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1. Вовед 
 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој овозможи 

барателот сам да може да поднесува единствено барање за сите основни и 

дополнителни мерки по површина земјоделско земјиште и грло добиток (освен за 

подмерките 1.2 Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1. за обработлива 

земјоделска површина со големина од 5 до 50 хектари, подмерка 1.15 Директни 

плаќања за производство на млади растенија од цвеќе во инвитро услови и подмерка 

1.19 Дополнителни директни плаќања од подмерки 1.5, 1.8 и 1.11 за поддршка за 

промена на типот на призводство од житни култури во градинарски култури, овошни и 

лозови насади за вкупни површини по стопанство помали од 5 ха).  

Ова упатство е наменето за земјоделските стопанства со цел олеснување на процесот 

на создавање и поднесување на електронско барање (е-барање) согласно Програмата 

за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година и Уредбата за поблиските 

критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и 

начинот на директните плаќања за 2020 година.  

За помош при поднесување на електронското барање (е-барање) можете да се обратите 

во подрачната единица на Министерството и во Агенцијата за поттикнување на развојот 

во земјоделството како и на следните телефонски броеви: 

 

          02/3097-489 

          02/2445-860 
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2. Проверки пред поднесување на барање 
 

Пред поднесување на барањето потребно е да ги направите следните проверки 

односно ажурирања во соодветните регистри: 

- Проверка на евидентирани лични податоци во Единствениот регистар на 

земјоделски стопанства кој се води во подрачните единици на Министерството 

(ЕРЗС)  и 

- Проверка на евидентирани податоци во Регистарот за идентификација и 

регистрација на домашни животни во ветеринарното друштво со кое сточарот 

има склучено договор. 

 

Поднесувањето на барањата за мерките по површина се врши врз основа на податоците 

во ЕРЗС и СИЗП (систем за идентификација на земјишни парцели) со состојба на 30 јуни 

2020 година. За упишаните парцели по овој рок нема да се исплаќаат директни плаќања 

за 2020 година. 

Поднесувањето на барањата за говеда, овци и кози се врши врз основа на податоците 

во Регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни на денот на 

поднесување на барање.  

 

 

 

3. Регистрација и најавување 
 

Регистрација во системот се врши преку веб страната на Агенцијата www.ipardpa.gov.mk 

со избор на делот „Директни плаќања е-барање“ пришто се добива екран за 

регистрација како што е прикажано на сликата подолу: 

 

http://www.ipardpa.gov.mk/
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Слика 1: Регистрација/Најава 

 

 

Со избор на делот „Кликнете тука за да се регистрирате како нов член“ се отвара 

нов прозорец (Слика 2) каде што е потребно да внесете ИДБР на земјоделското 

стопанство од Единствениот регистар на земјоделски стопанства, податоци за 

ЕМБГ/ЕДБ на земјоделското стопанство, е-меил адреса и лозинка која сами ја креирате 

по сопствен избор при регистрацијата. 
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Слика 2: Регистрација/Најава 

 

По внесување на податоците и клик на полето „Кликнете тука за да се регистрирате како 

нов член“ (Слика 2) ќе добиете е-меил порака за потврда на адресата со активациски 

линк. Со притискање на активицискиот линк се отвара прозорец како што е прикажано 

на Слика 3 од каде што треба да се најавите во системот со цел создавање и 

поднесување на електронско барање (е-барање). 
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Слика 3: Регистрација/Најава 

Со внес на податоците за ИДБР и лозинка се врши најавување во системот од каде 

можете да започнете со пополнување на потребните податоци со цел создавање и 

поднесување на електронско барање (е-барање). 

