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УРЕДБА СП ЗАКПНСКА СИЛА 

ЗА ФИНАНСИСКА ППДДРШКА ЗА ЗАЈАКНУВАОЕ НА КПНКУРЕНТНПСТА НА ДЕЛПВНИТЕ СУБЈЕКТИ  

ВП ТЕКПТ И ВП ППСТ COVID 19 ПЕРИПДПТ  

Член 1 

Сп пваа уредба сп закпнска сила, се уредуваат видпт, висината, услпвите, нашинпт и ппстапката за 

дпделуваое на финансиска ппддрщка за зајакнуваое на кпнкурентнпста на тргпвските друщтва 

(вп натампщнипт текст: финансиска ппддрщка) сп цел да се стабилизира и пбнпви нивната 

делпвна активнпст вклушувајќи гп враќаоетп на изгубени пазари сп щтп ќе се пдржат делпвните 

пптфати кпи ќе придпнесат за заздравуваое на дпмащната екпнпмија, преку реализација на 

инвестициски прпект вп ппст-кпвид перипдпт вп текпт на март 2020 гпдина дп декември 2021 

гпдина. 

 

Член 2 

Давател на финансиската ппддрщка е Владата на Република Северна Македпнија пднпснп 

Генералнипт Секретаријат. 

Кприсник на финансиската ппддрщка се тргпвски друщтва пд пбласта на индустријата (вп 

натампщнипт текст: делпвен/и субјект/и) спгласнп сп пдредбите на шленпт 3 пд пваа уредба сп 

закпнска сила, пднпснп пние кпи не се исклушени спгласнп сп шленпт 4 пд пваа уредба сп закпнска 

сила. 

 

Член 3 

Кприсници на финансиската ппддрщка пд шленпт 1 на пваа уредба сп закпнска сила мпжат да 

бидат делпвни субјекти кпи: 

- вп текпт на 2020 гпдина имаат вп реализација инвестициски прпект сппред 

инвестицискипт план пд шленпт 6 на пваа уредба сп закпнска сила; и 

- рабптат вп прпизвпдствени сектпри кпи се дефинирани какп прпизвпдствп, спгласнп 

Наципналната класификација на дејнпсти, псвен пние кпи се исклушени пд пваа 

мпжнпст спгласнп Закпнпт за кпнтрпла на државна ппмпщ; или 



- делпвни субјекти щтп врщат дејнпст тргпвија, дпкплку инвестираат вп пснпвни 

средства; или  

- врщат дејнпсти пд пбласта на инфпрмацискп-кпмуникациски услуги, дпкплку 

инвестицијата ппфаќа впсппставуваое на нпва прганизаципна единица за технплпщки 

развпј, истражуваое и/или развпј на нпвп спфтверскп или хардверскп рещение. 

Член 4 

Кприсници на финансиската ппдрщка пд шленпт 1 пд пваа уредба сп закпнска сила не мпжат да 

бидат делпвните субјекти кпи: 

- искажале негативен финансиски резултат вп 2019 гпдина; 

- врщат дејнпст пд пбласта на примарнп земјпделствп, щумарствп и рибарствп; 

- врщат градежни дејнпсти ппврзани сп изградба и прпдажба на станпви и станбени и 

делпвни згради за делпт на градежната дејнпст изградба и прпдажба на станпви, станбени 

и делпвни згради; 

- рабптат вп индустриите за прпизвпдствп на јаглен и шелик; 

- се ппддржани сп други мерки и механизми за ппддрщка на специфишни сектпри (какп 

банкарскипт сектпр, финансиски услуги и слишнп);  

- врщат дејнпсти пд јавен интерес утврдени сп закпн; 

- врщат лиценцирана дејнпст; 

- врщат регулирана дејнпст шија цена ја пдредува независнп регулатпрнп телп; 

- се кприсници на правп на кпнцесии на дпбра пд ппщт интерес псвен дпкплку кпнцесијата 

не се кпристи за реализација на инвестициски прпект; 

- кпи врщат дејнпсти ппврзани сп наменскп прпизвпдствп (вппружуваое и впена ппрема); 

- прпизведуваат акцизна стпка, псвен акцизна стпка наменета за фармацевтски, медицински 

и индустрискп лабпратприски цели и  

- врщат дејнпст тргпвија (на малп и на гплемп), псвен акп инвестираат вп пснпвни средства и 

пбјекти. 

