
Ппчитувани,  

Ппдплу ќе ги прпчитате прашаоата и пдгпвприте вп врска сп пбјавеннипт Јавен ппвик пд 12 

јуни 2020 гпдина а кпја се пднесува на финансиската ппддршка за зајакнуваое на 

кпнкурентнпста на делпвните субјекти вп текпт и вп ппст COVID 19  перипдпт. 

Секпј петпк заклучнп 10 јули 2020 гпдина на веб страната на Министерствптп за екпнпмија ќе 

ги пбјавуваме најчестп ппставуваните прашаоа какп и пдгпвприте на истите. 

Дпкплку не гп најдете пдгпвпрпт на вашетп прашаое, слпбпднп пишете на 

info@economy.gov.mkили јавете се на тел брпј (02) 3093488. 

 

Дали уурисуишка агенција сп А лиценца сп регисурирана дејнпсу 79.11 - Дејнпсуи на уурисуишкиуе 

агенции е квалификуван апликану на ппвикпу? 

 

Туристичките агенции немаат правп да аплицираат на Ппвикпт бидејќивршат 

лиценцирана дејнпст кпја сппред Уредбата член 4 став 1 алинеја 7 не мпжат да бидат 

кприсници на финансиската ппддршка.  

Дали финансиска ппмпщ мпжау да дпбијау самп пние фирми кпи не кприсуеле државна мерка за 

екпнпмска ппмпщ прпуив COVID 19 вп пвпј перипд, или,  дпбиваоеуп на среусува не е зависнп пд упа? 

Исуп уака ме инуересира дали фирми шии прпекуи за инвесуираое се финансиски ппддржани пд 

други инсуиууции (пример Фпнд за Инвесуиции и Технплпщки Развпј- ФИТР) имаау правп да ја 

ппмпгнау свпјауа инвесуиција и сп државна ппмпщ? 

 

Државната ппмпш се кпнтрплира пд Кпмисијата за заштита на кпнкуренцијата. При 

апликација вие пднпснп секпј делпвен субјект е дплжен истптп да гп пријавува. Медутпа, 

тпа не е услпв делпвнипт субјект да не дпбие државна ппмпш.  

Сепак, државна ппмпш за иста намена два пати не мпже да се дпбива.  

Дали делпвни субјекуи кпи врщау ургпвија, а инвесуираау вп ппсупешки пбјекуи (замена на крпвна 

кпнсурукција, прпзпри, пблпга на надвпрещни тидпви сп уермп изплација) мпже да аплицираау за 

финансиска ппддрщка пп гпренаведенипу пглас? 

Одгпвпрпт на вашетп прашаое ќе гп најдете вп член 13 став 2 алинеја 2 пд Уредбата вп 

кпја се вели дека за градежните зафати треба да имате дпкументација (дпзвпли, 

пдпбренија и сл.). Дпкплку за рекпнструкција на вашипт пбјект дпбиете дпкумент пд 

ппштината, мпжете да аплицирате. 

Дали инвесуицискипу прпеку уреба да е заппшнау сп реализација или исуипу уреба да заппшне пп 

пдпбруваое на апликацијауа? 

Дали ппремата треба да биде исклучивп нпва или дпзвпленп е набавка на пплпвна? 
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Кприсници на финансиската ппддржка мпжат да бидат и делпвните субјекти кпи сп 

свпјата инвестиција ппчнале пд март месец 2020 гпдина. Нп, кприсници мпжат да бидат и 

тие кпи сппред инвестицискипт план планираат пд дпбиваое на финансиската ппддршка 

да ја ппчнат свпјата инвестиција. Какп и да е, инвестицијата треба да ја завршат 31 

декември 2020 гпдина и за тпа да дпстават завршен Извештај. Дпкплку инвестицијата не 

мпже да се заврши дп крајпт на гпдината, кприсникпт, делпвнипт субјект ппднесува 

извештај за напредпк, прпгрес на инвестицијата.  

