
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЖЕНИТЕ 
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

МЕРКИ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА





Цел на мерката

Корисници

Критериуми за пристап

Прифатливи инвестиции

Рангирање

Износ на поддршката

Надлежна институција за имплементација

Начин на аплицирање

Каматни стапки

Програма



МЕРКА 115 – ПОДДРШКА ЗА АКТИВЕН 
ЖЕНСКИ ЧЛЕН ВО ЗЕМЈОДЕЛСКОТО 

ДОМАКИНСТВО
.

Подобрување на економската состојба на жените, зголемување 
на бројот на регистрирани жени и придонес во развојот на 
земјоделството.

Земјоделски стопанства чиј носител е жена, запишани 
во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Корисник може да биде физичко и правно лице застапувано од 
жена.

Подносителот на барањето да е жена носител на земјоделско 
стопанство.

- Набавка на опрема за преработка и/или доработка на примарни 
земјоделски производи
- Набавка на услуги за спроведување на деловниот план

Неповратни 180.000,00 денари

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 
развој – АФПЗРР

Национална програма за финансиска поддршка на руралниот 
развој за 2020 година

Барањата се поднесуваат електронски по извршена регистрација 
на e-baranje.ipardpa.gov.mk

http://e-baranje.ipardpa.gov.mk


Национална програма за финансиска поддршка на руралниот 
развој за 2020 година

МЕРКА 113 – ПОДДРШКА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Зголемување на одржливоста на земјоделската дејност на 
семејните земјоделски стопанства.

- Индивидуален земјоделец
- Трговец поединец
- Трговско друштво

- Носителот на семејното земјоделско стопанство да е на возраст 
помеѓу 18 и 40 години;
- Семејното земјоделско стопанство да не користело помош од 
мерката 112 - Помош на млади земјоделци за започнување со 
земјоделска дејност.

- Набавка на машини и опрема за преработка
- Набавка на градежни материјали за изградба и/или опремување 
на простории за постбербени активности и преработка на 
земјоделски производи

Неповратни 1.200.000,00 денари

Според утврден систем на бодување каде дополнителни 5 бодови 
добива земјоделсто стопанство чиј корисник е жена со место на 
живеење во рурална средина.

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 
развој – АФПЗРР

Потенцијалниот корисник на средствата треба да поднесе 
електронско барање за користење на средства од соодветната 
мерка на e-baranje.ipardpa.gov.mk

http://e-baranje.ipardpa.gov.mk


МЕРКА 121 – ИНВЕСТИЦИИ ЗА 
МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 

СТОПАНСТВА

Зголемување на ефикасноста на земјоделското производство 
преку намалени трошоци и подобрување на квалитетот преку 
воведување повисоки стандарди во процесот на производство.

- Индивидуален земјоделец
- Трговец поединец
- Трговско друштво

- Сопственост на соодветни капацитети за подигнување нови 
насади
- Набавка на добиток од признати организации и одгледувачи

- Подигнување нови насади
- Набавка на добиток

50% од вредноста на прифатливи трошоци на инвестицијата:
- До 2.500.000 денари за нови насади
- До 6.500.000 денари за набавка на добиток

Според утврден начин на бодување каде дополнителни 30 бода 
се доделуваат доколку носителот на земјоделското стопанство е 
жена.

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 
развој – АФПЗРР

Потенцијалниот корисник на средствата треба да поднесе 
електронско барање за користење на средства од соодветната 
мерка на e-baranje.ipardpa.gov.mk.

Национална програма за финансиска поддршка на руралниот 
развој за 2020 година

http://e-baranje.ipardpa.gov.mk


МЕРКА 131 – ЕКОНОМСКО ЗДРЖУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКО 

ВРШЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

Основање на земјоделски задруги, инвестиции во заеднички 
производни практики и организирање на информативни и 
промотивни активности за земјоделските производи.

Земјоделски задруги регистрирани согласно Закон за земјоделски 
задруги

- Акт за основање на субјектот
- Решение за упис во Регистар на земјоделски задруги
- Платени даноци по сите основи

- Основање на земјоделска задруга
- Закуп и опремување на простории и објекти
- Бруто плата за стручни лица
- Спроведување обуки за учесниците во задругата
- Набавка на земјоделска механизација
- Организирање настани за промоција на производите

До 1.000.000 денари неповратна финансиска поддршка

Според утврден начин на бодување каде дополнителни 2 бода се 
доделуваат на задруги во кои жените се застапени со 10% до 30% 
и дополнителни 3 бода се доделуваат на задруги во кои жените се 
застапени над 30%.

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 
развој – АФПЗРР

Потенцијалниот корисник на средствата треба да поднесе 
електронско барање за користење на средства од соодветната 
мерка на e-baranje.ipardpa.gov.mk.

Национална програма за финансиска поддршка на руралниот 
развој за 2020 година

http://e-baranje.ipardpa.gov.mk


МЕРКА 7 – ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА НА 
ФАРМИ И РАЗВОЈ НА БИЗНИСИ

Поттикнување на вработувањето преку создавање на нови и 
задржување на постојните работни места, со што се зголемува 
нивото на економска активност во руралните средини, се 
подобрува квалитетот на живот и се намалува руралната 
депопулација.
- Индивидуален земјоделец
- Земјоделски стопанства
- Трговец поединец
- Задруги
- Микро и мали претпријатија што ги исполнуваат критериумите 
на Препораката 2003/361/ЕС
- Сопственост на имот каде се предлага инвестицијата или договор 
за закуп на имотот на најмалку 7 години
- Најмалку едно вработено лице со Договор за вработување не 
пократок од 5 години
- Доказ за професионална стручност на барателот на поддршката

- Изградба/реконструкција на објекти за земјоделско 
производство и/или пост-бербени активности
- Набавка на повеќегодишни растенија
- Набавка на машини, земјоделска механизација или опрема за 
пост-бербени активности
- Изградба на објекти и опрема за наводнување
- Изградба/реконструкција на инфраструктура на земјоделско 
стопанство

65% од прифатливи трошоци на инвестицијата во ранг од 1.500 до 
1.000.000 евра

Според утврден начин на бодување каде дополнителни 10 бода се 
доделуваат доколку барателот на поддршката е жена.