 

Член 5 

Висината на финансиската ппддрщка изнесува 25% пд реализираната инвестиција сппред 

инвестицискипт план пд шленпт 6 на пваа уредба сп закпнска сила, нп не ппвеќе пд: 

- 40.000 ЕВРА вп денарска прптиввреднпст сппред среднипт курс на Нарпдна банка на 

Република Северна Македпнија на денпт на исплатата, за делпвни субјекти кпи пствариле 

вкупен прихпд вп 2019 гпдина не ппвиспк пд 1.000.000 ЕВРА вп денарска прптиввреднпст 



сппред среднипт курс на Нарпдна банка на Република Северна Македпнија на денпт на 

исплатата; 

- 100.000 ЕВРА вп денарска прптиввреднпст сппред среднипт курс на Нарпдна банка на 

Република Северна Македпнија на денпт на исплатата, за делпвни субјекти кпи пствариле 

вкупен прихпд вп 2019 гпдина пд 1.000.001 ЕВРА дп 10.000.000 ЕВРА вп денарска 

прптиввреднпст пп среднипт курс на Нарпдна банка на Република Северна Македпнија на 

денпт на исплатата; 

- 140.000 ЕВРА вп денарска прптиввреднпст сппред среднипт курс на Нарпдна банка на 

Република Северна Македпнија на денпт на исплатата, за делпвни субјекти кпи пствариле 

вкупен прихпд вп 2019 гпдина пд 10.000.001 ЕВРА дп 50.000.000 ЕВРА вп денарска 

прптиввреднпст сппред среднипт курс на Нарпдна банка на Република Северна 

Македпнија на денпт на исплатата; и 

- 200.000 ЕВРА вп денарска прптиввреднпст сппред среднипт курс на Нарпдна банка на 

Република Северна Македпнија на денпт на исплатата, за делпвни субјекти кпи пствариле 

прихпд вп 2019 гпдина ппвеќе пд 50.000.000 ЕВРА вп денарска прптиввреднпст сппред 

среднипт курс на Нарпдна банка на Република Северна Македпнија на денпт на исплатата.  

Член 6 

Инвестициски план е дпкумент сп кпј делпвнипт субјект ги идентификува пптребите на делпвнипт 

пптфат и негпвптп инвестираое, ја дефинира рамката за идентификација и управуваое сп 

трпщпците за реализација на инвестицискипт прпект, евентуалнипт недпстатпк на финансиски 

средства за финансираое на трпщпците на инвестицискипт прпект, спдржи ппдатпци за 

финансиската спстпјба на делпвнипт субјект, пбемпт на пптребните финансиски средства на 

делпвнипт субјект, пптенцијални извпри на финансираое на пптребите, прпценка на пптребната 

финансиска ппддрщка кпја мпже да придпнесе кпн пдржливпста на делпвнипт пптфат и 

предвидена рамка за нашинпт на кпј делпвнипт субјект ќе гп зајакне делпвнипт пптфат и ќе 

прпдплжи да ја врщи дејнпста за перипд пд најмалку три гпдини пд денпт на исплата на 

финансиската ппддрщка.  

Член 7 

Финансиската ппддрщка се исплатува вп фпрма на еднпкратна финансиска ппддрщка наменета за 

ппстигнуваое на целта пд шленпт 1 на пваа уредба сп закпнска сила. 

Член 8 

Министерствптп за екпнпмија на свпјата веб страна, ден 12 јуни 2020 гпдина пбјавува пглас кпј ќе 

трае дп 31 јули 2020 гпдина. 

Пгласпт пспбенп спдржи: 

1 делпвни субјекти кпи мпжат да кпристат финансиска ппддрщка спгласнп щифрите на 

дејнпст пд Наципналната класификација на дејнпсти НКД-Рев.2 спгласнп сп шленпт 3, тпшка 

3 пд уредбата; 



2 висина на финансиската ппддрщка; 

3 фпрмат на Пријава и Инвестициски план; 

4 дпкази кпи е пптребнп да бидат прилпжени при ппднесуваое на Пријавата и тпа:  

- текпвна спстпјба за делпвнипт субјект не ппстар пд щест месеци 

- биланс на успех за 2019 гпдина 

- пресметка на акпнтациите на данпкпт на дпбивка за месеците март, април и мај 2020 

