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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

ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2013
за доставување на барања за користење на средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година
I. ПРЕДМЕТ НА ОГЛАСОТ
Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за следните мерки:

Група
на
мерки
121

Назив на мерка

Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства

1.

Житни култури

2.

Индустриски култури (маслодајни, фуражни и тутун)

123

1.

2.

Максимална вредност на
прифатливи трошоци (до)

Максимална вредност на
прифатливи трошоци по
корисник до 4.500.000,00
денари
Максимална вредност на
прифатливи трошоци по
корисник до 4.500.000,00
денари

Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски
производи
Преработувачки капацитети за примарна обработка и доработка
на житни култури

Преработувачки капацитети за јајца

Максимална
прифатливи
корисник до
денари
Максимална
прифатливи
корисник до
денари

вредност на
трошоци по
6.000.000,00
вредност на
трошоци по
10.000.000,00

Група на мерки

Назив на мерка

Максимална вредност на
прифатливи трошоци (до)

Мерка 131

Eкономско здружување на земјоделски стопанства за
заедничко вршење на земјоделска дејност и
финансиска поддршка за основање и функционирање
на земјоделските задруги

- до 6.000.000 денари

АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Прифатливи
трошоци за
eкономско
здружување на
земјоделски
стопанства за
заедничко
вршење на
земјоделска
дејност

Средствата се предвидени за:
- основање и функционирање на земјоделски
задруги регистрирани во Регистар на земјоделски
задруги при МЗШВ
- организирање на информативни и промотивни
активности за земјоделски производи
- помош за премии за осигурување во вид на
надоместок на дел од трошоците за осигурување и
тоа во висина која нема да надминува 70% од
трошокот за осигурување на производните
капацитети на земјоделска задруга од мал обем и
80% за осигурување на производните капацитети
на земјоделска задруга од голем обем, но не повеќе
од 3.000.000, денари на годишно ниво
- инвестиции
за
набавка
на
земјоделска
механизација во висина од 90% од вкупната
вредност на набавката
- 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;
- услуги од трети лица за водење на сметководство и
ревизија на работењето на земјоделската задруга;
- услуги од трети лица за едукација на вработените
стручни лица во земјоделската задруга;
- услуги од трети лица за организирање и
спроведување на програми за обука на членовите
на земјоделската задруга вклучително и патни и
дневни трошоци на членовите на земјоделската
задруга во висина која не надминува 800 денари по
учесник на дневна основа; и
- трошоци за организирање на промотивни настани
за привлекување и ширење на членството на
задругата

- Висина на прифатливи
трошоци не може да надмине
100% од вкупните прифатливи
трошоци за првата година од
просечната плата исплатена
во Република Македонија за
претходната
година,
со
намалување од 20% за секоја
наредна година во период не
подолг од пет години.
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-

Прифатливи
трошоци
за
организирање на
информативни и
промотивни
активности
за
земјоделски
производи

-

-

-

трошоци за организирање и спроведување
промотивни настани за промоција на земјоделска
задруга и нејзините производи
трошоци за изработка на штандови и уредување
и опремување на изложбениот дел;
трошоци за награди и промотивен материјал за
членовите/основачите на организационата форма
на економско здружување на земјоделски
стопанства како учесниците кои изложуваат на
манифестацијата/саемот;
патни и дневни трошоци на учесниците за учество
на саемски манифестации и саеми како
изложувачи;
трошоци за транспорт на опремата и производите
на
учесниците
за
учество
на
саемски
манифестации и саеми како изложувачи;
услуги од трети лица за организирање на
промотивна кампања за организационата форма
на економско здружување на земјоделски
стопанства и
услуги за изработка на веб-страна и одржување на
веб-странатa

- до 6.000.000 денари

II. ПРАВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА
Право на користење на средства имаат следните субјекти, и тоа за мерките:

Субјекти
Земјоделско стопанство упишано во Единствениот регистар на земјоделски
стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
согласно Закон за земјоделство и рурален развој
Трговски друштва и задруги кои исполнуваат услови за вршење на дејност согласно
Закон за трговски друштва или Законот за задругите, како и правни лица кои
започнуваат со вршење на оваа дејност (преработувачки капацитети за житни
култури и јајца)
- задруга или правно лице со претежна дејност од областа на земјоделството и
основано од носители на земјоделски стопанства регистрирани во ЕРЗС,
- задруга или правно лице со претежна дејност од областа на земјоделството и
основано од носители на земјоделски стопанства регистрирани во ЕРЗС и
преработувачки капацитет за преработка на земјоделско-прехранбени
производи и
- правно лице од областа на земјоделството формирано од здружение на
земјоделски производители.

