
АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 
РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Б А Р А Њ Е    -   ОБРАЗЕЦ  ПРР-1.1 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 

НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2011 ГОДИНА
(ЗА МЕРКА 1.1)

ПОПОЛНУВА   АФПЗРР

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ/НАЗИВ НА ПОДНОСИТЕЛОТ 

ДАТА НА ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО

АРХИВСКИ БРОЈ    (БРОЈ НА ПРИЕМ)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ЗА 

ПРИЕМ   И  ОБРАБОТКА

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ:  Доколку образецот се пополнува рачно, истиот да биде на  кирилица со 
големи печатни букви, со заокружување на броеви или со прецртување на празните полиња. Образецот го 
пополнува подносителот на барањето. Полињата кои не се однесуваат на подносителот на Барањето 
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ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

1.1  Инвестици за модернизација на земјоделски стопанства

1.  Лозарство

2.  Овоштарство (вклучително и трпезно грозје)

3.  Градинарство (пластеници, стакленици и градинарство на отворено и со исклучок на тунелски фолии)

4.  Житни култури

5.  Индустриски култури (маслодајни, фуражни култури, тутун  вклучително и производство на компир)

6.  Живинарство

7.  Пчеларство

Напомена:
1) Во оваа табела се прецртува соодветното поле покрај мерката и инвестицијата за која барателот бара финансиска 
поддршка „Х“.
2) Еден барател може да поднесе едно барање по мерка 1.1 – Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства 
од Програмата кое опфаќа еден од следниве земјоделски под-сектори: Лозарство, Овоштарсво, Градинарство, Житни 
култури, Индустриски култури, Живинарство и Пчеларство.

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ     

1.
Статус на барателот

(заокружи)

Земјоделски стопанства регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски 
стопанства

А)  Индивидуален земјоделец;  
Б)  Трговец поединец;
В)  Семејно земјоделско стопанство чиј носител е вработено или
      пензионирано лице и на кого земјоделството му е дополнителна дејност;
Г)  Трговско друштво;
Д)  Земјоделска Задруга;
Ѓ)  Друго правно лице утврдено со закон;

       (да се наведе како е регистрирано)

2.

2.1 Име и презиме на 
барателот

(за физички лица)

2.2 Назив на правното лице
(исто како што е заведено во 

тековната состојба од Централен 
регистар на РМ)

Име и презиме на 
одговорното лице/

управителот во правниот 
субјект

3.
Единствен матичен број 

на барателот/ одговорно 
лице-управител

4.
Единствен даночен број

(само за правни субјекти)

5.
Лична карта или пасош 

на барателот/ одговорно 
лице-управител

број: издадена од: важност до:

6.
Дата на регистрација

(само за правни субјекти)

ден месец година

8.

Единствен 
идентификациски број на 
земјоделското стопанство 
од Единствениот Регистер 
на земјоделски стопанства



II. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 

II.1. Податоци за седиштето на барателот

1. Адреса:

2. Населено место: 

3. Општина:

4. Поштенски број:

5.
Контакт
Телефон/факс/е-пошта

(телефон)

(факс)

(е-пошта)

II.2. Податоци за локација на инвестицијата

6. Адреса:

7. Населено место:

8. Општина:

9. Катастарска област:

10. Број на катастарска парцела/и:

11.

Краток опис на инвестицијата:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________

12. Потребно време за реализација на инвестицијата (во денови) _______________ денови



III. ПОДАТОЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ФИНАНСИРАНИ ОД ПРОГРАМИТЕ ЗА ФИНАНСИСКА 
ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА ПРЕТХОДНИТЕ ГОДИНИ
Дали досега сте користеле финансиска поддршка од Програмите за 
финансиска поддршка за рурален развој?

    1.  ДА                            2. НЕ
                              (заокружи)

Ако е ДА наведете го следното

а) која година сте користеле поддршка б) за кои инвестиции сте користеле поддршка

IV. ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ НА БАРАТЕЛОТ

(заокружи го редниот број пред капацитетот, во празните полиња внесете 
ги точните капацитети кои ги поседувате) 

Вид на производство

(заокружи)

Дозволени капацитети по 

Програмата

Капацитети на барателот

(да се наведе точно)

1) Лозарство
Минимум 0,5 ха; 
Минимум 0,5 до Максимум 2 ха 
за расадници;

2) Овоштарство (вклучително и
    трпезно грозје)

Минимум 0,5 ха;
Минимум 0,5 до Максимум 2 ха 
за расадници;

3) Градинарство (пластеници, 
стакленици и градинарство на 
отворено, со исклучок на тунелски 
фолии)

Минимум 0,3 ха; 
Минимум 0,8 ха за 
градинарство на отворено;
Минимум 0,5 до Максимум 2 ха 
за расадници;

4) Житни култури Минимум 1,5 ха;

5) Индустриски култури (маслодајни, 
фуражни, тутун) вклучително и 
производство на компир

Минимум 1,5 ха; 
Минимум 0,5 ха за тутун и 
компир;

6) Живинарство

Минимум 1.000 до максимум 
25.0000 несилки во 
сопственост на корисникот до 
крајот на инвестицијата;

7) Пчеларство
Минимум 30 пчелни семејства 
во сопственост на корисникот 
до крајот на инвестицијата;
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V.1. ВРЕДНОСТ   НА   ИНВЕСТИЦИЈАТА   И   БАРАНА   ПОДДРШКА
(вкупен преглед)

1.
Вкупната вредност на инвестицијата без ДДВ изнесува: _______________________________ денари

                                                                                                        (со бројки)

1.1

Вкупната вредност на инвестицијата без ДДВ изнесува: 

__________________________________________________________________________________
                                                                                          (со зборови)

2.

