиен сертификат од
овластено тело во 2010 година.

Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското
земјоделско производство,
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено
акредитирано тело
- Фактура и доказ за платена фактура за стручна контрола и сертификација
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското
земјоделско производство,
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено
акредитирано тело
- Фактура и доказ за платена фактура за стручна контрола и сертификација

4.7 Финансиска поддршка за лабораториски анализи на почва и вода,
и анализа на органски производ кај органски фарми
Корисници
Корисници на оваа мерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат извршено
анализи на почва, вода и органски производи.

Услови за користење на средствата
Финансиската поддршка се исплаќа на оние баратели кои имаат извршено лабораториски
анализи на почва, вода и органски производи во домашна овластена лабораторија.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 50% од вредноста но не повеќе од 9.000,00
денари по корисник.
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Потребни документи
Семејно земјоделско стопанство:
- Барање
- Фотокопија од лична карта
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското
земјоделско производство,
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено
акредитирано тело
- Извештај од лабораторија за извршена анализа
- Финансов документ за извршена анализа
Правно лице:
- Барање
- Тековна состојба на правното лице издадена од Централен регистар не постара од 6 месеци
- Фотокопија од трансакциска сметка
- Договор со овластено акредитирано тело за вршење стручна контрола во органското
земјоделско производство,
- Фотокопија од Сертификат за извршена стручна контрола од страна на овластено
акредитирано тело
- Извештај од лабораторија за извршена анализа
- Финансов документ за извршена анализа
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Ѓ. ОПШТИ МЕРКИ ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
5.1 Надомест на трошоци за регистрирање во 2010 година на индивидуални
земјоделци, земјоделци осигуреници во Фондот за пензиско и инвалидско
осигурување на Република Македонија и трговски друштва со
претежна дејност примарно земјоделско производство
Корисници
Корисници на оваа мерка се регистрирани индивидуални земјоделци, земјоделци осигуреници
во ФПИОМ и трговски друштва со претежна дејност примарно земјоделско произвоство.

Услови за користење на средствата
Финансиската поддршка се исплаќа на оние баратели кои се регистрирани во 2010 година по
следните основи:
1. Закон за вршење на земјоделска дејност
2. Земјоделци осигуреници во ФПИО
3. Закон за трговски друштва со претежна дејност примарно земјоделско производтсво

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 2.000,00 денари по барател.

Потребни документи
-

Барање
Решение од ФПИОМ, Решение за упис по Законот за вршење на земјоделска дејност
или доказ издаден од Централен регистар за датата на упис и претежната дејност

5.2 Надомест за осигурување на примарно растително земјоделско
производство од основни ризици
Корисници
Корисници се земјоделски стопанства кои ги имаат исполнето критериумите од програмата и
располагаат со следните максимални капацитети:
a) лозови и овошни насади до 5ха
б) градинарски култури до 2ха
в) тутун до 1ха
г) житни култури до 10ха

Услови за користење на средствата
Постапката за добивање на финасисика поддршка за оваа мерка е како што следи:
1. Барање за користење на средства од оваа мерка со пропишаната документација се
поднесува во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство до 30.08.2010 година.
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2. Подрачната единица врз основа на податоците од Единствениот регистар на земјоделски
стопанства, приложените документи и утврдените критериуми во програмата, издава
Потврда за исполнување на условите за користење на средства и истата ја доставува до
барателот.
3. Барателот ја доставува Потврдата до осигурителната компанија.
4. Осигурителната компанија издава Полиса за осигурување при што земјоделското
стопанство го задолжува со 40% од вредноста на полисата, а за останатите 60% ја
задолжува Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој .
5. Еден примерок од Полисата (оригинал или фотокопија) барателот враќа во подрачната
единица со што го дополнува своето досие.
6. Подрачната единица до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој ги доставува комплетните документи од барателот.
7. Осигурителната компанија до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој доставува:
-

Еден примерок од Полисата (оригинал),

-

Збирна фактура со рекапитулар на фактурите со јасен приказ за висина на
премијата, делот со кој е задолжен барателот и делот со кој е задолжена
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој .

