
Врз основа на член 74-б став (5) од Законот за земјоделство и рурален развој (49/10, 53/11, 

126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 

74/17, 83/18,  27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.152/19), 

министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА 

ПОДДРШКА, СОДРЖИНАТА НА ДЕЛОВНИОТ ПЛАН, ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ,  

ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ, ВИСИНАТА НА 

ПОДДРШКА ПО КОРИСНИК, КАКО И НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 

ЗАДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 

 

Член 1  

Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови за доделување на финансиската 

поддршка, содржината на деловниот план, прифатливите трошоци, висината на вредноста 

на прифатливите трошоци, висината на поддршката по корисник, како и начинот на 

бодирање на земјоделските задруги корисници на финансиска поддршка. 

 

Член 2 

(1) Финансиската поддршка која се доделува на земјоделските задруги е дел од мерките за 

рурален развој.  

(2) Земјоделските задруги можат да користат неповратна финансиска помош за инвестиции 

потребни за основање и функционирање на земјоделската задруга доколку: 

– вредноста на продаденото годишно производство на членовите/основачите на 

земјоделската задруга за тековната година изнесува најмалку 3.000.000 денари без 

вклучен ДДВ;  

– имаат одобрен деловен план за работа со планирана инвестиција; 

– е донесена одлука на собранието на земјоделската задруга за потребната набавка 

на  земјоделска механизација и 

– се исплатени плати на вработените во земјоделската задруга за претходната година 

или за новоформираните земјоделски задруги исплата на последната плата. 

(3) Деловниот план треба да ги содржи следните елементи:  

– преглед на состојбата на земјоделската задруга (човечки, технички, просторни и 

производни капацитети); 

– цел и план за развој на земјоделската задруга со временска рамка за реализација 

за период од пет години; 

– краток опис за активностите во земјоделството поврзани со потребата од набавка 

на земјоделска механизација; 

– детален план на неопходни инвестиции, обука за унапредување на физичкиот 

потенцијал на земјоделската задруга, потреба од советодавни услуги, 

привлекување на нови членови и други активности за обука и развој на 

земјоделската задруга и  

– следење на спроведувањето на деловниот план. 



(54 Поддршката од став (1)  од овој член не ги опфаќа земјоделските задруги кои во 

претходните јавни повици набавиле земјоделска механизација од ист тип на инвестиција 

по овој вид на поддршка од мерката 131 од Програмите за финансиска поддршка на 

руралниот развој. 

(5) Земјоделските задруги кои во претходните јавни повици набавиле земјоделска 

механизација од ист тип на инвестиција по овој вид на поддршка од мерката 131 од 

Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој можат да користат друг тип на 

инвестиција од земјоделска механизација доколку прикажат зголемување на бројот на 

членови во земјоделската задруга од 20%.   

 

Член 3 

(1) Прифатливи трошоци за земјоделските задруги се следните:  

а) За воспоставување на задруга во тековната година и одржување на работата на веќе 

воспоставени задруги:  

– трошоци за воспоставување на земјоделската задруга, освен за веќе воспоставени 

задруги; 

– трошоци за закуп на простории и објекти за работа на задругата, освен за веќе 

воспоставени задруги; 

– трошоци за набавка на компјутерска опрема, канцелариски мебел и компјутерски 

софтвер за планирање, управување, следење и контрола, освен за веќе 

воспоставени задруги; 

– бруто-плата на стручни лица за управување со земјоделската задруга, 

административни и технички работници; 

б) За инвестиции за унапредување на физичкиот потенцијал на земјоделската задруга и 

тоа за: 

– трактори; 

– култиватори или мото-култиватори; 

– опрема и приклучна механизација за обработка на почвата, садење/сеење или за 

берење/собирање/ жнеење и транспорт; 

– генератори и други алтернативни извори на енергија за обезбедување на 

електрична енергија на земјоделското земјиште; 

– елементи за конструкција на бунари и други зафати на површинска вода за 

наводнување на земјоделски имот на земјоделската задруга;  

– градежни материјали и елементи за конструкција на заштитни објекти на имотот на 

земјоделската задруга за сместување на механизацијата и опремата; 

