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ЗА ПРОЕКТОТ 

Проектот „Каде почнуваат, а каде завршуваат парите за субвенции“ врши надгледување 

на директни плаќања од програмата донесена со одлука на Владата на Република Македонија за 

финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година. Проектот „Каде почнуваат, а каде 

завршуваат парите за субвенции“ е поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество, 

спроведуван од Фондацијата Отворено општество - Македонија (ФООМ). Овој проект со 

времетраење од 10 месеци го имплементира Здружението Рурална коалиција – Скопје и 

партнерските здруженија. Висината на грантот за овој проект е 28 880 американски долари. 

Анализите добиени од надгледувањето на објавените исплати за субвенции за 2012 година и 

субвенциите објавени за тутун од реколтата 2012 ќе послужат за понатамошните дебати за тоа 

колку е директната и дополнителната финансиската поддршка во земјоделството за секоја од 

подмерките. Резултатите кои се дел од овој извештај ќе се презентираат пред засегнатите 

страни, како пред земјоделците, така и пред граѓаните кои го полнат буџетот на Република 

Македонија и треба да знаат за каква финансиска поддршка во земјоделството се трошат 

буџетските пари. Ќе се одржат осум јавни дебати (по една во секој плански регион), а 

извештајот ќе им биде поделен на присутните, но ќе биде испратен и до релевантните 

институции во Македонија при што ќе може да им користи за нивните понатамошни 

согледувања на финансиската поддршка во земјоделството, но и при нивните анализи. Со оглед 

на почетокот на проектот од септември 2013 и неопходните подготовки за надгледување на веб 

страницата на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството, би требало објавените 

исплати да се целосни според планираниот буџет, бидејќи крајниот рок според законската 

обврска за исплата на субвенциите е јуни 2013 година. 
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ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ кои важат и денес 

Уште договорот од 1957, потпишан во Рим, од Германија, Франција, Италија, Белгија, 

Луксембург и Холандија како Европска економска заедница (ЕЕЗ), содржи одредби за 

земјоделството. Во договорот се поставени само цели на заедничка земјоделска политика (член 

39) и изјави дека земјоделството е вклучено во заедничкиот пазар. Целите кои се поставени во 

договорот од Рим се: 

 Зголемување на продуктивноста во земјоделството преку промоција на техничкиот 

напредок, додека се обезбеди рационален развој на земјоделското производство и 

оптимална употреба на учесниците во производството, особено работната сила; 

 Обезбедување на поволен животен стандард на земјоделската популација, посебно за 

зголемување на примањата на лицата ангажирани во земјоделството; 

 Стабилизација на пазарот; 

 Безбедност во снабдувањето и  

 Обезбедување на потрошувачите дека ќе бидат снабдувани по прифатливи цени. 

Покрај претходно дефинираните пет долгорочни цели, во 1962 година се поставуваат и 

трите основни принципи на кои се темели Заедничката земјоделска политика (ЗЗП) или 

Common Agriculture Policy (CAP): 
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Единствен пазар, кој има две значења:  
 

 примена (за земјоделските производи) на правилата за слободно движење на стоката 

помеѓу земјите-членки; 

 воспоставување на заеднички цени и поддршка, без разлика каде е седиштето на 

економскиот субјект. 

 Правилната примена на овој принцип бара заедничко регулирање на цените, исплата на 

поддршката и правилна конкуренција, хармонизирани прописи за здравствено осигурување и 

административни процедури, како и заедничка трговска политика; 

1. Приоритет на Унијата 

Овој принцип обезбедува активности на две нивоа: 

 давање на приоритетн а земјоделските производи од ЕУ во однос на увезените 

производи; 

 заштита на внатрешниот пазар од нарушување коешто може да биде предизвикано 

од неконтролиран увоз на земјоделските производи со ниски цени, како и 

нарушување на глобалниот пазар. 

Главната цел на овој принцип е да се заштити производството во рамките на Унијата од 

загрозување на увозот од трети земји. 
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2. Финансиска солидарност 

Трошоците кои произлегуваат од примената на заедничката земјоделска политика мора да се 

поделат помеѓу сите земји-членки, без оглед на нивните национални интереси. 

 

 

Денес, во буџетот на Европската Унија, делот од Заедничката земјоделска политика 2014 – 

2020 зафаќа 40% од вкупниот буџет на ЕУ. Треба да се нагласи дека ова е голем процент, но 

единствен заеднички буџет што го имаат сите земји-членки е токму буџетот за земјоделство и 

рурален развој. Секоја земја членка си има свој посебен буџет, како на пример за здравство, за 

образование, одбрана и други ресори. 

  

Земји-членки на ЕУ Земји основачи на ЕЕЗ 
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МАКЕДОНИЈА 

Што подразбираме под поимот субвенции 

Субвенциja е форма на финансиска помош која државата им ја дава на институциите и 

бизнисмените за стимулирање на производството, стандарди за заштита на населението и тоа со 

одредена цел. Извор на финансирањето е буџетот, со намена за грантови, премии за цени кои се 

од јавен интерес, премии за извоз, премии за развој, даночни бенефиции, ослободување од 

плаќањето на јавни давачки, придонеси, царини и сл. Субвенциите се еден вид инструмент на 

економската и социјална политика. 

Откако Македонија станува членка во Светската трговска организација (СТО) во 2003 

(World Trade Organization WTO), и со завршувањето на процесот за приватизација кој се 

обележува со затворањето на Агенцијата за приватизација во 2004, се означи крајот на 

приватизацијата и целокупниот државен имот беше приватизиран, по што се создадоа услови 

преку директни и дополнителни плаќања (субвенции) да се поддржи земјоделството и 

руралниот развој во Македонија. 

На 11 јуни 2007 година, Собранието на Република Македонија го усвои Законот за 

основање Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој, со цел 

поуспешна реализација на мерките на земјоделската политика и политиката на рурален развој 

во Република Македонија. Со тоа се овозможи ефикасно управување со финансиските средства 

како од буџетот на Република Македонија, така и со средствата од претпристапната помош од 

Европска Унија наменети за руралниот развој. Со објавување на одлуката (19.12.2009 година) 

на Европската комисија се пренесе правото на Република Македонија за управување на 
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средствата од Инструментот за претпристапна помош на Европската Унија во областа на 

руралниот развој (ИПАРД). 

1. ЗАКОНСКА ОБВРСКА 

Владата на Република Македонија, врз основа на член 28 од Законот за извршување на 

буџетот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ - во зависност 

од буџетската годината се објавува и годината), Законот за земјоделство и рурален развој 

(„Службен весник на Република Македонија бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013, и 

106/2013), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи (Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 24/2006, 88/2008, 31/2010, 36/2011, 53/2011, 93/2013, 99/2013 и 164/2013), член 

12 од Законот за вино (Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 53/2011, 6/2012, 

23/2013 и 106/2013), член 53 од Законот за сточарство („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 7/2008, 116/2010, 23/2013) и член 9 став (1) од Законот за органско земјоделско 

производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/2009 и 53/2011).  

Според законската обврска на овие пет закони, како законска обврска Владата на 

Република Македонија донесува 

2. ПРЕГЛЕД НА БУЏЕТ ПО ГОДИНИ 

Од табелата подолу може да се види прегледот на донесените буџети од Владата на РМ по 

години од 2010 до 2014, кои се објавуваат на почетокот на секоја календарска година. Видливо 

е дека најмногу пари за директни и дополнителни плаќања по трите мерки се планирани во 2012 

година. Потоа, за 2013 и 2014 година се бележи намалување на финансиска поддршка за 
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директните и дополнителните плаќања. Земен е прегледот за овие години бидејќи оттогаш сите 

одлуки на Владата на РМ објавени во Службен весник јавно се објавуваат и на веб-страницата 

на Агенција за финансиска поддршка, па така може да се следат. 

 

Бр. на 

мерка 

 
Вкупен износ на мерката во денари, по години: 

Мерки за поддршка на 

земјоделски стопанства 
2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Директни плаќања за 

растително производство 
2.937.000.000 3.634.750.000 3.492.500.000 3.564.900.000 3.156.980260 

2 
Директни плаќања за 

сточарско производство 
1.733.100.000 2.032.750.000 2.336.500.000 2.205.600.000 2.000.000.000 

3 

 

Директни плаќања за 

органско земјоделско 

производство 

70.800.000 111.000.000 130.000.000 67.000.000 88.000.000 

 Вкупно денари 4.740.900.000 5.777.500.000 5.959.000.000 5.837.500.000 5.244.980.260 

 Вкупно евра 77.087.804 93.943.089 96.894.308 94.918.699 85.284.231 
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Директните плаќања или субвенции во земјоделството се исплаќаат според следниве 

усвоени закони: 

1. Закон за земјоделство и рурален развој 

2. Закон за тутун и тутунски производи 

3. Закон за вино 

4. Закон за сточарство 

5. Закон за органско земјоделско производство 

Според Законот за земјоделство и рурален развој објавен во Службен весник на РМ 

бр.49/10 од 12.04.2010, во глава V ПОЛИТИКА НА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, Исплата на 

директни плаќања стои: 

„Член 61 

(1) Исплатата на директните плаќања не може да се изврши пред да се утврди дека корисникот ги 

исполнува условите за доделување на директни плаќања. 

(2) Исплатите се вршат директно на земјоделските стопанства, во тековната календарска година, 

или во случај на недостаток на финансиски средства или поради продолжено траење на 

административните постапки од објективни причини, најдоцна до 30 јуни следната 

календарска година. 

(3) Агенцијата е должна да го извести земјоделското стопанство за извршената исплата најдоцна 

еден месец по завршување на роковите за реализација на исплатите од ставот (2) на овој 

член.“ 
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Од членот 61 став (2) многу јасно се гледа дека законската обврска за исплата на директните 

плаќања (субвенции) се во тековната календарска година, со исклучок во двата случаја кои се веќе 

спомнати во членот 61. 

3. ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПАЗАРЕН ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ (ЗПИС) 

Согласно Законот за земјоделство и рурален развој, ЗПИС е интегриран информативен 

систем на податоци којшто треба да обезбеди прибирање и обработка на податоци за 

земјоделскиот сектор, координација и одржливост во размената на податоците со други 

релевантни институции, како и дисеминација на податоците до крајните корисници. Тој е 

наменет за поддршка на изготвувањето анализи за поставување, спроведување, контрола и 

следење на ефектите од земјоделската политика и политика за рурален развој. 

Воспоставувањето на ЗПИС е еден од најзначајните приоритети во процесот на интегрирањево 

Европската Унија (ЕУ). 

Пошироките цели на земјоделскиот пазарен информативен систем се: 

 постојано следење на пазарите на земјоделско-прехранбени производи преку евиденција 

и обработка на тргуваните цени и количини и 

 обезбедување транспарентен преглед на движење на земјоделските пазари. 
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Со ваквите навремени и релевантни пазарни податоци се овозможува зајакнување на 

положбата на националниот агро - прехранбен сектор на домашниот и странските пазари и се 

обезбедува поддршка на анализите во донесувањето одлуки во формулирањето на 

земјоделската политика. 

Податоците се прибираат од страна на дел од вработените во подрачните единици на 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и директно од правните лица 

вклучени во системот. Прибирањето на податоците за цените се врши од селектираните 2 

пазара на големо за градинарски производи, 6 пазари на мало за градинарски производи, 6 

добиточни пазари, 7 мелници за жито, 6 кланици, 10 преработувачи и откупувачи на овошје и 

зеленчук и 8 снабдувачи со земјоделски инпути. Во прибирањето на податоците за цените се 

вклучени 30 градинарски производи, 29 овошни производи, 6 вида на добиток, 4 житни 

производи и 15 инпути. 

Во земјите-членки на ЕУ, пазарните податоци околу движењето на цените во 

земјоделството се доставуваат до Европската комисија во вид на редовни извештаи кои се 

потребни за формулирање на Заедничката земјоделска политика (ЗЗП) и следење на состојбите 

на пазарот, особено од аспект на покренување на инструментите за интервенција и регулирање 

на пазарите (субвенции, интервентен откуп, поддршка за складирање и слично). 

ЗПИС е од особено значење за земјоделските производители, нивните организации, 

преработувачи, снабдувачи со репроматеријалите, опрема и механизација, деловните субјекти 

за зголемување на нивната конкурентност на пазарите со храна и намалување на неизвесноста и 

предвидување на ризикот при донесувањето правилни одлуки во делот на маркетинг и 

планирањето на производството. 
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4. МРЕЖА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОДАТОЦИ НА ФАРМА (FADN 

– FARM ACCOUNTANCY DATA NETWORK) 

Мрежата за сметководствени податоци на фарма е создадена уште 1965 година и 

претставува анкетно истражување што ги опфаќа сите земји-членки на ЕУ. Секоја година се 

собираат сметководствени податоци од преку 100 000 земјоделски стопанства во 28 земји-

членки на ЕУ и е базиран врз примена на исти сметководствени принципи за евиденција на 

податоците од земјоделските стопанства на земјите-членки во ЕУ. 

Целта на ФАДН е дефинирана како сеопфатен инструмент за прибирање на 

сметководствени податоци потребни за: 

1. Годишно одредување на приходите на земјоделските стопанства вклучени во 

примерокот; 

2. Деловна (бизнис) анализа на земјоделските стопанства; 

3. Проценка на влијанието на Заедничка земјоделска политика (ЗЗП) на ЕУ (САР). 

Податоците за ФАДН се собираат од повеќе извори преку обрасци за водење на 

сметководствена евиденција на фарма, фактури, изводи и сл., и сето тоа се систематизира преку 

прашалник за доход на фарма. Прашалникот е основа на процедурата за прибирање податоци за 

ФАДН и се пополнува за секое земјоделско стопанство – учесник во примерокот, со помош на 

обучени анкетари. 



 16 

 

Функционирањето на ФАДН во Република Македонија е регулирано со закон, во рамките 

на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Формирано е одделение за 

ФАДН кое функционира како Агенција за врски со ФАДН во Брисел. 

Воспоставувањето на мрежата за сметководствени податоци на фарма (ФАДН) во 

Македонија, според годишната програма и стратешките планови за работа на Агенцијата за 

поттикнување и развој на земјоделството (АПРЗ) е во функција и поддршка на стратешките 

приоритети на Владата на РМ за интеграција во Европска Унија. Програмата се работи на 600 

фарми со прибирање, внос и обработка на податоците. 

Во Нацрт-стратешкиот план на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството во 

Македонија (АПРЗМ) 2014 – 2016 година е и системот за мониторинг на фарма (ФАДН). 

Наведено е дека програмата е во функција на приоритетите на Владата на Република 

Македонија (ВРМ) каде што е ставено и воспоставувањето на мрежата за сметководствени 

податоци на фарма (ФАДН), но веднаш е ставена и забелешката:  

„Со оглед дека во Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на ВРМ во 2014 

година, во делот приоритетни цели направена е терминолошка промена и истото треба да се 

изрази и во Нацрт верзија на стратешки план АПРЗМ. Со оглед дека со одлука на ВРМ за 2014 

година „Воспоставување на мрежа на сметководствени податоци за фарма-ФАДН“ не е 

утврдена како приоритетна цел, истото треба да се изостави.“ 
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5. ЗОШТО ПЗИС И ФАДН? 

Овие две законски решенија, а под директна надлежност на Министерството за 

земјоделство и на Владата на РМ се важни алатки при носењето и креирањето на програми за 

развој на земјоделството и руралниот развој. Преку ЗПИС се следат движењето на цените на 

пазарите, а преку ФАДН се следи цената на чинење на земјоделските производи на ниво на 

фарма или колку го чини земјоделецот еден производ. Затоа, преку анализа и следење на овие 

алатки може да се носат одлуки за директните и дополнителните плаќања, како и преземање на 

интервентни откупи преку директни одлуки на Владата на РМ, согласно Законот за 

земјоделство и рурален развој. 

Земјоделскиот пазарен информативен систем (ЗПИС) делува како посебно одделение во 

состав на Министерството за земјоделство, преку кои на дневна основа се следат цените на 

пазарите на големо, но и цените на пазарите на мало. Преку хиерархиска поставеност во самото 

министерство, министерот добива релевантни податоци како се движат цените по одредени 

култури и производи, а на состаноци на Владата на РМ тој ги известува министрите и 

премиерот за движењето на цените. Во овој случај, преку ЗПИС, Владата точно знае за 

движењето на цените на пазарите и како колективен орган Владата планира политики и 

стратегии како цените се рефлектираат на земјоделците преку пазарите на големо и како се 

одразуваат цените преку пазарите на мало директно на граѓаните. 

Мрежата за сметководствени податоци на фарма (ФАДН) преку одбрани фарми кои 

произведуваат градинарски, овошни, поледелски, лозови и други култури потребни за добивање 

на соодветни резултати за цените на чинење на производот, односно колку навистина го чини 

земјоделецот да го произведе дадениот производ. Агенцијата за поттикнување и развој на 
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земјоделство (АПРЗ) е таа којашто ги следи производните цени, преку свои обучени агенти. 

АПРЗ е формирана директно со одлука на Владата на РМ и релевантните информации се 

презентираат на владини седници каде што сите министри и премиерот се добро информирани 

за производот произведен директно на фарма колку го чини земјоделецот во поедини региони и 

на ниво на целата држава. 

Само преку овие две алатки регулирани со закон, Владата на РМ презема чекори за 

стабилизирање на цените на пазарот, при што им стојат на располагање субвенционирањето 

директно на земјоделецот преку директни (општи) плаќања, дополнителни плаќања или 

субвенционирање преку програмата за рурален развој. Во исто време, Владата на РМ може 

директно да интервенира на пазарот на цените на мало, доколку се увиди дека цените одат 

многу високо и граѓаните се соочуваат со неможност да купуваат производи за секојдневна 

исхрана. Владата тоа го прави преку регулирање на пазарот од стокови резерви, сè со цел да се 

зголеми понудата на пазарот, а цените да паднат. Преку ваквите пазарни механизми кои се во 

согласност со законот, но и со принципите на пазарната економија, Владата го одржува 

земјоделското производство во случај на лоши години по одредени производи, но во исто време 

ја одржува и социјалната рамнотежа граѓаните да можат да купат храна по достапни цени. 

 



 

 19 

 
цена во која земјоделецот остварува приход, а граѓаните можат да платат за цената на храната. 

пазарна цена која е пониска од производната и земјоделците остваруваат загуба и тука Владата треба да 

интервенира преку дополнителни директни плаќања. 

пазарна цена која граѓаните не можат да ја плата и Владата треба да интервенира преку стокови резерви. 

При споредба на податоците од ФАДН од приказот, може да се види колкава е 

производната цена, но исто и преку ЗПИС се знае колкава е пазарната цена по која што 

земјоделецот го продава производот. Од цените на пазарите на големо точно се знае по 

одредена култура дали земјоделецот остварува добивка и колкава е добивката или дали 

земјоделецот прави загуба и колкава е загубата. Доколку земјоделецот прави загуба и 

продажната цена е помала од производната цена, тогаш Владата има можност преку 

дополнителни плаќања да ги покрие загубите на земјоделецот, во спротивно ќе се соочиме со 

постојано опаѓање на земјоделското производство и намалување на бројот на земјоделците. 

Доколку пак цената на пазарите на мало отиде превисоко и го доведува потрошувачот да не 

може да купи одреден производ кој со високата цена знатно влијае на домашниот буџет, тогаш 

Владата преку стокови резерви интервенира на пазарот. Пример беше случајот кога маслото за 

ЗПИС 

ФАДН 
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јадење достигна цена од близу 100,00 денари и Владата мораше да интервенира преку стокови 

резерви за да се стабилизира пазарот. 

Од сето погоре кажано се гледа дека улогата на Владата во пазарната економија е огромна 

и со ова се докажува дека субвенциите се пазарен инструмент со законска можност во рацете на 

премиерот и Владата на РМ. 

