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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија 
за 2012 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 180/2011), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 3.4.2012 година, донесе 

 
ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2012 ГОДИНА 

 
I 

(1) Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година 
(“Службен  весник на Република Македонија” бр. 34/2012) во дел I став (2) износот: 
„563.938.000,00“ се заменува со износот: „546.938.000,00“. 

Во табелата во точката 1. износот:  „395.438.000,00“ се заменува со износот: 
„382.938.000,00“, во точката 1.2. износот: „3.300.000,00“ се заменува со износот: 
„2.300.000,00“, во точката 1.4. износот: „255.000.000,00“ се заменува со износот: 
„246.700.000,00“, во точката 1.8. износот: „11.100.000,00“ се заменува со износот: 
„9.100.000,00“.  

Во точката 2. износот: „28.500.000,00“ се заменува со износот: „26.000.000,00“, во 
точката 2.1. износот: „6.500.000,00“ се заменува со износот: „5.500.000,00“, во точката 2.2. 
износот: „22.000.000,00“ се заменува со износот: „20.500.000,00“.  

Во точката 3. износот: „140.000.000,00“ се заменува со износот: „138.000.000,00“, во 
точката 3.3. износот: „8.000.000,00“ се заменува со износот: „6.000.000,00“, а вкупниот 
износ: „563.938.000,00“ се заменува со износот: „546.938.000,00“. 

(2) Во ставот (3) износот: „124.000.000,00“ се заменува со износот: „141.000.000,00“.  
Во табелата во точка 2. износот: „64.000.000,00“ се заменува со износот: 

„81.000.000,00“, во точката 2.5. износот: „8.000.000,00“ се заменува со износот: 
„3.000.000,00“, во точката 2.6. износот: „15.000.000,00“ се заменува со износот: 
„40.000.000,00“, во точката 2.8. износот: „7.000.000,00“ се заменува со износот: 
„4.000.000,00“, a вкупниот износ: „124.000.000,00“ се заменува со износот: 
„141.000.000,00“. 

 
II 

Во дел III износот: „3.300.000,00“ се заменува со износот: „2.300.000,00“. 
 

III 
(1) Во дел V став (1) износот: „255.000.000,00“ се заменува со износот: 

„246.700.000,00“. 
(2) Во ставот (3) износот: „75.000.000,00“ се заменува со износот: „66.700.000,00“, а 

табелата се менува и гласи: 
 

Под-сектор Износ 
Лозарство 11.500.000,00 
Овоштарство 11.500.000,00 
Житни култури 20.700.000,00 
Индустриски култури (вклучително и производство на 
компир) 

15.000.000,00 
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Живинарство 6.000.000,00 
Пчеларство 2.000.000,00 

Вкупно 66.700.000,00 
 

IV 
(1) Во дел IX став (1) износот: „11.100.000,00“ се заменува со износот: „9.100.000,00“. 
(2) Во ставот (3) износот: „6.000.000,00“ се заменува со износот: „4.000.000,00“. 

 
V 

(1) Во дел X став (1) износот: „6.500.000,00“ се заменува со износот: „5.500.000,00“. 
(2) Во ставот (3) износот: „5.000.000,00“ се заменува со износот: „4.000.000,00“. 

 
VI 

Во дел XI став (1) износот: „22.000.000,00“ се заменува со износот: „20.500.000,00“. 
 

VII 
(1) Во дел XIII став (2) износот: „105.000.000,00“ се заменува со износот: 

„118.000.000,00“. 
(2) Во став (3) износот: „20.000.000,00“ се заменува со износот: „7.000.000,00“. 
 

VIII 
Во дел XIV став (1) износот: „8.000.000,00“ се заменува со износот: „6.000.000,00“. 
 

IX 
Во дел XV став (8) по алинејата 5 се додава нова алинеја 6 која гласи:  
„- воспоставување на лабаратории за проверка на квалитетот на млекото во научно - 

образовните институции.“ 
 

X 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 
Бр. 41-2346/1                          Заменик на претседателот 

3 април 2012  година                     на Владата на Република  
   Скопје                                              Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 


