
Општи услови за корисници 
 

 Одговорното лице/Управителот на правното лице кој го застапува правното лице 
во постапката пред Агенцијата, треба да е во редовен работен однос во правно 
лице кое се јавува како барател на финансиската поддршка или да достави доказ 
дека е обврзано со договор за вработување со времетраење не пократко од 
Договорот за финансиска поддршка од оваа Програма. Воедно (одговорното 
лице/управителот на претпријатието или земјоделската задруга) треба да достави 
доказ за професионалното образование стекнато во согласност со Правилник за 
поблиските барања по однос на стручната подготовка и основните знаења за 
безбедност на храната, програма за стекнување на основните знаења за 
безбедност на храната, условите кои треба да ги исполнат правните и физичките 
лица кои спроведуваат обуки за основните знаења за безбедност на храната, во 
согласност со правилата за добра хигиенска пракса, заштита на животната 
средина, начинот на проверката на знаењата и издавањето потврди за стекнати 
основни знаења за безбедност на храната („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/2013) донесен врз основа на Законот за безбедност на храната 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11 и 1/12).  

 Да достави три споредливи понуди со техничка спецификација од независни 
понудувачи за секоја поединечна набавка на стоки и услуги, доколку вредноста на 
поединечната ставка изнесува повеќе од 10.000 евра во денарска противвредност, 
или една понуда од независен понудувач со техничка спецификација за секоја 
поединечна набавка на стоки и услуги, доколку вредноста е под 10.000 евра во 
денарска противвредност или 

 За инвестиции кои вклучуваат градба барателот треба да обезбеди три 
споредливи понуди со техничка спецификација која одговара на предмер 
пресметка во проектната документација прибавени од независни понудувачи кои 
имаат овластувања согласно закон за изведување на градежни работи кои 
изнесуваат повеќе од 10.000 евра во денарска противвредност, или една понуда 
со техничка спецификација која одговара на предмер пресметка во проектната 
документација прибавена од понудувач кој има овластување за изведување на 
градежни работи , доколку градежните работи изнесуваат помалку од 10.000 еврa 
во денарска противвредност 

 Да достави изјава за потекло на стоките, услугите и материјалите содржани во 
понудите прибавени од производителот или добавувачот 

 Да достави доказ дека е сопственик на објект или има договор за закуп на објектот 
за минимум од 5 години во случај на инвестиции кои вклучуваат само набавка на 
опрема. Во случај кога барателот ја изнајмува градбата која е предмет на 
инвестиција за реконструкција, односно го изнајмува земјиштето на кое планира да 
изгради нов објект, треба да докаже право на користење од најмалку 10 години.  

 Во случај на градежни работи на Земјоделско земјиште, барателот треба да 
поседува Одобрение за градење на земјоделско земјиште согласно Закон за 
земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр 
135/2007,бр.18/2011, бр. 42/2011, бр.148/2011, 95/2012) 

 Во случај на изградба или реконструкција на објекти на градежно земјиште, 
барателот треба да поседува Одобрение за градење/реконструирање согласно 
Законот за градење (Сл. Весник на Република Македонија, бр.39/2012) 



 Во случај кога банката има востановено залог на недвижен имот кој е предмет на 
инвестиција барателот треба да обезбеди Доказ за редовно измирени обврски кон 
соодветната банка по основ на договор за кредит. 

 Барателот треба да ги има подмирено сите доспеани обврски во однос на даноци 
и придонеси за здравствено, пензиско и социјално осигурување. Овој критериум 
АФПЗРР ќе го проверува врз основа на потврда за платени даноци и придонеси 
која ќе ја прибави по службена должност од Управата за јавни приходи  

 Барателот треба да ги има подмирено сите обврски кон Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство по основ на склучени договори. 

 Барателот кој поднесува барање за некоја од инвестициите во мерка 103 е должен 
да обезбеди записник од Државен инспекторат за труд за исполнување на 
обврските од областа на безбедност и здравје при работа. 

 Барателот е должен да достави согласност/решение за одобрен елаборат за 
оценка на влијането врз животната средина/ИСКЗ дозвола (доказ дека има 
поднесено барање за издавање на ИСКЗ дозвола) прибавено од Министерството 
за животна средина и просторно планирање, Управата за животна средина или 
Единицата на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа инвестицијата.  

 За документите кои потврдуваат исполнување на стандардите од областа на 
безбедност на храна, ветеринарно јавно здравство и благосостојба на животните 
АФПЗРР ги прибавува по службена должност од Агенцијата за храна и ветерина. 

 

Напомена: Сите корисници мора да бидат регистрирани во Регистарот на 
откупувачи на земјоделски производи во Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство во согласност со Законот за земјоделство и рурален 
развој. Откупните центри за свежо овошје и зеленчук за понатамошна продажба 
исто така треба да се регистрираат во согласност со Законот за трговија на крајот 
од инвестицијата.  

 

 


