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АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 

 
 

 РАЗВОЈ 
 

 

 

Реализирани исплати на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) 

 

 

По успешната реализација на одобрените инвестиции, единаесет 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 705,493 

денари на корисникот Из Добра Земја од Пелагонискиот регион,  за обновување на производство 

на зеленчук на отворено. Од вкупно исплатените средства  529,119   денари се средства од 

буџетот на ЕУ и 176,374 денари се национален дел. 

 

На корисникот Шпетиме Садику од Пелагонискиот регион исплатени се средства во износ од 

790,153 денари од кои 592,614 денари се средства од буџетот на ЕУ и 197,539 денари се средства 

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

 

На корисникот Ацо Симоноски од Пелагонискиот регион исплатени се средства во износ од 

499,840 денари од кои 374,880  денари се средства од буџетот на ЕУ и 124,960 денари се средства 

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

 

На корисникот Сема Шемшединовска од Пелагонискиот регион исплатени се средства во износ 

од 297,387 денари од кои 223,040 денари се средства од буџетот на ЕУ и 74,347 денари се 

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

 

На корисникот Марика Ристова од Југоисточниот регион исплатени се средства во износ од 

251,857 денари од кои 188,892 денари се средства од буџетот на ЕУ и 62,965 денари се средства 

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

 

На корисникот Илија Најдовски од Пелагонискиот регион исплатени се средства во износ од 

159,197 денари од кои 119,397 денари се средства од буџетот на ЕУ и 39,800 денари се средства 

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

 



 

На корисникот Илија Бутевски  од Пелагонискиот регион исплатени се средства во износ од 

149,488 денари од кои 112,116 денари се средства од буџетот на ЕУ и 37,372 денари се средства 

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

 

На корисникот Благојче Настевски од Пелагонискиот регион исплатени се средства во износ од 

600,343 денари од кои 450,257 денари се средства од буџетот на ЕУ и 150,086 денари се средства 

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

 

На корисникот Тони Стефаноски од Пелагонискиот регион исплатени се средства во износ од 

592,973 денари од кои 444,730 денари се средства од буџетот на ЕУ и 148,243 денари се средства 

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

 

На корисникот Златко Петревски од Пелагонискиот регион исплатени се средства во износ од 

699,343 денари од кои 524,507 денари се средства од буџетот на ЕУ и 174,836 денари се средства 

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

 

На корисникот Фари Шерифи од Пелагонискиот регион исплатени се средства во износ од 

286,414 денари од кои 214,810 денари се средства од буџетот на ЕУ и 71,604 денари се средства 

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

 

 

 


