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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛЕН 
РАЗВОЈ 

 

 

 

Извештај за резултати од  прв јавен повик од ИПАРД 2014- 
2020 

 

(Согласно,член 52 од Секторскиот договор и член 53 од  Рамковната спогодба) 
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1. Информација/ резултати од  прв јавен повик од ИПАРД 2014- 2020: 
 
 Вкупен број на доставени барања и побаран износ по мерка; 
 Вкупен број на доставени барања и побаран износ по приоритетен сектор; 
 Број на одбиени барања и главни причини за одбивање; 
 Реализирани контроли на терен по доставени барања; 
 Временски период на склучување на договори (по мерки); 
 Предвидени исплати во 2018 година; 
 Најчести проблеми при обработка на добиените барања. 

 
Во однос на објавениот јавен повикза користење на средства од ИПАРД 
Програмата 2014-2020 година кој што траеше до 21.07.2017 година примени се 
вкупно 1648 барања од трите објавени мерки. Од бројот на пристигнати барања и 
од вкупната побарана сума за кофинансирање утврдено е дека за сите три мерки 
побараната сума е над расположливиот буџет. Со затварање на јавниот повик 
Секторот за одобрување на проекти пристапи кон административна обработка на 
барањата, во табелатите подолу е даден приказ на вкупниот број на примени 
барања по мерка и сектор, вкупните побарани средства како и бројот на одбиени 
барања, главната причина за одбивање и бројот на барања кои што се испратени 
до Секторот за контрола на терен. 
 

Мерка Сектор 
Вкупен број на 

примени барања 

Вкупна побарана 
сума за 

кофинансирање 

Број на 
одбиение 

апликации 

Главна 
причина за 

одбивање на 
апликациите 

Број на 
апликации 
пратени на 

контрола на 
терен 

Временска 
рака за 
контрактирање 
(индикативно) 

1 1 1368     14.889.439,42 €  

  

Не извршено 
дополнување 

на барањето со 
документите 

кои што 
недостасуваат 

согласно 
известувањето 
за некомплетна 

апликација 

  

Почеток на 
склучување 

договори крај 
на фебруари 
почеток на 

март 

1 2 30        2.933.227,64 €  

1 3 4           163.161,79 €  

1 4 2              17.556,15 €  

Вкупно   1404     18.003.385,00 €  53   65 
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Мерка Сектор 
Вкупен број на 

примени 
барања 

Вкупна побарана сума 
за кофинансирање 

Број на 
одбиение 

апликации 

Главна причина 
за одбивање на 

апликациите 

Број на 
апликации 
пратени на 

контрола на 
терен 

Временска 
рака за 
контрактирање 
(индикативно) 

3 1 8           683.398,03 €  

  
Не соодветни 
апликации-
голенина на 

субјект (SME) 

  Од фебруари 
до април 2018 

година 

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   56     13.027.728,39 €  8 4 

 

Мерка Сектор 
Вкупен број на 

примени 
барања 

Вкупна побарана сума 
за кофинансирање 

Број на 
одбиение 

апликации 

Главна причина 
за одбивање на 

апликациите 

Број на 
апликации 
пратени на 

контрола на 
терен 

Временска рака 
за 
контрактирање 
(индикативно) 

7 1 39 1.707.838,91 

  

Not submited 
missing 

documents 
according to the 

letter for 
incomplete 
application 

  Септември 2018 

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   188     42.558.585,14 €  25   0   
 
 
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 околу 4.6 милиони 
Евра сума за ко-финансирање, а останатите во текот на 2019 и 2020 согласно 
крајните рокови за реализација на инвестиците. 
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Секторот за Контрола има извршено една контрола пред одобрување од Јавен 
повик 17/01, кај инвестиција од мерка Инвестиции во материјални средства за 
преработка на земјоделски и рибни производи. Барателот со ИД Број 1701130201007 
од Прилеп. Инвестицијата се однесува на набавка на опрема за преработка на 
месо. Контролата е извршена на ден 17.11.2017. Во тек е подготовка за извршување 
контроли на лице место пред одобрување за 14 предмети  за кои се пристигнати 
барања за контрола од СОП. Сите инвестиции се од Мерка Инвестиции во 
материјални средства на земјоделски стопанства и се однесуваат на набавка на 
земјоделска приклучна механизација и опрема.  
 
 


