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АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 

 
 

 РАЗВОЈ 
 

 

 

Исплатени уште дванаесет корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот  

Јавен повик (01/2013) 

 

 

По успешната реализација на одобрените инвестиции, уште дванаесет 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 976,593 

денари на корисникот Маак Инвест од Кавадарци за обновување на постоечки овошни насади. Од 

вкупно исплатените средства  732,444  денари се средства од буџетот на ЕУ и 244,109 денари се 

национален дел.    

 

На корисникот Билјана Котевска од Ресен  исплатени се средства во износ од 880,000 денари од 

кои 660,000 денари се средства од буџетот на ЕУ и 220,000 денари се средства од буџетот на РМ 

и истите се наменети за за обновување на постоечки овошни насади. 

 

На корисникот Гоце Нонковски од Ресен 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 Роберт Рујаноски од Кривогаштани исплатени се средства во износ од 692,021 

денари од кои 519,016  денари се средства од буџетот на ЕУ и 173,005 денари се средства од 

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

  

На корисникот Панче Ангеловски од Ресен  исплатени се средства во износ од 149,121 денари од 

кои 111,841 денари се средства од буџетот на ЕУ и  37,280 денари се средства од буџетот на РМ и 

истите се наменети за обновување на постоечки овошни насади. 

  

На корисникот Ацо Малчев од Градско исплатени се средства во износ од 520,079 денари од кои 

390,059  денари се средства од буџетот на ЕУ и 130,020 денари се средства од буџетот на РМ и 

истите се наменети за обновување на постоечки лозови насади.   



 

На корисникот Цветко Чакрески од Кавадарци исплатени се средства во износ од 467,107 денари 

од кои 350,330 денари се средства од буџетот на ЕУ и 116,777 денари се средства од буџетот на 

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

 

На корисникот Ѓорѓи Костов од Свети Николе исплатени се средства во износ од 455,253 денари 

од кои 341,440 денари се средства од буџетот на ЕУ и 113,813 денари се средства од буџетот на 

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

 

На корисникот Марина Спасовска од Велес исплатени се средства во износ од 109,821 денари од 

кои 82,366 денари се средства од буџетот на ЕУ и  27,455 денари се средства од буџетот на РМ и 

истите се наменети за обновување на постоечки лозови насади.   

 

На корисникот Салих Коца од Прилеп исплатени се средства во износ од 683,467 денари од кои 

512,600 денари се средства од буџетот на ЕУ и  170,867  денари се средства од буџетот на РМ и 

истите се наменети за обновување на производството на зеленчук на отворено.   

 

На корисникот Ташко Босилковски од Ресен  исплатени се средства во износ од 578,561 денари 

од кои 433,921 денари се средства од буџетот на ЕУ и  144,640 денари се средства од буџетот на 

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

 

На корисникот Војо Анѓеловиќ  од Велес  исплатени се средства во износ од 515,429 денари од 

кои 386,571 денари се средства од буџетот на ЕУ и  128,858 денари се средства од буџетот на РМ 

и истите се наменети за обновување на производството на зеленчук на отворено.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