-

Изјава од овластеното лице на осигурителната компанија дека со префрлање на
средства од Агенцијата на осигурителната компанија во име на барателот,
осигурителната компанија ќе го ослободи барателот во висина на префрлениот
износ.

8. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по
утврдување на исполнетост на критериумите утврдени во програмата, ќе изврши исплата
на средства по фактура на сметка на осигурителната компанија а во корист на барателот
и тоа во висина од 60% од вкупната вредност на Полисата.
Барателот на финансика поддршка од оваа мерка производствените земјоделски капацитети
може да ги осигура во било која осигурителна компанија.

Финансиска поддршка
Висината на финансиската поддршка изнесува 60% од вредноста на полисата за осигурување.

Потребни документи

-

Барање
Полиса за осигурување посеви и насади за 2010 година
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ПРИЛОГ 1
ЛИСТА НА КУЛТИВИРАНИ ЛЕКОВИТИ, АРОМАТИЧНИ И ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Valeriana officinalis – мачкина трева (одолен, валеријан)
Inula Helenium L. Asteraceae – оман (голем корен, волско око)
Ocimum basilicum L ( laminaceae ) – босилек
Trigonella foenum graecum L ( legumenosae) – грчко семе (пискавица, сминдух)
Angelica archangelica L. (Umbeliferae) - ангелика
Digitalis lanata Ehrh. ( scrophulariaceae) – волнест напрсток (бесник)
Chamomilla recutita L. (или Matricaria chamomilla) - камилица
Centaurea cyanus L. – синчец
Lavandula angustifolia L. - лаванда
Linum usitatissimum L. - лен
Silybum marianum L. (Asteraceae) – (сикавица, дива артичока, бадељ – ова се српскохрватски термини на растението)
Melissa officinalis L. – маточина (пчелина трва, лимон трева)
Papaver somnuferum - афион
Petroselinum crispum - магдонос
Mentha piperitae L - нане
Calendula officialis L. - невен
Salvia officinalis L. - жалфија
Achilea millefolium L. – ајдучка трева
Echinacea purpurea ( angustiflia ) – сончев шешир
Plangato lanceolata L. – теснолистен тегавец
Hissopus officinalis L. - изоп
Pimpinella anisum L. - анасон
Arnica montana* - арника
Urtica dioica L. (Urticaseae)* - коприва
Gentiana lutea L. (Gentianacea)* - линчура
Hipericum perforatum L. ( Hyperiaceae) * - кантарион
Verbascum phlomolides I Verbascum densiflorum – лопен
Malva silvestris L. – црн слез (див слез, голем слез)
Althaea officinalis L. ( Malvaceae) – бел слез
Saturea hortensis (montana) L. ( Laminaceae) – чубрица
Anetum graveolens L. (Umbelliferaceae) - копар
Artemisia dracunculus (Asteraceae) – естрагон,
Foeniculum vulgare , var. dulce – сладок анасон (fenikulum)
Humilus lupulus L. - хмел
Coriandrum sativum L. – кориандер
Majorana hortensis ( origanum majorana ) L. – мајоран
Sinapsis alba L. – бел синап
Thymus vilgaris L. - тимјан
Artemisia absinthium L. – пелин (бел пелин, питом пелин)
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A. ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА:
КУЛТИВИРАНИ РАСТЕНИЈА
САМОНИКЛИ РАСТЕНИЈА
КУЛТИВИРАНИ ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Valeriana officinalis – мачкина трева (одолен, валеријана)
Inula helenium L. Asteraceae – oman (голем корен, волско око)
Ocimum basilicum L ( Laminaceae ) –босилек
Trigonella foenum graecum L ( legumenosae) – грчко семе (сминдух)
Angelica archangelica L. (Umbeliferae) - снгелика
Digitalis lanata Ehrh. ( scrophulariaceae) – волнест напрсток
Chamomilla recutita L. - камилица
Centaurea cyanus L. – синчец
Lavandula angustifolia L. - лаванда
Linum usitatissimum L. - лен
Silybum marianum L. - (сикавица, дива артичока, бадељ)
Melissa officinalis L. – маточина (пчелина трева, лимон трева)
Papaver somnuferum - афион
Petroselinum crispum - магдонос
Mentha piperitae L - нане
Calendula officialis L. - невен
Salvia officinalis L. - жалфија
Achilea millefolium L. – ајдучка трева
Echinacea purpurea ( angustiflia ) – сончев шешир,
Plangato lancepolata L. – теснолистен тегавец
Hissopus officinalis L. - изоп
Pimpinella anisum L. - анасон

