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Субвенциите за финансиска поддршка претставени 
преку субвенции за исплата на плати за месец април и мај 
за стопанските субјекти во РСМ, но и субвенции во висина 
на 50% од придонесите за платите за месеците април, мај 
и јуни, конечно се заокружени со последните измени на 

Уредбите за субвенционитење извршени од 01.05.2020 
заклучно со 05.05.2020 година. Комплицирани  услови за 
користење, прекратки рокови за апликација, неизвесни 
решенија за прифаќање или одбивање, и премали износи 
на субвенции, се основните карактеристики, покрај многу-
бројните измени и дополнувања. Условите и другите дета-
ли за последната измена на Уредбата за субвенционирање 

на придонесите од ЗСО до 50% во наредниот текст. 

 

 

 

 

СУБВЕНЦИИ ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOVED 

 
Субвенциите за исплата на плати за месец април и мај за 

стопанските субјекти во РСМ, погодени од COVID 19 се претста-
вени преку одредбите до Новата Уредба којa е дополнета со 
нови измени од 01.05.2020 година и со која повратната финан-
сиска поддршка може да премине во грант (неповратна), со 
исполнување на пропишаните услови. 

Уредбата за финансиска поддршка на работодавачите 
погодени од здравствено-економската криза предизвикана од 
коронавирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеци-
те април и мај 2020 година ("Службен весник на РСМ" 111/2020 
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и 113/2020), конечно заокружена со објавувањето и поставува-
њето на барањето за исплата на "е-tax". 

Последните измени на Уредбите, дозволуваат корис-
тење во исто време помош за плати и 50% придонеси од ЗСО, 
но само за субјектите од дејност туризам, угостителство и 
транспорт. 

 
 

1. КОЈ ИМА ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ  

 
Работодавачот, односно секој правен субјект кој врабо-

тува работници врз основа на договор за вработување, физичко 
лице кое вработува работници, врз основа на договор за вра-
ботување и работодавач корисник, согласно со Законот за при-
ватни агенции за вработување, се субјектите кои можат да ко-
ристат субвенционирање на платите. 

Финансиската поддршка на работодавачот ќе се спрове-
дува преку Програмата за финансиска поддршка на работода-
вачи погодени од здравственоекономската криза предизвикана 
од коронавирусот COVID-19, со исплата на финансиски сред-
ства на сметка на работодавачот-барател на финансиска 
поддршка за исплата на платите на работниците за месеците 
април и мај 2020 година. 

 
     1.1. Субвенционирање за исплата на платите 

 
Со одредбите на Уредбата, финансиската подршка спре-

ма работодавачите, се однесува на поддршка по пат на исплата 
на финансиски средства, кои имаат цел помагање при исплати 
на платите на вработените. 

Предмет на финансиска поддршка е исплатата на 
платите на работниците кај работодавачот-барател на финан-
сиска поддршка за месеците април и мај 2020 година. 

Износот на финансиска подршка е ограничен на износ 
најмногу до 14.500 денари месечно, по работник. 

Висината на износот е варијабилна, во зависност од 
работното време (полно  или неполно работно време) на кое е 
пријавен работникот, намалено за работното време за кое ра-
ботникот остварува надоместок на плата, кој не паѓа на товар на 
работодавачот.   
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      1.2. Како се остварува субвенцијата 

  
Работодавачот - барател на финансиска поддршка, до 

Управата за јавни приходи поднесува Барање за финансиска 
поддршка на работодавач заради исплатата на платите за 
месеците април и мај 2020 година (Образец БФП - ИП).  

Формата и содржината на Барањето за финансиска под-
дршка за исплатата на платите на работниците (Образец БФП - 
ИП), е пропишанa со уредбата и истиот е поставен на e-tax, во 
делот на поднесоци, пододдел - придонеси. 

Образец БФП - ИП, работодавачот-барател на финансис-
ка поддршка го поднесува преку системот е-даноци на Управата 
за јавни приходи до 7-ми во месецот за претходниот месец, а 
комплетноста на Барањето го потврдува Управата за јавни 
приходи, во рок од 3 дена од денот на приемот на барањето. 