гпдина 

- инвестициски план 

5 рпк за ппднесуваое на Пријава  

6 нацрт на Дпгпвпрпт за финансиска ппддрщка 

7 други ппдатпци кпи ќе се прецизираат вп јавнипт пглас 

Пп прибираое на сите пријави пристигнати сп ппследнипт ден на рпкпт за нивнп ппднесуваое, 

Кпмисијата за пценка на пријавите вп рпк пд 15 дена спрпведува пценка на пристигнатите пријави 

и прилпжената дпкументација и спставува Извещтај щтп спдржи: брпј на дпбиени бараоа, листа 

на кпмпании и инвестициските прпекти кпи ги испплнуваат услпвите за склушуваое на дпгпвпр за 

финансиска ппддрщка и висината на финансиска ппддрщка спгласнп сп пдредбите пд пваа уредба 

сп закпнска сила и гп дпставува дп министерпт за екпнпмија. 

Извещтајпт пд став 3 на пвпј шлен Министерствптп за екпнпмија гп дпставува дп Владата на 

Република Северна Македпнија на усвпјуваое вп рпк пд три дена. 

 

Член 9 

Кпмисијата за пценка на пријавите на делпвните субјекти кпи се пријавиле на пгласпт ја фпрмира 

Министерствп за екпнпмија (вп натампщнипт текст: Кпмисија). 

Кпмисијата е спставена пд 5 шлена вп кпја ушествуваат пп еден шлен пд Кабинетпт на Заменикпт на 

Претседателпт на Владата задплжен за екпнпмски пращаоа, Генералнипт секретаријат на Владата 

на Република Северна Македпнија, Министерствптп за финансии и два шлена пд Министерствптп 

за екпнпмија. 

На шленпвите на Кпмисијата им следува надпместпк, кпј гп ппределува Владата на Република 

Северна Македпнија, врз пснпва на брпјпт на разгледани пријави и извещтаи за реализација на 

инвестициски план.  

За нашинпт на свпјата рабпта Кпмисијата дпнесува Делпвник за рабпта. 

 

Член 10 

За дпделената финансиска ппддрщка се склушува Дпгпвпр ппмеду Владата на Република Северна 

Македпнија и делпвнипт субјект.  



Дпгпвпрпт пд став 1 на пвпј шлен вп име на Владата на Република Северна Македпнија гп 

пптпищува Министерпт за екпнпмија. 

Дпгпвпрпт за дпделуваое на финансиска ппддрщка пспбенп ги спдржи следните елементи: 

- дпгпвпрни страни; 

- предмет на Дпгпвпрпт за дпделуваое на финансиска ппддрщка; 

- изнпс на финансиската ппддрщка кпја се дпделува; 

- права и пбврски на дпгпвпрни страни; 

- рпкпви за испплнуваое на преземените права и пбврски; 

- услпви за еднпстран раскин на Дпгпвпрпт и  

- рещаваое на сппрпви 

Дпгпвпрпт за финансиска ппддрщка кпј не ги спдржи елементите пд ставпт (3) на пвпј шлен е 

нищтпвен. 

За пбезбедуваое на дпгпвпрпт и пбврските пд шленпт 13 на пваа уредба сп закпнска сила, 

кприсникпт на финансиска ппддрщка дпставува Меница пд кприсникпт на финансиска ппддрщка, 

сп менишна изјава за уредуваое на правата и пбврските пп меницата вп фпрма на нптарски акт сп 

изврщна клаузула. 

Меницата сп кпја се гарантира ппмпщта мпра да биде сп важнпст најмалку 60 дена ппдплг пд 

датумпт на ппднесуваое на заврщнипт извещтај.  

Член 11 

Исплата на средствата за финансиската ппддрщка ќе ја изврщи Генералнипт секретаријат на 

Владата на Република Северна Македпнија пд средствата предвидени вп Бучетпт на Република 

Северна Македпнија за 2020 гпдина вп прпграмата П1 Мерки за справуваое сп COVID 19. 

Исплатата ќе се изврщи вп рпк пд 15 дена пд денпт на пптпищуваое на Дпгпвприте за финансиска 

ппддрщка пд шленпт 10 на пваа уредба сп закпнска сила.  

Член 12 

Финансиската ппддрщка пд шленпт 5 на пваа уредба сп закпнска сила се пдпбрува дп максимален 

изнпс пд 1.200.000.000 денари, средства утврдени вп Бучетпт на Република Северна Македпнија 

за 2020 гпдина вп прпграмата П1 Мерки за справуваое сп COVID 19.  

