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 Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството 
и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка 
во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот  
 

Ј А В Е Н  П О В И К  б р . 0 3 / 2 0 1 2  
за доставување на барања за користење на средства од Програмата за 

 финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година и Програмата за финансиска поддршка во 
земјоделството за 2012 година 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ОГЛАСОТ 

 

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за следните мерки:  
 
 

 

 

Мерка 1 Зголемување на конкурентноста на земјоделското производство 
Максимална вредност на

прифатливи трошоци (до) 

1.2 Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност 

Максимална вредност на 
прифатливи трошоци по 
корисник за мерка 1.2 изнесува 
до 600.000,00 денари.  

 

Мерки 11 Помош за маркетинг на земјдоделски производи  Максимална вредност на 
прифатливи трошоци (до) 

Мерка 
11.1  

Помош за направени трошоци за маркетинг и амбалажа за реализиран 
извоз на флаширано вино со потекло од Република Македонија   

До 20% од вкупната вредност 
на направени трошоци за 
маркетинг и амбалажа 
(стаклена флаша, тапа од плута, 
ПВЦ капсула, предна и задна 
етикета), но не повеќе од 6 
денари по извезена флаша 
вино.  

Средствата се предвидени за винарскиот сектор за реализиран извоз во 
2012 година на флаширано вино со потекло од Република Македонија  
 

Мерка 
11.2  

Помош за направени трошоци за маркетинг и амбалажа за реализиран 
извоз на преработен зеленчук во стаклена амбалажа со потекло од 
Република Македонија  
 
 

До 20% од вкупната вредност 
на направени трошоци за 
маректинг и амбалажа 
(стаклена тегла, капак за тегла, 
предна и задна етикета), но не 
повеќе од 2 денари по 
килограм извезен преработен 
зеленчук а за извезените 
количини во споредба со 2011 
година помошта изнесува не 
повеќе од 4 денари по 
килограм извезен преработен 
зеленчук со потекло од 
Република Македонија во 2012 
година.  

Помошта е наменета за преработка на зеленчук извезен во стаклена 
амбалажа и со потекло од Република Македонија во 2012 година 
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II. ПРАВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА 

 

Право на користење на средства имаат следните субјекти, и тоа за мерките: 

 

Субјекти МЕРКА 1
Земјоделско стопанство упишано во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно Закон за земјоделство и 
рурален развој 

Мерка 1.2 

 

Субјекти Мерка 11
Правни лица регистрирани во Регистарот на производители на вино и вршат извоз на вино 
согласно Законот за вино  11.1 

Правни лица кои се регистрирани во Регистарот на оператори со храна и објектите од 
неживотинско потекло согласно Законот за безбедност на храна  11.2 

 

III. ВИСИНА НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА  

 

Максимална вредност на прифатливи трошоци по корисник за мерка 1.2 изнесува до 600.000,00 денари.  

Средствата се доделуваат за период на реализација на деловниот план и се исплаќа на годишно ниво во најмногу три 
рати. 

Поддршката е условена со задолжително исполнување на предвидените активности од Деловниот план за мерка 1.2. 
Доделената финансиска поддршка е неповратна.  

 

IV. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА 

Условите за остварување на поддршката од Мерка 1.2 се: 
- барањето за поддршка да е поднесено не подоцна од 18 месеци од денот на запишување на промената 

или новото земјоделско стопанство во ЕРЗС од членот 15 на овој закон, 
- подносителот на барањето да има минимум средно образование од областа на земјоделството или пак 

поминал обука за здобивање на квалификации за земјоделска дејност освен во случај кога деловниот 
план предвидува потреби од обука, 

- подносителот на барањето да е ностиел на земјоделското стопанство и  
- подностиелот на барањето да ги почитува добрите земјоделски пракси и мерките за заштита на 

природата и благосостојбата на животните. 
Поддршката за Мерката 1.2 се реализира преку одобрен деловен план од страна на Агенцијата кој треба да предвидува 
инвестициони активности за модернизација на земјоделското стопанство за период од најмногу три години од денот на 
одобрувањето на поддршката. 
 
Барателите не смеат да започнат со реализација на инвестицијата пред потпишувањето на Договорот за ко-
финансирање со Агенцијата. 
 
Финансиски средства не се исплаќаат доколку барателот на денот на поднесување на барањето има неподмирени 
обврски кон Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
 
Условите кои треба да ги исполнуваат барателите на средства се утврдени во Законот за земјоделство и рурален развој, 
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година, Програмата за финансиска поддршка во 
земјоделството  за 2012 година, Правилникот за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството, максималниот 
износ на помошта, начин на доделување на помошта, субјекитите кои имаат право на учество во постапката, како и 
потребната документација, Правилникот за поблиски критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој 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. 
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V. ПОДИГНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ И УПАТСТВА 
 
Образецот-Барање за користење на средства заедно со листата на потребни документи и Упатството за корисниците 
може да се подигне на веб страната на Агенцијата www.ipardpa.gov.mk, и во најблиските регионални центри или работни 
единици на Агенцијата за поттикнување на развој во земјоделството секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот. 

 

Горенаведените обрасци може да се подигнат и директно во Агенцијата на адреса: 

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,  
бул. „ 3-та Македонска бригада“ бр.20 

зграда на Македонија Табак блок Ц  
1000 Скопје 

 

VI. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

Пополнетите барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 
година и Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година на македонски јазик заедно со 
целокупната потребна документација се доставуваат во затворен плик со назнака на предната страна на пликот во 
горниот лев агол “НЕ ОТВАРАЈ“ за Јавен повик број 03/2012 и назначување на бројот на мерката/под-сектор за која се 
поднесува барањето. Барањето може да се достави по препорачана пошта или лично во писарницата на Агенцијата, во 
спротивно Агенцијата не превзема одговорност за затурање или предвремено отворање на барањето. 

 
Крајниот рок за доставување на барањата за Мерката 1.2 е 17.12.2012 година. Барањата доставени по 
предвидениот рок нема да бидат разгледувани.  
 
Крајниот рок за доставување на барањата за Мерката 11.1 и Мерката 11.2 е 30.11.2012 година. Барањата 
доставени по предвидениот рок нема да бидат разгледувани.  
 

 
Подетални информации на контакт тел. (02) 3097-460 или на контакт е-маил адреса: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk и на веб-
страната: www.ipardpa.gov.mk. 

Контакт: 

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Сектор за одобрување на проекти за Мерка 1.2 
и Сектор за одобрување на исплата за Мерка 11.1 и 11.2.  

 

 

 

 

 