– елементи за конструкција на расадници со опрема за микроклиматски услови;  

 (2) Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерката од став 

(1) на овој член без данок на додадена вредност и други даноци и јавни давачки 

изнесува:  

– за задруги до 20 членови максималната поддршка изнесува 1.000.000 денари; 

– за задруги од 21 до 40 членови максималната поддршка изнесува 3.000.000 денари; 

– за задруги 41 до 60 членови максималната поддршка изнесува 6.000.000 денари и 

– за задруги над 61 член максималната поддршка изнесува 10.000.000 денари 



Член 4 

 (1) Изборот на земјоделските задруги, корисници на поддршка на  инвестиции за 

унапредување на физичкиот потенцијал на земјоделската задруга се врши врз основа на 

доделен број на бодови, и тоа за:  

– број на вработени во земјоделската задруга – до 15 бода 

– промет преку земјоделската задруга –до 15 бода 

–  број на членови во земјоделската задруга – до 30 27 бода  

– број на планирани нови работни места утврдени од деловниот план поврзани со 

потребата за набавка на земјоделска механизација – до 10 бода 

– учество на жени фармери и млади земјоделци во вкупниот број на членови на 

земјоделската задруга – до 10 бода  

– млад управител  до 40 години – 10 бода и 

– земјоделски задруги основани во рурални средини лоцирани во „Планински“ 

области (700 м) – 10 5 бода. 

– земјоделски задруги основани во плански регион според степенот на развиеноста 

на регионот – до 8 бода. 

(2) Најголем број на бодови што може да ги добие земјоделската задруга изнесува 100 

бода, согласно со бодувањето дадено во Прилогот кој е составен дел на овој правилник. 

(3) За да биде прифатлива, земјоделската задруга треба да добие најмалку 50 бода.  

 

Член 5 

 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите 

од Правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за 

рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/11, 80/13, 35/16, 

101/17, 162/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 100/19 и 

215/19) и Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките 

за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите 

трошоци по корисник за поединечна мерка („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 124/11, 80/13, 72/14, 88/15, 35/16, 59/16, 178/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 77/19 и 214/19), а кои се однесуваат на поддршка за економско 

здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.  

 

Бр. ______________ Министер за земјоделство, 

 11 јануари 2021 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Arjanit Hoxha,с.р.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог  

Бодување за инвестиции за унапредување на физичкиот потенцијал на земјоделската 

задруга 

 

Критериуми 
Бодови 

Број на вработени во 

земјоделската задруга 

- ако има еден вработен  
- ако има два вработени  
- ако има три и повеќе вработени 

5 
10 
15 

Промет преку 

земјоделската задруга 

- ако е од 250.000 до 1.000.000 денари 
- ако е  од 1.000.000 до 3.000.000 денари 
- ако е над 3.000.000 денари 

5 
10 
15 

Број  на членови во 

земјоделската задруга 

- до 20 земјоделски стопанства 
- од 21 до 40 земјоделски стопанства 
- од 41 до 60 земјоделски стопанства 
- 61 или повеќе земјоделски стопанства 

5 
10 
15 

3027 

Број на планирани нови 

работни места утврдени 

од деловниот план 

поврзани со потребата 

за набавка на 

земјоделска 

механизација 

- до две нови работни места 
- три и повеќе нови работни места  

5 
10 
 

Земјоделски задруги 

основани во плански 

регион според степенот 

на развиеноста на 

регионот 

- скопски 
- југоисточен 
- источен 
- пелагониски 
- вардарски 
- југозападен 
- полошки 
- североисточен 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Учество на жени 

фармери и млади 

земјоделци во вкупниот 

број на членови на 

земјоделската задруга 

- ако припадници на женски пол учествуваат со 10-
30%  

- ако припадници на женски пол учествуваат со 
повеќе од 30%  

3 
 
 
5 

- ако има еден член на возраст од 18-25 години 
- ако има повеќе од еден член на возраст од 18-25 

години   

2 
 
5 



Млад управител до 40 години  10 

Земјоделски задруги основани во рурални средини лоцирани во „Планински“ 

области (700 м) 
105 

ВКУПНО                                                                                                                                                             

100 

 