НАДГЛЕДУВАЊЕ НА ДИРЕКТНИ И 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПЛАЌАЊА ЗА 2012 ГОДИНА 

Периодот на надгледување се одвиваше од ноември 2013до февруари 2014 година. Во овој 

период, од согледувањето на добиените резултати имаме изработено неколку анализи. Овие 

анализи ќе треба да ни послужат за понатамошните разговори и дебати. Досега јавноста 

најчесто беше известувана за висината набуџетот за финансиска поддршка (кој по дефиниција 

значи планирано, а не и реализирано) или најчесто информацијата се добива преку изјавите на 

ресорното министерство или министерот за финансии во медиумите дека тутунарите, лозарите, 

земјоделците и сл., но не прецизно колку вкупно се исплатени, одредени по подмерки. 

Значајно е да се спомне дека единствена релевантна институција која 2007 година 

основана со закон е Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, 

а во 2009 година добива и акредитација од Брисел за да може да врши исплата на финансиски 

средства од ИПАРД компонентата. Токму таа е вистинската институција која треба да ја 

извести јавноста колку пари се исплатени по секоја мерка и подмерка. 
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Во табелата се дадени мерките за поддршка на доход на земјоделски стопанства објавени 

во Сл. весник на РМ бр. 22 од 13.02.2012 година и објавената исплата на веб-страницата на 

платежната агенција до  28 февруари 2014 год. 

Број на 

мерка 

Мерки за поддршка на доход на 

земјоделски стопанства за 2012 година 
Вкупен износ по мерка 

Објавени исплати на веб-

страница на платежна 

агенција до 28.02.2014 

1 Директни плаќања за растително производство 3.492.500.000 2.749.235.725 

2 Директни плаќања за сточарско производство 2.336.500.000 1.490.481.480 

3 
Директни плаќања за органско земјоделско 

производство 
130.000.000 18.778.728 

ВКУПНО 5.959.000.000 4.258.495.933 
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1- ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА ЗА РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 
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1.1 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за поледелски култури 0 

1.2 - Дополнителни директни плаќања за подмерка 1,1 за одгледување на ориз, сончоглед и фуражни     

  култури 26.362.533 

1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1,1 за засеани површини со житни култури со     

  сертифициран семенски материјал 56.251.493 

1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за градинарско производство на отворено и  

 во пластеници 144.630.128 

1.5 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1,4 за производство под контролирани услови на домати,  

 пиперки, краставици и резено цвеќе 11.770.191 

1.6 - Дополнителни директни плаќањаод подмерка 1,4 за градинарски култури продадени во преработувачки  

  капацитети 44.295.765 

1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лазови насади 504.216.766 

1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни насади 175.554.109 

1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во преработувачки капацитети 17.229.333 

1.10 - Директни плаќања за произведен и продаден ориентален ароматичен и полуориентален суров тутун од 

реколта 2011 година 0 

1.11- Директни плаќања за произведен и продаден суров тутун од реколта 20121 1.589.329.550 

1.11- Директни плаќања за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни 

индустриски (освен тутун) и градинарски култури 6.173.169 

1.12 - Директни плаќања за производство на домашен лозов калем и овошен саден материјал 23.722.075 

1.13 - Директни плаќања за подигање на нови лозови насади 20.675.769 

1.14 - Директни плаќања за подигање на нови овошни насади 125.712.398 

1.15 - Директни плаќања за произведено и продадено винско грозје во регистрирани капацитети за  

 производство на вино во Република Македонија 

1.16 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1,1 за оризова арпа продадена на регистрирани  

откупувачи 

3.249.506 

62.940 

                                                           
1 Се однесува на подмерка 1.11 – Директни плаќања за произведен и продаден суров тутун од реколта 2012 година според Програма за 

финансиска поддршка од 2013 година која дополнително е земена за надгледување во овој проект како средства што треба да бидат исплатени 
за реколта 2012 и е различна од подмерка 1.11 објавена во Програма за финансиска поддршка од 2012 година што се гледа и од самите наслови 

на подмерки 
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2 - ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА ЗА СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 
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2.1 - Директни плаќања за обележани грла говеда 368.851.126 

2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерката 2,1 за чување на обележанигрла говеда 1.129.500 

2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 284.863.469 

2.4 - Директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланички капацитет 792.000 

2.5 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2,4 за одгледани и заклани грла говеда во регистриран 
кланичен капацитет за производство на месо 0 

2.6 - Директни плаќања за набавка на високостелни јуници со познато потекло и висок генетски потенцијал 14.190.000 

2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 609.244.470 

2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко\ 14.545.474 

2.9 - Директни плаќања за набавка на машки приплодни грла – оригинали и репродуктори 0 

2.10 -Директни плаќања за обележани грла кози 31.452.765 

2.11- Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко 2.228.153 

2.12 -Директни плаќања за набавка на приплодни машки грла 0 

2.13 - Директни плаќања за грла маторици 6.519.600 

2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани кланични капацитети 72.321.800 

2.15- Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи (назимки и нерези) 3.635.000 

2.16 - Директни плаќања заодгледани и продадени бројлери 8.298.012 

2.17 - Директни плаќања за амортизирани несилкизаклани во регистрирани кланични капацитети 4.943.225 

2.18 - Директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња 0 

2.19 - Директни плаќања за произведени еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди 1.051.068 

2.20 - Директни плаќања по презименопчелно семејство 66.319.350 

2.21 - Директни плаќања за набавка на матици 0 

2.22 - Директни плаќања заподигања на нови површини под медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) 7.186 

2.23 - Директни плаќања за фармерско одгледување на ноеви 

2.24 - Директно плаќања за фармерско производство на полжави 

6.800 

88.002 
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3 - ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА ЗА ОРГАНСКО ЗЕМЈОДДЕЛСКО 

ПРОИЗВОДСТВО 
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3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и мерка 2 сертифицирани како   

 растително и сточарско органско производство и производство во преод 
17.839.269 

3.2 - Директни плаќања за површините наменети за зелено ѓубрење/угар во плодоред 103.836 

3.3 - Директни плаќања за преработка на органски производи и органски производи во преод од  

        домашно потекло (вклучително за доработка ипакување на самоникнати видови со органско потекло) 356.271 

3.4 - Директни плаќања за продажба на органски производи во преод од домашно потекло  361.475 

3.5 - Посебни директни плаќања за стручна контрола и сертификација 105.727 

3.6 - Посебни директни плаќања за анализа на својства на почва и производ кај земјоделски стопанства кои 

имаат извршени агрохемиски, педолошки или анализи на остатоци од пестициди, тешки метали и др. 

материи во 2012 година 
12.150 
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ИСПЛАТА ПО ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ 

Подрачна 

Единица 
Мерка/Подмерка 

Износ 

(ден.) 

АЛАЈАНС УАН 
1.11 - Директни плаќања за произведен и продаден суров тутун од реколта 

2012 
395.603.475 

АЛАЈАНС УАН вкупно 395.603.475 

БЕРОВО 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
122.907  

БЕРОВО 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
11.530.008 

БЕРОВО 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
11.763.174 

БЕРОВО 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 
595.205 

БЕРОВО 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 4.619.630 

БЕРОВО 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 9.227.120  

БЕРОВО 
2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за чување на 

обележани грла говеда 
34.500 

БЕРОВО 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 8.411.008 

БЕРОВО 
2.4 -Директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда во регистриран 

кланичен капацитет 
51.525 

БЕРОВО 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 30.091.030 

БЕРОВО 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 341.664 

БЕРОВО 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 1.531.455 

БЕРОВО 2.11 - Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко 26.386 

БЕРОВО 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 111.600  
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БЕРОВО 
2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 
5.842.000 

БЕРОВО 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 1.402.770 

БЕРОВО 
2.22 - Директни плаќања за подигање на нови површини под медоносна 

флора (фацелија, еводија и багрем) 1.110 

БЕРОВО 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

332.769 

БЕРОВО вкупно 86.035.861  

БИТОЛА 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
4.446.877  

БИТОЛА 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
33.990.030  

БИТОЛА 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
13.351.439  

БИТОЛА 
1.6 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски 

култури продадени во преработувачки капацитети 
10.364.677  

БИТОЛА 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
2.915.954  

БИТОЛА 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
5.700.011  

БИТОЛА 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 
439.624 

БИТОЛА 

1.11 - Директни плаќања за производство на домашен сертифициран 

семенски материјал за житни, индустриски (освен тутун) и градинарски 

култури 

334.570  

БИТОЛА 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 2.793.069  

БИТОЛА 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 49.306.992  

БИТОЛА 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 91.714.893  
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БИТОЛА 
2.4 - Директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда во регистриран 

кланичен капацитет 
378.975  

БИТОЛА 
2.6 - Директни плаќања за набавка на високостелни јуници со познато 

потекло и висок генетски потенцијал 
8.390.000  

БИТОЛА 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 37.616.075  

БИТОЛА 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 685.676  

БИТОЛА 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 929.640 

БИТОЛА 2.11 - Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко 26.258 

БИТОЛА 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 33.300 

БИТОЛА 
2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 
2.301.000 

БИТОЛА 
2.15 - Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи (назимки и 

нерези) 225.000 

БИТОЛА 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 2.148.930 

БИТОЛА 2.24 - Директни плаќања за фармерско производство на полжави 25.002 

БИТОЛА 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

310.320 

БИТОЛА 3.5 - Посебни директни плаќања за стручна контрола и сертификација 9.600 

БИТОЛА вкупно 268.437.912 

ВАЛАНДОВО 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
7.489 

ВАЛАНДОВО 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
7.305.791 

ВАЛАНДОВО 
1.6 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски 

култури продадени во преработувачки капацитети 
1.223.978 

ВАЛАНДОВО 1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 23.559.059 
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насади 

ВАЛАНДОВО 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
4.801.041 

ВАЛАНДОВО 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 
12.320 

ВАЛАНДОВО 
1.12 - Директни плаќања за производство на домашен лозов калем и овошен 

