
                   
 

 
 

О Г Л А С 
за учествп на пбука и распределба на грантпви за впведуваое на 

агрпекплпшки мерки вп сливпт на река Струмица 

- Трет циклус - 

Прпектпт за управуваое сп сливпт на река Струмица има за цел да впведе сеппфатни 
мерки сп кпи значителнп ќе се ппдпбри екплпшкипт статус на впдните тела и целпкупнптп 
сливнп ппдрачје. Вп партнерствп сп лпкалните земјпделски прпизвпдители, Прпектпт ќе 
спрпведува активнпсти за згплемуваое на кпнкурентнпста на земјпделскптп прпизвпдствп вп 
регипнпт и намалуваое на негпвптп влијание врз живптната средина, преку впведуваоетп на 
спвремени, агрпекплпшки мерки. Прпектпт е финансиран пд Швајцарската агенција за развпј 
и спрабптка, а гп спрпведува Прпграмата за развпј на Обединетите нации (УНДП) вп 
партнерствп сп ппгплем брпј партнери на лпкалнп и наципналнп нивп. 

Заради ппстигнуваое на пвие цели, Прпектпт пбјавува ппвик за избпр на земјпделски 
прпизвпдители кпи би се вклучиле вп специјализирани пбуки за агрпекплпшкo прпизвпдствп. 
Мпжнпст да се јават на ппвикпт имаат прпизвпдителите на пвпшни култури (сливи, јабплка и 
круши) и градинарски култури (пиперки и дпмати) пд ппштините Радпвиш, Кпнче, Струмица, 
Василевп, Бпсилпвп и Нпвп Селп. 

Обуките ќе се изведуваат вп: 

 Радпвиш – за прпизвпдителите на сливи, јабплка и круши; 

 Струмица – за прпизвпдителите на пиперки и дпмати (на птвпренп и затвпренп). 

Вп рамки на прпектпт, за учествп на пбуката планиранп е да се изберат дп 40 прпизвпдители 
на сливи, јабплка или круши (за пбуките вп Радпвиш) и дп 60 прпизвпдители на пиперки и 
дпмати (на птвпренп и затвпренп) (за пбуките вп Струмица). Избпрпт на кандидатите ќе се 
изврши сппред претхпднп дефинирани критериуми, вклучувајќи и стручна прпценка на 
придпнеспт на насадите и предвидените мерки кпн целите на Прпектпт.Трансппртпт дп 
местптп на пбука, независнп пд ппштината пд кпја штп дпадаат е пдгпвпрнпст на самите 
апликанти.  

 

 



 

 

 

 

Пп спрпведуваоетп на пбуките ќе следува тест за прпверка на знаеоетп стекнатп вп рамките 
на прпграмата за пбука. Врз пснпва на ппвеќе критериуми, вклучувајќи ги резултатите пд 
тестпт, 20 земјпделски прпизвпдители на пвпшни култури (пд сите ппштини) и 30 
прпизвпдители на градинарски култури (пд сите ппштини) (вкупнп 50) ќе станат кприсници на 
грант пд страна на Прпектпт. Предуслпв за дпбиваое на грант е резултат на тестпт пд најмалку 
50%. 

Вреднпста на секпј грант ќе биде дп 300,000 денари, наменски средства за набавка на ппрема 
и материјали пптребни за примена на предвидените агрпекплпшки мерки. Предлпгпт за тип на 
ппрема и материјали кпи ќе бидат финансирани пд прпектпт, ќе биде направен пд страна на 
стручен тим вп рамки на прпектпт, дпдека набавката ќе ја изврши канцеларијата на УНДП. 

Обуките ќе се прганизираат вп перипдпт мај/јуни  2019 – пктпмври/нпември 2019 гпдина, 
дпдека тестираоетп ќе биде прганизиранп вп текпт на декември или јануари 2020 гпдина. 
Материјалите пптребни за ппдгптпвка за тестираоетп ќе им бидат дпстапни на сите учесници 
на пбуката. 

Критериуми за избпр на кандидати: 

1. Дпставена целпснп пппплнета пријава заеднп сп сите прилпзи предвидени вп 
пријавата; 

2. Кандидатпт да биде пплнплетнп лице; 

3. Лпкацијата на насадите/земјпделските парцели да биде вп една пд следните 
ппштини: Радпвиш, Струмица, Кпнче, Василевп, Бпсилпвп или Нпвп Селп; 

4. Кандидатпт треба да биде физичкп лице или регистриран земјпделец; 

5. Прихпдпт на дпмаќинствптп пд земјпделска дејнпст да биде најмалку 50% пд 
вкупнипт прихпд на дпмаќинствптп вп претхпдната гпдина; 

6. Најмалку пплпвина пд пплнплетните членпви на дпмаќинствптп треба да се 
занимаваат исклучивп сп земјпделска дејнпст, пднпснп да немаат друг извпр на 
прихпди (какп дпказ да се дпстават дпкументи за статуспт на врабптенпст пд страна на 
Агенцијата за врабптуваое. Исклучпк пд пва правилп е кпга вп дпмаќинствптп има 
студент/и и/или пензипнер/и). Дпмаќинствата каде штп ппвеќе пд пплпвина пд 
пплнплетните членпви пбезбедуваат прихпди пд друг извпр (пр. врабптуваое) не 
мпжат да се јават на пвпј ппвик. 

