БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА

МЕРКА 1.1

Помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството

До
АФПЗРР

Да биде пополнето и потпишано од корисникот – правно лице

Да

Име/назив на субјектот (според Централен регистар на РМ)
___________________________________________________________________
ЕМБС: __________________

ЕДБ: _______________________________

Седиште на субјектот:

Поштенски фах

Општина

________________________________ __________________ _______________
Адреса:
____________________________________________________________________
Моб:_______________________________ Телефон: ________________________

Име и позиција на лицето за контакт:
Име:

Презиме:

Позиција:

________________________ _______________________ ___________________
ЕМБГ: ____________________________

Име на банката:

Моб:___________________________

Банкарска сметка:

_______________________________________ ___________________________

Адреса на земјоделското стопанство/претпријатие:
Град/Село:

Улица:

Општина:

_____________________ ___________________________ __________________

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

А. Специфични документи:

Поддршка
Да

Помош за маркетинг на земјоделски производи

НАПОМЕНА: Корисникот е должен своерачно да ги заокружи документите кои се задолжителни за
доставување.
Оргиналните документи како што се фактури, испратници и други ќе бидат заверени од страна на
АФПЗРР и истите ќе бидат вратени на корисникот.

Ознаката Н/П значи не е потребно, ознаката ДА значи потврда за доставување на документ.
Општи документи
1

Тековна состојба на поднесителот на барањето од Централен регистар на Република
Македонија

Да

2

Решение за упис во Регистарот на производители на вино - копија заверена на нотар

Да

3

ВИ-1 образец за извоз на вино во Европската унија и/или уверение за квалитет односно Сертификат
издадени од Државниот инспекторат за земјоделство

Да

4

Извозна фактура за извезено вино со потекло од Република Македонија во 2011 година- копија

Да

5

Фактури за направени трошоци за амбалажа (предна и задна етикета, стаклени флаши, ПВЦ капсула и
тапа од плута) на флаширано и извезено вино со потекло од Република Македонија

Да

6

Извод од банка што го докажува плаќањето на фактурите со потпис и печат од банка

Да

7

Испратница за набавените репроматеријали

Да

8

Извозна Царинска декларација – копија

Да

Б. Список на направени трошоци за кои се бара поддршка
НАПОМЕНА: Корисникот е должен своерачно да ги наведе сите трошоци на кои се однесува Барањето за
исплата и за кои се бара поддршка. Агенцијата го задржува правото да побара појаснување на информациите
кои произлегуваат од наведените информации.
Ред.
Бр.

Вкупна сума за трошоците за

Вид на трошок за кој се бара поддршка

кои се бара поддршка

Вкупно

Вкупната вредност на направени трошоци за кои се бара финансиска поддршка е:

_________________________ денари.

назив на корисникот

Датум: _______________

потпис

Печат