саден материјал 
214.500 

ВАЛАНДОВО 1.13 - Директни плаќања за подигање на нови лозови насади 631.238 

ВАЛАНДОВО 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 6.215.470 

ВАЛАНДОВО 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 3.574.760 

ВАЛАНДОВО 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 164.664 

ВАЛАНДОВО 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 2.256.185 

ВАЛАНДОВО 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 232.470 

ВАЛАНДОВО 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 1.062.900 

ВАЛАНДОВО 2.11 - Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко 198.427 

ВАЛАНДОВО 
2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 
547.000 

ВАЛАНДОВО 
2.17 - Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани 

кланични капацитети 
474.500 

ВАЛАНДОВО 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 21.000 

ВАЛАНДОВО 
1.15 - Директни плаќања за произведено и продадено винско грозје во 

регистрирани капацитети за производство на вино во Република Македонија 
36.180 

ВАЛАНДОВО вкупно 52.538.972 

ВЕЛЕС 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
918.640 

ВЕЛЕС 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
5.535.113 
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ВЕЛЕС 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
6.660.711 

ВЕЛЕС 
1.5 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за производство под 

контролирани услови на домати, пиперки, краставици и резено цвеќе 
1.252.260 

ВЕЛЕС 
1.6 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски 

култури продадени во преработувачки капацитети 
10.334 

ВЕЛЕС 
1.7- Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
25.267.102 

ВЕЛЕС 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
6.367.597 

ВЕЛЕС 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 
582.236  

ВЕЛЕС 1.13 - Директни плаќања за подигање на нови лозови насади 728.566 

ВЕЛЕС 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 5.917.063 

ВЕЛЕС 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 12.234.264 

ВЕЛЕС 
2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за чување на 

обележани грла говеда 
305.625 

ВЕЛЕС 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 3.822.525 

ВЕЛЕС 
2.4 - Директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда во регистриран 

кланичен капацитет 
144.000 

ВЕЛЕС 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 32.478.890 

ВЕЛЕС 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 2.158.591 

ВЕЛЕС 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 1.268.745 

ВЕЛЕС 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 1.154.700 

ВЕЛЕС 
2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 
21.758.500 

ВЕЛЕС 
2.15 - Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи (назимки и 

нерези) 375.000 
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ВЕЛЕС 2.16 - Директни плаќања за одгледани и продадени бројлери 4.531.632 

ВЕЛЕС 
2.17 - Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани 

кланични капацитети 
1.793.825 

ВЕЛЕС 
2.19 - Директни плаќања за произведени еднодневни женски пилиња од 

јајценосни хибриди 
1.051.068 

ВЕЛЕС 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 3.193.980 

ВЕЛЕС 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

4.426.438  

ВЕЛЕС 
3.2 - Директни плаќања за површини наменети за зелено ѓубрење/угар во 

плодоред 
3.203 

ВЕЛЕС 

3.3 - Директни плаќања за преработка на органски производи и органски 

производи во преод од домашно потекло (вклучително за доработка и 

пакување на самоникнати видови со органско потекло) 
150.000  

ВЕЛЕС 
3.4 - Директни плаќања за продажба на органски производи и органски 

производи во преод од домашно потекло 
150.000  

ВЕЛЕС 3.5 - Посебни директни плаќања за стручна контрола и сертификација 24.233  

ВЕЛЕС вкупно 144.264.841  

ВИНИЦА 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
470.593 

ВИНИЦА 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
150.040 

ВИНИЦА 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
921.249 

ВИНИЦА 
1.6 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски 

култури продадени во преработувачки капацитети 
99.848 

ВИНИЦА 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
2.936.432  

ВИНИЦА 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
1.142.857  
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ВИНИЦА 1.13 - Директни плаќања за подигање на нови лозови насади 32.200  

ВИНИЦА 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 568.265 

ВИНИЦА 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 3.477.950 

ВИНИЦА 
2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за чување на 

обележани грла говеда 
34.500 

ВИНИЦА 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 126.981 

ВИНИЦА 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 6.347.175 

ВИНИЦА 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 354.925 

ВИНИЦА 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 1.242.180 

ВИНИЦА 2.11 - Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко 234.971 

ВИНИЦА 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 150.300 

ВИНИЦА 
2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 
5.232.000 

ВИНИЦА 
2.15 - Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи (назимки и 

нерези) 1.275.000 

ВИНИЦА 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 1.218.570 

ВИНИЦА 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

110.640 

ВИНИЦА вкупно 26.126.676 

ГАЗИ БАБА 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
719.316 

ГАЗИ БАБА 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
1.235.972  

ГАЗИ БАБА 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
3.169.272  
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ГАЗИ БАБА 
1.7- Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
4.181.050  

ГАЗИ БАБА 
1.8- Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
1.655.720 

ГАЗИ БАБА 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 
31.400 

ГАЗИ БАБА 

1.11 - Директни плаќања за производство на домашен сертифициран 

семенски материјал за житни, индустриски (освен тутун) и градинарски 

култури 

1.333.646 

ГАЗИ БАБА 1.13 - Директни плаќања за подигање на нови лозови насади 1.012.294 

ГАЗИ БАБА 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 952.142 

ГАЗИ БАБА 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 11.993.660 

ГАЗИ БАБА 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 9.802.517 

ГАЗИ БАБА 
2.4 - Директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда во регистриран 

кланичен капацитет 
4.500 

ГАЗИ БАБА 
2.6 - Директни плаќања за набавка на високостелни јуници со познато 

потекло и висок генетски потенцијал 
80.000 

ГАЗИ БАБА 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 11.713.600 

ГАЗИ БАБА 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 100.327 

ГАЗИ БАБА 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 320.865  

ГАЗИ БАБА 2.11 - Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко 120.670 

ГАЗИ БАБА 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 172.800 

ГАЗИ БАБА 
2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 
2.284.000 

ГАЗИ БАБА 
2.15 - Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи (назимки и 

нерези) 25.000 

ГАЗИ БАБА 2.16 - Директни плаќања за одгледани и продадени бројлери 2.977.320 
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ГАЗИ БАБА 
2.17 - Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани 

кланични капацитети 
87.175 

ГАЗИ БАБА 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 1.774.950 

ГАЗИ БАБА 
2.22 - Директни плаќања за подигање на нови површини под медоносна 

флора (фацелија, еводија и багрем) 550 

ГАЗИ БАБА 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

54.540 

ГАЗИ БАБА 

3.6 - Посебни директни плаќања за анализа на својства на почва и производ 

кај земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски, педолошки или 

анализи на остатоци од пестициди, тешки метали и др. материи во 2012 

година 

3.150 

ГАЗИ БАБА вкупно 55.806.436 

ГЕВГЕЛИЈА 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
85.882 

ГЕВГЕЛИЈА 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
10.685.228 

ГЕВГЕЛИЈА 
1.5 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за производство под 

контролирани услови на домати, пиперки, краставици и резено цвеќе 
1.384.623 

ГЕВГЕЛИЈА 
1.6 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски 

култури продадени во преработувачки капацитети 
717.884 

ГЕВГЕЛИЈА 
1.7 -Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
31.530.038 

ГЕВГЕЛИЈА 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
968.279 

ГЕВГЕЛИЈА 1.13 - Директни плаќања за подигање на нови лозови насади 132.176 

ГЕВГЕЛИЈА 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 5.673.635 

ГЕВГЕЛИЈА 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 4.465.580 
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ГЕВГЕЛИЈА 
2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за чување на 

обележани грла говеда 
4.500 

ГЕВГЕЛИЈА 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 10.388.625 

ГЕВГЕЛИЈА 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 11.242.895 

ГЕВГЕЛИЈА 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 1.487.864 

ГЕВГЕЛИЈА 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 877.110 

ГЕВГЕЛИЈА 2.11 - Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко 257.764 

ГЕВГЕЛИЈА 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 3.600 

ГЕВГЕЛИЈА 
2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 
1.309.000 

ГЕВГЕЛИЈА 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 456.600 

ГЕВГЕЛИЈА 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

1.030.830 

ГЕВГЕЛИЈА вкупно 82.702.113 

ГОСТИВАР 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
572.632 

ГОСТИВАР 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
20.924 

ГОСТИВАР 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
197.764 

ГОСТИВАР 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 105.189 

ГОСТИВАР 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 14.316.400 

ГОСТИВАР 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 6.449.573  

ГОСТИВАР 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 40.968.700 

ГОСТИВАР 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 761.700 
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ГОСТИВАР 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 3.010.020 

ГОСТИВАР 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

1.184.940  

ГОСТИВАР вкупно 67.587.842 

ДАЛИЈА 

ТАБАК 

1.11 - Директни плаќања за произведен и продаден суров тутун од реколта 

2012 
10.520.406 

ДАЛИЈА ТАБАК вкупно 10.520.406 

ДЕБАР 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
394.768  

ДЕБАР 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
107.246 

ДЕБАР 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
382.510 

ДЕБАР 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 24.323 

ДЕБАР 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 5.680.500 

ДЕБАР 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 31.871.940 

ДЕБАР 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 371.115 

ДЕБАР 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 712.050 

ДЕБАР 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

227.520 

ДЕБАР вкупно 
 

39.771.972 

ДЕЛЧЕВО 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
303.677 

ДЕЛЧЕВО 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
166.197 
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ДЕЛЧЕВО 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
1.669.163 

ДЕЛЧЕВО 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
29.800 

ДЕЛЧЕВО 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
15.300.152 

ДЕЛЧЕВО 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 
2.707.758 

ДЕЛЧЕВО 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 4.010.786 

ДЕЛЧЕВО 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 10.610.740 

ДЕЛЧЕВО 
2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за чување на 

обележани грла говеда 
100.050 

ДЕЛЧЕВО 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 3.092.311 

ДЕЛЧЕВО 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 10.298.585 

ДЕЛЧЕВО 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 188.778 

ДЕЛЧЕВО 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 1.732.560 

ДЕЛЧЕВО 2.11 - Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко 50.536 

ДЕЛЧЕВО 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 101.700 

ДЕЛЧЕВО 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 1.739.910 

ДЕЛЧЕВО 
2.22 - Директни плаќања за подигање на нови површини под медоносна 

флора (фацелија, еводија и багрем) 828 

ДЕЛЧЕВО 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

98.580 

ДЕЛЧЕВО вкупно 52.202.111 

ДЕМИР ХИСАР 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
157.815 
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ДЕМИР ХИСАР 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
99.050 

