
 

                                                                                

 

АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
Состојба на вработените во АФПЗРР 

 285 систематизирани работни места 
 вкупно 232 вработени + директор и заменик директор 

o 192 вработени на неопределено време (од кои 113 работат на ИПАРД и 4 во 
Секторот за ИТ) 

o 28 вработени на определено време (13 за ИПАРД, 3 во Секторот за ИТ и 12 за 
националните програми) 

o 12 вработени на договор за дело (за спроведување на Националните 
програми) 

 126 вработени кои работат на ИПАРД Програмата 2014-2020 
o 113 вработени на неопределено време  
o 13 вработени на определено време 

 
Тековни постапки за вработување 

 Постапката за вработување на 27 нови административни државни службеници се 
очекува да заврши најдоцна до средината на декември, 2021 година. Преку оваа 
постапка во план е да се вработат 9 нови административни државни службеници 
(кои би работеле на ИПАРД Програмата 2014-2020), а на 18 лица вработени на 
определено време во Агенцијата да им се трансформира работниот однос на 
неопределено време (од нив 9 работат на ИПАРД Програмата 2014-2020 и 1 во 
Секторот за ИТ).  

 
Унапредувања 

 Во јули, оваа година беа унапредени 14 административни државни службеници 
(од нив 11 работат на ИПАРД Програмата 2014-2020).До крајот на 2021 година треба 
да се реализира постапка за унапредување на уште 2 административни државни 
службеници кои работат на ИПАРД Програмата 2014-2020. 
 

Состојба на вработени по организациони единици за ИПАРД: 
- Сектор за одобрување на проекти – 35 извршители, 
- Сектор за одобрување на исплата – 22 извршители, 
- Сектор за контрола на терен – 20 извршители, 
- Сектор за финансиски прашања – 11 извршители, 
- Сектор за внатрешна ревизија – 5 извршители, 
- Сектор за општи и правни работи – 15 извршители, 
- Сектор за регистри – 11 извршители, 
- Сектор за аналитика и поддршка на работата на директорот – 4 извршители и 
- Одделение за управување со човечки ресурси – 3 извршители. 

 
Мотивација на вработените: 

 Почнувајќи од август, 2021 година на вработените кои работат на ИПАРД 
Програмата 2014-2020 им се исплаќа додаток од 15% на основната плата. 

 



 

 
Финансиски податоци поврзани со спроведувањето на ИПАРД програмата; особено 
состојбата со реализацијата на финансиските алокации за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 
2020 година 
 
Вкупно превземените обврски од склучените договори за финансиска поддршка, од јавните 
повици 01/2017, 01/2018, 02/2018, 01/2019, 02/2019 и 01/2020 изнесува 49.220.423,97 €  (ЕУ 
учество). 
Земајќи ги во предвид финансиските алокации како и предфинансирањето побарано од 
страна на НАО и одобрено од ЕК, не постои ризик за губење на правото за користење на 
средства од финансиски години 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018. 
 
 
 
 
 
Статус со акредитација на мерката рурална јавна инфраструктура 
 
Во однос на акредитацијата на мерката рурална јавна инфраструктура договорени се 
следните активности со Националниот фонд и Телото за управување: 

- реализација на потребните вработувања за реализација на оваа мерка до јули, 2019 
година, 

- реализација на основни обуки за оваа мерка (ПРАГ, измами/неправилности итн.) во 
периодот до септември, 2019 година (во зависност од расположливи стручни лица и 
средства преку TAIEX инструментот), 

- и 
- усогласување на постапките за работа за спроведување на мерката за рурална јавна 

инфраструктура со забелешките на Генералниот директорат за земјоделство и 
рурален развој на Европската комисија до 15.09.2019 година. 

 
Статус во однос на имплементацијата на акредитираните мерки 1, 3 и 7 
 
Во текот на изминатиот период, АФПЗРР го заврши процесот на склучување на договори  во 
рамките на јавниот  повик 01/2019,  како и од јавниот повик 02/2019. Во тек е  и склучување 
на дополнителен број на договори во рамките на мерка 1 од јавниот повик 01/2020. 
Од погоре споменатите јавни повици,  Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој има потпишано вкупно 78 решенија за финансиска 
поддршка од мерка 7, 48 од мерка 3 и 402 од мерката 1 процесот на обработка на барањата и 
склучување на договорите е сеуште во тек. Вкупната финансиска поддршка за потпишаните 
договори во рамките на мерка 7 ( јавен повик 01/2019)  изнесува           8.177.434,89 €  (ЕУ 
учеството  6.133.076,17 €). За мерка 3, вкупната финансиска поддршка  на потпишаните 
договори изнесува 11.438.656,00 € (ЕУ учеството 8.578.992,00 €) и за мерката 1 вкупната 
финансиска поддршка  на потпишаните договори изнесува 6.206.603,29 € € (ЕУ учеството 
4.654.952.46 €). 
 
