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Во прилог на барањето да се достави уплатница за 

административни такси: 

 

Назив и седиште на примач: Трезорска сметка 

Банка на примач: Народна банка на Република Македонија 

 

 

Трансакциска сметка: 100000000063095 

Уплатна сметка: 840_____ (во зависност од општината) 

03161 

 

Приходна шифра и програма: 

722313 00 

Износ: 50,00 денари 

 

Во прилог на барањето да се достави уплатница за 

административни такси: 

 

Назив и седиште на примач:  

Приходи на органи на управа 

Банка на примач: Народна банка на Република Македонија 
 

Трансакциска сметка: 100000000063095 

Уплатна смeтка: 840_____(во зависност од општината) 

06116 

 
Приходна шифра и програма:  

725930 00 

Износ: 250,00 денари 

 

 

 

 

БАРАЊЕ 
 

ЗА   ПОДДРШКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА МАКЕДОНСКАТА 

ИНДУСТРИЈА  

 

Надоместување на дел од трошоците за развој на деловниот субјект, развој на производ  и 

развој на пазар 

 

 согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017  

(Службен весник на Република Македонија бр.192/2016) 

Област Б. Имплементација на индустриската политика  

 

 

 

 

 

 

 

 

(полн назив на деловниот субјект) 

 

 

 

Пополнува деловниот субјект/барателот 

 

 

 Податоци за деловниот субјект/барателот:   

 Полн назив на  деловниот 

субјектот/барател 

 

 Седиште и адреса на деловниот 

субјект/барател 

 

 Општина, плански регион Општина:  



 

Плански регион: 

во кој плански регион 

спаѓа определена општина 

може да се провери на веб 

страницата на Бирото за 

регионален развој 

www.brr.gov.mk 

 

 

  Скопски 

  Источен  

  Југоисточен 

  Североисточен 

  Пелагониски  

  Вардарски  

  Југозападен 

  Полошки 

 Матичен број  

 Даночен број  

 Жиро  сметка и банка  

 Приоритетна дејност (главна приходна 

шифра) 

 

 Одговорно лице     

 

 Контакт телефон   

 Електронска адреса  

 Веб страница на деловниот субјект  

 Големина на деловниот субјект Согласно категоризацијата  

во документите за 

регистрација 

  Микро 

  Мал 

  Среден 

  Голем 

 Број на вработени  

 Дали компанијата извезува дел од своето 

производство/услуги 
Да 

Не 

 Колкав процент од аутпутот на 

компанијата се извезува на странски 

пазари 

 

 Намена на бараните средства  (заокружете само една активност - предмет на барањето) 

МЕРКА 1. Поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската индустрија: 

1.1. Надоместување на дел од трошоците  на деловните субјекти за развој на деловниот 

субјект, развој на производ и развој на пазар за следните активности:  

1.1.1    Изработка на нови организациони модели врз основа на ИКТ; 

1.1.2 Изработка на техничка документација за нов производ односно за подобрување на 

постојниот производ; 

1.1.3 Изработка на идејно решение и/или печатење на:  нова амбалажа, етикетирање,  лого на 

производ и промотивни печатени материјали; 

1.1.4 Изготвување на студии за истражување на пазарот и/или маркетинг стратегија и/или  

активности за развој на бренд; 

1.1.5 Изработка на проекти за енергетска ефикасност и/или воведување на стандард за 

енергетски менаџмент ISO 50001 и 

1.1.6  Изработка на проекти за зголемување на продуктивноста, ефикасноста и 

ефективноста. 

 

http://www.brr.gov.mk/


 

 

 

Mесто и дата                                                       МП                               Подносител на  барањето 

 

___________________                                                                ______________________________ 