Доколку веќе се имате регистрирано во системот за електронско барање       потребно е 

само да се најавите во истиот со цел создавање и поднесување на електронско барање 

(е-барање). Најавувањето во системот се врши исто така преку веб страната на 

Агенцијата www.ipardpa.gov.mk со избор на делот „Директни плаќања е-барање“ 

пришто се добива екран за најавување како што е прикажано на сликата подолу. Се 

внесуваат корисничкото име или ИДБР на земјоделското стопанство и лозинката и се 

клика на полето „Најави се“ (Слика 4). 

http://www.ipardpa.gov.mk/
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Слика 4: Регистрација/Најава 

 

 

 

Доколку се имате регистрирано во системот но ја имате заборавено лозинката, промена 

на истата се врши преку кликање на делот „Кликнете тука за заборавена лозинка“(Слика 

5) при што се отвара нова форма (Слика 6). 
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Слика 5: Регистрација/Најава 
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Слика 6: Регистрација/Најава 

 

Во овој дел се внесува корисничкото име или ИДБР на земјоделското стопанство, се 

клика на полето „Испрати е-меил“ со што на Вашиот е-меил ќе добиете порака со линк 

кој ќе Ве одведе до нова форма (Слика 7) каде со пополнување на соодветните 

податоци „Матичен/Даночен број, Нова лозинка и Повтори лозинка“ (Слика 7) и клик на 

полето „Креирај нова лозинка“ (Слика 7) ќе извршите промена на лозинката при што се 

отвара нова форма со која се потврдува дека лозинката е успешно со што можете да се 

најавите во системот (Слика 8).  
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Слика 7: Регистрација/Најава 
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Слика 8: Регистрација/Најава 

 

Доколку го имате заборавено Вашиот е-меил со кој се имате регистрирано во системот 

претходно или од било која причина сакате да го промените, тоа можете да го 

направите со клик на делот „Кликнете тука за да промените е-меил“ (Слика 9) при што 

се отвара нова форма (Слика 10) . 
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Слика 9: Регистрација/Најава 

Се пополнуваат соодветните полиња (ИДБР на земјоделското стопанство, 

Матичен/Даночен број и Е-меил адреса) и се клика на полето „Испрати Е-меил“ при што 

во рок од неколку минути на вашиот нов е-меил ќе добиете активациски линк, каде со 

клик на истиот ве води до нова форма со која можете да се најавите во системот (Слика 

11). 
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Слика 10: Регистрација/Најава 
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Слика 11: Регистрација/Најава 

 

4. Создавање и поднесување на електронско барање (е-

барање). 

 

4.1 Пребарување 

 

По најавата, изгледот на менито е како што е прикажано на Слика 12 при што во 

горниот дел од прозорецот се наоѓа главното мени. 
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Слика 12: Пребарување 

 

 

 

4.2 СИЗП ПАРЦЕЛА 
 

Во овој дел е овозможен преглед на податоците за површини евидентирани во 

Системот за идентификација на земјишни парцели (СИЗП) со состојба од 30 јуни 2020 

година.  

Со клик на полето СИЗП ПАРЦЕЛА од менито се прикажуваат податоци за површини 

евидентирани во СИЗП (Слика 13). 

 

Слика 13: СИЗП 
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4.3 Производствен план 

 

Во делот „Производствен план“ е овозможен преглед на податоците за катастарските 

парцели евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства (ЕРЗС) со 

состојба од 30 јуни 2020 година.  

Со клик на полето Производствен план (Слика 14) се отвара нов прозорец со приказ на 

катастарските парцели (Слика 14). 

 

Слика 14: Производствен план 

 

Со клик на некоја од парцелите десно се отвара нов прозорец (Слика 15). 