Во Образец БФП - ИП, работодавачот-барател на 
финансиска поддршка дава Изјава за исполнетоста на условите 
од уредбата со законска сила. 

Составен дел на Образец БФП - ИП е задолжителен Пра-
шалник според стандардите на Светска Банка, со кој се утврдува 
можноста за финансирање на финансиската поддршка, од 
средства обезбедени од Светска Банка и истиот не претставува 
предуслов за добивање на финансиска поддршка од буџетски 
средства. 

 
2. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СУБВЕНЦИЈА 

 
За користење на финансиската поддршка, работодачот-

барател на финансиска поддршка, треба да ги исполни следните 
услови: 

a). намалувањето на вкупните приходи за април и за мај 
2020, да изнесува над 30% од просечниот месечен приход 
остварен во 2019; 

б). да не исплатува дивиденда на сопствениците, како и 
да нема извршено исплата по основ на награда за деловна ус-
пешност; 

в). месечна нето плата над 120.000 денари месечно по 
вработен да примиле најмногу 10% од вкупниот број на вра-
ботени. 

г). месечната нето плата на вработениот да не надминува 
39.900,00 МКД; 
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д). да не користи субвенционирање за намалување на 
придонесите до 50% за вработениот (не се однесува за шифри 
на дејност: угостителство, транспорт и туризам); 

ѓ). за вработениот да не користи ослободување од при-
донесите од ЗСО и од ДЛД, од проектот Македонија вработува; 

е). да не применува барање за субвенционирање за 
вработените на дополнително работење од член 121 од ЗРО. 

 
      2.1. Основен услов - 30% намалување на приходот 

  во април и мај 2020  

 
Намалувањето на приходите се разгледува кај два типа 

на работодавачи, во зависност од тоа дали обавувал дејност 
цела 2019 или е новорегистриран субјект во 2019 година. 
Субјектите кои биле регистрирани и вршеле дејност и пред 2019 
година се раздвојуваат како сезонски работодавачи и работода-
вачи кои вршат дејност во текот на целата година.  

Процентот на намалување на приходот над 30% е ист и 
за работодавачите кои биле регистрирани во 2019 и оние кои 
биле регистрирани и обавувале дејност пред 2019 година. 

 
2.1.1 Регистрирани пред 2019 година 
 
Вкупниот приход за 2019 година кај овие субјекти се зема 

од работењето од целата година, од кој се минусира еднократ-
ниот приход, кој не е својствен за редовните активности на 
друштвото и не произлегува од деловна активност, остварена од 
работење во 2019 година. 

 Како еднократен приход може да се појави приходот од 
наплатени отпишани побарувања, приходи од отписи на обврс-
ки, приходи од пенали и други договорни исполнувања, прихо-
дите од наплати на оштетни побарувања, приходи од вишоци и 
други. 

Заради елиминација на приходите, кои не се вклучуваат 
во приходниот критериум, од кој се пресметува намалувањето за 
30% кај овие субјекти, се зема вкупниот приход од редовните 
активности евидентиран ан АОП 202 од Биланс на успех од 2019 
година. На АОП 202 се прикажуваат приходите од редовните 
активности од групите конта 73 и 74 – приходи од продажба на 
производи стоки и услуги. Наведените приходи треба да се 
намалат за приходите од продажба на отпадоци и приходите од 
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продажба на нетековни средства (недвижности, постројки и 
опрема - НПО), доколку се евидентирани како приходи на 
контата 743 и 744. 

Приходите од употреба на сопствени производи  - конто 
745 исто така треба да се елиминираат, доколку истите се 
прикажани на АОП 202 (истите од конто 745 се прикажуваат на 
АОП 206 од БУ). 