САМОНИКЛИ И КУЛТИВИРАНИ ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Arnica montana* - арника
Urtica dioica L. (Urticaseae)* - коприва
Gentiana lutea L. (Gentianacea)* - линкура
Hypericum perforatum L. ( Hyperycaceae, но поправилно е Clusiaceae) * - кантарион
Chamomila vulgaris L. - (камилица)
Verbascum phlomolides i Verbascum densiflorum - лопен
Malva silvestris L. – црн слез (див слез, голем слез)
Achilea millefolium L. – ајдучка трева
Verbascum phlomolides I Verbascum densiflorum (лопен)
Althaea officinalis L. ( malvaceae) – бел слез
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Б.

КУЛТИВИРАНИ ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Saturea hortensis (montana) L. ( Laminaceae) – чибица
Anetum graveolens L. (Umbelliferaceae) - копар
Artemisia dracunculus (Astraceae) - естрагон
Foeniculum vulgare , var. dulce – сладок анасон (fenikulum)
Humilus lupulus L – хмел
Coriandrum sativum L. - koriander
Majorana hortensis ( origanum majorana ) L. - мајоран
Petroselinum crispum - магдонос
Sinapsis alba L. – бел синап
Thimus vilgaris L. - тимјан
Artemisia absinthium L. – пелин (бел пелин, питом пелин)
Carum carvi - ким
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ПРИЛОГ 2
ПРАВИЛНИК ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА СОРТИ НА ГРОЗЈЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ВИНО
ЛИСТА НА ПРЕПОРАЧАНИ И ОДОБРЕНИ СОРТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО КОИ
МОЖАТ ДА СЕ ОДГЛЕДУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕОНИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Аликан буше (б)
Беглерка бела (б)
Беглерка црна (ц)
Белен (б)
Бургундец бел (б)
Бургундец сив(б)
Бургундец црн (ц)
Каберне франк (ц)
Каберне совињон (ц)
Шардоне (б)
Фиано (б)
Франковка (ц)
Гаме бојадисер (ц)
Гаме црн (ц)
Гренаш црн (ц)
Жилавка (б)
Жупљанка (б)
Жупски бојадисер (ц)
Кадарка (б)
Карињан (б)
Краински бојадисер (ц)
Кратошија (ц)
Малвазија ароматична (б)
Мерло (ц)
Монтепулчиано (ц)
Мускат Хамбург (ц)
Црвен мускат (ц)
Мускат отонел (б)
Небиоло (ц)
Никодинка (ц)
Охридско бело (б)
Охридско црно (ц)
Плавец мал (ц)
Пловдина (б)
Прокупец (ц)
Рефошко (ц)
Рајнски Ризлинг (б)
Ризлинг Италијански (б)
Ркацители (б)
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Санџовезе (ц)
Совињон бел (б)
Семијон (б)
Смедеревка (б)
Станушина (ц)
Сирах (ц)
Темјаника (б)
Темпранило (ц)
Теран (ц)
Траминец ароматичен (р)
Траминец бел (б)
Траминец црвен (р)
Јуни блан (б)
Вердо мал (ц)
Вранец (ц)