ДЕМИР ХИСАР 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
1.273.858 

ДЕМИР ХИСАР 
1.6 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски 

култури продадени во преработувачки капацитети 
958.388 

ДЕМИР ХИСАР 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
83.524 

ДЕМИР ХИСАР 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
180.787 

ДЕМИР ХИСАР 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 
10.030 

ДЕМИР ХИСАР 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 410.000 

ДЕМИР ХИСАР 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 2.936.360 

ДЕМИР ХИСАР 
2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за чување на 

обележани грла говеда 
10.350 

ДЕМИР ХИСАР 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 2.546.170 

ДЕМИР ХИСАР 
2.6 - Директни плаќања за набавка на високостелни јуници со познато 

потекло и висок генетски потенцијал 
160.000 

ДЕМИР ХИСАР 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 4.201.510 

ДЕМИР ХИСАР 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 426.660 

ДЕМИР ХИСАР 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 65.700 

ДЕМИР ХИСАР 2.16 - Директни плаќања за одгледани и продадени бројлери 167.970 

ДЕМИР ХИСАР 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 1.382.520 

ДЕМИР ХИСАР 
2.22 - Директни плаќања за подигање на нови површини под медоносна 

флора (фацелија, еводија и багрем) 3.184 

ДЕМИР ХИСАР 
3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 
62.100 
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и производство во преод 

ДЕМИР ХИСАР вкупно 15.135.976  

КАВАДАРЦИ 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
2.681  

КАВАДАРЦИ 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
171.633  

КАВАДАРЦИ 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
1.236.634 

КАВАДАРЦИ 
1.6 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски 

култури продадени во преработувачки капацитети 
321.698 

КАВАДАРЦИ 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
211.546.324 

КАВАДАРЦИ 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
23.257.635 

КАВАДАРЦИ 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 
599.064 

КАВАДАРЦИ 
1.12 - Директни плаќања за производство на домашен лозов калем и овошен 

саден материјал 
6.816.550 

КАВАДАРЦИ 1.13 - Директни плаќања за подигање на нови лозови насади 10.935.084 

КАВАДАРЦИ 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 33.816.277 

КАВАДАРЦИ 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 3.591.210 

КАВАДАРЦИ 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 166.471 

КАВАДАРЦИ 
2.6 - Директни плаќања за набавка на високостелни јуници со познато 

потекло и висок генетски потенцијал 
200.000 

КАВАДАРЦИ 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 10.855.690  

КАВАДАРЦИ 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 298.270  

КАВАДАРЦИ 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 822.060 

КАВАДАРЦИ 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 72.900 
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КАВАДАРЦИ 
2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 
322.000 

КАВАДАРЦИ 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 4.846.410 

КАВАДАРЦИ 2.23 - Директни плаќања за фармерско одгледување на ноеви 6.800  

КАВАДАРЦИ 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

209.083 

КАВАДАРЦИ 
3.2 - Директни плаќања за површини наменети за зелено ѓубрење/угар во 

плодоред 
17.603 

КАВАДАРЦИ 
1.15 - Директни плаќања за произведено и продадено винско грозје во 

регистрирани капацитети за производство на вино во Република Македонија 
1.743.526 

КАВАДАРЦИ вкупно 311.855.603 

КАРПОШ 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
150.470 

КАРПОШ 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
699.477 

КАРПОШ 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
806.834 

КАРПОШ 
1.6 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски 

култури продадени во преработувачки капацитети 
34.640 

КАРПОШ 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
1.872.158 

КАРПОШ 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
1.308.283 

КАРПОШ 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 
72.070 

КАРПОШ 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 274.054 

КАРПОШ 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 5.471.900 
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КАРПОШ 
2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за чување на 

обележани грла говеда 
83.925 

КАРПОШ 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 916.033 

КАРПОШ 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 5.218.385 

КАРПОШ 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 489.135 

КАРПОШ 2.11 - Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко 2.653 

КАРПОШ 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 36.900 

КАРПОШ 
2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 
832.000 

КАРПОШ 
2.15 - Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи (назимки и 

нерези) 85.000 

КАРПОШ 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 2.974.710 

КАРПОШ вкупно 21.328.627 

КИСЕЛА ВОДА 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
467.793 

КИСЕЛА ВОДА 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
409.033 

КИСЕЛА ВОДА 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
2.135.338 

КИСЕЛА ВОДА 
1.5 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за производство под 

контролирани услови на домати, пиперки, краставици и резено цвеќе 
53.442 

КИСЕЛА ВОДА 
1.6 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски 

култури продадени во преработувачки капацитети 
98.234 

КИСЕЛА ВОДА 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
7.139.659 

КИСЕЛА ВОДА 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
3.525.628 

КИСЕЛА ВОДА 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 
150.001 
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КИСЕЛА ВОДА 
1.12 - Директни плаќања за производство на домашен лозов калем и овошен 

саден материјал 
4.656.000 

КИСЕЛА ВОДА 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 1.145.267 

КИСЕЛА ВОДА 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 9.128.000 

КИСЕЛА ВОДА 
2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за чување на 

обележани грла говеда 
122.400 

КИСЕЛА ВОДА 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 883.280 

КИСЕЛА ВОДА 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 11.501.400 

КИСЕЛА ВОДА 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 80.178 

КИСЕЛА ВОДА 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 922.245 

КИСЕЛА ВОДА 2.11 - Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко 64.803 

КИСЕЛА ВОДА 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 58.500 

КИСЕЛА ВОДА 
2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 
54.000 

КИСЕЛА ВОДА 
2.17 - Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани 

кланични капацитети 
1.100.500 

КИСЕЛА ВОДА 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 3.065.310 

КИСЕЛА ВОДА 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

324.291 

КИСЕЛА ВОДА 
3.4 - Директни плаќања за продажба на органски производи и органски 

производи во преод од домашно потекло 
211.475 

КИСЕЛА ВОДА 
1.15 - Директни плаќања за произведено и продадено винско грозје во 

регистрирани капацитети за производство на вино во Република Македонија 
6.880 

КИСЕЛА ВОДА вкупно 47.303.657 

КИЧЕВО 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
74.915 
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КИЧЕВО 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
26.712 

КИЧЕВО 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
963.650 

КИЧЕВО 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
41.316 

КИЧЕВО 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 15.935 

КИЧЕВО 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 10.847.480 

КИЧЕВО 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 1.932.385 

КИЧЕВО 
2.6 - Директни плаќања за набавка на високостелни јуници со познато 

потекло и висок генетски потенцијал 
480.000 

КИЧЕВО 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 29.360.310 

КИЧЕВО 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 263.780 

КИЧЕВО 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 1.464.105 

КИЧЕВО 2.11 - Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко 49.367 

КИЧЕВО 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 4.500 

КИЧЕВО 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 3.790.590 

КИЧЕВО 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

818.385 

КИЧЕВО вкупно 50.133.430 

КОЧАНИ 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
7.475.641 

КОЧАНИ 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
641.367 

КОЧАНИ 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
4.034.471 



 

 47 

КОЧАНИ 
1.5 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за производство под 

контролирани услови на домати, пиперки, краставици и резено цвеќе 
1.609.740 

КОЧАНИ 
1.6 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски 

култури продадени во преработувачки капацитети 
1.674.714 

КОЧАНИ 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
2.893.236 

КОЧАНИ 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
2.018.158 

КОЧАНИ 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 
68.152 

КОЧАНИ 1.13 - Директни плаќања за подигање на нови лозови насади 700.000 

КОЧАНИ 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 9.326.466 

КОЧАНИ 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 7.787.920 

КОЧАНИ 
2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за чување на 

обележани грла говеда 
46.050 

КОЧАНИ 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 4.923.619 

КОЧАНИ 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 9.098.650 

КОЧАНИ 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 573.861 

КОЧАНИ 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 1.159.620 

КОЧАНИ 2.11 - Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко 183.473 

КОЧАНИ 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 152.100 

КОЧАНИ 
2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 
51.000 

КОЧАНИ 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 1.643.670 

КОЧАНИ 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

175.440 
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КОЧАНИ 
1.16 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за оризова арпа 

продадена на регистрирани откупувачи 
46.237 

КОЧАНИ вкупно 56.283.585 

КРАТОВО 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
59.613 

КРАТОВО 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
130.631 

КРАТОВО 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
2.119.875  

КРАТОВО 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
723.140 

КРАТОВО 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
414.716 

КРАТОВО 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 586.310 

КРАТОВО 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 5.378.240 

КРАТОВО 
2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за чување на 

обележани грла говеда 
17.250 

КРАТОВО 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 181.808 

КРАТОВО 
2.4 - Директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда во регистриран 

кланичен капацитет 
75.000  

КРАТОВО 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 5.352.875 

КРАТОВО 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 8.700 

КРАТОВО 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 1.200.330 

КРАТОВО 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 19.800 

КРАТОВО 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 890.610 

КРАТОВО вкупно 17.158.898 

КРИВА 

ПАЛАНКА 

1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
4.226 
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КРИВА 