Пример: Друштвото "АДБ" за 2019 ја има следната струк-
тура на приходи: 

 

Р.бр. Опис 2019 04.2020 

1. Приходи од продажба на 
производи 125.600.000,00 8.000.000,00 

2. Приходи од продажба на стоки 84.000.000,00 2.600.000,00 

3. Приходи од услуги 28.000.000,00 1.200.000,00 

4. Приходи од закупнини 2.400.000,00 200.000,00 

5. Приходи од продажба на НПО 6.000.000,00  

6. Приходи од отпис на обврски 500.000,00 20.000,00 

7. Приходи од вредносни 
усогласувања 1.000.000,00  

8. Приходи од наплатени пенали 260.000,00  

9. Приходи од вишоци 70.000,00  

10. Приходи од заштита од ризици 400.000,00  

11. Приходи од укинување на 
резервирања 800.000,00  

12. Приходи од камати и курсни 
разлики 150.000,00 10.000,00 

13. Приходи од дивиденди 2.000.000,00  

14. Вкупно: 251.180.000,00 12.030.000,00 

15. Еднократен 
приход(5+6+7+8+9+10+11+12+13) 11.180.000,00 30.000,00 

16. Вкупен минус еднократен приход 
(14 - 15) 240.000.000,00 12.000.000,00 

17. Месечен просечен приход за 
2019 (р.бр.16 / 12) 20.000.000,00  

 
% учество = 12.000.000x100  = 60,00% 

          20.000.000 
Намалувањето на приходот е над 30% (100-60=40%). 
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Намалувањето на вкупните приходи, се зема како пода-
ток од остварените вкупни приходи во 2019 намалени за одделни 
еднократни приходи, кои не произлегуваат од редовното 
работење на работодавачот-барател на финансиска поддршка, 
остварени во месец април 2020 година или во месец мај 2020 
година. 

Намалувањето треба да изнесува повеќе од 30% во 
однос на месечниот просек на вкупните приходи намалени за 
одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното 
работење остварени во 2019 година. 

 
2.1.2. Регистрирани во 2019 година 
 
За работодавач-барател на финансиска поддршка кој е 

запишани во соодветен регистар (основање) после месец март 
2019 година, намалувањето на вкупните приходи намалени за 
одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното 
работење на работодавачот-барател на финансиска поддршка 
остварени за месец април 2020 година или месец мај 2020 
година да изнесува повеќе од 30% во однос на месечниот просек 
на вкупните приходи, намалени за одделни еднократни приходи 
кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот-
барател на финансиска поддршка остварени од денот на 
запишувањето во соодветен регистар во 2019 година и месеците 
јануари и февруари 2020 година.  

 
2.1.3 Сезонски карактер на работење 
 
За работодавачот-барател на финансиска поддршка кој 

врши дејност од сезонски карактер, намалувањето на просеч-
ните вкупни приходи намалени за одделни еднократни приходи, 
кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот 
барател на финансиска поддршка, остварени за последниот се-
зонски период од 4 месеци, споредено со просечните вкупни при-
ходи, намалени за одделните еднократни приходи кои не произ-
легуваат од редовното работење на работодавачот-барател на 
финансиска поддршка остварени за сезонскиот период од истите 
4 месеци во претходната година да изнесува повеќе од 30%. 
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      2.2. Неисплаќање на дивиденда и награди за деловна успешност  

 
Работодавачот-барател на финансиска поддршка да не 

исплатува дивиденда на сопствениците, како и да нема 
извршено исплата по основ на награда за деловна успешност на 
работодавачот со шифра 102 во МПИН образецот.  

 
       2.3. Највисоките плати над 120.000 МКД да не 

  надминуваат над 10% од вработените 

 
Најмногу 10% од вкупниот број на вработени кај работо-

давачот-барател на финансиска поддршка да имаат поединечна 
месечна нето плата над 120.000 денари месечно по вработен, за 
месецот за кој се бара финансиска поддршка. 

