
ИПАРД Програма 2014-2020

Инвестиции во основни средства 
на земјоделските стопанства

БАРАЊЕ 
за користење на средства од МЕРКА 1

www.ipard.gov.mk, www.ipardра.gov.mk
Инструмент за претпристапна помош за рурален развој (ИПАРД) 2014-2020

Овој проект го имплементира Тело за управување со ИПАРД
ул. Аминта III  бр. 2, Скопје

Финансирано од мерката Техничка помош од ИПАРД Програмата 2014-2020        





1 

БАРАЊЕ ЗА МЕРКА 1: ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА 

Дел 1 – Податоци за барателот 

 Семејно земјоделско стопанство       Индивидуален земјоделец 

 Физичко лице регистрирано за преработка на храна      Трговско друштво    Задруга 

Пополнете го овој формулар доколку барателот има регистрирано правно лице/задруга 

Назив на правното лице 

Адреса на правното лице 

Име на овластеното лице 
Презиме на овластеното 
лице 

ЕМБГ на овластеното лице 

Телефон Email 

Даночен број ЕДБ 

Идентификациски број во ЕРЗС 

Пополнете го овој формулар доколку барателот е физичко лице 

Име Презиме 

Адреса 

Телефон Email 

Единствен матичен број 

Идентификациски број во ЕРЗС 
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Дел 2 – Тип на инвестицијата 

 СЕКТОР РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО:  

(i) житарици, 

(ii) индустриски и фуражни култури, 

(iii) зеленчук (вклучувајќи и компир),

(iv) повеќегодишни култури (овошни насади, вклучувајќи трпезно грозје, маслинки, медоносни дрвја за
производство на мед), 

(v) лозови насади. 

 СЕКТОР СТОЧАРСТВО: 

(i) говеда (за: производсво на млеко, гоење),

(ii) свињи (за: репродукција, гоење),

(iii) овци и кози (за: производсво на млеко, гоење), 

(iv) живина (за: кокошки несилки, пилиња за производство на месо - бројлери).

 ПРЕРАБОТКА И ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ НА СОПСТВЕНОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОЗОВОДСТВО НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
СТОПАНСТВО: 

(i) млеко и млечни производи,

(ii) месо и месни производи; 

(iii) овошје и зеленчук вклучувајќи и компир, печурки и легуминозни култури;

(iv) жита, мелничарски и скробни производи; 

(v) растителни и животински масла и масти;

(vi) шира од грозје, сок од грозје, вино и оцет; 

 ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ ЗА СОПСТВЕНА ПОТРОШУВАЧКА – преработка на растителни и 
животински производи од примарна и секундарна биомаса (освен биомаса од рибни производи) за производство на 
биогас и/или биогорива, користење на соларна енергија, ветерници, геотермална енергија итн. 

Дел 3 – Локација на инвестицијата 

Адреса/Населено место/Општина 

Број на имотен лист  Катастарска општина и 
број на катастарска 
парцела/дел/ кат 

СИЗП број на земјишна 
парцела 

Тип на инвестиција 
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Дел 4 – Капацитети со кои располага барателот во однос на планираната инвестиција 

Соодветен сектор 

Постоечки/регистриранa 
користена земјоделска 

површина во СИЗП и/или 
капацитети 

Планирани капацитети по 
реализација на инвестицијата 

СЕКТОР ЗА РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

СЕКТОР СТОЧАРСТВО 

ПРЕРАБОТКА И ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ НА 
СОПСТВЕНОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОЗОВОДСТВО НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ 
ИЗВОРИ ЗА СОПСТВЕНА ПОТРОШУВАЧКА 

Пополнете го овој формулар со краток опис за активностите и планираната инвестиција 

Инвестицијата вклучува подигање на нови повеќегодишни насади ДА НЕ 

Набавка и/или инсталирање на нови машини и опрема/инструменти за постбербени 
активности, активности за преработка и директен маркетинг на земјоделско стопанство ДА НЕ 

Целта на инвестицијата е модернизација ДА НЕ 

Инвестицијата вклучува: 