ЛИСТА НА ТРПЕЗНИ СОРТИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
(НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА, УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ)
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Кардинал
Супер ран афусали
Кралица на лозјата
Демир Капија
Јулси мускат
Блек меџик
Србија
Викторија
Матилда
Чауш бел
Чауш розев
Шасла бела
Шасла црвена
Мускат хамбург
Палиери
Афусали
Италија
Александриски мускат
Агадај
Манастирско бело
Кончанка
Црвен валандовски дренок
Црн валандовски дренок
Дон Маријано
Бело зимско
Молдавија
Султанина
Флем сидлес
Русалка – 3
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ПРИЛОГ 3
ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ И ОПШТИНИ КОИ ГИ ОПФАЌА ЛОЗОВИОТ КАТАСТАР
1. ПЕ при МЗШВ во Кисела Вода ги опфаќа следните општини за упис во регистарот
на лозови насади: Старо Нагоричане, Куманово, Липково, Чучер Сандево,
Арачиново, Илинден, Петровец, Велес, Зелениково, Стиденичани, Сопиште,
Скопје, Јегуновце, Желино, Брвеница, Теарце, Тетово, Боговиње и Врапчиште.
2. ПЕ при МЗШВ во Свети Николе ги опфаќа следните општини: Свети Николе,
Крива Паланака, Кратово, Пробиштип, Кочани, Македонска Каменица, Делчево,
Виница, Штип, Радовиш, Берово и Пехчево.
3. ПЕ при МЗШВ во Кавадарци ги опфаќа општините: Kавадарци, Росоман и Прилеп
за упис на лозовите насади во регистарот на лозовиот катастар.
4. ПЕ при МЗШВ во Неготино ги опфаќа следните општини: Неготино и Демир
Капија.
5. ПЕ при МЗШВ во Валандово ги опфаќа следниве општини: Валандово, Гевгелија,
Богданци, Дојран и Струмица.
6. ПЕ при МЗШВ во Битола ги опфаќа следниве општини:Битола, Охрид, Ресен,
Новаци, Могила, Демир Хисар, Крушево, Дебарца, Струга, Центар Жупа, Вевчани,
Другово, Пласница, Вранештица, Кичево, Осломеј, Зајас, Дебар, Маврово и
Ростуше и Гостивар.
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ПРИЛОГ 4
ЛИСТА НА ПОДРАЧЈА СО ОТЕЖНАТИ УСЛОВИ НА ПРОИЗВОДСТВО
Општина

Берово

Битола

Ридско- планинско( од 700м н.в.и
повеќе)
Будинарци
Мачево
Митрашинци
Берово
Владимирово
Смојмирово
Ратево
Русиново
Двориште
Граешница
Драгош
Крклино
Лисолај
Стрежево
Свиниште
Буково
Доленци
Лавци
Лера
Рамна
Братин Дол
Брусник
Дихово
Старо Змирново
Ѓавато
Кишава
Метимир
Кажани
Српци
Трново
Цапари
Острец
Злокуќани
Орехово
Ротино
Облаково
Магарево
Нижеполе
Снегово
Гопеш
Маловиште
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Трн
Горно Егри
Долно Егри
Кременица
Ново Змирново
Црновец
Канино
Секирани
Драгарино
Габалавци

Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година

Боговиње

Древеник
Синичане
Раковец
Новаќе
Горно Палчиште
Селце Кеч
Урвич
Јеловјане
Ново Село

Босилово
Брвеница

Хамзали
Гургурница

Стенче
Градец
Честево
Татарли
Аразли
Ѓулели
Вејсели
Терзели
Ајранли
Башали
Баракли
Бајрамбос
Булунтули
Плавуш
Кочули
Прстен
Казандол
Варварица
Требичино

Валандово

Василево

Нивичино
Кушкулија

Вевчани

Вевчани
Долно Оризари
Ново Село
Карабуњиште
Крушје
Новачани
Џидимирци
Ветерско
Лугунци
Сопот
Белештевица
Рлевци
Ораовец
Горно Каласлари
Рудник
С’лп
Кумарино

Велес
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Виница

Вранештица

Врапчиште

Трсино
Грљани
Калиманци
Лаки
Вранештица
Светораче
Речани-Челопечко
Орланци
Карбуница
Дупјани
Рабетино
Козичино
Крушица
Патец
Калиште
Ново Село
Горјане
Врановци
Пожаране
Ломница
Гурѓевиште
Хума