Работодавачот-барател на финансиска поддршка кој на 
повеќе од 10% од вкупниот број вработени им исплатува 
поединечна нето плата повисока од 120.000 денари за месецот 
за кој се бара финансиска поддршка, не ги исполнува условите 
од првата реченица на оваа точка.   

 
      2.4. Месечната нето плата на вработениот да не 

  надминува 39.900,00 МКД 

 
Работодавач-барател на финансиска поддршка не може 

да користи финансиска поддршка за работник, доколку нето 
платата на работникот надминува 39.900,00 МКД месечно (гле-
дано за секој месец одделно). 

Износот од 39.900,00 МКД се однесува за последните 
три месеци пред поднесување на Барањето (Образец БФП - 
ИП), односно за месец јануари, февруари и март, за поднесокот 
за субвенција на плата за април.  

Доколку платата на вработениот  е повисока од 39.900 
денари за секој месец одделно, сразмерно на часовите на 
пријавено работно време (полно или неполно работно време), не 
може да се стекне со субвенција по основ на плата (14.500). 

 
Пример: Вработениот "ТТ" (8 часовно работно време) ги 

има остварено следните нето плати за 01, 02 и 03/2020, 
пооделно: 
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- 01/2020 - Нето плата 40.000,00 МКД; 
- 02/2020 - Нето плата 35.000,00 МКД; 
- 03/2020 - Нето плата 35.000,00 МКД; 
 
За вработениот "ТТ" работодавачот за 04/2020 нема 

право на субвенционирање на плата до 14.500 МКД, од причини 
што јануарската плата е над 39.900,00 МКД, иако просечната 
плата за периодот од првите три месеци од 2020 година изнесу-
ва 36.667 (40.000 + 35.000 + 35.000 = 110.000 : 3 = 36.667).  

Меѓутоа ако вработениот за месец 04/2020 оствари плата 
под 39.900 МКД, за "ТТ" за месец мај/2020 ќе може да се оствари 
субвенционирање, затоа што претходните три месеци пред 
поднесување на барањето (02, 03 и 04/2020) нето платите за "ТТ" 
поединечно се под 39.900 МКД. 

Ако вработениот засновал работен однос за време по-
кратко од три месеци, нето платата на работникот не треба да е 
повисока од 39.900 денари, за секој месец одделно, за периодот 
за кој е пријавен во работен однос, сразмерно на часовите на 
пријавено работно време (полно или неполно работно време).   

 
2.5. Да не користи субвенционирање за 

  намалување на придонесите до 50% за 

  вработениот (не се однесува за шифри на 

  дејност: угостителство, транспорт и туризам); 

 
Доколку работодавачот користи субвенционирање сог-

ласно со Уредбата со Законска сила за субвенционирање на 
исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување 
за време на вонредна состојба, нема право на субвенции по 
основ на плати до 14.500. 

Правото на користење на субвенции на плати од 14.500 и 
субвенции до 50% од придонесите, заедно, е дозволено за  рабо-
тодавач коj врши дејност наведена согласно со Националната 
класификација на дејности - НКД Рев. 2: 

 - угостителска дејност (шифра 56 - дејности за подго-
товка и служење на храна); 

- туризам (шифра 79 - туристички агенции организатори 
на патувања (туроператори) и  

- останати резервациски услуги како и дејностите повр-
зани со нив и шифра 55 - објекти за сместување) и 
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- транспорт (шифра 49 - копнен транспорт и цевоводен 
транспорт, шифра 50 - воден транспорт, шифра 51 - воздухо-
пловен транспорт и 52 - складирање и помошни дејности во 
превозот). 

За претходно наведените шифри на дејности, се користи 
правото на користење на двата вида на субвенцинирање докол-
ку субјектот ги исполнил следните услови: 

1). нема искажано загуба после оданочување за 2018 и 
2019 година; 

2). нема неплатени јавни давачки: 

 данок на додадена вредност,  

 данок на добивка,  

 данок на личен доход,  

 придонеси од задолжително социјално осигуру-
вање,  

 акцизи и  

 царини. 
Претходниот услов се смета за исполнет доколку работо-

давачот не е на објавената Листа на должници на доспеани и 
неплатени долгови бр. 03/2020 на веб страната на Управата за 
јавни приходи. 