ПАЛАНКА 

1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
3.020.364  

КРИВА 

ПАЛАНКА 

1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
18.644 

КРИВА 

ПАЛАНКА 

1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
1.145.924 

КРИВА 

ПАЛАНКА 
1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 401.365 

КРИВА 

ПАЛАНКА 
2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 8.705.480 

КРИВА 

ПАЛАНКА 

2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за чување на 

обележани грла говеда 
5.175 

КРИВА 

ПАЛАНКА 
2.3- Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 816.366 

КРИВА 

ПАЛАНКА 
2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 5.782.195 

КРИВА 

ПАЛАНКА 
2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 8.645 

КРИВА 

ПАЛАНКА 
2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 1.400.910 

КРИВА 

ПАЛАНКА 
2.13 - Директни плаќања по грла маторици 46.800 

КРИВА 

ПАЛАНКА 
2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 2.496.240 

КРИВА 

ПАЛАНКА 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

136.920 

КРИВА ПАЛАНКА вкупно 23.989.254 

КРУШЕВО 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
19.166 



 50 

КРУШЕВО 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
18.077 

КРУШЕВО 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
1.035.789 

КРУШЕВО 
1.6 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски 

култури продадени во преработувачки капацитети 
296.124 

КРУШЕВО 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
28.681 

КРУШЕВО 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
347.971 

КРУШЕВО 2.1- Директни плаќања за обележени грла говеда 2.663.780 

КРУШЕВО 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 639.116 

КРУШЕВО 
2.6 - Директни плаќања за набавка на високостелни јуници со познато 

потекло и висок генетски потенцијал 
160.000 

КРУШЕВО 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 6.450.660 

КРУШЕВО 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 187.380 

КРУШЕВО 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 1.077.510 

КРУШЕВО вкупно 12.924.254 

КУМАНОВО 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
1.681.685 

КУМАНОВО 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
1.967.757 

КУМАНОВО 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
2.997.726  

КУМАНОВО 
1.6- Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски 

култури продадени во преработувачки капацитети 
170.780 

КУМАНОВО 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
2.943.631 

КУМАНОВО 1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 836.638 
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насади 

КУМАНОВО 

1.11 - Директни плаќања за производство на домашен сертифициран 

семенски материјал за житни, индустриски (освен тутун) и градинарски 

култури 

638.822 

КУМАНОВО 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 1.101.800 

КУМАНОВО 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 32.360.020 

КУМАНОВО 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 20.209.374 

КУМАНОВО 
2.6 - Директни плаќања за набавка на високостелни јуници со познато 

потекло и висок генетски потенцијал 
2.640.000 

КУМАНОВО 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 48.885.875 

КУМАНОВО 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 557.914 

КУМАНОВО 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 2.462.385 

КУМАНОВО 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 775.800 

КУМАНОВО 
2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 
1.026.000 

КУМАНОВО 
2.15 - Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи (назимки и 

нерези) 30.000 

КУМАНОВО 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 4.279.410 

КУМАНОВО 2.24 - Директни плаќања за фармерско производство на полжави 18.000 

КУМАНОВО 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

363.000 

КУМАНОВО 
3.2 - Директни плаќања за површини наменети за зелено ѓубрење/угар во 

плодоред 
1.211 

КУМАНОВО вкупно 125.947.828 

МАКЕДОНСКИ 1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 18.657 



 52 

БРОД градинарско производство на отворено и во пластеници 

МАКЕДОНСКИ 

БРОД 

1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
8.855 

МАКЕДОНСКИ 

БРОД 
1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 25.875 

МАКЕДОНСКИ 

БРОД 
2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 2.218.160 

МАКЕДОНСКИ 

БРОД 
2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 274.003 

МАКЕДОНСКИ 

БРОД 
2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 9.333.125 

МАКЕДОНСКИ 

БРОД 
2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 414.662 

МАКЕДОНСКИ 

БРОД 
2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 995.220 

МАКЕДОНСКИ 

БРОД 
2.11 - Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко 24.452 

МАКЕДОНСКИ 

БРОД 
2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 2.268.960 

МАКЕДОНСКИ 

БРОД 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

170.910 

МАКЕДОНСКИ БРОД вкупно 15.752.879 

НЕГОТИНО 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
211.838 

НЕГОТИНО 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
723.099 

НЕГОТИНО 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
3.748.495 

НЕГОТИНО 
1.6 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски 

култури продадени во преработувачки капацитети 
120.742 
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НЕГОТИНО 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
121.783.271 

НЕГОТИНО 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
5.277.215 

НЕГОТИНО 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 
113.478 

НЕГОТИНО 

1.11 - Директни плаќања за производство на домашен сертифициран 

семенски материјал за житни, индустриски (освен тутун) и градинарски 

култури 

167.972 

НЕГОТИНО 
1.12 - Директни плаќања за производство на домашен лозов калем и овошен 

саден материјал 
6.499.250 

НЕГОТИНО 1.13 - Директни плаќања за подигање на нови лозови насади 2.949.928 

НЕГОТИНО 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 23.671.888 

НЕГОТИНО 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 4.802.462 

НЕГОТИНО 
2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за чување на 

обележани грла говеда 
175.275 

НЕГОТИНО 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 3.498.515 

НЕГОТИНО 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 23.147 

НЕГОТИНО 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 857.430 

НЕГОТИНО 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 116.100 

НЕГОТИНО 
2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 
778.000 

НЕГОТИНО 2.16 - Директни плаќања за одгледани и продадени бројлери 256.110 

НЕГОТИНО 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 2.046.000 

НЕГОТИНО 
2.22 - Директни плаќања за подигање на нови површини под медоносна 

флора (фацелија, еводија и багрем) 1.514 

НЕГОТИНО 1.15 - Директни плаќања за произведено и продадено винско грозје во 1.434.880 
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регистрирани капацитети за производство на вино во Република Македонија 

НЕГОТИНО вкупно 179.256.609 

ОРБИТА 

ТАБАК 

1.11 - Директни плаќања за произведен и продаден суров тутун од реколта 

2012 
5.367.390 

ОРБИТА ТАБАК вкупно 5.367.390 

ОХРИД 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
133.836 

ОХРИД 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
129.881 

ОХРИД 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
847.013  

ОХРИД 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
4.227.368 

ОХРИД 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
7.322.263 

ОХРИД 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 
2.556.598 

ОХРИД 1.13 - Директни плаќања за подигање на нови лозови насади 60.904 

ОХРИД 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 1.997.441 

ОХРИД 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 3.732.400 

ОХРИД 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 1.017.475 

ОХРИД 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 13.329.025 

ОХРИД 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 1.134.705 

ОХРИД 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 91.800 

ОХРИД 2.16 - Директни плаќања за одгледани и продадени бројлери 364.980 

ОХРИД 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 1.923.900 

ОХРИД вкупно 38.869.589 
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ПАШОСКИ 
1.11 - Директни плаќања за произведен и продаден суров тутун од реколта 

2012 
48.356.370 

ПАШОСКИ вкупно 48.356.370  

ПРИЛЕП 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
1.875.213 

ПРИЛЕП 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
925.560 

ПРИЛЕП 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
2.301.060 

ПРИЛЕП 
1.6 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски 

култури продадени во преработувачки капацитети 
11.718.146 

ПРИЛЕП 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
2.100.298 

ПРИЛЕП 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
371.400 

ПРИЛЕП 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 11.180 

ПРИЛЕП 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 29.861.034 

ПРИЛЕП 
2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за чување на 

обележани грла говеда 
12.900 

ПРИЛЕП 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 24.744.351 

ПРИЛЕП 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 46.742.255 

ПРИЛЕП 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 526.037 

ПРИЛЕП 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 303.255 

ПРИЛЕП 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 123.300 

ПРИЛЕП 
2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 
176.000 

ПРИЛЕП 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 2.907.810 
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ПРИЛЕП 2.24 - Директни плаќања за фармерско производство на полжави 45.000  

ПРИЛЕП 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

131.220 

ПРИЛЕП вкупно 124.876.019 

ПРОБИШТИП 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
343.852 

ПРОБИШТИП 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
3.365.828 

ПРОБИШТИП 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
745.805 

ПРОБИШТИП 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
1.658.271 

ПРОБИШТИП 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
2.430.726 

ПРОБИШТИП 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 
178.746 

ПРОБИШТИП 

1.11 - Директни плаќања за производство на домашен сертифициран 

семенски материјал за житни, индустриски (освен тутун) и градинарски 

култури 

3.444.113 

ПРОБИШТИП 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 2.033.993 

ПРОБИШТИП 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 5.585.650 

ПРОБИШТИП 
2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за чување на 

обележани грла говеда 
39.675 

ПРОБИШТИП 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 1.191.300 

ПРОБИШТИП 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 13.392.125 

ПРОБИШТИП 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 308.409 

ПРОБИШТИП 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 958.500 
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ПРОБИШТИП 2.11 - Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко 71.620 

ПРОБИШТИП 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 101.700 

ПРОБИШТИП 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 1.180.710 

ПРОБИШТИП 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

347.100 

ПРОБИШТИП 
3.2 - Директни плаќања за површини наменети за зелено ѓубрење/угар во 

плодоред 
2.571 

ПРОБИШТИП вкупно 37.380.694 

РАДОВИШ 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
290.168 

РАДОВИШ 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
383.858 

РАДОВИШ 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
1.299.032 

РАДОВИШ 
1.6 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски 

култури продадени во преработувачки капацитети 
2.629.997 

РАДОВИШ 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
11.485.992 

РАДОВИШ 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
7.028.248 

РАДОВИШ 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 
113.634 

РАДОВИШ 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 3.522.692 

РАДОВИШ 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 9.584.680 

РАДОВИШ 
2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за чување на 

обележани грла говеда 
39.150 

РАДОВИШ 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 3.162.733 
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РАДОВИШ 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 25.566.925 

РАДОВИШ 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 1.122.442 

РАДОВИШ 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 281.790 

РАДОВИШ 2.11 - Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко 91.742 

РАДОВИШ 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 18.900 

РАДОВИШ 
2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 
36.000 

РАДОВИШ 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 848.130 

РАДОВИШ 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

1.256.460 

РАДОВИШ 

3.3 - Директни плаќања за преработка на органски производи и органски 

производи во преод од домашно потекло (вклучително за доработка и 

пакување на самоникнати видови со органско потекло) 
150.000 

РАДОВИШ 

3.6 - Посебни директни плаќања за анализа на својства на почва и производ 

кај земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски, педолошки или 

анализи на остатоци од пестициди, тешки метали и др. материи во 2012 

година 

9.000 

РАДОВИШ вкупно 68.921.573 

РЕСЕН 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
27.371 

РЕСЕН 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
37.902 

РЕСЕН 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
41.350 

РЕСЕН 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
53.422.017 

РЕСЕН 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 
7.823.523 
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РЕСЕН 1.13 - Директни плаќања за подигање на нови лозови насади 43.645 

