
П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИДОТ, РОКОТ И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ И СОБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА АНАЛИЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО, СТРУКТУРАТА 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА И ДРУГИ ПОДАТОЦИ ОД 
ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТРАЗВОЈ 

 
Член 1 

 
Со овој правилник се пропишува видот, рокот надоставување и собирање на податоците 
за потребите за анализи на земјоделското производство, структурата на земјоделските 
стопанства и други податоци од областа на земјоделството и руралниот развој. 
 

Член 2 
 

За потребите за изработка на анализи, се собираат збирни податоци од евиденции или 
регистри кои се водат во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 
за физичкиот обем на примарното земјоделско производство по производи или групи на 
производи и производството од рибарството и аквакултурата по видови риби, и тоа за: 
 
Растително производство: 

 житни култури и ориз; 

 индустриски култури и тутун; 

 фуражни култури; 

 грозје и вино; 

 зеленчук; 

 овошје; 

 цвеќе и украсни дрвја; 
 
Сточарско производство: 

 говедарство и друг крупен добиток; 

 овчарство и козарство; 

 свињарство; 

 живинарство; 

 пчеларство; 

 млеко; 

 месо (говедско, овчо и козјо, свинско, живинско, и друго); 

 јајца; 

 мед; 

Производство и лов на риби. 
 
Покрај податоците од став 1 на овој член, се собираат податоци и за: 

 производствени капацитети и ресурси во примарното земјоделско производство и 
во аквакултурата; 

 евидентирани и регистрирани економски оператори (учесници) во производството, 
преработката и трговијата со земјоделски производи; 

 откупни и преработувачки капацитети во земјоделството и рибарството; 

 цените на земјоделските производи на пазарите кои се следат; 

 трговска размена со земјоделски и прехрамбени производи од увоз и извоз; 



 обем и корисници на финансиска поддршка во земјоделството, рибарството и 
аквакултурата од годишните програми за финасиска поддршка; 

 структура на земјоделските стопанства; 

 земјоделска статистика. 
 

Член 3 
 
Податоците од член 2 на овој правилник се водат во електронска форма. 
 

Член 4 
 
Во звисност од видот, рокот и начинот на собирање, податоците од регистрите и 
евиденциите се превземаат како збирни или кумулативни податоци на месечно, 
квартално, полугодишно и годишно ниво. Збирните податоци се доставуваат во 
електронска форма до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
според следната динамика: 
 

 на месечно ниво се доставуваат до петтиот ден од тековниот месец за 
предходниот месец; 

 на квартално ниво се доставуваат до петнаестиот ден од тековниот квартал за 
предходниот квартал; 

 за полугодишно ниво се доставуваат до дваестиот ден од тековниот полугодишен 
период за предходното полугодие; 

 за годишно ниво се доставуваат за триесет дена од тековната година за 
предходната година и тоа како податоците што се доставуваат на месечно, 
квартално, полугодишно ниво. 

 
Член 5 

 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 
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