-

земјоделска задруга регистрирана согласно со Законот за земјоделски задруги
(само за средствата предвидени за основање и функционирање на земјоделски
задруги регистрирани во Регистар на земјоделски задруги при МЗШВ за помош
за премии за осигурување во вид на надоместок на дел од трошоците за
осигурување и тоа во висина која нема да надминува 70% од трошокот за
осигурување на производните капацитети на земјоделска задруга од мал обем и
80% за осигурување на производните капацитети на земјоделска задруга од голем
обем, но не повеќе од 3.000.000, денари на годишно ниво како и за набавка на

МЕРКА 1
Мерка 121

Мерка 123

Мерка 131
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земјоделска механизација каде помошта не надминува 90% од вредноста на
набавката

III. ВИСИНА НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА
Средствата се наменети за инвестиции за набавка на нови основни средства, оперативни трошоци
поврзани со набавените средства и останати трошоци предвидени со Програмата за финансиска поддршка
на руралиот развој за 2013 година.
Финансиската поддршка се исплаќа по принцип на ко-финансирање на завршени и исплатени инвестиции
од страна на корисникот во висина од 50% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци за
инвестиции, доколку поинаку не е определено.
Ставката на ко-финансирање за Мерката 121 се зголемува во случаите кога:
- се работи за инвестиции на земјоделско стопанство чиј носител е млад земјоделец до 55%,
за инвестиции во подрачја со ограничени можности на земјоделско производство до 60%,
за инвестиции во подрачја со ограничени можности на земјоделско производство кога носителот на
инвестицијата е млад земјоделец 65% ,
за инвестиции во недостапни рурални заедници 75%.
Ставката на ко-финансирање за Мерката 123 изнесува 50%, и се намалува до 25% во случаите кога:
се работи за инвестиции на земјоделско стопанство при што барателот е во рангот на големо
претпријатие согласно големината на субјектот наведена во Тековната состојба на правниот субјект
Доделената финансиска поддршка е неповратна.

IV. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА
Барањата за пооделна мерка се доставуваат во оригален примерок.
Еден барател може да поднесе едно барање само за една мерка. Еден барател може да поднесе најмногу 2
поединечни барања по различни мерки земајќи ги предвид и останатите мерки од Програмата за рурален
развој за 2013 година.
Условите кои треба да ги исполнуваат барателите на средства се утврдени со:
- Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/2013, 81/2013 и 155/2013) ,
- Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.
49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013 и 106/2013),
- Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршка од мерките за рурален развој,
прифатливи трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за
поединечна мерка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2011 и 80/2013),
- Правилникот за поблиски критериуми за избор на корисници по мерките за рурелен развој
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2011 и 80/2013).
Покрај поднесено уредно и целосно пополнето Барање за користење на средства за Мерка 121 и потребната
документација, барателот е должен да достави и Изјава дека не користел средства од оваа програма во
претходните три години, уредно потпишана и заверена на нотар. Изјавата е дел од документите за
аплицирање и може да се најде во пакетот на документи за аплицирање или да се превземе од интернет
страната на Агенцијата.
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Барателите кои ги исполниле условите за користење на средства за мерките 121, 123 и 131 се рангираат со
бодување утврдено во Правилникот за поблиски критериуми за избор на корисници по мерките за рурален
развој.
Барањата со ист број на бодови ќе се рангираат според датумот и времето на поднесување на
барањето
Барателите не смеат да започнат со реализација на инвестицијата пред потпишувањето на Договорот
за ко-финансирање со Агенцијата.
Корисниците на средства треба да ги имаат намирено сите финансиски обврски кон Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство како и финансиските обврски за 2012 година кон Јaвното
претпријатие за стопанисување со пасишта и воден надоместок кон водостопанските претпријатија.
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 и барањата за исплата од Програмата за финансиска
поддршка на руралниот развој за 2013 година заедно со целокупната потребна документација се
доставуваат на македонски јазик во затворен коверт на кој на предната страна во горниот лев агол стои
ознаката “НЕ ОТВОРАЈ“, за Јавен повик број 06/2013 и назначување на шифрата на мерката за која се
поднесува барањето. Барањето може да се достави по пошта или лично во писарницата на Агенцијата, во
спротивно Агенцијата не превзема одговорност за ненавремено и некомплетно пристигнување во
писарницата или предвремено отворање на барањето.
Крајниот рок за доставување на барањата е 15.01.2014 година. Барањата доставени по предвидениот
рок нема да бидат разгледувани.
Подетални информации на контакт тел. (02) 3097-460 или
ipardpa.info@ipardpa.gov.mk и на веб-страната: www.ipardpa.gov.mk.

на

контакт

е-маил

адреса:

Контакт:
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Сектор за одобрување на проекти
и Сектор за одобрување на исплата.
Телефон 02 3097 - 460, секој работен ден од 08.30 до 16.30 часот
E-пошта: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk

