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05-ООПППЕУ-01.03.02.03 
  

БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА 
  

Мерка 103 Инвестиции во обработка и рекламирање на земјоделски производи за да се 
преструктуираат и да се надградат до стандардите на Заедницата 

  
Број на апликација: ________________________ 

 
 

До  
АФПЗРР 

 
A) Тип на плаќање -  
Прва рата              Втора рата     Единечно плаќање     
Б) Корисникот е  -  
Правно лице          

Име на фирмата (според Централен регистар на РМ) 
______________________________________________________                                                                               
  
ЕДБ : _______________________________________________ 
Име на банка:                                                  Банкарска Сметка: 
 
Град/Село:                     Поштенски код:                  Општина:                          
 
Адреса:                                                           Телефон:                                 Факс: 
 
Име и позиција на лицето за контакт: 
Име:                                                          Презиме:    
___________________________________________________________________________  
 
Број на лична карта: ___________ издаденa од: ___________________дата: ____________              
 
ЕМБГ: __________________________________  
 
Локација на инвестицијата:   
 
Град/Село:                     Поштенски код:               Општина:                          
.                   

      
Контакт лице ако е различно од горе наведеното 
 

Име:                                                          Презиме:   _ 
____________________________________________________________________________ 
 
Адреса:                                                           Телефон:                                      Факс: 
 
Е-меил:                                                            Мобилен: 
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Мерка 103 Инвестиции во обработка и рекламирање на земјоделски производи за да се 
преструктуираат и да се надградат до стандардите на Заедницата 

1.0.3.3 Група инвестиции за млеко и млечни производи Да 

10331 Отворање и модернизирање на центри за собирање млеко Н/П Да 

◘ 
Нови инвестирања во зградите и модернизирање на постојните, инсталации во зградата и 
опрема, за отворање и технолошко усовршување на единиците за собирање, примање, 
ладење и складирање на млекото како суровина 

Н/П Да 

◘ Набавка на опрема за складирање и ладење на млеко при пунктовите за собирање Н/П Да 

◘ Набавка на специјализирана опрема за надгледување и систем за контрола на каналите за 
примање, собирање, преработка и рекламирање на производите Н/П Да 

◘ Набавка на лабораториски прибор за контрола на квалитетот Н/П Да 

◘ Набавка на разладни цистерни за пренос Н/П Да 

◘ Инвестирања со цел да се постигне усогласеност со стандардите за заштита на животната 
средина и одржлива употреба на енергија Н/П Да 

10332 Инвестиции во модернизирањето и технолошкото усовршување на претпријатијата за 
млечни производи со специјализирано производство Н/П Да 

◘ 
Набавка на машинерија, опрема, технологија и технолошки линии (вклучувајќи софтвер) 
наменета за усогласување на производството на млечни производи со сеопфатна 
побарувачка на пазарот 

Н/П Да 

◘ Набавка на опрема за спроведување на контрола на квалитет (надгледување и контролен 
систем на каналите за преработка и рекламирање на производите) Н/П Да 

◘ Набавка на лабораториски прибор за внатрешна контрола на производот Н/П Да 

◘ Набавка на модерни системи за пакување Н/П Да 

◘ Инвестиции за постигнување усогласеност со стандардите за заштита на животната 
средина и одржлива употреба на енергија Н/П Да 

 
A. Општи услови:  
1. Изјавувам дека инвестицијата е реализирана согласно рокот наведен во договорот    Да 

2. Изјавувам дека одобрената инвестиција/проект е реализиран      Да   

3. Изјавувам дека истиот проект не е финансиран од ЕК или други програми и инструменти   Да 

4. Изјавувам дека немам долгови према АФПЗРР        Да 

5. Изјавувам дека сите поднесени документи се легитимни и валидни      Да 

6. Изјавувам дека не постои конфликт на интереси помеѓу мене како корисник и добавувачите       Да 

  