Виничка Кршла
Црн Камен
Крушево
Миокази
Атишта

Милетково
Ново Коњско
Габрово
Серменин
Конско
Сушица

Гевгелија

Гостивар

Долна Ѓоновица
Лешница
Србиново
Вруток
Речане
Мердита
Симница
Горна Ѓоновица
Митрој Крсти
Трново
Железна Река
Падалиште
Куново
Печково
Страјане
Долно Јеловце
Ќафа
Горно Јеловце
Корито
Бродец
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Двориште

Уланци
Згрополци
Убого
Кочилари
Куридере
Долно Чичево
Грнчиште
Горно Чичево
Свеќани
Скачинци
Подлес
Бомово
Селокуќи
Коњари
Спас
Трнаниќ

Градско

Дебар

Дебарца

Џепиште
Кривци
Рајчица
Хаме
Баниште
Осој
Могорче
Горно Косоврасти
Гари
Татар Елевци
Волино
Оровник
Требеништа
Горенци
Климештани
Издеглавје
Мешеишта
Белчишта
Ботун
Горно Средоречие
Грко Поле
Долно Средоречие
Злести
Ново Село
Песочани
Слатински Чифлик
Лешани
Оздолени
Слатино
Арбиново
Велмеј
Сошани
Врбјани
Годивје
Лактиње
Сливово
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Делчево

Брежани
Мраморец
Црвена Вода
Турје
Ветрен
Габрово
Град
Звегор
Разловци
Чифлик
Драмче
Киселица
Вирче
Стар Истевник
Стамер
Турија
Бигла
Нов Истевник
Селник
Вратиславци

Косово Дабје
Очипала
Илиово

Чифлик
Клисура
Челевец
Дрен
Иберли
Бесвива
Кошарка
Барово
Драчевица
Копришница
Стрмашево
Бараково
Сладуево
Граиште

Демир Капија

Демир Хисар

Доленци
Жван
Журче
Загориче
Ново Село
Ракитница
Сопотница
Стругово
Суво Грло
Суводол
Утово
Растојца
Бабино
Кочиште
Мренога
Обедник
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Слоештица
Железнец
Боиште
Брезово
Вирово
Смилево
Церово
Мало Илино
Велмевци
Базерник
Големо Илино
Лесково
Радово
Зашле
Грачани
Кучково

Ѓорче Петров

Желино

Зајас

Церово
Горна Лешница
Мерово
Луковица
Седларево
Грешница
Долно Строгомиште
Горно Строгомиште
Зајас
Лешница
Речани-Зајаско
Длапкин Дол
Мидинци
Колари
Бачишта
Букојчани
Тајмиште
Палиград

Смесница
Ново Село
Гумалево
Вражале
Добрино
Градовци
Дејковец
Тисовица

Зелениково

Јегуновце

Беловиште
Вратница
Јажинце
Рогачево
Старо Село
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Кавадарци

Карбинци

Кичево

Бохула
Конопиште
Праведник
Радња
Клиново
Страгово
Галиште
Бунарче
Мајден
Куманичево
Бојанчиште
Рожден
Р’жаново

Шивец
Брушани
Раец
Ресава
Фариш
Дабниште
Кошани
Крњево
Долна Бошава
Добротино
Драдња
Мрежичко
Горна Бошава
Драгожел
Кесендре
Гарниково
Шешково
Грбовец
Чемерско
Нов Караорман
Батање
Козјак
Горни Балван
Долно Трогерци
Црвулево
Голем Габер
Горно Трогерци
Мал Габер
Руљак
Оџалија

Курфалија
Калаузлија
Кучилат
Кучица
Припечани
Кепекчелија
Ебеплија
Јунузлија
Муратлија
Вртешка
Прналија
Мичак
Осој
Раштани
Кнежино
Негреновци
Горни Липовиќ

Лазаровци

Долни Радеш
Долна Враштица
Скоруша
Гарван
Загорци

Конче

Кочани

Горна Враштица
Црвена Нива
Припор
Вранинци

Нивичани
Рајчани
Безиково
Пантелеј
Горно Градче
Долно Градче
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Кратово

