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АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 

 
 

 РАЗВОЈ 
 

 

 

Исплатени корисници на средства од ИПАРД Програмата за месец ноември 2015 година 

 

По успешната реализација на одобрената инвестиција, девет корисници потпишаа Договор со 

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

(01/2014)  и десетиот (02/2014)  Јавен повик и  добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој 

во месец ноември. 

 

 

 
 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 107.603,00 

денари на корисникот Перо Здравески од  Пелагонскиот регион  за модернизација на 

производството на зеленчук на отворено. Од вкупно исплатените средства  80.702,00 денари се 

средства од буџетот на ЕУ и 26.901,00 денари се национален дел. 

 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 404.764,00 

денари на корисникот Владислав Попов од Вардарскиот регион за обновување и модернизација 

на лозови насади. Од вкупно исплатените средства  303.573,00 денари се средства од буџетот на 

ЕУ и 101.191,00 денари се национален дел. 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 655.500,00 

денари на корисникот Јован Иродов од Југо-источен регион за обновување и модернизација на 

овошни насади. Од вкупно исплатените средства  491.625,00 денари се средства од буџетот на ЕУ 

и 163.875,00 денари се национален дел. 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 429.440,00 

денари на корисникот Љупче Стефановски од Пелагониски регион Обновување и модернизација 

на овошни насади. Од вкупно исплатените средства  322.080,00 денари се средства од буџетот на 

ЕУ и 107.360,00 денари се национален дел. 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 1.604.162,00 

денари на корисникот Винарија Попов ДООЕЛ од Вардарски регион за обновување и 

модернизација на лозови насади. Од вкупно исплатените средства  1.203.121,00 денари се 

средства од буџетот на ЕУ и 401,041денари се национален дел. 

 



 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 751.418,00 

денари на корисникот Фатиме Сабриу од Пелагониски регион за обновување и модернизација на 

лозови насади. Од вкупно исплатените средства 563,563,00 се средства од буџетот на ЕУ и 

187,855,00 денари се национален дел. 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 2.371.618,00 

денари на корисникот Венец АД  од Вардарски регион за обновување и модернизација на лозови 

насади. Од вкупно исплатените средства 1.778.713,00 се средства од буџетот на ЕУ и 592.905,00 

денари се национален дел. 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 115.238,00 

денари на корисникот Марија Велковиќ од Вардарски регион за oбновување и модернизација на 

овошни насади. Од вкупно исплатените средства 86.428,00 се средства од буџетот на ЕУ и 

28.810,00 денари се национален дел. 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 579.846,00 

денари на корисникот ДПТУ ПРИНТ Б&Т ДООЕЛ  од Источен регион за  создавање на 

активности за не-прехрамбени производи. Од вкупно исплатените средства 434.884,00 се 

средства од буџетот на ЕУ и 144.962,00 денари се национален дел. 

 


