БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА
МЕРКА 6

Поддршка за организирање и заедничко вршење на производна дејност на
земјоделски стопанства
Архивски број: ________________________
До
АФПЗРР

Да биде пополнето од корисникот –

задруга

Да

Име/назив на фирмата (според Централен Регистар)
___________________________________________________________________________
ЕДБС: __________________________ ЕДБ:_____________________________

Седиште на фирмата:

Поштенски фах

Општина

___________________________________________________________________________
Адреса:

Телефон:

________________________

Факс:

_____________________

___________________

Име и позиција на лицето за контакт:
Име:

Презиме:

Позиција

___________________________________________________________________________
.
Моб.тел________________________
ЕМБГ: _____________________

Име на банката:
_________________________________

Банкарска сметка:
__________________________________________

Јас,_________________________________________ __________, Ви го доставувам барањето за исплата врз
(Име на одговорното лице)
основа на апликацијата со архивски број __________________, договорот со број______________ склучен
помеѓу АФПЗРР и __________________________________________. Барањето за исплата се однесува на
(Назив на фирмата)
мерката_______, тип на инвестиција______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
за која се набавени следните средства кои се предмет на договорот:

1.____________________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________________________
7.____________________________________________________________________________________________
8.____________________________________________________________________________________________
9.____________________________________________________________________________________________
10.___________________________________________________________________________________________

Во контекст на Барањето за исплата Ви ги доставувам следните специфични документи:

А. Специфични документи:
НАПОМЕНА: Корисникот е должен своерачно да го заокружи типот на мерката за која го поднесува барањето.
Ознаката Н/П значи не е потребно, ознаката ДА значи потврда на типот на мерката.

Тип на инвестиции
6.1

Надомест на трошоци при формирање на нови земјоделски задруги

Н/П

Да

-

трошоци за едукација на потенцијалните задружници за предностите од економското
здружување и организирање и спроведување на студиско патување за најмногу 5 лица

Н/П

Да

-

оперативни трошоци за формирање на земјоделски задруги формирани по
01.01.2010 година

Н/П

Да

-

трошоци за едукација на управителот на задругата од областа на основи на
менаџмент,
финансиски
менаџмент,
бизнис
администрација,
деловни
комуникации (најмногу 80 часа едукација)

Н/П

Да

-

набавка на опрема за канцелариски простории и компјутерска опрема за
земјоделски задруги формирани по 01.01.2010 година

Н/П

Да

-

надомест на трошоци за водење на сметководство

Н/П

Да

-

надомест на бруто-плата на управителот на новоформирана земјоделска задруга
формирани по 01.01.2010 година за период 01.01-31.10.2010 година.

Н/П

Да

Надомест на трошоци за одржување на работа на воспоставени земјоделски задруги
пред 01.01.2010 година

Н/П

Да

-

надомест на трошоци за водење на сметководство за период 01.11.2009 година до
31.10.2010год.

Н/П

Да

-

надомест на бруто-плата на управителот на земјоделска задруга за период
01.11.2009 година-31.10.2010 година во износ од 80% од просечната годишна плата
во дејноста

Н/П

Да

-

трошоци за едукација на задружниците за воведување на заеднички производни
практики согласно избран систем за квалитет на примарно земјоделско
производство (органско производство, ГлобалГап, интегрирано земјоделско
производство, итн.) или за пост-бербени практики.

Н/П

Да

6.2

НАПОМЕНА: Корисникот е должен своерачно да ги заокружи документите кои се задолжителни за доставување.
Ознаката Н/П значи не е потребно, ознаката ДА значи потврда за доставување на документ.

1

Барање за користење на средства (оргинал)

Да

2

Потврда дека правното лице нема забрана за вршење дејност (оргинал)

Да

3

Потврда дека одговорното лице на правото лице нема забрана за вршење професија, дејност
или должност (оргинал)

Да

4

Лична карта од одговорното лице (копија)

Да

5

Тековна состојба на правното лице од единствениот трговски регистер и регистерот на други
правни лица
(оригинал или фотокопија заверена на нотар - не постар од 6 месеци)

Да

6

Доказ за платени даноци - издаден од Управа за јавни приходи (оригинал )

Да

7

Aкт за основање на здружението
(копија, заверена со печат од задругата),само за 6.2
Доказ за остварен промет од најмалку 1.000.000,00 денари од трансакции кон
задружниците (завршна сметка за претходната фискална година и изводи од сметката
на задругата со кои се потврдуваат транскциите кон задружниците)
(оргинал или копија заверена на нотар, само за 6.2)
Финансиски документи за сите направени трошоци поврзани со: едукација на
потенцијални задружници, оперативни трошоци за формирање на задруги, трошоци
за едукација на управителот, трошоци за набавка на опрема за канцелариски
простории и компјутерска опрема за земјоделски задруги, трошоци за
сметководствени услуги (фактура, налог за плаќање ПП30 со кој се извршува плаќањето и
извод од банка со кој се потврдува дека средствата се исплатени – оргинали или копии
заверени на нотар) за новоформирани задруги по 01.01.2010 година
Финансиски документи за сите направени трошоци поврзани со: трошоци за
сметководствени услуги за период од 01.11.2009 до 31.10.2010 год. ,трошоци за
едукација на задружниците за воведување на заеднички производни практики,
(фактура, налог за плаќање ПП30 со кој се извршува плаќањето и извод од банка со кој се
потврдува дека средствата се исплатени – оргинали или копии заверени на нотар) за
задруги формирани пред 01.01.2010 година

Да

8

9

10

Н/П

Да

Н/П

Да

Н/П

Да

11

Договор за обуки со давателот на услугата(заверен на нотар)

Н/П

Да

12

Копии од сертификати на обучувачите пропратено со кратка биографија.

Н/П

Да

13

Список со потписи на сите посетувачи на извршените едукации, заверен со потпис и
печат од организаторот на обуката (копија)
Агенда од посетуваната обука
(со наведен термин на реализација, заверена од организаторот на обуката)

Н/П

Да

Н/П

Да

15

Сертификат од посетуваната обука (копија)

Н/П

Да

16

Примерок од едукативните материјали (копија)

Н/П

Да

17

Збирна рекапитулација за пресметка на плата
(изработена од Вашиот сметководител во оригинал)
Декларација за прием на пресметка на исплатувачот на плати за пресметаниот
персонален данок
Извод за исплатени плати кон управителот
(оргинал, со печат/потпис од овластениот во банката)

Н/П

Да

Н/П

Да

Н/П

Да

М1/М2 образец за доказ на заснован работен однос на управителот (копија)

Н/П

Да

14

18
19
20

Б. Список на финансиски документи (фактури, извод од банка итн.)
НАПОМЕНА: Корисникот е должен своерачно да ги наведе сите финансиски документи кои како прилог
задолжително ги доставува до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.
Агенцијата го задржува правото да побара појаснување на информациите кои произлегуваат од доставените
документи.
Ред.

Број на документ

Тип на услуги поради која се издава

Датум на издавање

документот

на документот

Бр.

Износ без ддв

Вкупно:

Вкупна прифатлива вредност на трпшоците е ____________________ денари без ДДВ.
Финансиската поддршка од АФПЗРР е 50% од вкупната прифатливата вредност на трошоците т.е
__________________________ денари без ДДВ, освен за инвестициите од подмерката 6.2, надомест на бруто плата во
износ од 80%.

Име и презиме на одговорното лице

потпис

Датум: _______________
Печат