Речани
Ново Село
Главовица
Лешки
Костин Дол
Пресека
Јастребник
Полаки
Небојани
Пашаџиково
Татомир
Приковци
Горно Кратово
Шлегово
Којково
Страцин
Близанци
Луково
Мушково
Куново
Кнежево
Каврак
Емирица
Нежилово

Димонце
Коњух
Вакуф
Крилатица
Шопско Рударе
Тополовиќ
Куклица
Талашманце
Пендак
Филиповци

Д’лга
Кутлибег
Сушево
Косматац
Карабичане
Кокошиње
Новосељане
Живиње
К’шање
Пезово
Зубовце
Мургаш
Бељаковце
Габреш
Шупљи Камен
Колицко
Винце
Брзак
Кучкарево
Јачинце
Вак’в
Довезенце
Думановце

Куманово

Липково

Глажња

80

Упатство за корисниците

Извор
Р’нковце
Белановце
Стража
Злокуќане
Гошинце
Стрима

Руница
Алашевце

Аџибегово
Бекирлија
Кишино
Ѓуземелци
Аџиматово
Ќоселари
Сарамзалино

Лозово

Маврово и Ростуша

Јанче
Аџиевци
Ростуша
Велебрдо
Присојница
Церово
Скудриње
Болетин
Орќуше
Ново Село
Жировница
Битуше
Видуше
Росоки
Сретково
Тресонче
Требиште
Ничпур
Грекај
Селце
Волковија
Рибница
Нистрово
Нивиште
Сенце
Дуф
Тануше
Жужње
Врбен
Леуново
Лазарополе
Маврови Анови
Маврово

81

Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година

Македонска
Каменица

Македонски Брод

Могила

Никифорово
Врбјани
Бибај
Галичник
Сушица
Беличица
Кичиница
Кракорница
Богдево
Косевица
Моштица
Дулица
Саса
Костин Дол
Цера
Вир
Долни Манастирец
Русјаци
Сланско
Могилец
Старо Село
Ковач
Локвица
Инче
Косово
Црешнево
Дреново
Рамне
Томино Село
Растеш
Требовље
Лупште
Тажево
Брезница
Брест
Сушица
Заград
Звечан
Волче
Долно Ботушје
Крапа
Бенче
Битово
Горно Ботушје
Долно Крушје
Горно Крушје
Мојно

Ковче
Горни Манастирец
Здуње
Драгов Дол
Грешница
Слатина
Тополница
Близанско
Модриште
Калуѓерец
Ижиште
Латово
Девич
Зркле
Белица

Горна Чарлија
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Црничани

Путурус
Новоселани
Подино
Алинци
Радобор
Џидимирци
Јаношево
Шеоба
Липа
Пештерница
Калањево
Брусник
Горни Дисан
Вешје
Дуброво
Биљаник
Ново Село
Врањевци
Балдовенци
Суво Дол
Сливица
Добровени
Скочивир
Зовиќ 1
Гнеотино
Рапеш
Брод
Рибарци

Неготино

Новаци

Ново Село

Осломеј

Маково
Арматуш
Живојно
Велесело
Тепавци
Мегленци
Долно Орехово
Груништа
Паралово
Будимирци
Старавина
Орле
Брник
Гнилеж
Градешница
Ивени
Полог
Грумази
Петалино
Совиќ
Зовиќ 2
Бадолен
Стиник
Бабарево
Жубрино
Осломеј
Арангел
Шутово
Поповјани
Србица
Премка
Јагол

Бајково
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Ранковце

Јагол Доленци
Туин
Гарани
Бериково
Ново Село
Папрадиште
Милутинце
Петралица
Гулинци
Криви Камен
Станча
Баратлија
П’клиште
Герман