По извршената административната проверка, АФПЗРР донесе и 183 решенија за одбивање 
на барањето за мерка 7, 13 решенија за одбивање за мерка 3 и 274 решенија за одбивање за 
мерка 1. 



Дополнително, во месец јули, АФПЗРР објави  нов јавен повик за мерка 7. Во рамките на овој 
јавен повик пристигнаа 250 барања. При административна обработка на овие барања е 
утврдено дека досега, 103 барања се некомплетни и несоодветни и за истите беа издадени 
решенија за одбивање.  Процесот на административна обработка на преостанатите барања 
е сеуште во тек. 
 
Главна причина за одбивање на барањата од сите 3 мерки е некомплетност на барањата. 
Големо каснење во текот на обработката на предметите причинува бавниот одговор од 
страна на Бирото за судски вештачења во процесот на одредување на оправданост на 
трошоците. Исто така, заради пандемијата од вирусот Covid-19, одзивот на компаниите кои 
беа контактирано во постапката на истражување на пазарните цени беше многу слаб. 
Големиот број на пристигнати апликации и недоволниот број на вработени, сеуште 
претставува едно од тесните грла во процесот на обработка на апликациите. 
 
 
Во табелата подолу се детално наведени бројот на примени и бројот на обработени 
апликации. 
 



 
Информација за доставените барања од јавните повици 
Јавен повик 01/2019 
 

Мерка Сектор 

Вкупен број 
на 

пристигнати 
барања 

Побаруван 
износ во 

пристигнатите 
барања 

Број на 
одбиени 
барања 

Главна 
причина за 

одбивање на 
апликациите 

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 

7 1 103               
892.404,27 €  

57 

Некомплетност 
на барањата 

40 
               522.240,58 

 

                  
391.680,44 €  

  

7 2 23           3.050.807,57 
€  

14 71 
 

              728.081,02  
                  

   546.060,77 €  
 

7 3 75 
        

26.009.749,89 €  54 20 
 

4.426.326,49        
    

                
 3.319.744,87 €  

 

7 4 1                 
31.863,36 €  

1 0                                        
-   €  

7 5 8 
                

64.583,08 €  
6 2 

 25.087,27                 
 

                       
     18.815,45 €  

  

7 6 10 
          2.887.858,04 

€  9 1 
 

              549.400,00 €  
                  

412.050,00 €  

7 7 40         
10.492.062,69 €  

30 8 
 

1.926.299,53 €  
                

 1.444.724,65 €  
 

7 8 1               
455.042,91 €  

1 0                                       
-   €  

Total on 16.11.2021 261         
43.884.371,81 €  

172   78            8.177.434,89 €                  
 6.133.076,17 €  

                                                             
1 Еден договор во рамките на овој јавен повик  е откажан во изминатиов период 



  

 
 
 
 
Јавен повик 02/2019  

Мерка Сектор 

Вкупен број 
на 

пристигнати 
барања 

Побаруван 
износ во 

пристигнатите 
барања 

Број на 
одбиени 
барања 

Главна причина 
за одбивање на 

апликациите 

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 

3 1 2               
977.921,71 €  

0 

Некомплетност 
на барањата 

2               
898.615,00 €  

                  
673.961,25 €  

3 2 9               
902.131,31 €  

2 7               
560.013,00 €  

                  
420.009,75 €  

3 3 35       8.204.008,00 €  6 28 7.509.885,44 5.632.414,08  

3 4 5    1.861.695,11 €  1 4               
319.210,00 €  

                  
239.407,50 €  

3 6 10      4.817.982,38 €  3 7 
          2.150.932,00 

€  
               

1.613.199,00 €  

Total on 16.11.2021 61 
        

16.763.738,51 €  12   482 
        

11.438.656,00 €  
               

8.578.992,00 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 Вкупно потпишани договори 49. Еден од барателите се откажа од договорот по неговото потпишување 



 
 
 
 