Одгпвпрпт на втпрптп прашаое ќе гп најдете вп член 13 став 2 алинеја 1. Машините не 

треба да бидат стари ппвеќе пд две гпдини, нп истите треба да бидат купени пд март 

2020 гпдина па натаму.  

Дали преупријауие кпе впди смеукпвпдсувенирабпуимпжау да аплицираау за пвпј инсурумену?. 

Стручните, научните и техничките дејнпсти вп кпи, меду пстанатите, спада и 

сметкпвпдствптп, ревизпрствптп и данпчнптп спветуваое, не спадаат вп дејнпстите 

кпи мпжат да бидат кприсници на финансиската ппмпш спгласнп пваа Уредба.  

Нащауа фирма има Дпгпвпр сп Минисуерсувпуп за екпнпмија за финансиска ппддрщка на инвесуиции 

вп 2018 гпдина и анекс кпн Дпгпвпрпу вп 2019 гпдина спгласнп Закпнпу за финансиска ппддрщка на 

инвесуицииуе. 

Дали за нащауа фирма се пднесува нпвауа Уредба какп и склушуваое на нпв дпгпвпр какп щуп е 

наведенп вп исуауа? 

Вашипт делпвен субјект мпже да аплицира спгласнп Уредбата дпкплку имате нпва 

инвестиција или друга инвестиција кпја е различна пд таа кпја се финансира спгласнп 

Закпнпт за финансиска ппддршка на инвестициите. 

 

Јас сум управиуел на кпмпанија кпја ќе се занимава сп рециклираое на пупаден мауеријал и има 

делпвен пбјеку кпј сеущуе не е заврщен и мащиниуе не се купени. Бидејќи сеущуе сме вп заврщна 

фаза на инвесуиции, а не на реализација, спсема лпгишнп е щуп имаме негауивен финансиски резулуау 

вп 2019 гпдина, а ппкрај упа сме и кредиуирани пд Банка за изведуваое на инвесуицијауа. 

Мпиуе пращаоа се: 

- дали мпже да аплицираме на гпре наведенипу ппвик?  

- дали ппвикпу ппдразбира неппврауна финансиска ппддрщка? 

Сп пглед дека имате негативен финансиски резултат вп 2019 гпдина, вашетп 

претпријатие не мпже да биде кприсник на финансиска ппддршка спгласнп пваа Уредба 

(член 4 став 1 алинеја 1). 

Инаку, 

Сп ппвикптсе ппвикуваат претпријатијата кпи инвестираат или ќе инвестираат сп цел да 

им се излезе вп пресрет сп финансиска ппддршка кпја се разбира дпкплку претпријатијата 

не ја кпристат за намената за кпја аплицирале, истата ќе ја вратат. Дпкплку се 



придржуваат на спрпведуваое на инвестицискипт план сп кпј аплицираат, ДА, 

финансиските средства се неппвратни. 

 

Именп вп делпу 2 пд ппвикпу е наведенп дека финансиска ппдрщка мпжау да кприсуау субјекуи кпи 

се кприсници на кпнцесии на дпбра вп ппщу инуерес дпкплку кпнцесијауа не се кприсуи за 

реализација вп инвесуицискипу прпеку.Дали ќе мпже малп ппјаснуваое вп пднпс на пвпј услпв.Дали 

пва знаши дека финансискауа ппдрщка се пднесува за нпви мащини, ппрема, нпви врабпууваоа и 

слишнп? 

Вп пднпс на делпу 3 пд исуипу ппвик пд друга сурана какп услпв е наведенп дека субјекуи кпи се 

кприсници на правп на кпнцесии на дпбра вп ппщу инуерес немпже да ушесувуваау на ппвикпу. 

Сп пглед дека нащипу клиену е кприсник на правп на кпнцесија, пращаоеуп кпе се ппсуавува е дали 

мпже на пвпј ппвик да ушесувуваау субјекуи кпи се кприсници на правп на кпнцесии на дпбра вп ппщу 

инуерес или немпже да ушесувуваау? 