 

Слика 15:  Производствен план 

 

За да направите производствен план потребно е да кликнете на полето Додади (Слика 

15) при што се отвара нов прозорец (Слика 16).  
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Слика 16: Производствен план 

 

Полето „Код на култура“ (Слика 18) е паѓачко мени кое служи за избор на културата која 

ја имате засеано/засадено. Полето „Површина“ (Слика 18) автоматски е пополнето со 

податоци за вкупната површина на катастарската парцела. Доколку е потребно истата 

може да се намали. Полињата „Код на култура“ и „Површина“ се задолжителни полиња 

и без нивно пополнување не можете да продолжите понатаму со пополнување на 

проиводствениот план. Полето „Број на садници“ (Слика 18) се пополнува доколку 

одгледувате повеќегодишни насади. Доколку сакате да поднесете барање и за 

дополнителна поддршка за сертифицирано органско производство и производство 

во преод во тој случај во полето „Сертификат за органско производство“ (Слика 16) 

потребно е да одберете „ДА“. Постапката се завршува со избор на полето „Зачувај“ 

(Слика 16).  

Горенаведената постапка се повторува за секоја парцела и култура одделно. 

Доколку сакате да извршите промена на веќе внесените податоци потребно е само да 

кликнете на парцелата и на редот со податоци коишто сакате да ги промените (Слика 

17) при што се отвара нов прозорец како што е прикажано на Слика 18. 

 

Слика 17: Производствен план 
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Слика 18: Производствен план 

 

Откако ќе извршите корекција на податоците со цел да се зачуваат направените 

промени потребно е да кликнете на полето „Зачувај“ (Слика 18).  

Доколку сакате да ги избришете внесените податоци потребно е да кликнете на полето 

„Избриши“ (Слика 18) пришто ќе се појави нов прозорец (Слика 19) каде е потребно да 

го потврдите или откажете бришењето. 

 

 

 

 

Слика 19: Производствен план 
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НАПОМЕНА: Во овој дел, при отварање на ПРОИЗВОДСТВЕН ПЛАН, СИЗП ПАРЦЕЛА, 

ЖИВОТНИ, БАРАЊЕ, ЧЛЕНОВИ НА ЗС, може да се користи алатката ПРЕБАРАЈ/ФИЛТЕР 

при што може да пребарувате по различни параметри, на пример одредена катастарска 

парцела може да ја прабарувате по КП број (Слика 20), или да пребарувате животни по 

ушна маркица итн  (Слика 21). 

Исто така во овој дел доколку имате потреба  можете да направите експорт на 

податоците (за парцелите, за животните...) во excel (Слика 22). 

 

 

 
Слика 20: Производствен план 

 

 
Слика 21: Животни 
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Слика 22: Експорт на податоци во excel 

 

 

4.4 Животни 
 

Со клик на полето „Животно“ (Слика 23) се прикажуваат податоците за бројна состојба 

на животни кои се превземаат од Регистарот за идентификација и регистрација на 

животни со состојба на денот на поднесување на барањето. 

 

Слика 23: Животни 
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4.5 Барање 
 

Со клик на полето „Барањe“ (Слика 24) се отвара нова форма каде во десниот агол се 

клика на полето „Додади“ (Слика 24)  при што се отвара нов прозорец каде во полето 

„Тип на барање“ (Слика 25) се избира „Единствено барање 2020“ (Слика 25). Со клик на 

полето „Зачувај“( Слика 25) се креира единствено барање за 2020 година при што 

барањето е во статус „Во тек“ (Слика 26) или „Во тек (мал земјоделец)“ (Слика 27) 

доколку исполнувате услов за аплицирање на мерката 1.18 Директни плаќања за мали 

земјоделски стопанства дефинирани според историските плаќања за претходните 3 

години.  

