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05-ООПППЕУ-01.03.03.02 
 

БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА 
 

Мерка 302 Диверзификација и развој на рурални економски активности  

  
Број на апликација: ________________________ 

 
До  

АФПЗРР 

 
A) Тип на плаќање -  

Прва рата              Втора рата     Единечно плаќање     

Б) Корисникот е  -  

     Физичко лице – индивидуален земјоделец     

Име:                                                          Презиме:    
  

 
 

 
 

 

___________________________________________________________________________

Број на лична карта: ___________ издаденa од: ___________________дата: ____________             

ЕМБГ: __________________________________ 

Место на живеење: 
 

 
Град/Село:                     Поштенски код:               Општина:                         
              
Адреса:                                                           Телефон:                                      Факс: 
 

: Е-меил:                                                            Мобилен
Име на банка:                                                  Банкарска Сметка: 
 

                                                                 
Локација на инвестицијата:   
 

 
 
Град/Село:                     Поштенски код:               Општина:                         

 
 
          Контакт лице ако е различно од горе наведеното  

 
Име:                                                          Презиме:   _ 
____________________________________________________________________________ 
 
Адреса:                                                           Телефон:                                      Факс: 
 
Е-меил:                                                            Мобилен: 

 

 



ДОКУМЕНТ: 05-ООПППЕУ-01.03.03.02 

 
 

ВЕРЗИЈА: 1.0 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 

РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 
ДАТУМ: Октомври, .2009 

Булевар III Македонска Бригада б.б. (Македонија табак блок Ц)  
1000 Скопје, Република Македонија 

Тел. +389 2 3228 840, факс +389 2 3216 670 
е-mail: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk 

СТРАНИ: Страница 2 од 6 

 

    

05-ООПППЕУ-01.03.03.02  
 

БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА 
  

Мерка 302          Диверзификација и развој на рурални економски активности 
 

Број на апликација:  ________________________ 
 

До  
АФПЗРР 

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

Концесионери  (Закон за аквакултура и рибарство С.В. 18/2008)                                                                   

Сопственици на приватни шуми  (Закон  за шумарство С.В. 47/97; 7/2000; 89/04)     

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 302   ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА  И РАЗВОЈ НА РУРАЛНИ ЕКОНОМСКИ СРЕДИНИ 

3.0.2.2       Група на инвестиции за промовирање на активности од селскиот туризам Да 

30221 Реконструкција на куќите на фармите за целите на селскиот туризам, надополнет со 
капацитети за рекреација 

Н/П Да 

◘ 

 Реновирањето, обновувањето и адаптирањето кон стандардите за безбедност/хигиена 
(набавување на нови бањи) во куќите на фармите или за старите традиционални куќи 
на фармите за обезбедување на сместување, услуги, пробување, продажни места, 
рурален музеј 

Н/П Да 

◘ Инвестиции во рекреативни капацитети Н/П Да 

30222 Изградба на простории за угостителство, сместување на отворено (место за кампување) 
 и капацитети за рекреација 

Н/П Да 

◘ 

Изградбата на простории за угостителство, сместување на отворено (место за 
кампување) и капацитетите за рекреација вклучувајќи ги инвестициите во 
дополнителните инсталации треба да ги задоволат санитарните, хигиенските и 
потребите на околината 

Н/П Да 

◘ Инвестиции во рекреативни капацитети 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 валидниI      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 заверени на нотар 
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Б. Генерални Документи  
1. Копија од лична карта   Да 

2. Одлука за снабдување на угостителски услуги Да 

3. Копија од сертификат за потекло/ ЕУР 1 за средството/а што подлежи на инвестицијата Да 

4. Копија од царинска декларација  Н/П ** Да 

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

Н/П * Да 

6. 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 

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

Н/П * Да 

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

Н/П * Да 

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

Н/П * Да 

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

Н/П * Да 

11. Биланс на успех  за претходната година (со потпис и печат од овластен сметководител) Н/П * Да 

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

13. 
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)  

Н/П * Да 

14. Дозвола за пуштање во употреба Н/П**** Да 

15. 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 

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

Да 

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

Да 

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

19. Испратница/ Приемница за доставените средства од инвестицијата  Да 

20. Сертификат за квалитет за секоја инвестиција/ средство  Да 

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

22. Решение за оценка на влијанието врз животната средина   Да 

23. Копија од градежна книга Да 

24. Постигнати стандарди во согласност со EUROGITES класификацијата за рурално сместување –  
2005 

Да 

25. Согласност од општината за регистриран понудувач на рурално сместување  Да 

26. Мислење дека инвестицијата е согласно Законот за заштита на културно наследство  N/A*** Да 

27. Диплома што докажува минимум средно образование или сертификат што докажува стручно 
образование според Законот за стручно образование 

Да 
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Н/П* се однесува на документи што не треба да се  испратат ако корисникот е физичко лице- индивидуален земјоделец.     

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 предметот на инвестиција  не е заштитен од  Закон за културно наследство 

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

 

 

 

Дополнителни документи: 

____________________________________________________________________________                  Да  

____________________________________________________________________________                  Да 

____________________________________________________________________________                  Да 

____________________________________________________________________________                  Да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОКУМЕНТ: 05-ООПППЕУ-01.03.03.02 

 
 

ВЕРЗИЈА: 1.0 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 

РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 
ДАТУМ: Октомври, .2009 

Булевар III Македонска Бригада б.б. (Македонија табак блок Ц)  
1000 Скопје, Република Македонија 

Тел. +389 2 3228 840, факс +389 2 3216 670 
е-mail: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk 

СТРАНИ: Страница 6 од 6 

 

    

 
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:     50%   и изнесува ____________денари.  
 
 
Име и презиме на корисникот         Потпис   

 

 Датум: _______________                   Печат  
 


	АФПЗРР 
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