 Набавка на нова земјоделска механизација/опрема 

 Садење/ обнова на повеќегодишни насади 

 Градба / реконструкција 

 Набавка на опрема за производство на енергија од обновливи извори 

 Складирање на ѓубре со цел намалување на испуштање на метан 

 Работи и услуги 

 Општи трошоци 

 Компјутерска опрема 

ДА НЕ 

Целта на инвестицијата е исполнување на специфични стандарди ДА НЕ 

Тип на стандард кој треба да биде достигнат со инвестицијата 

Инвестицијата вклучува реконструкција на постоечки повеќегодишни насади ДА НЕ 



4 

Дел 5 – Опис и вредност на инвестициајта 

Добавувач Градба /Опрема / Услуги Вкупна вредност бев ДДВ (МКД) 

ВКУПНО
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Долунаведените документи кои се доставуваат во прилог на барањето за користење на средства од ИПАРД Програмата 

2014-2020 треба да се во оригинал или копија заверена на нотар, доколку не е поинаку определено покрај самиот 

документ. Доколку документацијата е на друг јазик истата треба да биде придружена со превод на македонски јазик 

заверен од овластен преведувач. Документите кои се издаваат врз основа на јавните книги или востановен систем на 

евиденција не треба да бидат постари од три месеци сметано од денот на објавување на јавниот повик, со исклучок на 

документите кои го потврдуваат исполнувањето на обврските за платени даноци и придонеси кои не треба да бидат 

постари од еден месец сметано од денот на објавување на јавниот повик. 

Реден број Назив на документот Приоритетен 

сектор 

Доставено од 

апликантот 

1. Комплетно пополнето барање за мерка Инвестиции во 

основни средства на земјоделски стопанства” 

Сите 

2. Копија од лична карта или пасош од одговорното лице на 

барателот 

Сите 

3. Копија од трансакциската сметка на Барателот Сите 

4. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ДЕКА НА КРАЈОТ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА 
ЌЕ СЕ РЕГИСТРИРА ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
СТОПАНСТВА 
(Овој документ се доставува во случај кога барателот 

предлага нова инвестиција во сточарското производство). 

Сточарство  

5. ДОКАЗ ЗА ЗАВРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ (НАЈМАЛКУ СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ) НА БАРАТЕЛОТ-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЛИ 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ИЛИ ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ЗАДРУГА, ИЛИ 
МИНИМУМ 3 ГОДИНИ ИСКУСТВО ВО ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА ИЛИ УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
(ИЛИ 
ДОКАЗ ЗА ПОСЕТЕНА ОБУКА ОД ЗНАЧЕЊЕ НА 
ИНВЕСТИЦИЈАТА, ИЛИ 
ПОТПИШАНА ИЗЈАВА ДЕКА БАРАТЕЛОТ СЕ СОГЛАСУВА ДА 
УЧЕСТВУВА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈАТА 

Сите 

6. КОПИЈА ОД АКЦИОНЕРСКА КНИГА И ПРОПРАТНО ПИСМО 
(Овие документи се задолжителни во случај кога 
барателот е акционерско друштво). 

Сите 

7. ДОКАЗ/ПОТВРДА ДЕКА НАЈМАЛКУ ЕДНО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

Е ВО РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС ВО ПРАВНИОТ СУБЈЕКТ 

ИЗДАДЕДЕНА ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ИЛИ 

ДОКАЗ ДЕКА НАЈМАЛКУ ЕДНО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ Е 

АНГАЖИРАНО СО ДОГОВОР, ИЛИ 

ДОКАЗ/ ПОТВРДА ДЕКА НАЈМАЛКУ ЕДНО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

Е ПРИВРЕМЕНО ВРАБОТЕНО ВО ПРАВНИОТ СУБЈЕКТ 

ИЗДАДЕДЕНА ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 (Потврдата е задолжителна во случај кога барателот има 

регистрирано фирма односно во случај на нова инвестиција 

еден од овие документи треба да биде доставен до крајот 

на инвестицијата). 

Под нова инвестиција се подразбира инвестиција 

предложена од ново регистрирана фирма која сеуште нема 

поднесено годишна даночна пријава или постоечка фирма 

која предлага инвестиција во сосема нова дејност, пример: 

фирмата се занимава приоритетно со производство на 

млеко а предлага инвестиција во подигање на овошни 

насади. 