НАПОМЕНА:  

СО ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПОДМЕРКА 1.18 ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА ЗА МАЛИ 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ДЕФИНИРАНИ СПОРЕД ИСТОРИСКИ ПЛАЌАЊА ЗА 

ПРЕТХОДНИТЕ 3 ГОДИНИ НЕМАТЕ ПРАВО ДА ПОДНЕСЕТЕ БАРАЊЕ ЗА ОСТАНАТИТЕ 

ПОДМЕРКИ ОД ЧЛЕН 2, СТАВ 2 И СТАВ 3 ОД УРЕДБАТА ЗА 2020 ГОДИНА“. ИСТО ТАКА 

ДОКОЛКУ ПРИ АДМИНИСТРАТИВНА ОБРАБОТКА НА ВАШЕТО БАРАЊЕ ЗА ПОДМЕРКА 

1.18 СЕ УТВРДИ ДЕКА НЕ ИСПОЛНУВАТЕ УСЛОВИ ЗА ИСТАТА ПОДМЕРКА, ВИСИНАТА НА 

ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА ЌЕ БИДЕ ПРЕСМЕТАНА СОГЛАСНО ПОДДРШКАТА ЗА 

НАВЕДЕНИТЕ ПОДМЕРКИ ВО БАРАЊЕТО ОД ЧЛЕН 2, СТАВ 2 И СТАВ 3 ОД УРЕДБАТА ЗА 

2020 ГОДИНА. 

Согласно горенаведеното доколку несакате да аплицирате за мерка 1.18 системот ви 

овозможува да направите транзиција во стандарното мени и да аплицирате за 

останатите мерки согласно Уредбата за 2020 година (Слика 29). 

 

 

Слика 24: Барање 
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Слика 25: Барање 

 

Создавање на електронско барање (е-барање) 

 

Со избор на полето „ВО ТЕК“ / „ВО ТЕК (МАЛ ЗЕМЈОДЕЛЕЦ)“ (Слика 26/27) се отвара нова 

форма како што е прикажано на Слика 28. 

 

Слика 26: Барање 

 

Слика 27: Барање 
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Слика 28: Барање 

Во овој дел, доколку сте мало земјоделско стопанство согласно историските плаќања за 

претходните 3 години а несакате да аплицирате за мерка 1.18 системот овозможува да 

се направи транзиција кон стандарното мени со мерки со избор на полето ПОДНЕСИ 

БАРАЊЕ и КОН СТАНДАРНО ЕДИНСТВЕНО БАРАЊЕ од главното мени ( Слика 29) 

 

Слика 29: Барање 

 

Со избор на полето „ДЕТАЛИ“ од менито се отвара нова форма (Слика 30) каде се клика 

на полето „Основни податоци за барател“ при што се отвара нов прозорец кој треба да 

се пополни со наведените податоци и да се избере полето „Зачувај“ (Слика 31). Во овој 

дел задолжително е внес на податоци за телефон, банка и трансакциска сметка. При 

внес на трансакциска сметка автоматски се врши проверка на компaтибилност на 
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трансакциската сметка со ЕМБГ/ЕДБ. Во случај да не се компатибилни податоците за 

трансакциска сметка и ЕМБГ/ЕДБ системот ќе прикаже предупредување. 

 

Слика 30: Барање 

 

Слика 31: Барање 

Со клик на полето „МЕРКИ“ (Слика 32) се прикажува подмени каде со избор на една од 

понудените опции, „Растително“, „Сточарско“ или „Дополнителни мерки“, во долниот 

лев агол се прикажуваат соодветните мерки и подмерки, зависно од тоа што е избрано, 

за кои може да поднесете барање за финансиска поддршка. 

  Слика 32: Барање 
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Постапка за избор на мерки и подмерки   

 

-Растително производство 

 

Постапката за избор на подмерките од растително производство е следна: Со избор на 

соодветната подмерка пр. Подмерка 1.1 (Слика 33), се отвара подмени во кое кликаме 

на полето „Податоци за мерка“ при што се отвара нова форма каде што се прикажани 

податоците за катастaрските парцели внесени во производствениот план (Слика 33).  

 

Слика 33: Барање 

Со избор на полето „Аплицирај за сите“ (Слика 34) податоците за површина по 

катастарска парцела автоматски се префрлаат во колоната „Декларирана вредност“.  

Постапката за внес на останатите подмерки и мерки од растително производство е иста 

како што е опишано погоре. 