 
Јавен повик 01/2020 
 

Мерка Сектор 

Вкупен број 
на 

пристигнати 
барања 

Побаруван 
износ во 

пристигнатите 
барања 

Број на 
одбиени 
барања 

Главна причина 
за одбивање на 

апликациите 

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 

1 1 728         
14.130.491,00 €  246 

Некомплетност 
на барањата 

399           6.015.884,46 
€  

            4.511.913,35 
€  

1 2 16           
5.560.360,00 €  

9 2 162.088,26 €  121.566,19 € 

1 3 3           
1.319.200,00 €  

1 1                 
29.378,00 €  

                     
22.033,50 €  

1 4 1                   
2.162,00 €  

1 0                                -   
€  

                                    
-   €  

Total on 16.11.2021 748         
21.012.213,00 €  

257   402 6.207.350,72   €  4.655.513,04  €  

 
Во изминатиот период, дел од барателите се откажаа од реализација на предложените инвестиции со што се овозможи склучување на дополнителен број на 
договори кои претходно не беа на листата на најдобро рангирани апликации подготвена согласно расположливиот буџет за мерка 1..  
 
Јавен повик 01/2021 
 

Мерка Сектор 

Вкупен број 
на 

пристигнати 
барања 

Побаруван 
износ во 

пристигнатите 
барања 

Број на 
одбиени 
барања 

Главна 
причина за 

одбивање на 
апликациите 

Број на 
потпишани 
договори ( 
испратени 

решенија за 
одобрување 

 

Вкупен износ на финансиска 
поддршка (во евра) на 

потпишаните договори 

Износ на 
финансиска 
поддршка ( 
ЕУ учество) 

на 
потпишаните 

договори 



на 
барањето) 

7 1 114 1.098.764,00 € 45 

Некомплетност 
на барањата 

/  / / 
7 2 22 3.205.504,00 € 11 /  / / 

7 3 50 
                         

15.954.066,98 €  
12 

/  / / 

7 4 3 25.860,00 € 3 /  / / 
7 5 12 1.050.517,00 € 5 /  / / 
7 6 6 1.038.200,00 € 3 /  / / 
7 7 43 10.117.909,00 € 24 /  / / 

7 8 /  / /  / / 

Total on 16.11.2021 250 32.490.820,97 € 103       

 
 
 
 
 
Во периодот Јуни 2021-Ноември 2021 пристигнати се 165 нови барања за исплата за мерка 1 (Инвестиции во материјални средства за 
земјоделски стопанства) со вкупно барана сума од 96.570.346,00 денари ( 1.570.250,00 €). Во истиот период од оваа мерка одобрени за исплата 
се 165 барања со вкупен износ од 167.080.966 ден. ( 2.713.046,00 €).  
Досега вкупно се пристигнати 1702 барања за исплата и тоа за мерката 1. Вкупна барана сума 16.391.962,00 €. 
Одобрени за исплата се 1562 барања во вкупен износ од околу 13.059.958,16 €. 
Во периодот Јуни 2021-Ноември 2021 пристигнати се 8 нови барања за исплата за мерка 3 (Инвестиции во материјални средства за преработка 
на земјоделски и рибни производи) со вкупно барана сума од 37.028.890,00 денари  602.095,00 €). Во истиот период од оваа мерка исплатени се 
20 барања со вкупен износ од 95.091.401,00 ден. ( 1.543.301,00 €). 
Досега се пристигнати вкупно 86 барања за исплата за мерката 3. Вкупна барана сума 12.202.725,00 €.   
Одобрени за исплата се 82 барања во вкупен износ од околу 10.530.398,13 €. 
 
 
Во периодот Јуни 2021-Ноември пристигнати се 14 нови барање за исплата за мерка 7 (Диверзификација на фарми и развој на бизниси) со 
вкупно барана сума од 71.640.012 денари ( 1.164.878,00 €). Во истиот период од оваа мерка исплатени се 35 барања со вкупен износ од 
129.233.699,00 ден. (2.101361,00 €). 



Досега се пристигнати вкупно 61  барања за исплата за мерката  7. Вкупна барана сума 4.139.278,00 €. 
Одобрени за исплата се 48 барања во вкупен износ од околу 2.804.443,75 €. 
                
