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БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА ЗА МЕРКА 3  
 

 

Дел 1 – Податоци за Барателот  

 Правно лице 

 Задруга 

 

Назив на фирма  

 

Адреса на фирмата  

 

Даночен број ЕДБ              

  

Име на овластено лице  Презиме на 
овластено лице 

 

 

ЕМБГ на овластеното 
лице 

             

 

Банка на 
барателот 

 

 

Број на 
банкарската 
сметка на 
барателот 

               

 

Процент на 
државен капитал 
во сопственичката 
структура на 
барателот 

 

% 

 

Телефон  Email  
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Дел 2 – Заокружете го приоритетниот сектор на кој се однесува предложената инвестција  

Број на 
приоритетен 
сектор 

Приоритетен сектор 

1.  Млеко и млечни производи 

2.  Месо и месни производи ( вклучително и јајца и живина)  

3.  Овошје и зеленчик (вклучително и компир, печурки и легуминозни култури)   

4.  Мелнички производи, житни производи и производи од скроб  

5.  Растителни и животински масла и маснотии  

6.  Шира, вино и оцет 

7.  Производство на енергија преку преработка на производи од растително и 
животинско потекло од примарна и секундарна биомаса, со исклучок на 
биомаса од рибни производи  

 

Дел 3 – Локација на инвестиција 

 

Адреса / Село – Населено место / 
Општина 

 

 

Број на Имотен 
лист 

Број на катастерска 
парцел / дел 

Тип на инвестиција 
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Во овој дел потребно е да се наведе краток опис на инвестицијата  

Инвестицијата се однесува за изградба на нов објект ДА НЕ 

 

Инвестицијата вклучува: 

 изградба на нов објект 

 реконструкција на постоечки објект  

 адаптација на постоечки објект 
 доградба - проширување на постоечки објект 
 надградба на постоечки објект 

ДА НЕ 

 
 

Целта на инвестицијата е модернизација на претпријатието ДА НЕ 

 

Целта на инвестицијата е достигнување на специфични стандарди  ДА НЕ 

 

Инвестицијата е поврзана со производство на обновливи извори на 
енергија  

ДА НЕ 
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Дел 4 – Опис и вредност на предложената инвестиција  

Добавувач Градба /опрема / услуги 
Вкупна вредност 
без ДДВ (денари) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ВКУПНО  
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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, 164/18 и 
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. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 
81/05, 60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 
28/14, 41/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 196/15, 226/15, 97/17 и 248/18)), 

- 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, 

- потврдувам дека согласно податоците за последната сметководствена година за 
барателот и сите негови партнерски и поврзани субјекти, правното лице кое го 
претставувам е во рангот на микро, мали и средни  претпријатија согласно Препораката 
на комисијата 2003/361 

- 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 
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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, безбедност при работа, 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  

 
Горенаведената ИЗЈАВА како и наведените податоци во барањето и документацијата ги 
потврдувам со СВОЕРАЧЕН ПОТПИС: 
 
 
 
 
                                                                                                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. 
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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 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 што 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 кој не треба да биде постар 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 за преработка и маркетинг на 
земјоделски и рибни производи 

Сите  

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

Сите  

3.  Доказ дека барателот е регистриран во системот за 
ддв 

Сите  

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

5.  Доказ дека барателот не е во постапка на 
ликвидација 

Сите  

6.  Доказ дека не е изречена прекршочна санкција 
забрана на вршење професија, дејност или должност 
и привремена забрана за вршење одделна дејност 

Сите  

7.  Копија од акционерска книга во случај кога 
барателот е правно лице регистрирано како 
акционерско друштво 

Сите  
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8.  Потпишана изјава за информации за големина на 
барателот ( микро, мало или средно претпријатие)  

 Доказ за сопственичка структура на поврзани и 
партнерски претпријатија со апликантот 
регистрирани надвор од границите на република 
северна македонија, издадени од релевантна 
институција од соодветната држава 

 документ кој содржи податоци за број на 
вработени, годишен приход и годишен биланс на 
состојба на поврзаните и партнерските 
претпријатија со апликантот кои се 
регистрирани надвор од границите на Република 
Северна Македонија. Податоците треба да бидат 
земени од последната одобрена фискална 
година. 

 потврди за удели во акционерски друштва на 
апликантот и сите регистрирани сопственици на 
апликантот издадна  од централен депозитар на 
хартии од вредност на Република Северна 
Македонија 

Сите  

9.  Уверение за платени даноци и придонеси Сите  

10.  Решение за вршење на соодветна дејност издадено 
од агенција за храна и ветеринарство 

Сите  

11.  Имотен лист за објект, и/или за земјиште Сите  

12.  Договор за закуп за објект и/или земјиште Сите  

13.  Договор за концесија на земјиште Сите  

14.  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  
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15.   Решение за одобрен елаборат за заштита на 
животната средина, или   

 Решение за одобрен елаборат за заштита на 
животната средина со одобрен акциски план, 
или  

 Аили Б интегрирана еколошка дозвола, или 

 одобрено барање за издавање на А или Б 
интегрирана еколошка дозвола, или  

 Поднесено барање за издавање на решение за 
одобрен елаборат за заштита на животната 
средина 

Сите  

16.  Деловен план Сите  

17.  Една понуда издадена од добавувач за секоја ставка/ 
група на ставки со износ помал од 10.000 евра 
придружена со техничка спецификација и изјава за 
земја на потекло за секоја ставка/ група на ставки 

Сите  

18.  Три понуди издадени од различни добавувачи за 
секоја ставка/ група на ставки со износ поголем од 
10.000 евра придружени со техничка спецификација 
и изјава за земја на потекло за секоја ставка/ група 
на ставки 

Сите  

19.  Копии од лиценци за градба за релевантната 
категорија на градба за секој понудувач   

Сите  

20.  Копија од документ кој ќе содржи податоци за 
сопственичката структура за сите странски 
добавувачи 

Сите  

21.  Копија од акционерска книга за сите понудувачи кои 
се регистрирани како акционерски друштва – копија 

Сите  

22.  Изјава од барателот со објаснување на причините за 
избор на конкретната понуда во случај кога 
избраната понуда не е со најниска цена 

Сите  

23.  Договор или фактура за општи трошоци  Сите  
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24.  Една понуда издадена од добавувач за секоја ставка/ 
група на ставки за општи трошоци со износ помал од 
10.000 евра 

Сите  

25.  Три понуди издадени од различни добавувачи за 
секоја ставка/ група на ставки за општи трошоци со 
износ поголем од 10.000 евра 

Сите  

26.  Одобрение за изградба на : 

 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  

27.  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   

Сите  
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28.  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 

 изведена состојба 

 поставување на опрема за производство на 
енергија од обновливи извори на енергија 

Сите  

29.  Времена ситуација/состојба за сите завршени 
градежни работи 

  

 

Дополнително доставени документи од страна на  барателот 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 