Во случај кога барателот ќе го достави договорот, 

одговорното лице мора да биде регистрирано во Агенцијата 

за вработување како привремено вработен во фирмата-

барател. 

(Доказ дека одговорното лице е во редовен работен однос е 

задолжително за барателите: правни лица и задруги). 

Сите 

8. ДОКАЗ ЗА ПОДМИРЕНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ДАНОЦИ, 
ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Сите 
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9. 

ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ДЕКА НА КРАЈОТ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА 

ЌЕ БИДЕ РЕГИСТРИРАН ЗА ВРШЕЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА 

ДЕЈНОСТ (ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ) 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО 

(Овој документ е задолжителен во случај кога барателот е 

семејно земјоделско стопанство кој предлага нови 

инвестиции односно барателот не е регистриран за 

вршење на дополнителна дејност во моментот на 

поднесување на барањето). 

10. Доказ дека барателот не е во постапка на стечај Сите 

11. Доказ дека барателот не е во постапка на ликвидација Сите 

12. Доказ дека против барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана на вршење професија, дејност или 

должност и привремена забрана за вршење одделна 

дејност 

Сите 

13. Имотен лист за објект, и/или за земјиште 
Напомена: Во случај доколку има договор за закуп или 

концесија за имотот кој е предмет на инвестиција истите 

треба да бидат прибележани во имотниот лист.  

Сите 

14. Договор за закуп за објект и/или земјиште  
Договор за закуп за објект и / или земјиште се доставува 

доколку се планира ивестиција на објект и/или земјиште 

кои се изнајмени. 

Сите 

15. Договор за концесија на земјиште 
Договор за концесија на земјиште се доставува доколку се 

планира инвестиција на земјиште кое  се користи под 

концесија 

Сите 

16. Доказ за редовно подмирени обврски по основ на договор 

за кредит во случај кога банката има воспоставено залог врз 

имотот, впишан во релевантниот имотен лист, предмет на 

инвестиција. 

Сите 

17. ДОЗВОЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА НАВОДНУВАЊЕ 
Напомена: овој документ треба да се достави во случај на 

инвестиција во системи за наводнување 

Растителено 

18. ДОКАЗ ЗА ПЛАТЕНИ ОБВРСКИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА 
НАВОДНУВАЊЕ  
Напомена: овој документ треба да се достави во случај на 
инвестиција за надградба/рехабилитација на постоечки 
системи за наводнување а се поврзани со колективните 
системи за наводнување на АД Водостопанство 

Растителен 

19. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ЕЛАБОРАТ ЗА ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, ИЛИ 
РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ЕЛАБОРАТ ЗА ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА СО ОДОБРЕН АКЦИСКИ ПЛАН, ИЛИ 
А ИЛИ Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, ИЛИ 
ОДОБРЕНО БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА А ИЛИ Б 
ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, ИЛИ 
БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ЕЛАБОРАТ 
ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, ИЛИ 
ПОТВРДА ДЕКА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (БАРАТЕЛОТ) 
НЕ Е ОБВРЗАН ДА ИЗГОТВИ ЕЛАБОРАТ ЗА ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНА СРЕДИНА  

• Документот се однесува на целокупното земјоделско 
стопанство. 

• Документот е издаден од страна на локалната 
самоуправа или Министерството за животна средина и 
просторно планирање; 

Документот се однесува за баратели кои имаат 
регистрирано или предлагаат инвестиции во производство 
на млеко, месо, јајца, постбербени активности и 
преработка на земјоделски производи на земјоделското 
стопанство. 

- Сточарство, 

- Преработка на

сопствено

земнјоделско

производство на

земјоделско

стопанство, 

- Растително,-

инвестиции во 

постбербени 

активности, 

- Производство на 

енергија од 

обновливи извори 

за сопствена 

потрошувачка 
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20. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ДЕКА Е ЗАПОЗНАТ СО УСЛОВИТЕ 

ПРОПИШАНИ ВО ЛИСТАТА НА ПОСЕБНИ МИНИМАЛНИ 

УСЛОВИ ЗА ДОБРА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПРАКСА И ЗАШТИТА НА 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БР. 178/2015“ И ДЕКА ИСТИТЕ ЌЕ 

ГИ ПОЧИТУВА И СПРОВЕДУВА НА ЦЕЛОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО 

СТОПАНСТВО ПРЕД ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА 

ИСПЛАТА. 

