Врз основа на член 7 од Законот за органско земјоделско производство
("Службен весник на Република Македонија" бр. 16/2004 ), Владата на
Република Македонија, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ОРГАНСКОТО
ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ВО 2007 ГОДИНА
I
Средствата за поттикнување и развој на органското земјоделско производство
во 2007 година во износ од 11.000.000,00 денари, обезбедени согласно раздел
14001 програма 3 подпрограма 30 категорија 46 ставка 464 од Буџетот на
Република Македонија (Сл. весник на РМ" бр. 139/2006), ќе се користат според
намените, критериумите и условите утврдени со оваа програма и тоа за :
1. Финансиска поддршка за површини под конверзија
од конвенционално земјоделско производството во
органско

2.

4.000.000,00

Финансиска поддршка за органско производство во
сточарски фарми
2.000.000,00

3.

Финансиска поддршка на трошоци за контрола и
сертификација на органското производство
2.000.000,00

4.

Финансиска поддршка за лабораториски анализи на
органски фарми
1.000.000,00

5.

6.

Финансиска поддршка за реализација на научноистражувачки проекти и учество во странски проекти
за органски земјоделско производство
Општи мерки

1.000.000,00

1.000.000,00
11.000.000,00

Вкупно:
II

Средствата од од дел И точка 1. на оваа програма во износ од 4.000.000,00
денари ќе се користат за следните мерки :

1.1
1.2

Органско производство на :
житни култури
Фуражни култури, ливади

износ
600.000,00
500.000,00

1.3
1.4
1.5
1.6

Маслодајни култури
Овоштарници, лозја
Градинарски култури
Лековити,ароматични и зачински растенија
Вкупно :

200.000,00
1.000.000,00
1.400.000,00
300.000,00
4.000.000,00

III
Средствата од од дел И точка 2. на оваа програма во износ од 2.000.000,00
денари ќе се користат за следните мерки :

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Органско производство на :
Говедарство
Овчарство и козарство
Свињарство
Живинарство
Пчеларство
Вкупно :

износ
300.000,00
600.000,00
200.000,00
300.000,00
600.000,00
2.000.000,00
IV

Средствата од дел I точка 3. на оваа програма во износ од 2.000.000,00 денари ќе
се користат за следните мерки :

3.1
3.2

Финансиска поддршка на трошоци за контрола и
сертификација на органски производи
Издаден сертификат за органски
производител/фарма
Издаден сертификат за откупени органски
билки/плодови
Вкупно :

износ
1.200.000,00
800.000,00
2.000.000,00

V
Средствата од од дел I точка 4. на оваа програма во износ од 1.000.000,00
денари ќе се користат за следните мерки :

4.1
4.2

Финансиска поддршка за трошоци на
лабораториски анализи во органски фарми
/пунктови
Анализа на почва, вода, ѓубрива
Анализа на органски производ
Вкупно :

износ

650.000,00
350.000,00
1.000.000,00

VI
Средствата од дел I точка 5. на оваа програма во износ од 1.000.000,00 денари ќе
се користат за следните мерки :

5.1

Финансиска поддршка за реализација на научноистражувачки проекти и учество во странски
проекти за органско земјоделско производство
По предложен проект
Вкупно :

износ

1.000.000,00
1.000.000,00

VII
Средствата од дел I точка 6. на оваа програма во износ од 1.000.000,00 денари ќе
се користат за следните мерки :

6.1
6.2
6.3
6.4

Општи мерки
изработка на едукативни материјали за органско
земјоделство
пропаганда и промоција
едукација и тренинг на органски производители
трошоци на работа на верификациона комисија
Вкупно :

износ
180.000,00
200.000,00
500.000,00
120.000,00
1.000.000,00

VIII
Исплатата на средствата од оваа Програма по корисници ја врши
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на
поднесени барања до министерството најкасно до 30. 11. 2007 година.
Барања може да поднесат физички и правни лица кои податоците
за своето производство го регистрирале со Апликациони формулари и
пропратни документи во локалните канцеларии на Агенцијата за поттикнување
на развојот на земјоделството (АПРЗ), или Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство најкасно до 31.05. 2007 година.
Некомплетните барања нема да се разгледуваат.
Правата и обврските на корисниците на средствата по оваа Програма, ќе се
регулираат со Договор што ќе го склучат со Министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство.
Доколку дојде до извршување на некои мерки предвидени со оваа Програма во
поголем обем, а друга биде нецелосно реализирана, министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство во рамките на вкупно расположивите средства по
оваа програма врши соодветна пренамена по мерки.

Надзор над наменското користење на средствата од страна на корисниците
врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно
Законот за поттикнување на развојот на земјоделството.
IX
Средствата предвидени со оваа Програма се неповратни.
X
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
"Службен Весник на Република Македонија" .