3) Заклучно со 29 февруари 2020 година не доцнел со 
плаќање на обврските по основ на кредити подолго од 90 дена 
од денот на достасаноста, согласно со податоците за задолже-
ност од соодветен регистар/биро (кредитниот регистер). 

 
      2.6. За вработениот да не користи ослободување 

  од придонесите од ЗСО и од ДЛД, од 

  проектот Македонија вработува; 
 

Доколку работодавачот, за соодветен вработен, во месец 
април користи ослободување од плаќање на данокот на личен 
доход и придонеси од задолжително социјално осигурување, 
согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај 
на невработеност (за мерките од проектот „Македонија врабо-
тува“), за истиот нема право на субвенционирање на платите до 
14.500 за април. 

Работодавачот за месец мај, може да користи субвенцио-
нирање на плата до 14.500, доколку со месец април била пос-
ледната субвенција која му следувала од проектот „Македонија 
вработува“. 
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Исклучувањето на субвенционирањњето по двата основа 
се однесува исклучиво на месечно ниво, во поглед на активно 
субвенционирање на ослободувањето од ДЛД и придонеси од 
ЗСО. Исклучувањето не се однесува за месеците од задолжи-
телниот период во кој вработениот треба да се задржи на 
работа. 

 
      2.7. Да не применува барање за субвенционирање за  

          вработените на дополнително работење од член 121 од ЗРО. 

 
Вработува работник за дополнително работење, соглас-

но со членот 121 од Законот за работните односи. 
 

3. ЗА КОИ СУБЈЕКТИ НЕ СЕ ОДНЕСУВА 

    СУБВЕНЦИОНИРАЊЕТО 

 
Финансиска поддршка за исплата на платите се предви-

дува за приватниот сектор на територија на РМ. 
Субјектите од јавниот сектор не се во субјектите за кои е 

наменета финансиската поддршка за исплата на платите. 
Согласно одредбите од член 4 став 2 од Уредбата, фи-

нансиска поддршка за исплата на платите не може да користи:  
- орган на државна и на локална власт и други државни 

органи основани согласно со Уставот на Република Северна 
Македонија и со закон,   

- институција која врши дејност од областа на образова-
нието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната 
заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности 
од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, 
фондови, јавни установи, јавни претпријатија и трговски друштва 
основани од Република Северна Македонија,  

- општините, град Скопје и општините во град Скопје и  
- приватна агенција за вработување за работник, кој е 

отстапен кај претходно наведените работодавачи.  
  

4. ОСТВАРУВАЊЕ НА СУБВЕНЦИЈАТА 

 
Работодавачот по поднесеното Барање на Образец БФП 

- ИП и потврдениот прием, поднесува МПИН до 10 во месецот за 
претходниот месец. Бидејки до 7-ми мај е крајниот рок во кој се 
поднесува Барањето, УЈП има обврска да го потврди најкасно до 
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10-ти мај (најкасно во рок од 3 дена од денот на приемот на 
барањето), со што крајниот рок за поднесување на МПИН и 
одобрување на барањето се преклопуваат. 

Со комплетното Барање на Образец БФП - ИП, за 
работниците за кои побарува финансиска поддршка, во полето 
3.4б. од МПИН образецот внесува шифра 5000.  

Работодавачот кој истовремено може да користи друга 
мерка за субвенционирање на социјалните придонеси и/или 
данок на доход во полето 3.23 од МПИН образецот ја внесува 
соодветната шифра за ослободување и истата ја комбинира 
(користи истовремено) со шифрата 5000 од поле 3.4б. (се одне-
сува на субјектите од сектор угостителство, туризам и транспорт, 
како и за субјектите кои ќе користат субвенционирање на придо-
несите од зголемена плата од 600 до 6.000 МКД). 

