МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Врз основа на член 37 став (4) од Законот за финансиска поддршка на инвестиции
(„Службен весник на Република Македонија“ број 83/18) и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.98/19 и 124/19), министерот за економија, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА И ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за доделување на
финансиска поддршка и потребната документација.
Член 2
Барањето за доделување на финансиска поддршка за инвестициски проекти во
технолошко индустриски развојни зони се поднесува до Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони.
Барањето за доделување на финансиска поддршка за инвестициски проекти надвор
од технолошко индустриски развојни зони се поднесува до Агенцијата за странски
инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија.
Барањето од ставовите 1 и 2 на овој член се поднесува на образец во А-4 формат на
хартија во бела боја.
Формата и содржината на барањето од ставовите 1 и 2 на овој член се дадени во
Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Кон барањето од член 2 на овој правилник се поднесуваа следната документација:
Писмо на намери;
Деловен план за инвестициски проект.
Тековна состојба за деловниот субјект издаден од Централниот Регистар на
Република Северна Македонија, не постара од 60 дена;
Потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија дека над
деловниот субјект не е отворена стечајна постапка, не постара од 60 дена;
Потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија дека над
деловниот субјект не е отворена постапка за ликвидација, не постара од 60 дена;
Потврда од Царинската управа дека деловниот субјект нема неплатен долг
по основ на царина и други увозни давачки, не постара од 60 дена;
Уверение од Управата за јавни приходи дека нема настанати и ненамирени
даночни обврски, не постаро од 60 дена;
Годишни сметки со финансиски извештаи за последните четири години или
за пократок период во зависност од датумот на кој деловниот субјект е основан или
започнал со дејност;

-

-

-

Нотарски заверена изјава на застапникот по закон на подносителот на
барањето, под полна материјална, кривична и морална одговорност за точност
и веродостојност на сите податоци кои барателот ги приложува со барањето
од член 2 на овој правилник;
Извод од Централен депозитар за хартии од вредност кога подносителот на
барањето е основач на Акционерско друштво, дека поседува најмалку 51% од
сопственоста на деловниот субјект за подносителите на барање за финансиска
поддршка од член 33 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции;
Копија од акционерската книга за подносителите на барање за финансиска
поддршка од член 33 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции.

Подносителите на барање за финансиска поддршка од член 33 од Законот за
финансиска поддршка на инвестиции покрај документите од став 1 на овој член, треба да
поднесат и Потврда од надлежен орган на странска држава за пријавено живеалиште или
привремен престој за државјани на Република Северна Македонија.
Член 4
Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
формата и содржината на барањето за доделување на финансиска поддршка и потребната
документација („Службен весник на Република Македонија“ бр.106/18).
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 18 – 1869/2
11.07. 2019 година
Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

Прилпг 1
ДП:





Агенција за странски инвестиции и прпмпција
на извпзпт на РСМ

Дирекција за технплпшкп-индустриски развпјни
зпни

Ул. Никпла Вапцарпв бр. 7, 1000 Скппје

Бул. Партизански Одреди бр.2, 1000 Скппје

Б А Р А О Е З А:
1. Дпделуваое на финансиска ппддршка



2.

Измена на Дпгпвпр бр._________ пд __________ гпдина заради успгласуваое сп
пдредбите пд Закпнпт за финансиска ппддршка на инвестиции („Службен весник на
Република Северна Македпнија“ брпј 83/2018, 98/2019 и 124/2019)



3.

Измена/Дппплнуваое на Мерки вп Дпгпвпр за финансиска ппддршка
бр.___________ пд __________ гпдина



Наппмена: Барателите кпи претхпднп немаат склученп дпгпвпр за финансиска ппддршка мпжат да ја изберат самп
ппцијата 1. Барателите кпи склучиле дпгпвпр за финансиска ппддршка вп претхпдната гпдина, мпжат да ја
изберат ппцијата 3 самп дпкплку вп истп време ја изберат и ппцијата 2.

ппднесенп пд делпвнипт субјект:
ПРЕГЛЕД НА ПСНПВНИТЕ ППДАТПЦИ НА ДЕЛПВНИПТ СУБЈЕКТ
ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ
Целпсен назив:
Краткп име:
Седиште:
Датум на пснпваое:
Единствен данпчен брпј:
Гплемина на субјектпт:
Припритетна дејнпст:
Главна прихпдна шифра:
Прганизаципнен пблик:
ЕМБС:

Жирп сметка:
Деппнент банка:
Телефпн (фиксен):
Факс (дпкплку има):
Веб страна:
Е-маил:
ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВИТЕЛОТ
Име и презиме:
Мпбилен телефпн:
Дпмашна адреса:
ЕМБГ:
Брпј на лична карта:
*Ппднесувачпт на пва Бараое се спгласува личните ппдатпци да се кпристат пд страна на Давателпт на
финансиска ппддршка и другите институции и пргани кпи гп разгледуваат за пптребите на пценка за дпделуваое
на финансиска ппддршка.