Вп член 2 се наведуваат дејнпстите кпи имаат правп да аплицираат за финансиска 

ппддршка и спгласнп тпа, тпа правп им се дава и на кпнцесипнерите нп САМО дпкплку 

реализираат друга инвестиција кпја нема врска сп бизниспт за кпј е дпбиена кпнцесијата. 

Затпа, дпкплку вашипт клиент купува машини или ппбарува средства за билп каква друга 

инвестиција надвпр пд делпкругпт на бизниспт врзан сп кпнцесијата, мпже да аплицира. 

Дпдека вп член 3 наведени се дејнпстите кпи НЕМААТ  правп да бараат финансиска 

ппддршка спгласнп пваа Уредба. Вп тпј списпк се и кпнцесипнерите какп такви дејнпсти, 

штп значи дека билп каква инвестиција за пбавуваое на бизниспт за кпј е 

дпбиенакпнцесијата, нема да се признае какп инвестиција спгласнп пваа Уредба. 

Ущуе пред да ппшне кризауа бевме вп прпцес на набавка на спфувер кпј ќе гп ппкрие целпуп наще 

рабпуеое, нп нпвпнасуанауа сиууација сп Кпвид 19 влијаеще на прпцеспу на впведуваое на нащипу 

спфувер.Секакп пваа ппмпщ нас мнпгу серипзнп ни знаши. Ние сме друщувп за кпмпјууерскп 

пбразпвание сп щифра на дејнпсу 85,59 -  Другп пбразпвание, несппмнауп на другп месуп и сакаме да 

ја ппдпбриме нащауа кпнкуренуска преднпсу преку ангажираое на спфуверска кпмпанија кпја би 

израбпуила спфуверскп рещение за дигиуализација на уекпвниуе прпцеси и меначираое на ресурси.  

Првпуп пращаое ми е: 

Дали сп нащауа дејнпсу на рабпуеое, влегуваме вп пваа кауегприја на делпвни субјекуи кпи мпжау да 

аплицираау за дпбиваое на пваа финансиска ппмпщ сп инвесуициски план за израбпука на спфувер? 

Вупрпуп пращаое е: 

Дпкплку имам правп да аплицирам за набавка - израбпука на апликауивен  спфувер кпј би шинел пд 

50.000-100.000 евра (пд надвпрещна фирма), дали мпже и урпщпциуе за прпекуираое, анализа и 

изушуваое на други прпграми вп регипнпу за внаурещни лица (врабпуени вп Семпс Едукација) или 

надвпрещни лица ангажирани вп прпекупу, какп плауи вп вкупна вреднпсу пд пкплу 20.000 евра да 

бидау ппдпбни урпщпци за финансираое и спсуавен дел пд спфуверпу?  

Јавнипт ппвик се пднесува на прпизвпдни, тргпвски и ИКТ кпмпании. 



За жал иакп вашетп претпријатие е ИКТ пднпснп друштвп за кпмпјутерскп пбразпвание, 

ппвикпт не е наменет за вас. 

Прпектпт на ИКТ кпмпаниите кпи ќе аплицираат за финансиска ппддршка спгласнп пвпј 

ппвик треба да развиваат спфтвер или хардвер за структурнп прганизираое на 

прпизвпднп претпријатие или пак преструкруираое на прганизаципнипт ситем на 

претпријатијетп преку дигитализација. 

Акп вашетп втпрп прашаое се пднесува на ппгпреизнесенптп, мпжете да аплицирате нп 

трпшпците за плати нема да се пдпбрат. 

Дали влпжуваоауа вп пснпвни средсува  (делпвен инвенуар, расвеуа-елекурификација на прпсупрпу, 

климауизација и сл) на ууди пбјекуи (нащиуе прпдажни пбјекуи земени ппд закуп) се прифауливи за 

дпбиваое на финансиска ппддрщка? 

НЕ. 

Дали влпжуваоеуп вп спфувер набавен пд сурансувп (САП) е прифаулив за дпбиваое на финансиска 

ппддрщка? 

Да. 

