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АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 

 
 

 РАЗВОЈ 
 

 

 

Исплатени корисници на средства од ИПАРД Програмата за месец март 2017 година 

 

По успешната реализација на одобрената инвестиција, единаесет корисници потпишаа Договор 

со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД Програмата по единаесетиот (01/2015) и 

дванаесетиот(02/2015)  Јавен повики добија средства од ЕУ фондовите за рурален развој во месец 

март. 

 

 

 
 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 115.824,00 

денари на корисникот Лазо Ордев од Вардарски регион  за обновување и модернизација на 

овошни насади.Од вкупно исплатените средства  86.868,00 денари се средства од буџетот на ЕУ и 

28.956,00 денари се национален дел. 

 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 1.330.164,00 

денари на корисникот Флорес ДОО од Југо-источен регион  за обновување и модернизација на 

овошни насади.Од вкупно исплатените средства  1.130.639,00 денари се средства од буџетот на 

ЕУ и 199.525,00 денари се национален дел. 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 131.677,00 

денари на корисникот Ранко Кузманоски од Југо-западен регион  за обновување и модернизација 

на овошни насади.Од вкупно исплатените средства  98.758,00 денари се средства од буџетот на 

ЕУ и 32.919,00 денари се национален дел. 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 123.200,00 

денари на корисникот Ристо Чутров од Вардарски регион  за обновување и модернизација на 

овошни насади.Од вкупно исплатените средства  92.400,00 денари се средства од буџетот на ЕУ и 

30.800,00 денари се национален дел. 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 657.092,00 

денари на корисникот Цане Автаровски од Пелагониски регион  за модернизација на 

производството на зеленчук на отворено.Од вкупно исплатените средства  558.528,00 денари се 

средства од буџетот на ЕУ и 98.564,00 денари се национален дел. 

 



 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 414.773,00 

денари на корисникот Виолета Јошевска од Пелагониски регион  за модернизација на 

производството на зеленчук на отворено.Од вкупно исплатените средства  311.080,00 денари се 

средства од буџетот на ЕУ и 103.693,00 денари се национален дел. 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 48.400,00 

денари на корисникот Василчо Митиќ од Вардарски  регион  за модернизација на производството 

на зеленчук на отворено.Од вкупно исплатените средства  36.300,00 денари се средства од 

буџетот на ЕУ и 12.100,00 денари се национален дел. 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 785.026,00 

денари на корисникот Виножито  ДООЕЛ од Југо-западен  регион  за обновување и 

модернизација на овошни насади.Од вкупно исплатените средства  588.769,00 денари се средства 

од буџетот на ЕУ и 196.257,00 денари се национален дел. 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 876.251,00 

денари на корисникот Лазо Тимовски од Источен регион  за обновување и модернизација на 

овошни насади.Од вкупно исплатените средства  657.188,00 денари се средства од буџетот на ЕУ 

и 219.063,00 денари се национален дел. 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 1.138.027,00 

денари на корисникот Коле Димитриевски од Пелагониски регион  за модернизација на 

производството на зеленчук на отворено.Од вкупно исплатените средства  967.323,00 денари се 

средства од буџетот на ЕУ и 170.704,00 денари се национален дел. 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 706.843,00 

денари на корисникот Марјан - Мид ДОО  од Југо-источен регион  за модернизација на 

производството на зеленчук на отворено.Од вкупно исплатените средства  600.816,00 денари се 

средства од буџетот на ЕУ и 106.027,00 денари се национален дел. 

 