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 
развој – АФПЗРР

Пакетот со потребни документи за аплицирање е достапен на 
www.ipardpa.gov.mk

Програма за користење на средства од ЕУ Инструментот за 
претпристапна помош за земјоделство и рурален развој за 2014-
2020 година – ИПАРД II

http://www.ipardpa.gov.mk


МЕРКА 1 – ИНВЕСТИЦИИ ВО МАТЕРИЈАЛНИ 
СРЕДСТВА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

Подобрување на основните средства со кои располагаат 
земјоделските производители со цел зголемување на квалитетот 
и намалување на трошоците.

- Земјоделски стопанства
- Задруги

- Сопственост на обработлива земјоделска површина регистрирана 
во Систем за идентификација на земјишни парцели или
- Сопственост на минимум добиточни единици регистрирани во 
Регистар за идентификација на животни 
- Изградба/реконструкција на објекти за земјоделско 
производство и/или пост-бербени активности
- Набавка на повеќегодишни растенија
- Набавка на машини, земјоделска механизација или опрема за 
пост-беребни активности
- Изградба на објекти и опрема за наводнување
- Изградба/реконструкција на инфраструктура на земјоделско 
стопанство

60% од прифатливи трошоци на инвестицијата

Според утврден начин на бодување каде дополнителни 20 бода 
добиваат земјоделски стопанства претставувани од жени.

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 
развој – АФПЗРР

Пакетот со потребни документи за аплицирање е достапен на 
www.ipardpa.gov.mk

Програма за користење на средства од ЕУ Инструментот за 
претпристапна помош за земјоделство и рурален развој за 2014-
2020 година – ИПАРД II

http://www.ipardpa.gov.mk


КАРТИЧКИ ЗА ЗЕЛЕНА НАФТА

Кофинансирање на трошоците за набавка на гориво - зелена 
нафта, во вид на персонализирана безготовинска картичка за 
набавка на дизел гориво на било која бензинска станица на 
Макпетрол АД на целата територија на државата.

- Индивидуален земјоделeц 
- Трговец поединец 
- Трговско друштво 

Kорисници на субвенции по Програма 2019 година.

50% од трошоците за набавка на зелена нафта

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 
развој – АФПЗРР



ЗЕМЈОДЕЛСКИ КРЕДИТЕН ДИСКОНТЕН ФОНД

Кредити наменети за финансирање на инвестиции во примарно 
земјоделско производство, преработка на земјоделски производи 
или извоз.

- Носители на земјоделски стопанства
- Мали и средни претпријатија што се занимаваат со примарно 
земјоделско производство, преработка и/или извоз на 
земјоделски производи

Кредитоспособност на барателот утврдена според правилата на 
деловните банки.

- До 100.000 евра за примарно земјоделско производство
- До 300.000 евра за преработка или извоз на земјоделски 
производи

4% - 5% за кредити пласирани преку деловни банки
6% - 6.5% за кредити пласирани преку штедилници

Развојна банка на Северна Македонија



ДИРЕКТНИ ПЛАКАЊА

Поддршката на доходот на земјоделските стопанства

Земјоделски стопанства што произведуваат тутун или грозје 

- Производството на тутун од реколта 2019 година земјоделските 
стопанства го продале во регистрирано откупно претпријатие 
согласно Закон за тутун, производи од тутун и сродни производи
- Сопственост на површини под лозови насади и остварено 
производство од сортите: Смедеревка, Вранец, Бургундец Црн, 
Станушина, Кратошија, Жилавка, Кавадарка. Реколта 2020 да е 
предадена во регистрирани капацитети за производство на вино 
во Република Северна Македонија.

- 60 до 80 денари по килограм тутун, зависно од класата
- 2 денари по килограм грозје

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 
развој – АФПЗРР

.

Национална програма за финансиска поддршка на земјоделството 
за 2020 година





Корисни линкови

Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство
Аминта III бр.2, Скопје

www.ipard.gov.mk

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој

III Македонска бригада бб., Скопје
www.ipardpa.gov.mk

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството
Климент Охридски бб, Пелагонка II-5/3, Битола

www.agencija.gov.mk

Материјалот е изработен во рамки на проектот „Одговор на социо-економските 
ефекти од КОВИД-19 преку поддршка на ранливите групи на ниско-платени работници, 
работници кои се дел од неформалната економија и привремено вработени работници”, 
што го спроведува конзорциум од 6 организации составен од: Институт за економски 
истражувања и политики Finance Think - Скопје; Здружение за истражување и анализи 
ЗМАИ - Скопје; Аналитика - Скопје; Здружение Гласен текстилец - Штип; Здружение 
за унапредување и заштита на правата на работниците Достоинствен Работник - 
Прилеп; и Здружение за рурален развој ЛАГ Агро Лидер - Кривогаштани, со финансиска 

поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија.
Содржината на материјалот е единствена одговорност на Finance Think и на ниту 
еден начин не може да се смета дека ги одразува ставовите на Фондацијата Отворено 

општество – Македонија.

http://www.ipard.gov.mk
http://www.ipardpa.gov.mk
http://www.agencija.gov.mk 

