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0TВо текот на изминатиот период, АФПЗРР продолжи со евалуацијата на пристигнатите 
барања во рамките на првиот објавен јавен повик од ИПАРД Програмата 2014-2020. Во 
моментов, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој има 
потпишано 47 договори за финансиска поддршка од мерка 1 како и 14 договори од мерка 3. 
0TВкупната финансиска поддршка за потпишаните договори во рамките на мерка 1 изнесува 
950.000 евра ( 712.549 евра изнесува ЕУ учеството). За мерка 3 пак, вкупната финансиска 
поддршка  на потпишаните договори изнесува 4.047.512,00 евра ( 3.035.634,00 евра изнесува 
ЕУ учеството). 
0TПо извршената административната проверка, АФПЗРР донесе и 342 решенија за одбивање 
на барањето за мерка 1, 18 решенија за одбивање за мерка 3 и 102 решенија за одбивање за 
мерка 7.  
0TНекомплетирањето на барањата во согласност со испратеното известување за 
докомплетирање е воедно и најчеста причина за одбивање на овие барања. Дополнително 
во рамките на мерка 3 одреден број на барања за финансиска поддршка се одбиени како 
несоодветни бидејќи барателите не се во рангот на мали и средни претпријатија. 
0TГлавни проблеми во текот на административната обработка на пристигнатите барања 
останува големиот број на примени барања, недоволниот број на вработени, времето кое е 
потребно за добивање на референтните цени за инвестициите, голмиот број на контроли 
потребни за обработка на секое барање итн. 
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Мерка Сектор 

Вкупен број 
на 

пристигнати 
барања 

Побаруван износ 
во 

пристигнатите 
барања 

Број на 
одбиени 
барања 

Главна 
прилина за 

одбивање на 
барањата 

Број на 
потпишани 
договори ( 
испратени 

решенија за 
одобрување 

на барањето) 

Вкупен износ 
на финансиска 
поддршка (во 

евра) на 
потпишаните 

договори 

Износ на 
финансиска 

поддршка ( ЕУ 
учество) на 

потпишаните 
договори 

Најчести проблеми 
при 
административната 
проверка на 
барањата 

1 1 1368     14.889.439,42 €  

  

Барателот не 
го дополнил 

своето 
барање со 

потребните 
документи 

      

Голем број на 
пристигнати барања  

1 2 30        2.933.227,64 €        

1 3 4           163.161,79 €        

1 4 2              17.556,15 €        

Вкупно  25.04.2018 1404     18.003.385,00 €  342   47     950.065.95  €     712.549,46 €  
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Мерка Сектор 

Вкупен број 
на 

пристигнати 
барања 

Побаруван износ 
во пристигнатите 

барања 

Број на 
одбиени 
барања 

Главна 
прилина за 

одбивање на 
барањата 

Број на 
потпишани 
договори ( 
испратени 

решенија за 
одобрување 

на 
барањето) 

Вкупен износ 
на 

финансиска 
поддршка (во 

евра) на 
потпишаните 

договори 

Износ на 
финансиска 
поддршка ( 
ЕУ учество) 

на 
потпишаните 

договори 

Најчести проблеми 
при 
административната 
проверка на 
барањата 

3 1 8           683.398,03 €  

  

1.Барателот не 
е во рангот на 
мали и средни 
претпријатија  

2. Барателот не 
го дополнил 

своето барање 
со потребните 

документи 
3. 

Неспоредливи 
понуди за 
опрема во 

поглед на тех. 
спецификација 

      

-Голем број на 
примени празни 
барања 
- Времето за 
добивање на 
референтни цени 
за градежниот дел 
и за опремата 
значително влијае 
на процесот на 
обработка на 
барањата  
 

3 2 12        3.144.333,53 €        
3 3 21        6.836.976,59 €        
3 4 5           145.896,92 €        
3 5 2           143.098,55 €        
3 6 8        2.074.024,77 €        
3 7 0 0       

Вкупно 25.04.2018 57     13.027.728,39 €  18 14  4.047.512,36 €  
  3.035.634,27 

€  
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Мерка Сектор 

Вкупен број 
на 

пристигнати 
барања 

Побаруван 
износ во 

пристигнатите 
барања 

Број на 
одбиени 
барања 

Главна 
прилина за 

одбивање на 
барањата 

Број на 
потпишани 
договори ( 
испратени 

решенија за 
одобрување 

на 
барањето) 

Вкупен износ 
на 

финансиска 
поддршка (во 

евра) на 
потпишаните 

договори 

Износ на 
финансиска 
поддршка ( 
ЕУ учество) 

на 
потпишаните 

договори 

Најчести проблеми 
при 
административната 
проверка на 
барањата 

7 1 39 1.707.838,91 

  

Барателот не 
го дополнил 

своето 
барање со 

потребните 
документи 

      

Голем број на 
пристигнати 

барања  

7 2 20 2.617.842,07       
7 3 35 10.866.666,79       
7 4 5 609.063,15       
7 5 4 62.381,44       
7 6 7 1.628.245,59       
7 7 32 6.871.062,09       
7 8 46 18.195.485,10       

Вкупно 25.04.2018 187    42.558.585,14 
€  102 0 0 0 
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Во врска со планираните исплати од ИПАРД II Програмата, Ве известуваме дека истата зависи од динамиката на склучување на договри и 
реализација на инвестициите од крајните корисници, односно согласно досегашното искуство се очекува дека во 2018 година, Агенцијата би 
исплатила вкупно 3.35 милиони Евра сума за ко-финансирање, а останатите во текот на 2019 и 2020 согласно крајните рокови за реализација 
на инвестиците. 
 
Досега се пристигнати 10 барања за исплата и тоа   за мерката Ивестиции во материјални средства за земјоделски стопанства  
Вкупна барана сума U1.672.623,52U денари. 
 
Од мерката Техничка помош пристигнати се 2 барања за исплата од страна на МЗШВ- Тело за управување со ИПАРД со вкупна барана сума 
од 113.428,00 денари за барањето за исплата за Мониторинг комитет (Комитет за следење на ИПАРД програмата) и барана сума од 48.900,00 
денари за барањето за исплата за  Канцелариски материјали. Вкупна барана сума од 162.328,00 денари. 
 
Барањата за исплата се во фаза на обработка. 

0TРеализирани контроли на терен по доставени барања 
(заклучно со 20.04.2018 година); 

 
 
0TСекторот за Контрола на Терен при АФПЗРР заклучно со 20.04.2018 година има извршено вкупно 670 контроли на лице место пред 
одобрување кај инвестиции од Јавниот повик 17/01 од ИПАРД 2 2014-2020. Во прилог табела со извршени контроли по мерки 

Јавен повик 17/01 

UМерка UВкупно извршени контроли 
на лице место - по мерка 

2TИнвестиции во материјални средства 
на земјоделските стопанства 634 

callto:1.672.623,52
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2TИнвестиции во материјални средства 
за преработка на земјоделски и рибни 

производи 
26 

2TДиверзификација на фармите и развој 
на бизниси 10 

2TВкупен број на контроли 670 