 

 
 

Слика 34: Барање 

Со цел да се заврши уредувањето за подмерка 1.1 (и за останатите подмерки од 

растително), следен чекор е избор на подмерката и од понуденото подмени кликаме 

на полето „Прилози за мерка“ (Слика 35) 
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Слика 35: Барање 

Во зависност од тоа кој документ се доставува во прилог на барањето се клика на полето 

од документот и се избира „ДА“ при што податоците се зачувуваат со кликање на полето 

„ЗАЧУВАЈ“ (Слика 35). 

Уредувањето на подмерките 1.1А Директни плаќања по обработлива земјоделска 

површина за сите поледелски култури освен тутунот со задолжителна употреба на 

сертифициран семенски материјал и 1.5 Дополнителни директни плаќања од подмерка 

1.4 за производство под контролирани услови на домати, пиперки и краставици се врши 

на следниот начин: Со избор на соодветната подмерка и клик на полето „Документи за 

мерка“ се отвара нова форма (Слика 36). 

 

Слика 36: Барање 

Во овој дел потребно е да се внесат податоци (килограми) за секоја култура одделно. 

Внесот се потврдува со избор на полето „Зачувај“ (Слика 36).  
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Постапката за внес на барање за мерка 4 Помош за заштита на земјоделско земјиште е 

следна: Со избор на соодветната мерка и клик на полето „Документи за мерка“  се 

отвара нова форма (Слика 37). 

 

Слика 37: Барање 

Во овој дел потребно е да се внесат податоци за сумата на трошок без ДДВ за 

извршената агрохемиска анализа на почва. Внесот се завршува со клик на полето 

„Зачувај“.  

Постапката за уредување на документацијата за сите останати подмерки од растително 

производство е иста, односно се избира делот „Прилози за мерка“ (Слика 35) и се 

обележуваат документите кои се доставуваат во прилог на барањето (Слика 35). 

ВАЖНО: Спроведувањето на мерките за директни плаќања по површина се врши врз 

основа на барања кои треба да содржат податоци за површината на катастарските 

парцели евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства (ЕРЗС) со 

состојба на 30 јуни 2020 година. Максималната дозволена површина на катастарските 

парцели за кои се поднесува барање дополнително е ограничена со површината  

евидентирана во Системот за идентификација на земјишните парцели (СИЗП) со 

утврдена употреба на земјоделско земјиште на земјоделското стопанство со состојба 

на 30 јуни 2020 година. 

За секоја катастарска парцела се пријавува КУЛТУРАТА и соодветната ПОВРШИНА  на 

која е засадена културата.  Максимално дозволената површина (во понатамошниот 

текст: МДП) се пресметува за да се овозможи плаќањето да се врши само врз основа 

на површината за која се поседува валиден доказ за сопственост и површината 
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регистрирана во СИЗП. МДП се пресметува како нумерички пресек од податоците од 

ЕРЗС и СИЗП за секој код на искористеност на земјиштето (200, 410, итн.). За пресметка 

на МДП во предвид се земаат само парцелите од СИЗП кои имаат законско право за 

користење. Во случај кога МДП е помала од површината која е наведена во барањето, 

системот не дозволува поднесување на барањето, односно појавува блокирачка 

аномалија каде е наведено дека аплицираната површина е поголема од МДП. За 

отстранување на аномалијата потребно е да се намали пријавената површина со цел 

да биде соодветна со МДП за секој код на искористеност на земјиштето. Одлуката за 

која катастарска парцела и кој код на искористеност на земјиштето ќе се изврши 

намалувањето со цел да соодветствува со МДП ќе ја донесе самиот земјоделец. 