Вкупен износ на барана финансиска поддршка:           а) 50%     б) 55% )    в) 60%   г) 65%
                                                                                                           (заокружете ја буквата со бараниот процент)                                     
__________________________________________ денари.
                                               (со бројки) 

2.1.

Вкупен износ на барана финансиска поддршка:  

__________________________________________________________________________________
                                                                                         (со зборови)

VI. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ 

НАПОМЕНА:  Долунаведените документите кои се доставуваат во прилог на барањето за финансиска 
поддршка треба да се во оригинал на македонски јазик или копија заверена на нотар, доколку не 
е поинаку определено.  Доколку документацијата е на друг јазик истата треба да биде придружена 
со превод на македонски јазик оверен од овластен преведувач. Доколку се работи за официјален 
документ на друга држава треба да биде оверен со апостил.

Mерка 
за која е 

потребен 
документот

(означете дали 
го  доставувате 

потребниот 
документ)

ДА Н/П

1. Барање за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот 
развој за 2011 година  ПРР - 1.1;      1.1

2.

За производ со вредност помала од 10.000 ЕВРА во денарска противвредност да се достави:

-  понуда која треба да содржи техничка спецификација, или

За производ со вредност поголем од 10.000 ЕВРА во денарска противвредност да се достават:

- 3 понуди од различни производители/добавувачи кои треба да содржат техничка 
спецификација,

(Напомена: Доколку барателот не ја одбере најниската понуда/про-фактура, тој е должен во 

прилог на Барањето да достави образложение за одбраната понуда по однос на цена и технички 

спецификации во однос на понудата/про-фактурата).

      1.1

3. Фотокопија од важечка лична карта/пасош на барателот/одговорното лице;       1.1

4 Деловен план – изготвен согласно Упатсвото за изготвување на деловен план;       1.1

5.
Потврда за упис на земјоделското стопанство во Единствениот регистер на земјоделски 
стопанства - издадена од подрачна единица на МЗШВ, не постара од еден месец сметано од 
денот на објавување на јавниот повик;

      1.1

6.

     Документ за потврдување на статусот на барателот:
 Тековна состојба - издадена од Централниот Регистар на Република Македонија – не 

постара од три месеци сметано од денот на објавување на јавниот Повик, или

 Решение за стекнување на статус осигуреник како Индивидуален земјоделец издадени 
од Фонд за ПИОМ –  копија, или

 Решение или потврда од Фонд за ПИОМ за остварување на правото на пензија или 
извештај за уплатени пензиски примања за последниот месец пред поднесување на 
барање за користење на средства издадено од банката каде е отворена трансакционата 
сметка - копија, или 

 Потврда за редовен работен однос на барателот - издадена од Агенција за вработување 
на РМ, не постара од три месеци сметано од денот на објавување на јавниот Повик или 

 Потврда за поднесената пријава / одјава на осигурување и работен однос (М1/М2 
образец) – копија и Потврда за заснован работен однос издадена од работодавачот - не 
постара од три месеци сметано од денот на објавување на јавниот повик.

  1.1

7.

Одобрение за конструкција/реконструкција со проектна документација врз основа на 
која е издадено одобрението за конструкција/реконструкција од единицата на локалната 
самоуправа (за силоси, складови, стакленици).

(Напомена: Одобрение  се  доставува  само  при  конструкција/реконструкција на објекти)

      1.1 



8.

Потврда дека не се води постапка на стечај – оригинал  и не постара од еден месец сметано 
од денот на објавување на јавниот повик – издадена од Централниот регистар на Република 
Македонија; 

(Напомена: Потврда дека не се води постапка на стечај се доставува доколку барателот е правно 

лице).

     1.1 

9.

Потврда дека не се води постапка на ликвидација – оригинал и не постара од еден месец 
сметано од денот на објавување на јавниот повик – издадена од Централниот регистар на 
Република Македонија;

(Напомена: Потврда дека не се води постапка на ликвидација се доставува доколку барателот е 

правно лице).

      1.1

10.

Доказ (Уверение, Потврда или друг документ) за платени даноци и придонеси по основ на 
пензиско и инвалидско осигурување, и здравствено осигурување заклучно со јули 2011 
година – издадено од Управата за јавни приходи;

(Напомена: Како докази за платени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, и 

здравствено осигурување ќе се прифаќаат и потврдите издадени од Фондот за пензиско и 

инвалидско осигурување и Фондот за здравствено осигурување).