Забелешка: Сите поднесени документи треба да бидат оригинал или копии заверени на нотар 
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Б. Генерални документи: 
1. Копија од лична карта Да 

2. Документ за покрената ликвидациона постапка (Документот да не биде постар од еден месец пред 
поднесување на барње на исплата; се издава од Централен Регистар) 

Да 

3. Документ за покрената стечајна постапка (Документот да не биде постар од еден месец пред 
поднесување на барње на исплата; се издава од Централен Регистар) 

Да 

4. 
Пописна листа од сметководниот систем на фирмата (за сите средства) до датумот на поднесување на 
барањето за исплата, којашто докажува дека набавените средства (од договорот со АФПЗРР) се 
запишани во пописната листа (со потпис и печат од овластен сметководител) 

Да 

5. Копија од книга на постојани средства до крајот на претходната година (со потпис и печат од овластен 
сметководител) 

Да 

6. Копија од книга на постојани средства до датумот на поднесување на барањето за исплата (со потпис и 
печат од овластен сметководител) 

Да 

7. Биланс на состојба подготвен до крајот на претходната година (со потпис и печат од овластен 
сметководител) 

Да 

8. Биланс на состојба подготвен до датумот на поднесување на барањето за исплата (со потпис и печат од 
овластен сметководител) 

Да 

9. Биланс на успех  за претходната година (со потпис и печат од овластен сметководител) Да 

10. Договор со добавувачот/конструкторот/ во којшто се дефинирани средствата кои се набавуваат, 
моделите, цената во Евра/ МКД со и без ДДВ, заедно со детална техничка спецификација 

Да 

11. Основни смедководствени документи (про-фактура/и, фактура/и) коишто го докажуваат плаќањето и 
целта на плаќањето 

Да 

12. Детален (дневен) извештај од банка (вклучувајќи SWIFT за меѓународни плаќања) што докажува 
извршено плаќање од страна на корисникот   

Да 

13. Налог за плаќање/Акредитив 1450 (за меѓународни плаќања)  за плаќање на фактурите Да 

14. Испратница/ Приемница за доставените средства од инвестицијата  Да 

15. Сертификат за квалитет за секоја инвестиција/ средство  Да 

16. Декларација од добавувачите дека набавените средствата не се половни  Да 

17. Доказ за имплементација на HACCP системот  Да 
18. Копија од сертификат за потекло/ ЕУР 1 за средството/а што подлежи на инвестицијата Да 
19. Копија од царинска декларација  Н/П* Да 
20. Решение за оценка на влијанието врз животната средина Да 
21. Копија од градежна книга  Н/П** Да 
22. Дозвола за пуштање во употреба Н/П** Да 
23. Договор со снабдувачи на млеко  Да 
24. Решение од Ветеринарна Управа (за одобрение за објект) Да 

 

*Н/П се однесува на документи што не треба да се испратат ако средствата предмет на инвестицијата не се увезени 

**Н/П  се однесува на документи што не треба да се испратат ако во инвестицијата не е вклучен градба 

 

 

Дополнителни документи: 

____________________________________________________________________________                  Да  

____________________________________________________________________________                  Да 

____________________________________________________________________________                  Да 

____________________________________________________________________________                  Да 
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Реден 

 

Број 
Тип на средство набавено со 

фактурата  

Количина Износ без ДДВ Износ на ко-

финансирање 

Број на  

фактура  

Датум на 

фактура  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                           

Вкупно: 

  

Изјавувам дека целокупната вредност на известицијата регистрирана во барањето е завршена. 

 

Целокупната вредност на инвестицијата е _________________________ денари.. 

Целокупнта прифатлива вредност на инвестицијата(без ДДВ)  е _________________________ денари. 

Процент на ко-финансирање е 50% и изнесува ____________денари.  
 
 
Име и презиме на корисникот         Потпис   

 

 Датум: _______________                   Печат  


	АФПЗРР 