Во прилог е табела со податоци односно целосен преглед за имплементација по однос на ИПАРД 2 Програмата 
 

Мер
ка 

Вкупно 
барања  

Вкупно барана 
сума 

Број 
на 

одбие
ни 

барањ
а 

Број на 
догово

ри 

Вкупно 
прифатливи 

трошоци 

Вкупно 
прифатлив
и трошоци 

ЕУ дел 

Број 
на 

бара
ња за 
испла

та 

Барана сума за 
исплата вкупно 

Барана сума за исплата 
ЕУ дел 

Број на 
одобре

ни 
барања 

за 
исплата 

Одобрена сума 
за исплата  
ЕУ дел  

Исплатена 
сума ЕУ дел 

M1 3251                
56.845.115,19 €  1174 1922          

25.675.211,97 €  

        
19.256.408

,98 €  
1702              

16.391.962,00 €  
                          

12.293.971,50 €  1562         
10.447.966,53 €  

        
10.341.406,00 €  

M3 183 
               

45.066.700,53 €  64 118 
         

26.552.513,53 €  

        
19.914.385

,15 €  
86 

             
12.202.725,00 €  

                             
9.152.043,75 €  82 

          
8.424.318,51 €  

          
8.171.360,00 €  

M7 698             
118.933.776,95 €  437 101          

12.470.742,55 €  

          
9.353.056,

91 €  
61                

4.139.278,00 €  
                             

3.104.458,50 €  48           
2.243.555,00 €  

          
2.240.315,00 €  

M9 28                                       
-   €  14 14                

247.483,00 €  

              
210.360,55 

€  
13                    

189.740,00 €  
                                

151.792,00 €  12               
143.629,90 €  

              
140.280,00 €  

Total on 
22.11.2021 

            
220.845.592,67 €  1689 2155          

64.945.951,05 €  

        
48.734.211

,59 €  
1862              

32.923.705,00 €  
                          

24.702.265,75 €  1704         
21.259.469,94 €  

        
20.893.361,00 €  

          Total 
        

26.559.974,43 €  
        

26.102.673,25 €  

 
 
 
 
 
 
 

 
Контроли на самото место (од Јуни 2021 - тековно) 



 
Контроли на терен – пред одобрување 
 
Секторот за контрола на терен при АФПЗРР во периодот од Јуни 2021 година изврши вкупно 136 контроли на терен пред одобрување на проекти, 
за инвестиции од јавни повици  20/01 и 21/01 за ИПАРД Програмата 2014-2020 година. Во табелата се наведени извршените контроли на терен 
поделени по јавните повици. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрола на терен – пред исплата 
 
Секторот за контрола на терен при АФПЗРР во периодот од Јуни 2021 година изврши вкупно 222 контроли на терен пред исплата на 
инвестициите за јавните повици 17/01, 18/01 и 18/02 , 19/01, 19/02 и 20/01 за ИПАРД Програмата 2014-2020 година. Во табелата се наведени 
извршените контроли на терен поделени по јавните повици. 
 
 
 
 

Јавен повик 20/01 ( Мерка 1) 
69 КСМ 

Јавен повик 21/01 ( Мерка 7) 
67  КСМ 

Вкупен број на контроли  136 КСМ 

 Јавен повик 17/01  
1 КСМ (Мерка 1) 
4 КСМ (Мерка 7) 



 
 
 
 
 
 
Контроли на терен – после исплата 
 
Секторот за контрола на терен при АФПЗРР во периодот од Јуни 2021 
изврши вкупно 131 контроли на терен после исплата на 
инвестициите за ИПАРД 1 Програмата 2007-2013. Во табелата 
се наведени извршените контроли на терен поделени по јавните 
повици. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контроли за скриени работи 
 
Секторот за контрола на терен изврши вкупно  2 контроли за скриени работи: 2 КСМ за мерка 3, од јавен повик 18/01 
 
 

Јавен повик 18/01 (Мерка 3) 
2 КСМ 

Јавен повик 18/02 (Мерка 1) 
8 КСМ 

Јавен повик 19/01 (Мерка 7) 
10 КСМ 

Јавен повик 19 /02 (Мерка 3) 
13 КСМ 

Јавен повик 20 /01 (Мерка 1) 
184 КСМ 

Вкупен број на контроли 222 КСМ  

Контроли после исплата (ИПАРД 1 2007-2013) 
Мерка Број на контроли по мерка 

101 130 КСМ 
302 1 КСМ 

Вкупен број на контроли 131 КСМ 



Проблеми при извршување на контролите на терен поради ситуацијата со COVID-19 
 
Во моментот сеуште се соочуваме со тешкотии во извршувањето на контролите (позитивни вработени, самоизолации итн.), но сепак засега тоа 
е мал број на предмети. 

 