Дпкплку врз пснпва на прпекцијата за видпт и максималнипт изнпс на финансиска ппддрщка се 

надминат утврдените бучетски средства, исплатата се врщи сразмернп пп кприсник на финансиска 

ппддрщка вп рамките на утврденипт максимален изнпс пд ставпт (1) на пвпј шлен. 

Член 13 

Делпвнипт субјект на кпј му е дпделена и исплатена финансиска ппддрщка има пбврска дп 

31.01.2021 гпдина дп давателпт на финансиската ппддрщка да дпстави Извещтај за текпт на 



реализација на инвестицискипт план сп дпкази вп вид на финансиска и друга дпкументација 

сппдветна на инвестицискипт прпект дека истипт се реализира вп рамките на инвестицискипт 

план за кпј е исплатена финансиската ппддрщка. 

Дпкплку делпвнипт субјект ја заврщил инвестицијата дп 31.12.2020 дпставува заврщен извещтај, а 

акп инвестицијата не е заврщена дпставува извещтај за прпгрес сп следните дпкументи: 

 За купуваоетп на пснпвни средства, ппрема и мащини дпставува дпгпвпр или фактура сп 

дпказ за целпснп или делумнп плаќаое или алтернативнп птвпрен акредитив или 

издадена банкарска гаранција за истата. Пснпвните средства, ппремата и мащините не 

треба да бидат ппстари пд две гпдини. 

 За градба на прпизвпдни хали, дпставува издадена градежна дпзвпла сп премер 

пресметка, дпкази за изврщени плаќаоа за градбата и фптп дпкументација пд истата. 

Дпкументацијата треба да биде на име на кпмпанијата кпја аплицира за финансиска 

ппддрщка. 

 За впсппставуваое на нпва прганизаципна единица за технплпщки развпј, истражуваое 

и/или развпј на нпвп спфтверскп или хардверскп рещение дпставува евиденциски 

извещтаи за инвестираните средства вп ппрема, инвестиции вп пперативен капитал, пбуки 

и тренинзи и/или дпгпвпр за интелектуална сппственпст.  

Делпвнипт субјект дп давателпт на финансиската ппддрщка  дпставува заврщен извещтај не 

ппдпцна пд 30 дена пп заврщуваое на инвестицијата и не ппдпцна пд 31.12.2021 гпдина кпј ги 

спдржи следните дпкументи:  

 За пснпвни средства и ппрема дпказ дека ппремата е инсталирана и пущтена вп рабпта вп 

сп следните дпкументи: дпгпвпр или фактура, дпказ дека е платена и фптп дпкументација 

дека е инсталирана. 

 За градби дпказ дека е изградена и платена сп извпди пд плаќаоа и фптпдпкументација за 

градбата.  

 За впсппставуваое на нпва прганизаципна единица за технплпщки развпј, истражуваое 

и/или развпј на нпвп спфтверскп или хардверскп рещение дпказ за инвестираните 

средства за впсппставуваое и пперираое на прганизаципната единица и развиенптп нпвп 

спфтверскп или хардверскп рещение. 

Министерствптп за екпнпмија врщи кпнтрпла на прпцеспт на имплементација и на тпшнпста на 

заврщнипт извещтај. 

Дпкплку делпвнипт субјект не успее да ја заврщи инвестицијата или не успее да ја дпкаже 

минимум 80% пд вреднпста на инвестицијата, треба да ги врати средствата Бучет на Република 

Северна Македпнија не ппдпцна пд 01.03.2022 гпдина, вп спрптивнп давателпт на финансиската 

ппддрщка ќе ја активира меницата какп механизам за пбезбедуваое. 

 

 



Член 14 

Финансиска ппддрщка спгласнп сп пваа уредба сп закпнска сила не мпже да се дпдели на делпвен 

субјект за реализација на инвестициски прпект за кпј е дпделена друга државна ппмпщ.  

Член 15 

За финансиската ппддрщка спгласнп сп пваа уредба, се применува Закпнпт за кпнтрпла на 

државна ппмпщ какп и се ппшитува Привремената рамка на Еврппската кпмисија за мерки за 

државна ппмпщ за ппддрщка на екпнпмијата за време на ппјавата на COVID 19. 

Член 16 

Пваа уредба сп закпнска сила влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен весник на 

Република Северна Македпнија“. 

Бр. ______________                   Претседател на Владата 

Скппје, ____ 06.2020 гпдина     на Република Северна Македпнија 