ИСППЛНЕТПСТ НА ГЛАВНИ ПРЕДУСЛПВИ ЗА ДПБИВАОЕ НА ФИНАНСИСКА ППДДРШКА
1.

Кратпк ппис на инвестицискипт прпект (дп 500 карактери)

2.

Пстварени прихпди пд рабптеоетп вп ппследните 4 гпдини (201 пзнака за АПП пд биланс на успех)
Гпдина

Изнпс вп денари (201 пзнака за АОП пд биланс на успех)

2015
2016
2017
(2015+2016+2017)/3
2018
(ппдатпците се пднесуваат за ппследните 4 гпдини или за ппкратпк перипд дпкплку делпвнипт субјект е
регистриран и заппчнал сп дејнпст вп перипд ппкратпк пд четири гпдини, а се земаат ппдатпците пд пфицијалните
финансиски извештаи на делпвнипт субјект) - 201 пзнака за АПП пд пд биланс на успех

3.

Прпсечен брпј на врабптени вп ппследните 4 гпдини (257 пзнака за АПП пд биланс на успех)
Гпдина

Брпј на врабптени (257 пзнака за АОП пд биланс на успех)

2015
2016
2017
(2015+2016+2017)/3
2018
(ппдатпците се пднесуваат за ппследните 4 гпдини или за ппкратпк перипд дпкплку делпвнипт субјект е
регистриран и заппчнал сп дејнпст вп перипд ппкратпк пд четири гпдини, а се земаат ппдатпци пд пфицијалните
финансиски извештаи на делпвнипт субјект) - 257 пзнака за АПП пд пд биланс на успех

ИСППЛНЕТПСТ НА ДРУГИ УСЛПВИ ПД ЗАКПНПТ
Дали делпвнипт субјект е нпвппснпванап тргпвскп друштвп, кпја се уште
нема пствaренп прихпди пд рабптеое (АОП201 пд БУ)вп претхпдната или
текпвната гпдина
Дали делпвнипт субјект е пд кпжарскп-прерабптувачката или текстилната
индустрија
Дали сппственикпт на делпвнипт субјект е државјанин на Република
Северна Македпнија сп живеалиште или привремен престпј вп странствп
и има ппвеќе пд 51% пд сппственпста вп делпвнипт субјект
Дали делпвнипт субјект е вршител на дејнпст пд јавен интерес утврдена
сп закпн

Дали делпвнипт субјект е вршител на лиценцирана дејнпст

Дали делпвнипт субјект врши регулирана дејнпст чија цена ја пдредува
независнп регулатпрнп телп
Дали делпвнипт субјект е кприсник на правп на кпнцесии на дпбра пд
ппшт интерес и дали кпнцесијата кпја се кпристи е ппврзана сп
прпдуктивната ппчетна инвестиција
Дали делпвнипт субјект врши дејнпсти ппврзани сп наменскп
прпизвпдствп (вппружуваое и впена ппрема)

Дали делпвнипт субјект е прпизвoдител на акцизна стпка

Селектирај
ДА



НЕ



ДА



НЕ



ДА



НЕ



ДА



НЕ



ДА



НЕ



ДА



НЕ



ДА



НЕ



ДА



НЕ



ДА



НЕ



Дали делпвнипт субјект врши дејнпст пд пбласта на примарнп
земјпделствп, шумарствп и рибарствп, псвен прерабптувачки дејнпсти вп
земјпделствптп, шумарствптп и рибарствптп кпи не кпристат субвенции

ДА



НЕ



Дали делпвнипт субјект врши градежни дејнпсти ппврзани сп изградба и
прпдажба на станпви и станбени и делпвни згради, и тпа самп вп делпт
на градежната дејнпст изградба и прпдажба на станпви, станбени и
делпвни згради
Дали делпвнипт субјект е кприсник на средства пд ИПАРД прпграмата,
или финансиска ппддршка пд Фпндпт за инпвации и технплпшки
развпј, или пд активни мерки за врабптваое пд АВРСМ, или
прпграмите за финансиска ппддршка пд МЕ, или други мерки кпи гп
исклучуват кпристеоетп на финаниска ппддршка за исти пправани
инвистициски трпшпци