РЕСЕН 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 4.056.219 

РЕСЕН 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 1.078.700 

РЕСЕН 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 4.971.450 

РЕСЕН 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 9.186 

РЕСЕН 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 231.840 

РЕСЕН 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 2.700 

РЕСЕН 
2.17 - Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани 

кланични капацитети 
652.925  

РЕСЕН 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 1.314.000 

РЕСЕН вкупно 73.712.828 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 

1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
1.777.066 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 

1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
1.698.729 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 

1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 
936.144 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 

1.6 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски 

култури продадени во преработувачки капацитети 
107.580  

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 

1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 
19.269.737 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 

1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 
4.204.686 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 

1.11 - Директни плаќања за производство на домашен сертифициран 

семенски материјал за житни, индустриски (освен тутун) и градинарски 

култури 

254.046 

СВЕТИ 1.12 - Директни плаќања за производство на домашен лозов калем и овошен 2.677.775 
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НИКОЛЕ саден материјал 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 
1.13 - Директни плаќања за подигање на нови лозови насади 651.000 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 
1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 2.178.350 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 
2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 5.502.882  

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 

2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за чување на 

обележани грла говеда 
61.125 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 
2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 3.483.369 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 

2.6 - Директни плаќања за набавка на високостелни јуници со познато 

потекло и висок генетски потенцијал 
440.000 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 
2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 22.631.790 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 
2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 

1.917.353 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 
2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 

10.800 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 
2.11 - Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко 

15.964 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 
2.13 - Директни плаќања по грла маторици 

1.059.300 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 

2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 7.241.800 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 

2.15 - Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи (назимки и 

нерези) 1.445.000 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 
2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 

1.803.210 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 678.147 
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и производство во преод 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 

3.2 - Директни плаќања за површини наменети за зелено ѓубрење/угар во 

плодоред 35.000 

СВЕТИ 

НИКОЛЕ 

1.15 - Директни плаќања за произведено и продадено винско грозје во 

регистрирани капацитети за производство на вино во Република Македонија 22.840 

СВЕТИ НИКОЛЕ вкупно 80.103.693 

СОКОТАБ 
1.11 - Директни плаќања за произведен и продаден суров тутун од реколта 

2012 616.701.941 

СОКОТАБ вкупно 616.701.941 

СТРУГА 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 865.879 

СТРУГА 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 1.166.441 

СТРУГА 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 860.390 

СТРУГА 
1.7- Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 444.055  

СТРУГА 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 2.206.963 

СТРУГА 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 280.214 

СТРУГА 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 279.564 

СТРУГА 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 10.027.640 

СТРУГА 
2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за чување на 

обележани грла говеда 5.175 

СТРУГА 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 2.831.137 

СТРУГА 
2.6 - Директни плаќања за набавка на високостелни јуници со познато 

потекло и висок генетски потенцијал 600.000 
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СТРУГА 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 21.576.865 

СТРУГА 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 23.551 

СТРУГА 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 736.920 

СТРУГА 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 263.700 

СТРУГА 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 1.893.690 

СТРУГА 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 28.800 

СТРУГА вкупно 44.090.984 

СТРУМИЦА 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 1.599.124 

СТРУМИЦА 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 68.410 

СТРУМИЦА 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 39.366.763 

СТРУМИЦА 
1.5 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за производство под 

контролирани услови на домати, пиперки, краставици и резено цвеќе 5.613.147 

СТРУМИЦА 
1.6 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски 

култури продадени во преработувачки капацитети 12.730.369 

СТРУМИЦА 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 13.363.585 

СТРУМИЦА 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 4.639.667 

СТРУМИЦА 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 259.176 

СТРУМИЦА 1.13 - Директни плаќања за подигање на нови лозови насади 2.233.774 

СТРУМИЦА 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 2.584.215 

СТРУМИЦА 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 15.337.742 
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СТРУМИЦА 
2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за чување на 

обележани грла говеда 6.000 

СТРУМИЦА 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 25.052.185 

СТРУМИЦА 
2.4 - Директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда во регистриран 

кланичен капацитет 54.000 

СТРУМИЦА 
2.6 - Директни плаќања за набавка на високостелни јуници со познато 

потекло и висок генетски потенцијал 1.040.000 

СТРУМИЦА 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 11.820.265 

СТРУМИЦА 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 950.375 

СТРУМИЦА 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 832.110 

СТРУМИЦА 2.11 - Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко 365.997 

СТРУМИЦА 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 178.200 

СТРУМИЦА 
2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 165.000 

СТРУМИЦА 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 1.633.320 

СТРУМИЦА 
3.2 - Директни плаќања за површини наменети за зелено ѓубрење/угар во 

плодоред 6.822 

СТРУМИЦА 
1.15 - Директни плаќања за произведено и продадено винско грозје во 

регистрирани капацитети за производство на вино во Република Македонија 5.200 

СТРУМИЦА вкупно 139.905.446 

СТРУМИЦА 

ТАБАК 

1.11 - Директни плаќања за произведен и продаден суров тутун од реколта 

2012 347.459.250 

СТРУМИЦА ТАБАК вкупно 347.459.250 

ТЕТОВО 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 73.704 

ТЕТОВО 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 12.451.683 
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ТЕТОВО 
1.6 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски 

култури продадени во преработувачки капацитети 858.002 

ТЕТОВО 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 197.696 

ТЕТОВО 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 1.750.860 

ТЕТОВО 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 279.309 

ТЕТОВО 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 42.977.200 

ТЕТОВО 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 49.197.958 

ТЕТОВО 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 38.051.925 

ТЕТОВО 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 92.032 

ТЕТОВО 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 1.244.280 

ТЕТОВО 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 1.030.500 

ТЕТОВО 
2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 
9.368.000 

ТЕТОВО 
2.15 - Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи (назимки и 

нерези) 50.000 

ТЕТОВО 
2.17 - Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани 

кланични капацитети 
491.575 

ТЕТОВО 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 3.738.930 

ТЕТОВО 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 

25.200 

ТЕТОВО вкупно 161.878.854 

ТУТУНСКИ 

КОМБИНАТ 

ПРИЛЕП 

1.11 - Директни плаќања за произведен и продаден суров тутун од реколта 

2012 
153.482.238 

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ПРИЛЕП вкупно 153.482.238  
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ЦЕНТРО 

ТАБАК 

1.11 - Директни плаќања за произведен и продаден суров тутун од реколта 

2012 
11.838.480 

ЦЕНТРО ТАБАК вкупно 11.838.480 

ЧАИР 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 
81.768 

ЧАИР 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 
5.950 

ЧАИР 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 3.782.123 

ЧАИР 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 3.139.029 

ЧАИР 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 364.276 

ЧАИР 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 22.342 

ЧАИР 1.13 - Директни плаќања за подигање на нови лозови насади 258.416 

ЧАИР 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 131.510 

ЧАИР 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 8.253.840 

ЧАИР 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 411.472  

ЧАИР 
2.4 - Директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда во регистриран 

кланичен капацитет 79.500 

ЧАИР 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 7.264.195 

ЧАИР 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 395.745 

ЧАИР 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 2.700 

ЧАИР 
2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 132.000 

ЧАИР 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 794.700 
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ЧАИР 

3.3 - Директни плаќања за преработка на органски производи и органски 

производи во преод од домашно потекло (вклучително за доработка и 

пакување на самоникнати видови со органско потекло) 56.271 

ЧАИР 3.5 - Посебни директни плаќања за стручна контрола и сертификација 3.174 

ЧАИР вкупно 25.179.011 

ШТИП 
1.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на 

ориз, сончоглед и фуражни култури 1.705.517 

ШТИП 
1.3 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за засеани површини 

со житни култури со сертифициран семенски материјал 2.355.691 

ШТИП 
1.4 - Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за 

градинарско производство на отворено и во пластеници 2.637.783 

ШТИП 
1.5 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за производство под 

контролирани услови на домати, пиперки, краставици и резено цвеќе 1.856.979  

ШТИП 
1.6 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски 

култури продадени во преработувачки капацитети 159.630 

ШТИП 
1.7 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови 

насади 8.816.758 

ШТИП 
1.8 - Директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни 

насади 5.170.772 

ШТИП 
1.9 - Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во 

преработувачки капацитети 613.762 

ШТИП 
1.12 - Директни плаќања за производство на домашен лозов калем и овошен 

саден материјал 2.858.000 

ШТИП 1.13 - Директни плаќања за подигање на нови лозови насади 306.544 

ШТИП 1.14 - Директни плаќања за подигање нови овошни насади 6.983.116 

ШТИП 2.1 - Директни плаќања за обележени грла говеда 16.130.380 

ШТИП 
2.2 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за чување на 

обележани грла говеда 25.875 

ШТИП 2.3 - Директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко 6.309.767 



 

 67 

ШТИП 
2.4 - Директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда во регистриран 

кланичен капацитет 4.500 

ШТИП 2.7 - Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 39.473.385 

ШТИП 2.8 - Директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко 1.811.117 

ШТИП 2.10 - Директни плаќања за обележани грла кози 2.837.070 

ШТИП 2.11 - Директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко 443.070 

ШТИП 2.13 - Директни плаќања по грла маторици 569.700 

ШТИП 
2.14 - Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани 

кланични капацитети 12.866.500 

ШТИП 
2.15 - Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи (назимки и 

нерези) 125.000 

ШТИП 
2.17 - Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани 

кланични капацитети 342.725 

ШТИП 2.20 - Директни плаќања по презимено пчелно семејство 1.840.230 

ШТИП 

3.1 - Дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и 

мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство 

и производство во преод 5.335.636 

ШТИП 
3.2 - Директни плаќања за површини наменети за зелено ѓубрење/угар во 

плодоред 37.426 

ШТИП 3.5 - Посебни директни плаќања за стручна контрола и сертификација 68.720 

ШТИП 
1.16 - Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1 за оризова арпа 

продадена на регистрирани откупувачи 16.703 

ШТИП вкупно 
 121.702.356 

ВКУПНО 4.258.495.933 
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РЕЗУЛТАТИ ОД НАДГЛЕДУВАЊЕ 

Во периодот од надгледување на веб-страницата www.pa.gov.mk на Агенцијата за 

финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во периодот од 01 ноември 2013 до 

28 февруари 2014 за објавени и исплатени субвенции за 2012 година и за произведен и продаден 

тутун од реколтата 2012, а исплатени од програмата од 2013 година, по мерки 1,2 и 3 се 

добиени следните резултати: 

Мерка 1 за директни плаќања за растително производство, објавено е дека се исплатени 

2.749.235.725 денари, а објавени во Сл. весник од 13.02.2012 година за исплата од програмата се 

3.492.500.000 денари.Од бројките се констатира разлика од 743.264.725 денари или изразено во 

евра се 12.085.598. 

