
Постапка за избор на корисници по мерка 101  
 

Рангирањето ќе се користи за избор на инвестиции на кои ќе им се додели финансиска 
поддршка само доколку бараната сума на финансиска поддршка е поголема од онаа што 
е на располагање за определена мерка за конкретниот јавен повик. Бодувањето на 
барањата за финансиска поддршка во ваквиот случај ќе се користат само за мониторинг 
цели. Одобрувањето на финансиската поддршка за инвестиции ќе се врши врз основа на 
критериумите за соодветност без претходно рангирање на сите соодветни инвестиции во 
еден јавен повик.  
Ќе се одобруваат и инвестиции кои согласно бодувањето имаат 0 бодови, доколку се 
исполнети критериумите за соодветност и доколку бараната сума на финансиска 
поддршка е помала од онаа што е на располагање за определена мерка за конкретниот 
јавен повик/финансиска година.“ Изборот на корисниците се врши со проверка на 
исполнување на условите за користење на средства за инвестиции предвидени со 
мерката 101. 
Во случај кога бараната сума на финансиска поддршка е поголема од онаа на 
располагање за секоја мерка, рангирањето ќе се одвива на следниот начин: 
- Доколку два или повеќе баратели имаат ист број на бодови, рангирањето ќе се врши 
според приемот на барањето, односно денот, часот и минутата на приемот на 
комплетното барање за финансиска поддршка во Агенцијата. 
- Доколку вкупниот износ на барана финансиска поддршка на рангираните баратели е 
повисок од расположливите средства, Агенцијата склучува договор за користење на 
финансиска поддршка со прворангираните баратели чиј вкупен побаран износ е еднаков 
на расположливите средства. 
-Доколку вкупниот износ на бараната финансиска поддршка на последниот од 
прворангираните баратели делумно ги надминува расположливите средства, Агенцијата 
ќе предложи склучување на договор за финансиска поддршка во износ до 
расположливите средства под услов инвестицијата да има економска исплатливост. 
Потенцијалните корисници кои ги исполниле условите за стекнување со право на 
користење на средства се рангираат со бодување: 
 

Критериум ПОКАЗАТЕЛ 
Бодови ако 

ДА 
Максимум 

бодови 

Поддршка на 
здружување на 
замјоделци и 

задруги 

- инвестицијата е предложена од 
индивидуални земјоделски производители, 
кои се членови на земјоделска задруга или 
здруженијата на земјоделци  

35 

35 - инвестицијата е предложена од 
земјоделските задруги или 

30 

 - инвестицијата е предложена од правните 
ентитети воспоставени од здруженијата на 
земјоделци  

25 

Унапредување 
на заштитата 
на животната 

средина 

Инвестицијата го поддржува 
воспоставувањето на обновлив извор на 
енергија на земјоделското стопанство и 
користење на практики за заштеда на вода, 
како и унапредување на земјоделските 
практики за заштита на животната 
средина* 

25 25 

Подобрување 
на родовата и 

инвестицијата е предложена од страна на 
жени 

15 30 



половата 
структура во 

руралните 
области 

Инвестицијата е предложена од страна на 
млади земјоделци (помеѓу 18 и 40 години) 

15 

Пазарна 
ориентација на 
земјоделското 
производство 

Договорните односи за доставување на 
суровина произведена на земјоделското 
стопанство наменета за синџирот за 
снабдување со храна. 

10 10 

ВКУПНО 100 
 

 

1. Со цел добивање на бодови за „Поддршка на здружување на земјоделци и 
задруги“ барателот треба да достави документ со кој докажува дека е член на 
здружение на земјоделци или земјоделска задруга. 

2. Со цел добивање на бодови за „Инвестицијата да е предложена од земјоделска 
задруга“, барателот треба да е регистриран како задруга согласно Законот за 
задругите („Службен весник на Република Македонија “бр 54/2002, 84/2005) што се 
потврдува со Тековна состојба извадена од Централен Регистар на Р. Македонија. 

3. Со цел добивање на бодови за „Инвестицијата да е предложена од правните 
ентитети воспоставени од здруженијата на земјоделци“ во Тековната состојба 
извадена од Централен регистер како основач треба да се јави/ат здружение/ја на 
земјоделци. 

4. Со цел добивање на бодови за „Инвестицијата да го поддржува воспоставувањето 
на обновливи извори на енергија на земјоделското стопанство и користење на 
практики за заштеда на вода, како и унапредување на земјоделските практики за 
заштита на животната средина (позитивно влијание) во секторите за растителното 
и сточарското производство ќе биде потребно барателот да инвестира во: 

 системи за наводнување со заштеда во потрошувачката на вода (на пример 
системите капка по капка), системите за прилагодување на консумација на вода 
кон потребите на животните и минимизирање на загубите на вода (поила со 
константни количини вода); 

 опрема за користење на обновливи енергии (биогас, сончева енергија, 
ветерници, гео - термална итн.); 

 опрема што ќе обезбеди хигиена и здравје на животните во стопанствата; 

 изградба на објекти на земјоделското стопанство со користење на локални 
природни материјали со еколошки дизајн (дрво, камен итн.); 

 специјална опрема за здравствена заштита на насадите, во насока на 
интегрирано управување за контрола на штетниците и болестите; 

 опрема за справување со органскиот отпад од земјоделското стопанство (базени 
за складирање на течниот отпад, платформи за компостирање на отпадот од 
земјоделското стопанство); 

 опрема за товарање, транспорт и нанесување на арското ѓубриво од 
земјоделското стопанство на нивите; 

 инсталациите за третирање на отпадните води и рециклирање на искористената 
вода. 

 