Вржогринци
Ветуница
Отошница
Одрено

Крушевица
Мрзен Ораовец
Рибарци
Камен Дол
Дебриште

Росоман

Ресен

Долно Перово
Наколец
Асамати
Претор
Дрмени
Езерани
Коњско
Царев Двор
Горна Бела Црква
Волкодери
Козјак
Долна Бела Црква
Прељубје
Грнчари
Долно Дупени
Подмочани
Рајца
Ресен
Горно Дупени
Отешево
Стење
Јанковец
Сопотско
Штрбово
Сливница
Болно
Лавци
Стипона
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Покрвеник
Кривени
Шурленци
Курбиново
Арвати
Избишта
Лева Река
Љубојно
Брајчино
Златари
Евла
Горно Крушје
Крани
Лескоец
Илино
Петрино
Сарај

Раовиќ
Строиманци

Грчец
Мездра
Макреш
Арбасанци
Стануловци
Горно Гуѓанце
Богословец
Алакинце
Патетино
Делисинци
Буриловци
Мечкуевци
Крушица
Ранчинци
Трстеник
Преод
Орел
Малино
Стањевци
Павлешенци
Кнежје
Сопот
Долно Црнилиште
Барово
Говрлево
Јаболци

Свети Николе

Сопиште

Студеничани

Горно Соње
Света Петка
Нова Брезница
Држилово
Патишка Река
Рамни Габер
Калдирец
Елово

Маркова Сушица
Малчиште
Вртекица
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Старо Нагоричане

Струга

Цветово
Црн Врв
Алдинци
Малотино
М’гленце
Аљинце
Кокино
Осиче
Арбанашко
Длабочица
Рамно
Дејловце
Буковљане
Цветишница

Осинчани
Умово
Црвена Вода
Карловце
Брешко
Врачевце
Дренок
Макреш
Цвиланце
Пузајка
Враготурце
Жељувино
Војник
Коинце
Руѓинце
Добрача
Канарево
Жегљане
Степанце
Стрновац
Орах
Стрезовце
Облавце
Бајловце
Драгоманце

Враниште
Глобочица
Драслајца
Луково
Ново Село
Шум
Ливада
Велешта
Пискупштина
Долно Татеши
Долна Белица
Горно Татеши
Џепин
Заграчани
Корошишта
Радолишта
Радожда
Добовјани
Делогожди
Безово
Октиси
Ташмаруништа
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Франгово
Модрич
Нерези
Тоска
Лабуништа
Подгорци
Бороец
Брчево
Богојци
Мислодежда
Јабланица
Мали Влај
Вишни
Поум
Присовјани
Буринец
Збажди
Дренок
Селци
Р’жаново
Локов
Лакавица
Горна Белица
Раборци
Три Води
Белотино
Злешево
Мемешли
Дорломбос
Чепели
Орманли
Првце

Струмица

Теарце

Тетово

Варвара
Јелошник
Брезно
Једоарце
Лавце
Селце
Гајре
Отуње
Бродец
Ѓермо
Сетоле
Шипковица
Вејце
Вешала
Лисец
Бозовце
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Центар Жупа

Мал Папрадник
Осолница
Праленик
Баланци
Долно Мелничани
Горенци
Долгаш
Брештани
Црно Боци
Житинени
Оџовци
Пареши
Бајрамовци
Евла
Центар Жупа
Кочишта
Горно Мелничани
Коџаџик
Елевци
Новак
Броштица
Горно Врановци
Плевење
Попадија
Капиново
Нежилово
Крнино
Ореше
Црешнево
Долно Јаболчиште
Горно Јаболчиште
Папрадиште

Власиќи

Витанци
Бусилци
Голозинци
Отиштино
Војница
Бањица
Раковец
Еловец
Долно Врановци
Стари Град
Согле
Оморани
Ново Село
Смиловци
Поменово
Владиловци
Степанци
Крива Круша
Крајници
Мокрени
Ораов Дол
Дреново
Габровник
Бистрица
Врбица
Лепопелци

Чашка

Чеишиново
Облешево
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Упатство за корисниците