ДА



НЕ



ДА



НЕ



Дпставена нптарски заверена изјава на закпнски застапник на
кприсникпт, ппд пплна материјална, кривична и мпрална пдгпвпрпнпст
дека прилпжената дпкументација и ппдатпците се тпчни, вистинити и
верпдпстпјни



Ппднесуваме бараое за склучуваое/измена на дпгпвпр за финансиска ппддршка сп
Владата на Република Северна Македпнија спгласнп Закпнпт за финансиска ппддршка на
инвестиции, за следните видпви на финансиска ппддршка:






Наппмена:
Барателите кпи претхпднп немаат склученп дпгпвпр за финансиска ппддршка, ги селектираат
видпвите на финансиска ппддршка за кпи ги испплнуваат услпвите;
Барателите кпи склучиле дпгпвпр за финансиска ппддршка вп претхпдната гпдина, а ппднесуваат
бараое за измена/дппплнуваое на мерките пд дпгпвпрпт, ги селектираат видпвите на
финансиска ппддршка кпи сакаат да ги задржат пд дпгпвпрпт, какп и нпвите видпви на
финансиска ппддршка кпи сакаат да ги дпдадат сп пваа измена/дппплнуваое;
Барателите кпи склучиле дпгпвпр за финансиска ппддршка вп претхпдната гпдина, а ппднесуваат
бараое за измена на дпгпвпрпт заради успгласуваое сп нпвите пдредбите пд Закпнпт за
финансиска ппддршка на инвестиции, ги селектираат видпвите на финансиска ппддршка кпи се
дел пд дпгпвпрпт склучен вп претхпдната гпдина.

ВИДПВИ НА ФИНАНСИСКА ППДДРШКА*
1. Ппддршка за нпви врабптуваоа
2. Ппддршка за впсппставуваое и унапредуваое на спрабптка сп
дпбавувачи пд Република Северна Македпнија
3. Ппддршка за впсппставуваое на прганизаципни пблици за технплпшки
развпј и истражуваое
4. Ппддршка за инвестициски прпекти пд значаен екпнпмски интерес:
4.1. Исплата на средства вп висина на платен перспнален данпк на дпхпд
пд платите на врабптени државјани на Република Северна Македпнија
4.2. Исплата на средства вп висина на платен данпк на дпбивка
4.3. Парични средства вп изнпс пд 10% пд реализиранипт изнпс на
инвестицијата
4.4. Исплата на парични средства за секпј врабптен за кпј е исплатена нетп
плата ппвиспка за најмалку 50% пд висината на минималнатата нетп
плата прппишана сп Закпнпт за минимална плата вп Република Северна
Македпнија

Селектирај

□
□
□

□

□
□
□
□

5. Ппддршка за ппраст на капитални инвестиции и прихпди
6. Ппддршка за пткуп на материјални средства пд делпвни субјекти вп
пптешкптии
7. Ппддршка за згплемуваое на кпнкуретнпста на пазарпт
8. Ппддршка за псвпјуваое на нпви пазари и за ппраст на прпдажба

(Барателпт сп пзначуваое се изјаснува за кпи видпви на финансиска ппддршка пд гпренаведените се пднесува
бараоетп)
*Барателпт мпже да избере ппвеќе видпви на финансиска ппддршка имајќи ги предвид следните пграничуваоа:
- Дпкплку се избере мерката ппд реден брпј 4 не мпже да се изберат мерките ппд реден брпј 1, 5 и 6
- Дпкплку се избере мерката ппд реден брпј 5 не мпже да се избере и мерката ппд реден брпј 6 и пбратнп
- Мерката ппд реден брпј 2 се пднесува самп на прпекти вп ТИРЗ
- Мерките ппд реден брпј 5 и 7 мпже да се ппбараат за исти пправдани инвестициски трпшпци
- Мерката ппд реден бр. 8 се пднесува самп на прпекти надвпр пд ТИРЗ

Сп пва бараое ја прилпжуваме и следната дпкументација:

ДПКУМЕНТАЦИЈА

Селектирај

□
□
□

Писмп на намери
Делпвен план за инвестициски прпект
Текпвна спстпјба за субјектпт издадена на _______ 20__ гпдина
Пптврда пд Централен регистар на Република Северна Македпнија дека
над делпвнипт субјект не е птвпрена стечајна ппстапка, издадена на
_______ 20____ гпдина
Пптврда пд Централен регистар на Република Северна Македпнија дека
над делпвнипт субјект не е птвпрена ппстапка за ликвидација,
издадена на _______ 20____ гпдина
Пптврда пд Царинската управа дека делпвнипт субјект нема неплатен
дплг пп пснпв на царина и други увпзни давачки, издадена на
_______20____ гпдина
Уверение пд Управата за јавни прихпди дека нема настанати и
ненамирени данпчни пбврски, издаденп на _______ 20 ____ гпдина
Гпдишни сметки сп финансиски извештаи за ппследните 4 гпдини*
Нптарски заверена изјава на застапникпт пп закпн на ппднпсителпт на
бараоетп, ппд пплна материјална, кривична и мпрална пдгпвпрнпст за
тпчнпст и верпдпстпјнпст на сите ппдатпци кпи кпмпанијата ги
прилпжува сп бараоетп
Извпд пд Централен деппзитар за хартии пд вреднпст кпга
ппднпсителпт на бараоетп е пснпвач на Акципнерскп друштвп,
дека ппседува најмалку 51% пд сппственпста на делпвнипт субјект за
ппднпсителите на бараое за финансиска ппддршка пд член 33 пд
Закпнпт за финансиска ппддршка на инвестиции
Кппија пд акципнерската книга за ппднпсителите на бараое за
финансиска ппддршка пд член 33 пд Закпнпт за финансиска ппддршка
на инвестиции
Пптврда пд надлежен прган на странска држава за пријавенп
живеалиште или привремен престпј за државјани на Република

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Северна Македпнија за ппднпсителите на бараое за финансиска
ппддршка пд член 33 пд Закпнпт за финансиска ппддршка на
инвестиции („Службен весник на Република Македпнија“ брпј 83/2018,
98/2019 и 124/2019)
(Барателпт ги пзначува дпкументите кпи ги прилпжува кпн бараоетп и ги пппплнува бараните инфпрмации)
*За делпвни субјекти фпрмирани вп гпдината на апликација за склучуваое на дпгпвпр за финансиска ппддршка, не
важи пбврската за дпставуваое на гпдишни сметки за претхпдните гпдини

Пп бараое на надлежнипт прган спгласни сме да дпставиме и други дпкументи сп кпи се
пптврдуваат ппдатпци и факти наведени вп Бараоетп и дпкументацијата.

Датум

БАРАТЕЛ
_____________________________

___________
_____________________________
М.П

(скр.назив на дел.субјект, пдг.лице, пптпис)

Прилпг 2

ПИСМП ЗА НАМЕРИ
за заппчнуваое на инвестициски прпект спгласнп Закпнпт за финансиска
ппддршка на инвестиции
Наппмена:
Барателите кпи склучиле дпгпвпр за финансиска ппддршка вп претхпдната гпдина, а ппднесуваат
бараое за измена/дппплнуваое на мерките пд дпгпвпрпт, гп пппплнуваат пвпј прилпг сп параметри
идендични на внесените вп писмптп за намери пд претхпдната гпдина;

Барателите кпи склучиле дпгпвпр за финансиска ппддршка вп 2018 гпдина, а ппднесуваат бараое за
измена на дпгпвпрпт заради успгласуваое сп нпвите пдредбите пд Закпнпт за финансиска ппддршка на
инвестиции, не гп пппплнуваат пвпј прилпг.

Скратен назив на делпвнипт субјект
ЕДБ
Назив на инвестицискипт прпект
Датум на ппчетпк на инвестицијата
Времетраеое (вп гпдини) на инвестицијата
(најмнпгу дп 5 гпдини)
Изнпс на вкупната инвестиција
Изнпс на инвестицијата вп првата гпдина
Минимален вкупен изнпс на инвестиција вп
времетраеое на инвестицискипт прпект
(изнпспт ќе биде пресликан вп дпгпвпрпт)
Лпкација на инвестицијата (адреса и
ппштина)

______________ МКД

______________ ЕУР

______________ МКД

______________ ЕУР

______________ МКД

______________ ЕУР

Брпј на вкупнп планирани нпви рабптни
места за времетраеое на инвестицијата
Брпј на креирани нпви рабптни места вп
првата гпдина пд инвестицијата
Вп спгласнпст сп Закпнпт за финансиска ппддршка на инвестициите, сп пва писмп и прилпжената
дпкументација ја иницираме ппстапката за склучуваое/измена на дпгпвпр за финансиска ппддршка за
реализација на нашата инвестиција.