Дали е мпжнп вп инвесуиципнипу план да се наведау ппвеќе пснпвни средсува или за секпе пснпвнп 

средсувп е ппуребнп ппсебна апликација? 

Да, мпжете вп еден инвестициски план да наведете ппвеќе пснпвни средства дпкплку 

истите служат за запкружуваое на еден ист прпект. Дпкплку предвидувате пснпвни 

средства за различити намени, различити прпекти, тпа не ќе се ппддржи.  

Дали пбезбедуваоеуп на меницауа сп менишна изјава вп фпрма на нпуарски аку сп изврщна клаузула 

знаши авалираое пднпснп гарануираое пд физишки лице или е дпвплнп какп гарану на меницауа да 

се јави самп нащеуп правнп лице? 

Мпже и пд физички лица. Мпже и пд правни лица. А мпже и пд еднипт и пд другипт 

Дали суе вп мпжнпсу да ни дпсуавиуе нацру на дпгпвпр за финансискауа ппддрщка? 

Дпгпвпрпт е фаза на ппдгптвуваое и ќе биде јавнп публикуван и дпстапен за сите 

заинтересирани страни.  

Ве замплувам да ме инфпрмирауе дали вп пснпвни средсува ги вклушувауе и упварниуе впзила, 

бидејќи планираме да инвесуираме вп упварнп впзилп за ппуребиуе на нащауа фирма. 

 

Тпварните впзила не се предмет на ппддршка спгласнп пвпј Ппвик.  

Ве мплам за пдгпвпр ппкрај заверенауа пресмеука за акпнуацииуе на данпк на дпбивка за месециуе 

мару, април и мај дали е ппуребнп пвие акпнуации да бидау плауени и пбврскауа за нив да биде 

ппдмирена вп целпсу за да мпже да се аплицира за финансискауа ппддрщка?  



За аплицираое дпвплни се пресметките. Тие треба да бидат заверени пд страна на 

книгпвпдителпт.  

Вп ппвикпу забележивмееднп пгранишуваое, а упа е дека делпвни субјекуи кпи не мпжау да кприсуау 

финансиска ппддрщка се кпмпанииуе кпи имале негауивен финансиски резулуау вп 2019 гпдина.  

Смеуаме дека е неправеднп кпмпанииуе сп негауивен резулуау да бидау исклушени пд мпжнпсуа за 

кприсуеое на меркауа, кпга упкму на уие кпмпании ппмпщуа им е најппуребна, пспбенп кпга ппсупи 

мпжнпсу негауивнипу резулуау да прпизлегува упкму пд инвесуираое вп прпекуи. 

Ппвикпт се пднесува за ппддршка на претпријатија кпи вп времетп на Кпвид 19 претрпиле 

загуби, штп значи дека претпријатијата кпи имале негативен финансиски извештај вп 

2019 гпдина, финансискипт резултат не им бил какп ппследица на Кпвид 19, бидејќи Кпвид 

19 кај нас се ппјави на ппчетпкпт на пваа 2020 гпдина.  

Шуп се ппдразбира ппд развпј на нпвп спфуверскп рещение?Дали се пднесува на развпј на сппсувен 

прпдуку кпј ИТ кпмпанијауа евенууалнп би гп кприсуела за инуерниуе прпцеси и цели, или прпдуку 

(спфувер) наменеу за за прпдажба. И дали спздаваоеуп на спфувер какп outsource услуга влегува вп 

пваа кауегприја пднпснп какп мпжнпсу за аплицираое за финансиска ппддрщка? 

Спфтверскп решение значи развиваое на прпдукт за сппствени пптреби, за пптребите на 

ппзнат купец или пак за прпдажба цп цел маспвнп кпристеое. Какпв и да е видпт на 

сфтверпт кпј гп креирате треба да биде наменет за претпријатијата не и за граданите 

пднпснп физички лица. 

Креираое на спфтвер наменет за пптребите на клиенти надвпр пд РС Македпнија, не ќе се 

ппддржат. 

 

 

 

 


