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05- ООПППЕУ -01.03.01.03 
   

БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА 
  

    Мерка 101  Инвестиции во земјоделски стопанства 

  
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: 
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05-ООПППЕУ-01.03.01.03 
   

БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА 
 

   Мерка 101  Инвестиции  во земјоделски стопанства 
 

Број на апликација: ________________________ 
 

До  
АФПЗРР 

A) Тип на плаќање -  

Прва рата              Втора рата     Единечно плаќање     

Б) Корисникот е  -  

Правно лице     Трговец поединец    Задруга  

Физичко лице – Индивидуален земјоделец    (Согласно законот за трговски друштва)      

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 101  Инвестиции во земјоделски стопанства 

1.0.1.3 Приоритетен сектор: Зеленчукови насади Да 

10131 Изградба и реконструкција на оранжериите (со исклучок на земјоделските фолии) Да 

◘ 

Инвестирање во реконструкцијата и модернизацијата на стаклените бавчи, вклучувајќи 
замена на постојните земјоделски најлонски фолии направени со лесни метални 
конструкции, покриени со крути пластични панели или најлонски платна (зајакнат 
полиетилен, зајакната пластика со фиберглас (ЗПФ), поликарбонат, акрилни или други 
покривки, со век на траење од најмалку 5 години, како и поставување на покривки за 
заштита од град и снег) 

Да 

◘ Набавка и инсталација на опрема за осигурување на основните потреби – вода и 
електрична инсталациј и опрема за загревање 

Да 

◘ Инвестирање  во систем за наводнување  Да 

◘ 
Инвестирање во опрема за дренажа на водата, спроведување и третман на отпадната 
вода – со посебно внимание на заштитата на околината и практиките за заштеда на 
енергијата 

Да 

◘ 
Инвестирање  во опрема за прскање насади за возилата наменети за секаков терен, 
распрскувачи и прскалки (преносни или единици со сопствен систем за 
придвижување)) 

Да 

◘ Инвестирање  во опрема за расфрлување на ѓубре (вклучувајќи опрема за 
расфрлување на сточното и шталско ѓубре) 

Да 

◘ Инвестирање  во опрема за култивација на насадите за време на вегетација (рендиња, 
косилки и машини за отстранување на трева) 

Да 

◘ Снабдување и поставување на мрежи за заштита од град Да 

10132 Изградба и реконструкција на постојните стаклени градини Да 

◘ 
Инвестирање во изградбата и реконструкцијата на постојните стаклени бавчи 
направени од метални цевки, греди или дрвена рамка со стаклени плочи, како и 
покривка за заштита од град и снег 

Да 

◘ Инвестирање во изградба на простории за одгледување на зеленчук брз почва, 
складишта за гориво и засолништа за опремата  

Да 

◘ Инвестирање и инсталација во опрема за загревање и микроклима  Да 

◘ Инвестирање на опремата за наводнување Да 

◘ 
Инвестирање во опрема за осигурување на основните потреби – вода и електрична 
инсталација, дренажа на водата, спроведување и третман на отпадната вода – со 
посебно внимание на заштитата на околината и практиките за заштеда на енергијата 

Да 

◘ 
Инвестирање  во опрема за прскање насади за возилата наменети за секаков терен, 
распрскувачи и прскалки (преносни или единици со сопствен систем за 
придвижување)) 

Да 

◘ Инвестирање  во опрема за расфрлување на ѓубре (вклучувајќи опрема за 
расфрлување на сточното и шталско ѓубре) 

Да 

◘ Инвестирање  во опрема за култивација на насадите за време на вегетација (рендиња, Да 
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косилки и машини за отстранување на трева) 

◘ Снабдување и поставување на мрежи за заштита од град Да 

10133 
Изградба и реконструкција на зградите за активностите после бербата во постојните 
стаклени градини (вклучувајќи и стаклениците што ги исклучуваат земјоделските 
фолии) 

Да 

◘ 
Инвестирање во реконструкција и проширување на просториите и искористувањето 
на дополнителните простории потребни за активностите по бербата (сортирање, 
класификација, пакување и складирање) 

Да 

◘ Инвестирање во потребната опрема за сортирање, класифицирање, пакување и 
складирање на свежиот зеленчук 

Да 

10134 Модернизација на одгледувањето на зеленчук на отворено Да 

◘ Инвестирање во системите за наводнување за намалување на загубите на вода Да 

◘ 

Инвестирање во специјална земјоделска машинерија и опрема за модернизација на 
култивација на зеленчукот во периодот на вегетација што вклучува опрема за прскање 
насади за возилата наменети за секаков терен, распрскувачи и прскалки (преносни или 
единици со сопствен систем за придвижување) 

Да 

◘ Инвестирање во опрема за расфрлување на ѓубре (вклучувајќи опрема за расфрлување 
на сточното и шталско ѓубре) 

Да 

◘ Инвестирање  во опрема за култивација на насадите за време на вегетација (рендиња, 
косилки и машини за отстранување на трева) 

Да 

◘ Снабдување и поставување на мрежи за заштита од град 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 

    

 

 

 

 

 

  

Б. Генерални документи: 
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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) 

Н/П* 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) 

Н/П* 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) 

Н/П* Да 

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

Н/П* Да 

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

Н/П* Да 

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

Н/П* Да 

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

Н/П* Да 

9  Биланс на успех  за претходната година (со потпис и печат од овластен сметководител) Н/П* 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 коросникот    

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

18  Копија од царинска декларација  Н/П** Да 

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

Да 

20 Копија од градежна книга  Н/П*** Да 

21 Дозвола за пуштање во употреба Н/П***  

22  Решение за оценка на влијанието врз животната средина   Да 

*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 увезен  

***Н/П се однесува на документи што не треба да се испратат ако инвестицијата  не соджи градба  
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1.0.1.3 Приоритетен сектор: Зеленчукови насади Да 

10131 Изградба и реконструкција на оранжериите (со исклучок на земјоделските фолии) Н/П Да 

◘ Изградба и реконструкција на оранжериите (со исклучок на земјоделските фолии) Н/П Да 

1 
Договор за снабдување со вода (со Водните Заедници или со Водните Стопанства) во период  
од минимум 5 години или изјава од корисникот на инвестицијата за постоењето на бунар за  
наводнување 

Да 

10132 Изградба и реконструкција на постојните стаклени градини Н/П Да 

◘ 
Инвестирање во изградбата и реконструкцијата на постојните стаклени бавчи направени од 
метални цевки, греди или дрвена рамка со стаклени плочи, како и покривка за заштита од град 
и снег 

Н/П Да 

1 EU стандард за стаклени градени EN 13031-1:2003 (за инвестиции над 200.000 EUR) 
 

Да 

◘ Инвестирање на опремата за наводнување Н/П Да 

1 
Договор за снабдување со вода (со Водните Заедници или со Водните Стопанства) во период  

од минимум 5 години или изјава од корисникот на инвестицијата за постоењето на бунар за  
наводнување 

Да 

10134 Модернизација на одгледувањето на зеленчук на отворено Н/П Да 

◘ Инвестирање во системите за наводнување за намалување на загубите на вода Н/П Да 

1 
Договор за снабдување со вода (со Водните Заедници или со Водните Стопанства) во период  

од минимум 5 години или изјава од корисникот на инвестицијата за постоењето на бунар за  
наводнување 

Да 
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