Чучер Сандево

Ново Селани
Горњане

Блаце
Бродец
Брест
Танушевци
Шашаварлија
Кошево
Никоман
Калапетровци
Почивало

Црешка
Скандалци
Тестемелци
Доброшани
Пенуш
Софилари
Јамујарци
Врсаково
Криви Дол
Едеклерци
Судиќ
Сарчиево
Хаџи-Сејдели
Драгоево
Сушево
Лакавица
Хаџи-Хамзали
Балталија
Долани
Топлиќ
Пухче
Ново Село
Суво Грло
Хаџи-Реџепли
Липов Дол
Горачино
Лесковица
Степанци
Љуботен
Пиперово
Шопур
Танатарци
Брест
Чифлик
Гуѓаково
Смолани
Врпско
Манастир
Ракле
Никодин
Царевиќ
Дрен

Штип

Прилеп

Пештани
Топлица
Мало Рувци
Марул
Крушевица
Селце
Волково
Вепрчани
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Крива Паланка

Бонче
Витолиште
Леништа
Лопатица
Чумово
Штавица
Беловодица
Кокре
Ореовец
Присад
Дабница
Прилепец
Бешиште
Живово
Полчиште
Плетвар
Крстец
Крива Паланка
Длабочица
Мождивњак
Конопница
Градец
Дрење
Варовиште
Кошари
Добровница
Лозаново
Габар
Киселица
Трново
Жидилово
Узем
Дурачка Река
Баштево
Костур
Луке
Мла Црцорија
Огут
Борово
Крстов Дол
Осиче
Подржи Коњ
Мартиница
Станци
Кркља
Метежево
Голема Црцорија

Мал Радобил
Тројаци
Кален
Шелеверци
Старо Лагово
Чаниште
Дуње
Тројкрсти
Веселчани
Голем Радобил
Загорани
Подмол

Тлминци
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Радовиш

Охрид

Нерав
Б’с
Дренак
Држани
Каралобоси
Караџалар
Худаверлија
Дурутлија
Папавница
Ќоселија
Штурово
Али Коч
Супурге
Смиланци
Коџалија
Али Лобаси
Чешме Маале
Шаинташ
Козбунар
Ново Село
Шипковица
Долно Лакочереј
Горно Лакочереј
Орман
Трпејца
Љубаништа
Вапила
Велгошти
Долно Коњско
Косел
Ливоишта
Опеница
Пештани
Лескоец
Подмоље
Расино
Елшани
Шипокно
Рамне
Скребатно
Речица
Сирула
Завој
Коњско
Велестово
Куратица
Свиништа

Сариѓол
Погулево
Прналија

Лагадин
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Плаќе
Летевци
Брезница
Кожле
Бадар
Дивље
Блаце
Градманци

Петровец

Пехчево

Црник
Робово
Панчарево
Умлена
Чифлик
Пехчево
Негрево

Пласница

Преглово

Дворци
Мирче Ацев
Кореница
Подвис
Милошово

Кривогаштани

Крушево

Борино
Врбоец
Јакреново
Норово
Селце
Белушино
Долно Дивјаци
Острилци
Арилево
Бирино
Горно Дивјаци
Пуста Река
Крушево

Џумабос
Чаушчи
Севендекли
Дурутли
Органџали
Куртамзали
Дабјани
Кутлешово
Сливје
Мало Мраморани
Средорек
Жабјани
Рилево
Забрчани
Сарандиново

Дојран

Долнени

Долгаец
Кошино
Слепче
Небрегово
Зрзе
Гостиражни
Маргари
Стровија
Горно Село
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Дреновци

Другово

Пробиштип

Костинци
Вранче
Новоселани

Другово
Манастирско Доленци
Свињиште
Козица
Долно Добреноец
Белица
Горно Добреноец
Извор
Пополжани
Подвис
Видрани
Брждани
Кленоец
Јудово
Попоец
Лавчани
Кладник
Долна Душегубица
Јаворец
Мало Црско
Прострање
Цер
Големо Црско
Иванчишта
Ехловец
Малкоец
Горна Душегубица
Горни Стубол
Добрево
Марчино
Кундино
Шталковица
Гризилевци
Лесново
Јамиште
Зеленград

Пестршино
Долно Барбарево
Зарепинци
Куково
Дренок
Гујновци
Пуздерци
Гајранци
Горно Барбарево
Лезово
Трооло
Бунеш
Стрисовци
Петришино
Бучиште
Неокази
Трипатанци
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