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АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 

 
 

 РАЗВОЈ 
 

 

 

Исплатени уште седумнаесет корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот  

Јавен повик (01/2013) 

 

 

По успешната реализација на одобрените инвестиции, уште седумнаесет  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 295,680 

денари на корисникот Соња Бојковска од Пелагонискиот регион за обновување на постоечки 

овошни насади. Од вкупно исплатените средства  221,760 денари се средства од буџетот на ЕУ и 

73,920 денари се национален дел.    

 

На корисникот Методија Поповски од Пелагонискиот регион  исплатени се средства во износ од 

710,032 денари од кои 532,524 денари се средства од буџетот на ЕУ и 177,508 денари се средства 

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

 

На корисникот Златка Марковска Ставреска од Пелагонискиот регион  исплатени се средства во 

износ од 592,717 денари од кои 444,538  денари се средства од буџетот на ЕУ и 148,179 денари се 

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

  

На корисникот Невзат Шакировски од Пелагонискиот регион исплатени се средства во износ од 

797,888 денари од кои 598,416 денари се средства од буџетот на ЕУ и 199,472 денари се средства 

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

  

На корисникот Сашо Трајчевски од Пелагонискиот регион исплатени се средства во износ од 

676,500  денари од кои 507,375 денари се средства од буџетот на ЕУ и  169,125 денари се средства 

од буџетот на РМ и истите се наменети за обновување на производство на зеленчук на отворено. 

  

На корисникот Симо Колевски од Југозападниот регион исплатени се средства во износ од 

429,440 денари од кои 322,080 денари се средства од буџетот на ЕУ и 107,360 денари се средства 

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



 

На корисникот Ванчо Долев од Вардарскиот регион исплатени се средства во износ од 252,266 

денари од кои 189,199 денари се средства од буџетот на ЕУ и 63,067 денари се средства од 

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

 

На корисникот Александра Николовска од Пелагонискиот регион исплатени се средства во износ 

од 165,245 денари од кои 123,934 денари се средства од буџетот на ЕУ и 41,311 денари се 

средства од буџетот на РМ и истите се наменети за обновување на производство на зеленчук на 

отворено. 

 

На корисникот Иван Самандов од Вардарскиот регион  исплатени се средства во износ од 692,120 

денари од кои 519,090 денари се средства од буџетот на ЕУ и  173,030 денари се средства од 

буџетот на РМ и истите се наменети за инвестиции во изградба/реконструкција и 

модернизација на пластеници. 
 

На корисникот Никола Талевски од Пелагонискиот регион исплатени се средства во износ од 

746.220 денари од кои 559.665 денари се средства од буџетот на ЕУ и  186.555 денари се средства 

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

 

На корисникот ДПТУ Аграр-ДХЦ ДОО од с.Кадино, Прилеп  исплатени се средства во износ од 

641,357 денари од кои 481,017 денари се средства од буџетот на ЕУ и  160,340 денари се средства 

од буџетот на РМ и истите се наменети за за обновување на производство на зеленчук на 

отворено. 

  

На корисникот Јулијана Трајчевска од Пелагонискиот регион  исплатени се средства во износ од 

184,149 денари од кои 138,111 денари се средства од буџетот на ЕУ и  46,038 денари се средства 

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

 

На корисникот Аница Цветковска од Пелагонискиот регион  исплатени се средства во износ од 

131,785 денари од кои  98,839 денари се средства од буџетот на ЕУ и  32,946 денари се средства 

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

 

На корисникот ДЗППТ Фрутема ДООЕЛ, ул.Првомајска бр.13, с.Марена, Кавадарци  исплатени 

се средства во износ од 691,702 денари од кои  518,776 денари се средства од буџетот на ЕУ и  

172,926 денари се средства од буџетот на РМ и истите се наменети за обновување на постоечки 

овошни насади. 

 

На корисникот Ванчо  Вуинов од Источниот регион  исплатени се средства во износ од 524,187 

денари од кои  393,140 денари се средства од буџетот на ЕУ и  131,047 денари се средства од 

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

 

На корисникот Верка Мисиркоска од Пелагонискиот регион  исплатени се средства во износ од 

112,164 денари од кои  84,123  денари се средства од буџетот на ЕУ и  28,041 денари се средства 

од буџетот на РМ и истите се наменети за обновување на производство на зеленчук на отворено. 

 

На корисникот Мегди  Асановски од Пелагонискиот регион  исплатени се средства во износ од 

147,840 денари од кои  110,880  денари се средства од буџетот на ЕУ и  36,960 денари се средства 

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

 

 

 

 

 

 


