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АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 

 
 

 РАЗВОЈ 
 

 

 

Исплатени осум корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот  

Јавен повик (01/2013) 

 

 

По успешната реализација на одобрените инвестиции, осум корисници кои потпишаа Договор со 

Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013), 

добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој. 

 

 

 
 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 478.720 

денари на корисникот Ранко Кузманоски од Југозападниот регион, за обновување на постоечки 

овошни насади. Од вкупно исплатените средства  359.040  денари се средства од буџетот на ЕУ и 

119.680 денари се национален дел. 

 

На корисникот Санте Марковска од Пелагонискиот регион исплатени се средства во износ од 

265.027 денари од кои 198.770 денари се средства од буџетот на ЕУ и 66.257 денари се средства 

од буџетот на РМ и истите се наменети за обновување на постоечки овошни насади. 

 

На корисникот ДПТУ Понтика ДООЕЛ  од с.Могила, Битола исплатени се средства во износ од 

722.428 денари од кои 541.821 денари се средства од буџетот на ЕУ и 180.607 денари се средства 

од буџетот на РМ и истите се наменети за обновување на постоечки овошни насади. 

  

На корисникот Агро Перун  ДОО, ул.Димитар Цветинов бр.15, Струмица исплатени се средства 

во износ од 3.405.618 денари од кои 2.554.213 денари се средства од буџетот на ЕУ и 851.405 

денари се средства од буџетот на РМ и истите се наменети за обновување на постоечки овошни 

насади. 

 

На корисникот Александар Станојковиќ од Вардарскиот регион исплатени се средства во износ 

од 401.690 денари од кои 301.267 денари се средства од буџетот на ЕУ и 100.423 денари се 

средства од буџетот на РМ и истите се наменети за обновување на постоечки лозови насади. 

 

На корисникот Стефанија Стојанова од Вардарскиот регион исплатени се средства во износ од 

621.945 денари од кои 466.459 денари се средства од буџетот на ЕУ и 155.486 денари се средства 

од буџетот на РМ и истите се наменети за за обновување на постоечки овошни насади. 



 

 

На корисникот Горан Наумовски од Вардарскиот регион исплатени се средства во износ од 

100.356 денари од кои 75.267 денари се средства од буџетот на ЕУ и 25.089 ден денари се 

средства од буџетот на РМ и истите се наменети за обновување на постоечки лозови насади. 

 

На корисникот Марија Поповска од Пелагонискиот регион исплатени се средства во износ од 

732.875 денари од кои 549.656 денари се средства од буџетот на ЕУ и 183.219 денари се средства 

од буџетот на РМ и истите се наменети за обновување на постоечки овошни насади. 

 

 