- Сточарство, 

- Растителено 

21. Една понуда издадена од добавувач за секоја ставка/ група 

на ставки (функционално зависни) со износ помал од 10.000 

евра придружена со техничка спецификација и изјава за 

земја на потекло за секоја ставка/ група на ставки 

Сите 

22. Три понуди издадени од различни независни добавувачи за 

секоја ставка/ група на ставки (функционално зависни) со 

износ поголем од 10.000 евра придружени со техничка 

спецификација и изјава за земја на потекло за секоја ставка/ 

група на ставки. 

Напомена: ставките/групата на ставки од еден добавувач не 

треба да бидат вештачки поделени со вредност под 10.000 

евра со цел прибирање само една понуда.  

Доколку ставките се меѓу себно функционално зависни, 

пример претсатвуваат една производна целина, а се 

издадени од еден добавувач, ќе се третираат како една 

група на ставки. 

Сите 

23. Копии од лиценци за градба за релевантната категорија на 

градба за секој понудувач   

Сите 

24. Копија од документ кој ќе содржи податоци за 

сопственичката структура за сите странски добавувачи 

Сите 

25. Копија од акционерска книга за сите понудувачи кои се 

регистрирани како акционерски друштва  

Сите 

26. Изјава од барателот со објаснување на причините за избор 

на конкретната понуда во случај кога избраната понуда не е 

со најниска цена 

Напомена: во споредба на цените се земаат цените без 

изразен ДДВ. 

Сите 

27. Договор за општи трошоци  
Договор се доставува доколку општите трошоци не се 

реализирани и не се исплатени 

Сите 

28. Фактура за општи трошоци 
Фактура се доставува доколку општите трошоци се 
реализирани и исплатени 

Сите 

29. Извод од банка со кој се потврдуваат платените  општи 
трошоци 
Доколку општите трошоци се реализирани и исплатени, 
тогаш се доставува извод од банка 

Сите 

30. Една понуда издадена од добавувач за секоја ставка/ група 

на ставки за општи трошоци со износ помал од 10.000 евра 

Сите 

31. Три понуди издадени од различни добавувачи за секоја 

ставка/ група на ставки за општи трошоци со износ поголем 

од 10.000 евра 

Сите 
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32. • Одобрение за  : 

• изградба на нов обејкт 

• реконструкција на постоечки објект

• адаптација на постоечки објект 

• доградба на постоечки објект

• надградба на постоечки објект 

• поставување на опрема за производство на енергија од 

обновливи извори на енергија

• изведена состојба или изјава од барателот дека 

релевантното одобрение ќе се достави до денот на 

донесување на решението за одобрување на барањето 

за финансиска поддршка но не подолго од 1 година од 

денот на поднесување на барањето  или 

• потврда од релевантната институција дека за 

предложената инвестиција не е потребно одобрение за 

градба 

Сите 

33. Решение за промена на инвеститор или изјава од барателот 
дека релевантното решение ќе се достави до денот на 
донесување на решението за одобрување на барањето за 
финансиска поддршка но не подолго од 1 година од денот 
на поднесување на барањето 
Решение за промена на инвеститор се доставува само 
доколку одобрението за градба не е издадено на име на 
Барателот 

Сите 

34. Копии или електронска форма (цд) од основните технички 

цртежи и предмер - пресметка од ревидирана техничка 

документација за 

• изградба на нов обејкт 

• реконструкција на постоечки објект

• адаптација на постоечки објект 

• доградба на постоечки објект

• надградба на постоечки објект 

• поставување на опрема/инсталација за производство на 

енергија од обновливи извори на енергија 

• изведена состојба

Сите 

35. Времена ситуација/состојба за сите завршени градежни 
работи  
Времена ситуација се досатвува само доколку барателот 

има изградено дел од објектот кој е предемет на 

инвестиција и за истиот не бара финансиска поддршка 

Сите 

36. ДЕЛОВЕН ПЛАН 

ЗА ИНВЕСТИЦИИ СО ВКУПНА ПРИФАТЛИВА ВРЕДНОСТ НАД 

50.000 ЕВРА 

Сите 

37. ТЕХНИЧКИ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТЗА ИНВЕСТИЦИИ СО ВКУПНА 

ПРИФАТЛИВА ВРЕДНОСТ ПОД 50.000 ЕВРА 

Сите 

Забелешка: Оваа листа на документи служи за проверка од страна на апликантот на компетноста на поднесената 
апликација. 
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ИЗЈАВА 

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 („Службен весник на Република 
Македонија“ број 72/07, 05/09, 43/14, 193/15, 39/16 и 164/18) и (Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 190/19) , ИПАРД Програмата 2014-2020 година, Уредбата за начинот и постапката за 
користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од  ИПАРД Програмата 
2014-2020 и условите кои произлегуваат од истите. 

Истовремено ИЗЈАВУВАМ дека: 

- наведените податоци во барањето и приложената документација се точни, автентични и
соодветствуваат со фактичката состојба, а за секоја лажна, неточна и непотполна изјава или
документ одговарам согласно член 249-а од Кривичниот законик на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/09),

- потврдувам дека нема поврзаност по основ на сопственички и роднински односи и блиско сродство
меѓу мене и добавувачите,

- потврдувам дека нема поврзаност по основ на сопственички и роднински односи меѓу добавувачите
на понудите доставени во прилог на ова барање,

- 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 (ниту склучени договори со добавувачи/изведувачи
на инвестицијата, освен договори за општите трошоци)  за која поднесувам барање и истата нема да
започне пред потпишување на Договор со АФПЗРР,

- немам користено и не користам, ниту пак во моментот имам доставено барање за користење на
неповратни јавни средства од Буџетот на Република Македонија, останати компоненти од
Инструментот за предпристапна помош - ИПА или други извори за инвестицијата кое е предмет на
ова барање,

- 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,

- немам неподмирени обврски кон Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за
изнајмување на земјоделско земјиште во државна сопственост,

- сум запознаен/а дека АФПЗРР ќе објави информации за распределбата на финансиски средства од
ИПАРД Програмата 2014-2020 година во согласност со Законот за основање на Агенција за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 72/07, 05/09, 43/14, 193/15, 39/16 и 164/18) и (Службен весник на Република
Северна Македонија“ број 190/19),

- 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.

- потврдувам дека ги исполнувам или ќе ги исполнам националните стандарди во однос на
безбедност на храна, заштита и благосостојба на животните, јавно ветеринарно здравје, заштита на
животната средина и јавно здравје или било кој друг стандард кој е поврзан со инвестицијата пред
поднесување на конечното барање за исплата.

- потврдувам дека правното лице кое го претставувам е активно во моментот на аплицирање за
поддршка (само за правни лица)
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  Потпис на одговорното лице: 

  /М.П./      __________________________________          

 Дата на поднесување    __________________________________

Член 249-а „Измама на штета на средства на Европската заедница“ 

(1) Тој што со употреба или прикажување на лажни, неточни и непотполни изјави или исправи или
пропуштање на давање податоци противправно присвои, задржи или предизвика штета на
средствата на Европската зедница, средства со кои управува Европската заедница или се
управува во нивно име, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.

(2) Со казната од ставот (1) на овој член ќе се казни тој што средствата од ставот (1) на овој член ги
искористил спротивно на одобрената намена.

(3) Со казната од ставот (1) на овој член ќе се казни тој што со употреба или прикажување на лажни,
неточни и непотполни изјави или исправи или пропуштање на давање податоци, противправно
ќе ги намали средствата на Европската заедница, средствата со кои управува Европската
заедница или се управува во нивно име.

(4) Ако делото од овој член го стори правно лице ќе се казни со парична казна.

Дополнително доставени документи од страна на барателот 
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Горенаведената ИЗЈАВА како и наведените податоци во барањето и документацијата ги потврдувам со 
СВОЕРАЧЕН ПОТПИС: 
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