      1.1

11.

Доказ за поседување или располагање со недвижен имот:
 Имотен лист – издаден од Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија, 

не постар од три месеци сметано од денот на објавување на јавниот повик, или

 Договор за закуп на земјиште/објект во траење од најмалку 5 години сметано од денот 
на објавување на јавниот повик, и прилог имотен лист за земјиште/објектот на име на 
закуподавачот издаден од Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија, 
не постар од три месеци сметано од денот на објавување на јавниот повик, или

 Договор за  концесија на земјиште/објект во сопственост на Република Македонија 
со важност од најмалку 5 години сметано од денот на објавување на јавниот повик  со 
Записник за воведување во владение и прилог имотен лист;

(Напомена: Доказ за поседување или располагање со недвижен имот се доставува само во 

случај кога инвестицијата опфаќа конструкција/реконструкција на објект/и);

      1.1 

12.
Договор за плодоуживање; 

(Напомена: Договор за плодоуживање се доставува само во случај кога барателот има доделено 

државно земјоделско земјиште на плодоуживање); 
      1.1

13.

- Договор/Понуда за услуги од трети лица за надзор и изведување на градежни работи, 
за конструкција на елементите и инсталирање на опремата вклучително и софтвер, за 
изработка на опрема; 

(Напомена: услуги од трети лица за изработка на опрема се поддржува само за инвестиции во 

пчеларство);

- Договор/Понуда за услуги од трети лица за изработка на студии, елаборати, планска и 
техничка документација;

(Напомена: Договор за услуги од трети лица се доставува доколку услугата е од физичко лице, 

или Понуда се доставува доколку услугата е од правно лице. Договор за услуги се доставува 

доколку барателот користи услуги од трети лица и за истите бара финансиска поддршка);

      1.1

14.
Потврда дека барателот нема неподмирени обврски кон Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство за последната финансиска година – издадена од Министерство 
за земјоделство, шумарство и водостопанство;

      1.1

15.

Потврда дека барателот има статус на самохран родител – издадена од Центар за социјални 
работи; 

(Напомена: Потврда за статус на самохран родител се доставува доколку барателот е самохран 

родител);

      1.1

16.

Сертификат за органско производство или друг стандард за квалитет на земјоделски 
производи за производните капацитети за кои се бара поддршка;

(Напомена: Сертификат за органско производство или друг стандард за квалитет на земјоделски 

производи се доставува доколку барателот е во постапка на сертификација, поседува сертификат 

или друг стандард за квалитет на земјоделски производи);

       1.1



ИЗЈАВА ОД БАРАТЕЛОТ
Jaс, __________________________________, под целосна морална, материјална и кривична одговорност ИЗЈАВУВАМ дека 
во целост сум запознаен/а со одредбите од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството 
и руралниот развој, Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 година, Правилникот за поблиски 
критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој и Правилникот за поблиските дополнителни услови за 
поддршката од мерките за рурален развој.

Истовремено ИЗЈАВУВАМ дека:
- наведените податоци во барањето и приложената документација се точни, автентични и соодветствуваат со 

фактичката состојба и за секој лажен податок или документ одговарам согласно позитивните прописи на Република 
Македонија,

- потврдувам дека нема поврзаност по основ на капиталот и блиско сродство меѓу мене и добавувачите,
- сите финансиски средства добиени на нелегален начин или користени спротивно на целта за која се добиени ќе 

мора да ги вратам на АФПЗРР со пресметана законска камата,
- не е започната реализацијата на инвестицијата за која поднесувам барање  и истата нема да започне пред 

потпишување на Договор со АФПЗРР,
- ќе обезбедам целосен и непречен пристап на контролорите од АФПЗРР, како и на други овластени лица до сите 

згради, простории, опрема, имот и документација поврзани со предметот на финансиската поддршка,  
- сум запознаен дека АФПЗРР ќе објави информации за распределбата на финансиски средства од Програмата за 

финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 година, во  согласност со Законот за Агенција за финансиска 
поддршка на земјоделството и руралниот развој,

- сум запознаен со фактот дека во случај на злоупотреба на финансиската поддршка нема да бидам во можност да 
поднесам барање за финансиска поддршка во следните 2 (две) години.

Горенаведената ИЗЈАВА како и наведените податоци во барањето и документацијата ги потврдувам со СВОЕРАЧЕН 
ПОТПИС:

                                                                                                                  Потпис на овластеното лице:

                                                                                            

                                         /М.П./

                      Датa на поднесување

ДОПОЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
(се пополнува доколку барателот доставува дополнителни документи)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

10.

Информации може да се добијат на следната адреса:

АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

бул. „3-та Македонска бригада“ бб 

зграда на Македонија Табак блок Ц 

1000 Скопје

                                                                     Телефон: 02/  3097 460  •  Факс: 02/  3097 454 

                                 Е-пошта: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk  •  Интернет страна: www.ipardpa.gov.mk
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