Датум

БАРАТЕЛ
_____________________________

___________
_____________________________
М.П

(скр.назив на дел. субјкет, пдг.лице, пптпис)

Прилпг 3

ДЕЛПВЕН ПЛАН
ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ПРПЕКТ И ППДАТПЦИ ЗА ДЕЛПВНИПТ СУБЈЕКТ
Наппмена:
Барателите кпи склучиле дпгпвпр за финансиска ппддршка вп 2018 гпдина, а ппднесуваат бараое за
измена на дпгпвпрпт заради успгласуваое сп нпвите пдредбите пд Закпнпт за финансиска ппддршка на
инвестиции, гп пппплнуваат самп делпт В4- планирани пправдани инвестициски трпшпци.

НАЗИВ НА ИНВЕСТИЦИСКИПТ ПРПЕКТ:

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ДЕЛПВНИПТ СУБЈЕКТ

Скратен назив
ЕДБ
ЕМБС
А. ПСНПВНИ ППДАТПЦИ ЗА ДЕЈНПСТА НА ДЕЛПВНИПТ СУБЈЕКТ ВП РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДПНИЈА
1.

Истпријат на делпвнипт субјект вп Република Северна Македпнија (дп 2000 карактери)

2.

Управувачка структура на делпвнипт субјект вп Република Северна Македпнија

3.

Вид на дејнпст/и (шифра и ппис)

Б. ППДАТПЦИ ЗА ПРЕТХПДНП ДПДЕЛЕНА ДРЖАВНА ППМПШ ВП РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДПНИЈА
(дпкплку има)
1.

Пблици на кпристена државна ппмпш вп претхпдната или вп текпвната гпдина
Гпдина

Инвестициски
прпект

Пблици на
дпделена држ.
ппмпш

Брпј на
врабптени за
прпектпт

Изнпс на
инвестиција

Изнпс на
дпделана
државна ппмпш

В. ППДАТПЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИПТ ПРПЕКТ
1.

Ппис на инвестицискипт прпект/прпдуктивна ппчетна инвестиција (дп 1800 карактери)

2.

Ппис на прпизвпден прпцес/нпв прпизвпд (дп 1800 карактери)

3. Временски план за реализација на инвестицискипт прпект
Датум на ппчетпк на реализација на инвестицискипт прпект (кпнкретен
датум)*
Датум на завршуваое на инвестицискипт прпект (надпцна дп 5 гпдини пд
датумпт на ппчетпк на реализација на инвестицискипт прпект)
*За пправдани инвестициски трпшпци ќе се сметаат исклучивп трпшпците кпи ќе бидат реализирани (платени) пп
датумпт на ппчетпк на реализација на инвестицискипт прпект

4.

Планирани пправдани инвестициски трпшпци за прпектпт пп гпдини ппчнувајќи пд гпдината на
ппчетпк на реализација на инвестицискипт прпект и наредните 4 гпдини
Прва
Втпра
Трета
Четврта
Петта
Вкупнп
гпдина
гпдина
гпдина
гпдина
гпдина

Вреднпст на инвестиција за
набавка на нпви машини и
ппрема (нпви или сп старпст пд
најмнпгу 2 гпдини)
Инвестиција вп згради и
земјиште
Набавка на нематеријални
средства
ВКУПНП

*Вкупнипт изнпс на планирани пправдани инвестициски трпшпци наведен вп пваа табела ќе се смета за минимален
изнпс на инвестицијата и ќе претставува дпгпвпрна пбврска за делпвнипт субјект вп Дпгпвпрпт за финансиска
ппддршка

5.

6.

Дали делпвнипт субјект ќе учествува сп најмалку 25% вп вкупните инвестициски трпшпци за прпектпт,
сп сппствени средства или си средства пд друг извпр кпи не претставуваат државна ппмпш?
ДА

НЕ

□

□

Брпј на реализирани врабптуваоа пп гпдини ппчнувајќи пд гпдината на ппчетпк на реализација на
инвестицискипт прпект и наредните 4 гпдини

Прва
гпдина

Втпра
гпдина

Трета
гпдина

Четврта
гпдина

Петта
гпдина

Вкупнп

Планиран брпј на нпви рабптни
места за лица сп среднп
пбразпвание
Планиран брпј на нпви рабптни
места за лица сп виспкп
пбразпвание
Вкупнп

Датум

БАРАТЕЛ
_____________________________

___________
____________________________
М.П

(скр.назив на друштвп, пдг.лице, пптпис)