Мерка 2 за директни плаќања за сточарско производство, објавено е дека се исплатени 

1.490.481.480 денари, а објавени во Сл. весник од 13.02.2012 година за исплата од програмата се 

2.336.500.000 денари.Од бројките се констатира разлика од 846.018.520 денари или изразено во 

евра се 13.756.398. 

Мерка 3 за директни плаќања за органско земјоделско производство, објавено е дека се 

исплатени 18.778.728 денари, а објавени во Сл. весник од 13.02.2012 година за исплата од 

програмата се 130.000.000 денари.Од бројките се констатира разлика од 111.221.272 денари или 

изразено во евра се 1.808.475.  

Вкупно за мерките 1,2 и 3 објавени за исплата се 5.959.000.000 денари, од надгледување 

на веб-страницата се констатира дека се исплатени 4.258.495.933 денари. Разликата од овие две 

бројки е 1.700.504.517 денари или разликата изразена во евра е 27.650.480. 

http://www.pa.gov.mk/
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ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 

Од добиените резултати по мерките 1, 2 и 3 од надгледување на веб-страницата на 

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, можеме да заклучиме 

дека од првично објавените средства во Службен весник и објавените податоци за исплатени 

средства на веб-страницата по мерката 1, разликата изразена во проценти изнесува дека се 

исплатени само 79%. По мерката 2 исплатени се околу 65%, а од мерката 3 се исплатени околу 

14%. Од ова може да се види дека по мерката 3 се исплатени најмал процент, што е многу 

далеку од планираното. За ваквите разлики, сепак, одговори треба да дадат одговорните лица во 

Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој. Додека пак ако погледнеме кумулативно 

за сите три мерки заедно од она што е објавено во Службен весник и објавеното на веб-

страницата на Агенцијата, ќе констатираме дека се исплатени 72% од првично објавените 

средства. Со право можеме да прашаме што се случува со директните плаќања и зошто се 

појавува толкава разлика во неисплатените средства и зошто ако се исплатени, не се објавени 

на веб-страницата? Исплатата за тутунот од реколтата 2012 година е извршена од програмата за 

финансиска поддршка во земјоделството од 2013 година, но земајќи ги предвид статистичките 

податоци од засадените површини со тутун од 2011 се на слично ниво како и во 2012 година и 

затоа во пресметките нема големи разлики во отстапувањето при исплатата на субвенциите за 

тутун од реколтата 2011 година. 

Од извршениот мониторинг и од обработката на објавените податоци на веб-страницата 

на Агенција за финансиска поддршка за земјоделството и руралниот развој и направената 

детална анализа и согледување на мерките и подмерките, но следејќи ги и одлуките на Владата 
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на РМ во текот на целата 2012 година кои се однесуваат на распределбата на субвенциите по 

мерките 1, 2 и 3, можеме да ги извадиме следниве заклучоци: 

1. Владата на РМ треба да покаже сериозен пристап кон донесувањето на годишната 

програма за финансиска поддршка во земјоделството. Во 2012 година програмата за 

финансиска поддршка во земјоделството беше донесена во февруари, а до крајот на 

годината беше уште 7 пати изменета. Сето ова дава знак на несериозен пристап, 

злоупотреба на субвенциите за партиски потреби и простор за манипулација со 

земјоделците. 

2. За една иста подмерка на едно исто поднесено барање директните плаќања не се 

исплаќаат во целост, туку се прави по неколку пати, при што земјоделецот нема точно 

сознание за која подмерка му се исплатени субвенциите и дали на крајот од годината во 

целост му се исплатени. 

3. Субвенциите за тутун од реколтата 2012 се исплаќаат од програмата за 2013 година, при 

што за оваа култура парите се исплаќаат со една година задоцнување и не е можно во 

целост да се следи буџетската година.  

4. Во мерката 1 - Директни плаќања за растително производство, каде што во подмерката 

1.11 е исплата на субвенциите за тутун кои заземаат околу 55% од вкупната објавена 

исплата на финансиската поддршка која се исплаќа за тутунот. Тоа значи дека повеќе од 

половина од вкупните објавени пари за растително производство се исплатени само за 

една подмерка, односно се исплаќа само за тутунот, додека пак од вкупната објавена 

исплата за директни и дополнителни плаќања кај сите три мерки, само за подмерката за 
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исплата на тутунот се одвојуваат 26% од вкупната објавена исплата за директни и 

дополнителни плаќања од мерките 1,2 и 3. 

5. Во одредени периоди, актуелни за јавноста се лицата кои ги имаат злоупотребено 

субвенциите, но има уште повеќе кај кои при посетата на инспекторите од Агенцијата за 

финансиска поддршка се констатира злоупотреба на финансиската помош и од тие лица 

ќе се побара да ги вратат назад парите добиени од субвенции. Лицата кои направиле 

злоупотреба на финансиската помош и кои треба да вратат пари, во Агенцијата за 

финансиска помош се водат на црна листа. Преку мониторингот на веб-страницата нема 

јасен увид кои и колку се тие лица и од која мерка или подмерка е направена 

злоупотребата и колку пари треба да вратат, при што овие пари треба да се минусираат 

од вкупната исплата за да на крај ја добиеме точната сума на исплатени субвенции. 

Кога имаме само еднострано популистичко носење на програма за финансиска поддршка 

во земјоделството, за еден исклучително важен сектор како што е земјоделството, а уште 

поважно е што оваа програма за финансиска поддршка опфаќа околу 100 000 рурални 

домаќинства кои се јавуваат како корисници на оваа финансиска поддршка, се отвора простор 

за повеќе препораки, иако доколку се дојде до отворена јавна дебата како да се подобри 

ефикасноста на оваа помош, сигурно ќе има уште повеќе препораки: 

1. Да се отвори јавна дебата во која ќе бидат вклучени сите чинители и засегнати страни, 

отворено да се дебатира за позитивните и негативните ефекти кои произлегуваат по сите 

подмерки и за ефективноста од вложените пари на субвенциите во земјоделството. 
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2. Исплатата на финансиската помош да е во рамките на законот, а не во рамките на 

политичката партија. Да се почитува членот 61 од Законот за земјоделство и рурален 

развој, а не да се толкува според политички потреби и процени.  

3. Искористувањето на сите можности кои ги дава Законот за земјоделство и рурален 

развој во поглед на стабилизирањето на цените на пазарите, како што е интервентен 

откуп, да го заштитува индивидуалниот производител од разни манипулации и 

злоупотреби од трговците и преработувачите преку обврзно тргување со договори, 

навремено објавување на цени, навремена исплата и сè друго што го има во законот, а на 

терен не се почитува и е толерирано до Владата на РМ. 

4. Целосна и практична примена на Земјоделскиот пазарен информативен систем (ЗПИС) и 

мрежата на сметководствени податоци (FADN) и ставање во практична примена на 

податоците добиени од овие два система. Утврдувањето да биде приоритетна цел на 

FADN системот на Владата на Република Македонија.  

5. Субвенциите преку дополнителни плаќања да бидат алатка за балансирање на пазарната 

и производната цена. Ако загубата за одреден земјоделски производ е поголема, тогаш 

дополнителните плаќања да бидат поголеми, доколку загубата по одреден земјоделски 

производ е помала, тогаш и помошта од дополнителни плаќања да биде помала. Ова се 

прави со цел да се одржи континуитет во производството за да не дојде до намалување 

на производството од година во година. 

6. Агенцијата за финансиска поддршка редовно и во целост да ги објавува исплатите по 

кои мерки и подмерки се извршени, бидејќи тоа им користи на земјоделците, но и на 

пошироката јавност, бидејќи се работи за јавни пари кои се исплаќаат од буџетот на РМ. 
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Редовно да ги објавува земјоделците кои ја злоупотребиле финансиската поддршка за да 

се знае точно колку пари се вратени назад во буџетот. 

7. Агенцијата за финансиска поддршка спрема земјоделците подносители на барањата да 

има професионален, а не селективен пристап, кога ќе се побара информација да им се 

даде релевантна информација, да не доаѓа често до губење или недостиг на 

документацијата во барањата, при што има многу примери каде што токму поради вакви 

работи земјоделецот не може да го искористи своето законско право за добивање 

субвенции. 

8. Подмерките кои редовно се објавуваат, а во последните три години за нив не е извршена 

никаква исплата да се оттргнат од листата, бидејќи создаваат впечаток дека голем број 

подмерки се субвенционираат, а всушност никој и не поднел апликација за тие 

подмерки. 

9. Да не се менува износот на директната финансиска поддршка за одредена култура секоја 

година, туку да се гради долгорочна стратегија на субвенционирање на одредени 

култури, но и прогласување за стратешки култури кои ќе бидат носители на развојот на 

земјоделството во Македонија. 

10. Да се започне со мониторинг процес и процес на евалвација во рамките на Агенцијата за 

финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, преку која ќе се следат 

ефектите од субвенционирањето и развојот на земјоделството преку финансиската 

поддршка, ќе се врши проценка по одредени подмерки и култури во зависност од 

висината на субвенциите и показателите што ќе се добијат, од што понатаму ќе се 

изведуваат анализи и изготвување на среднорочни и долгорочни стратегии. 