По обработка на МПИН образецот, Управата за јавни 
приходи го информира работодавачот-барател на финансиска 
поддршка за вкупниот износ на финансиската поддршка што ќе 
биде исплатена за соодветниот месец.   

Управата за јавни приходи испраќа известување до 
Владата на РСМ за работодавачите кои ги исполниле условите 
за финансиска поддршка за исплата на платите. Известувањето 
содржи податоци за: ЕДБ/ЕМБГ на работодавачот-даночен об-
врзник, назив/име и презиме, адресни податоци, износ на одоб-
рената финансиска поддршка и трансакциска сметка на работо-
давачот-корисник на финансиска поддршка.  

Износот на финансиска поддршка се исплатува од 10-ти 
во месецот за претходниот месец преку Владина Програма за 
финансиска поддршка на работодавачи погодени од здравстве-
но-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19 
на сметка на работодавачот-корисник на финансиска поддршка 
кој ги исполнил условите, согласно со известувањето од УЈП, 
односно во рок од 5 дена од прифатениот МПИН образец со 
одобрена финансиска поддршка согласно со уредбата.  

 
5. ВРАЌАЊЕ НА СУБВЕНЦИЈАТА 

 
Средствата кои субјектот ги добил како финансиска 

поддршка за исплата на платите се враќаат доколку субјектот не 
ги исполнил општите услови за стекнување со субвенција и 
посебните услови кои има обврска да ги исполни по добивањето 
на финансиската поддршка (субвенцијата). 
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      5.1. Општи услови кои важат за враќање на 

  добиените средства за финансиска поддршка 

 
Работодавачот кој користел финансиска поддршка за 

исплата на плати има обврска да ги врати добиените финансиски 
средства доколку се утврди дека не ги исполнувал условите за 
добивање на субвенцијата предвидени со Уредбата.  

Средства ги враќа во целост, заедно со камата согласно 
со Законот за даночната постапка, доколку по извршена контро-
ла од страна на УЈП и/или Државниот инспекторат за труд се 
утврди дека работодавачот не ги исполнил општите условите со 
член 6 став 1 и 2 од Уредбата. 

Согласно одредбите од член 6 став 1 од Уредбата се 
определуваат условите кои наложуваат враќање на примените 
средства од субвенцијата за финансиска поддршка за исплата 
на платите. 

Условите се истите кои се дадени како горни или долни 
граници според кои субјектите може да се стекнат со субвенци-
јата (општите услови за стекнување со субвенција). 

Субјектот (член 6 став 1) ги враќа субвенционираните 
средства, ако не ги исполнил општите услови за добивање на 
субвенција од член 3 став 5, член 4 или не ги исполнил условите 
по стекнување со поддршката.  

Односно, субјектот ги враќа добиените средства од 
субвенцијата, доколку остварил, согласно: 

- член 3 став 5 (намалување помалку од 30% на прихо-
дите, исплатил дивиденда, исплатил бонус или друга награда со 
шифра 102 во МПИН, исплатил плати над 120.000 на повеќе од 
10% од вработените)  

- член 4 (исплатил плата над 39.900 три месеци пред ме-
сецот за кој поднел барање за субвенционирање, користи суб-
венционирање за 50% од придонесите, користи ослободување 
од проектот "Македонија вработува", ја користи субвенцијата за 
работници за прекувремено работење) и  

- член 6 став 2 (го намалил бројот на вработени и 
отпуштил вработени над предвидениот процент) од уредбата.  