 

Сточарско производство 

Постапката за внес на подмерките 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.9 од сточарско производство е иста 

како што е опишано во делот за растително производство, односно со избор на 

соодветната подмерка и клик на полето „Податоци за мерка“ (Слика 38) се отвара нова 

форма во која со клик на полето „Аплицирај за сите“ (Слика 38) сите животни автоматски 

се префрлаат во колоната „Декларирана вредност“ (Слика 38). Доколку сакате да 

пријавите помал број на животни, со двоен клик во соодветното поле, во редот со 

податоци за животното кое не сакате да го пријавите а во колоната „Декларирана 

вредност“, се овозможува да се изврши промената (се избира вредност „НЕ“), притоа 

промената се зачувува со притискање на „ENTER“ или со лев клик на глувчето надвор од 

полето каде се правени промените. 

 

Слика 38: Барање 

 

Доколку сакаме да најдеме одредено животно по број на ушна маркица алатката 

„Пребарај/Филтер го овозможува тоа.  
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Постапката за уредување на документацијата за подмерките од сточарско производство 

е иста како што е опишано во делот за растително производство.  

Кај подмерка 2.6 се пријавуваат добиените и регистрирани телиња по пат на В/О во 

период мај 2019 - април 2020 година кои се наоѓаат на одгледувалиштето на 

земјоделското стопанство на денот на поднесување на барањето и истите ќе се чуваат 

најмалку до 31.10.2020 година. 

Постапката за внес на подмерката 2.4 е следна: Со избор на соодветната подмерка и 

клик на полето „Документи за мерка“ се отвара нова форма (Слика 39). Во овој дел со 

избор на полето „Додади“ се отвара нов прозорец (Слика 40) каде се внесуваат 

податоци за закланото говедо. Откако се внесени сите податоци во полињата се избира 

„Зачувај“. За секое заклано говедо постапката се повторува. Доколку сакаме да 

извршиме промена на веќе внесените податоци го селектираме редот со податоците 

кои сакаме да ги корегираме, се корегираат истите и се клика на полето „Зачувај“. Со 

цел да се заврши уредувањето за подмерка 2.5, следен чекор е избор на полето 

„Прилози за мерка“ каде се прикажуваат потребните документи кои треба да се 

приложат со барањето. 

 

 

Слика 39: Барање 
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Слика 40: Барање 

Уредувањето на барање за подмерките 2.11; 2.12; 2.13; 2.17; 2.18 е на следниот начин: 

со избор на соодветната подмерка и клик на полето „Документи за мерка“ се добива 

нова форма (Слика 41). Во овој дел со избор на полето „Додади“ (Слика 41) се отвара 

нов прозорец каде се внесуваат соодветните податоци и се избира полето „Зачувај“. 

Доколку сакаме да извршиме промена на веќе внесените податоци го селектираме 

редот со податоците кои сакаме да ги корегираме и после корекцијата се клика на 

полето „Зачувај“. Со цел да се заврши уредувањето за горенаведените подмерки, 

следен чекор е избор на полето „Прилози за мерка“ (Слика 35) каде се прикажуваат 

потребните документи кои треба да се приложат со барањето. 
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Слика 41: Барање 

Барање за мерките 2.5 Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.4 за одгледани 

и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет, 2.8 Дополнителни директни 

плаќања од подмерка 2.7 за задржано женско јагне , 2.10 Дополнителни директни 

плаќања од подмерка 2.9 за задржано женско јаре и 2.19 Дополнителни директни 

плаќања за зголемен пријавен број на грла во основно стадо и пчелни семејства од 

бројот за кој е исплатена финансиска поддршка од претходната календарска година за 

подмерките 2.1, 2.7, 2.9, 2.11  и 2.17 се поднесува автоматски со поднесување на барање 

на основните мерки и со исполнување на пропишаните услови во Уредбата за 2020 за 

соодветните мерки. 