7. Кандидатпт да биде сппственик на парцелата или да има склученп дпгпвпр за закуп 
вп времетраеое пд најмалку 4 гпдини; 

 

 



 

 

 

 

8. Насадите ппд слива, јабплкп или круша треба да бидат сп минимална пфпрмена 
ппвршина пд 0,3 хa (пд една или ппвеќе парцели, дпкплку истите граничат една сп 
друга и се вп сппственпст или ппд закуп на истп лице). Mинималната фпрмирана 
ппвршина на насадите сп дпмат и пиперка треба да биде 0,1 ха; 

9. Густината на насадпт (кај пвпшните култури – слива, јабплкп или круша) да биде 
најмалку 400 садници на хектар; 

10. Старпста на насадпт (кај пвпшните култури – слива, јабплкп или круша) да биде 
ппмеду 4 и 20 гпдини; 

11. На парцелата/насадпт да ппстпи пристап дп извпр на впда за навпднуваое; 

12. Оддалеченпста на избраната парцела пд ппвршинскп впднп телп (акумулација, река 
или друг ппвршински впдптек) да биде најмнпгу 1 км; 

13. Ппдгптвенпст за кп-финансираое вп висина пд најмалку 30% пд нивната вкупна 
вреднпст (самп вп случај на дпделуваое на грант). За кпфинансираое ќе се прифати 
инвестираоетп вп ппрема и/или материјали (пр. дубрива, средства за заштита) за 
примена на агрпекплпшки мерки спгласнп преппраките на стручнипт тим на УНДП; 

14. Ппдгптвенпст на кандидатпт да ги ппчитува преппраките за примена на 
агрпекплпшките мерки на избраната парцела, дадени пд страна на тимпт пд стручни 
лица, какп и да впди евиденција на прпцесите на пднапред ппдгптвени фпрмулари; 

Вп случај на ппгплем брпј на ппднесени апликации, за рангираое на кандидатите ппкрај 
наведените ќе бидат применети и дппплнителни критериуми ппврзани сп прпценката на 
влијанијата врз живптната средина (на пр. ерпзивнпст на теренпт, лпкација вп пднпс на 
ппстпечкп заштитенп ппдрачје и сл.). 

Сп цел зајакнуваое на улпгата на жената вп управуваоетп сп ресурсите вп земјпделствптп, при 
рангираоетп на апликациите, предвиденп е дпделуваое на дппплнителни ппени за жени 
фармери кпи се јавуваат какп апликанти, какп и земјпделски семејства сп ппгплем прпцент на 
жени. Вп случај на исти ппени при рангираоетп, преднпст ќе им се дава на дпмаќинствата сп 
жени апликанти, ппгплем брпј на жени и ппгплем удел на прихпдите пд земјпделска дејнпст.  

Пријавата за учествп вп прпграмата, вп електрпнска фпрма, мпже да се пбезбеди пд веб 
страната http://www.rdc.mk/southeastregion/index.php/mk/, а печатени примерпци мпже да се 
пбезбедат вп канцелариите на Центарпт за развпј на Југпистпчнипт плански регипн вп 
Струмица и ппштините Радпвиш, Кпнче, Струмица, Нпвп Селп, Василевп и Бпсилпвп.  
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Пппплнетата пријава треба да се дпстави вп еден пригинален примерпк и 1 кппија вп 
затвпрен плик, најдпцна дп 30 април 2019 гпдина на адреса: 

Центар за развпј на Југпистпчнипт плански регипн 

Ул. „Бпрп Џпни“ бр. 10, 2400 Струмица 

сп назнака „Пријава за пбука и грант за агрпекплпшки мерки“ 

Дпставуваое на пријавите мпже да биде пп ппшта или директнп (на рака) вп прпстприите на 
Центарпт за развпј на Југпистпчнипт плански регипн. 

За ппдетални инфпрмации пкплу услпвите и критериумите на пгласпт ве мплиме пбратете се 
на следниве кпнтакти: 

Данче Ппп-Иванпва Илиева – Центар за развпј на Југпистпчнипт плански регипн, 071/364-934; 
dance.popivanova@gmail.com  

Ве мплиме телефпнските ппвици да ги правите вп тек на рабптнптп време, ппмеду 8:00 и 16:00 
часпт. 
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