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ИЗВЕСТУВАЊЕ
за аспектите кои треба да бидат исполнети за остварување на правото на директни
плаќања
Пред почетокот на реализација на Програмата за финансиска поддршка во
земјоделството

за

2014

година,

Агенцијата

за

финансиска

поддршка

во

земјоделството и руралниот развој укажува за аспектите кои треба да бидат
исполнети од страна на земјоделските стопанства за да можат да го остварат правото
на директни плаќања:
1. Барањето за директни плаќања треба да се поднесе во подрачната единица на
Министерството за земјоделство, шумарство
регистрирано земјоделското стопанство.

и водостопанство

каде што

е

2. Барањето се поднесува по електронски пат. Еден примерок од барањето останува во
подрачната единица а еден примерок задолжително задржува барателот.
3. Рокот за поднесување на барањето започнува на 16 март 2014 година и завршува на 31
мај 2014 година. Поднесените барања веднаш влегуваат во процесот на пропишаните
контроли.
4. Во барањето се внесуваат точни и валидни податоци.
5. Посебно внимание да се обрне на бројот на трансакциската сметка кој барателот
го упишува во барањето. Одобрената финансиска поддршка може да се исплати
само на валидна трансакциска сметка која кореспондира со ЕМБГ/ЕДБ на
барателот.
6. Спроведување на мерките за директни плаќања по површина се врши врз основа на
барања кои треба да содржат податоци за површината на катастарските парцели
евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства најдоцна до 15
март 2014 година. Максималната дозволена површина на катастарските парцели за
кои се поднесува барање дополнително е ограничена со површината евидентирана
во Системот за идентификација на земјишните парцели со утврдена употреба на
земјоделско земјиште на земјоделското стопанство со состојба на 15 март 2014 година.
Затоа, доколку има промена во земјоделските површини, односно барателот ја
зголемил вкупната обработлива површина задолжително да изврши ажурирање
на

промените во податоците во земјоделското стопанство во Единствениот

регистар на земјоделски стопанства во подрачните единици на Министерството
не подоцна од овој датум. За упишаните површини по 15 март нема да може да се
поднесе барање за директни плаќања за 2014 година.
7. Спроведување на мерките на директните плаќања во поглед на утврдување на
бројната состојба на говеда, овци, кози и презимени пчелни семејства се вршат врз
основа на податоци од Регистарот за идентификација и регистрација на домашни
животни на денот на поднесување на барањето. Затоа, доколку барателот има
промена на бројната состојба на животните, задолжително да изврши проверка и
ажурирање на податоците со ветеринарното друштво со кое има склучено
договор пред поднесување на барањето. За упишаните животни по денот на

поднесување на барањето нема да може да се поднесе барање за директни
плаќања за 2014 година.
8. За да користи директни плаќања, барателот мора да ги има подмирено сите
финансиски обврски кон:
-

Министерството,
Агенцијата,

-

Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта за користење на пасишта во
државна сопственост заклучно со 2013 година,

-

Водните заедници и водостопанските претпријатија за воден надомест заклучно
со 2013 година.

9. За да користи директни плаќања, барателот мора да ги исполнува барањата
пропишани во Листата на посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и
заштита на животната средина. Нивното неисполнување може да доведе до
намалување или укинување на износот за директни плаќања.
За сите подетални информации да се контактираат вработените во подрачните
единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.
Листата на посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на
животната средина (Службен весник на Република Македонија бр. 43/2013) како и
други корисни информации може да ги најдете на следната веб страница:
www.ipardpa.gov.mk → Директни плаќања 2014.