ВАЖНО: Во однос на мерка 1.18 системот уште при креирање на барањето проверува 

дали ги исполнувате условите за мерка 1.18 согласно Уредбата за 2020 година и доколку 

ги исполнувате креира барање со статус ВО ТЕК (МАЛ ЗЕМЈОДЕЛЕЦ)(Слика 42), во 

спротивно се креира стандардно барање со статус (ВО ТЕК). Доколку системот креира 

барање со статус ВО ТЕК (МАЛ ЗЕМЈОДЕЛЕЦ) можете да аплицирате за мерка 1.18 со тоа 

што мерката автоматски е аплицирана но потребно е да ги внесете капацитетите со кои 

располагате (доколку имате растително производство се пополнува производствен 

план и се аплицираат мерките. Исто е и доколку имате сточарско производство, 

односно се аплицираат соодветните мерки на стандарден начин). При печатење на 

барањето се прикажува мерката 1.18 со капацитетите кои се внесени (Слика 43). Како 

што беше погоре објаснето, доколку несакате да аплицирате за мерка 1.18 можете да 

направите транзиција кон страндардното мени за единствено барање и да аплицирате 

за останатите подмерки од Уредбата за 2020 година (Слика 29). 
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Слика 42: Барање 

 

Слика 43: Барање 

ВАЖНО:  Доколку земјоделското стопанство сака да поднесе барање за дополнителни 

директни плаќања за сертифицирано сточарско органско производство потребно е во 

делот „Прилози за мерка“ кај соодветната подмерка, во полето „Поднеси барање за 

органско“ да се избере „Да“ (Слика 44) и да се кликне на полето „Зачувај“. Постапката 

за поднесување на барање за сертифицирано растително органско производство е 

објаснета во делот за растително производство, точка 4.3 Производствен план. 

 

 
Слика 44: Барање 
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Дополнителни мерки 

 

Постапката за уредување на барања за дополнителни мерки се врши со клик на полето 

„МЕРКИ“ од горното мени и избор на полето „Дополнителни мерки“ (Слика 45). При 

избор на соодветната подмерка и клик на полето „Прилози за мерка“ (Слика 46) се 

отвара нова форма каде во полето од мерката се избира „Да“ и промените се зачуваат 

со избор на полето „Зачувај“ (Слика 46).  

Постапката е иста за секоја мерка одделно. 

 

Слика 45: Барање 

 

Слика 46: Барање 
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Печатење и поднесување на барање 

 

Со избор на делот „Печатење барање“ (Слика 47) се овозможува печатење на 

неофицијално барање од каде може да се изврши преглед и проверка на веќе 

внесените мерки и подмерки. 

Со избор на делот „Поднеси барање“ (Слика 47) барањето официјално се поднесува при 

што системот доделува архивски број. Доколку има некои неусогласености при 

проверките кои ги врши системот се отвара нов прозорец каде што е опишана секоја 

неусогласеност при што потребно е да се вратите назад и да извршите корекција на 

барањето со цел отстранување на неусогласеноста.  

 

Слика 47: Барање 

Откако барањето успешно ќе го поднесете задолжително треба да го испечатите и 

заедно со пропратната документација да го доставите лично или преку пошта до 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството во законски утврдените рокови.  

 

 

4.6 Измени и дополнување на барање  
 

ВАЖНО: Измени и дополнување на барање може да се направат согласно член 50, 

точка 3 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република 

Македонија" бр. 49/10, 53/11, 126/2012, 15/2013, 69/2013, 106/2013, 177/2014, 25/2015, 

73/2015, 83/2015, 154/2015, 11/2016, 53/2016, 120/2016, 163/2016, 74/2017, 83/2018, 

27/2019, 152/2019 и 275/2019) кој гласи: „Барањето за директни плаќања во целост или 
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делови од него може да биде повлечено, изменето или дополнето по писмен пат од 

страна на подносителот најдоцна во рок од 30 дена од поднесувањето, освен доколку 

носителот на земјоделското стопанство е веќе информиран од страна на Агенцијата за 

намерата од изведување на контрола на самото место, или за постоење на 

нерегуларност во барањето.“ 
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