 

       5.2. Неисполнување посебни услови и враќање 

  на примена субвенција 
 

За времетраење на финансиската поддршка согласно со 
уредбата и два месеци после нејзиното престанување (заклучно 
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со месец јули 2020 година), бројот на вработени кај работо-
давачот кој користи финансиска поддршка за исплата на плати, 
во однос на бројот на вработени во месец април 2020 година, не 
смее да се намалува, освен заради:  

- пензионирање и смрт на работник,  
- откажување на договорот за вработување од страна на 

работникот,  
- откажување на договорот за вработување без отказен 

рок од страна на работодавачот поради кршење на работниот 
ред и дисциплина или работните обврски,  

- спогодбено преземање на работник,  
- престанување на важноста на договорот за вработува-

ње врз основа на судска пресуда и  
- престанување на важноста на договорот за вработу-

вање поради утврдена трајна неспособност за работа.“ 
Согласно член 6 ставот 2, вкупниот број на вработени кај 

работодавачот - корисник на финансиска поддршка не смее да 
се намали заклучно со месец јули 2020 година, за повеќе од: 

- 15% кај работодавач кој имал до 50 вработени во 
месецот за кој користел финансиска поддршка,  

- 10% кај работодавач кој имал од 51 до 250 вработени во 
месецот за кој користел финансиска поддршка и  

- 5% кај работодавач кој имал над 250 вработени во 
месецот за кој користел финансиска поддршка.  

Ако намалениот број на вработени е нецел број, бројот се 
заокружува на првиот поголем цел број. Бројот на вработени што 
работодавачот корисник на финансиска поддршка треба да го 
задржи до јули 2020, ги вклучува вработените на неопределено 
време, определено време и вработените со работно време 
пократко од полното работно време. 
 

6. ВРАЌАЊЕ НА СУБВЕНЦИЈАТА ДО 50% ОД 

     ДОБИВКАТА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ 

 
Работодавачот кој го искористил правото на финансиска 

поддршка за исплата на плати, има обврска примените финан-
сиски средства да ги врати во Буџетот на РСМ, но најмногу до 
износот од 50% од остварениот финансиски резултат пред 
оданочување за 2020 година, зголемен за износот на оданочи-
вите расходи и помалку искажаните приходи во Даночниот 
биланс за обврзниците на данокот на добивка. 
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За обврзниците на годишниот данок на вкупен приход, 
најмногу до износот од 50% од финансискиот резултат пред 
оданочување искажан во Билансот на успех за 2020 година, 
односно за вршителите на дејност, најмногу до износот од 50% 
од износот на искажаниот финансиски резултат пред оданочува-
ње во Билансот на приходи и расходи (образец Б) за 2020 
година, зголемен за непризнаените расходи за даночни цели во 
годишниот Даночен биланс за утврдување на данокот на доход 
од вршење на самостојна дејност. 

Работодавачот кој го искористил правото на финансиска 
поддршка за исплата на плати и кој не искажал даночна основа 
за оданочување во Даночниот биланс, износот на примена фи-
нансиска поддршка за исплата на плати нема да ја врати во 
Буџетот на РСМ, доколку нема обврски по основ на неплатени 
даноци и придонеси. 

За целите на пресметувањето на износот за враќање на 
примената финансиска поддршка за исплата на плати, работо-
давачот кој го искористил правото на финансиска поддршка за 
исплата на плати поднесува Барање за пресметување на из-
носот за враќање на примената финансиска поддршка за испла-
та на плати до УЈП. 

Формата и содржината на барањето го пропишува 
министерот за финансии. 

Враќањето на износот, ќе се изврши на три месечни рати, 
без камата, во месеците април, мај и јуни 2021 година.  

 
7. ТРАНСФОРМАЦИЈА ОД ПОВРАТНА ФИНАНСИСКА 

     ПОДДРШКА, ВО ГРАНТ (НЕПОВРАТНА) 

 
Согласно одредбите од член 7 став 5 се предвидува и 

можност за трансформација на примената субвенција - финан-
сиска поддршка за исплата на плати, доколку се исполнат 
определени услови, на за работодавачите кои имаат максима-
лен број на вработени до 250. 

Финансиската поддршка за исплата на плати е неповрат-
на за работодавач-корисник на финансиска поддршка кој вра-
ботува до 250 вработени, кој:  

- во последните 2 години искажал добивка после 
оданочување,   
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- не се наоѓа на листата на должници согласно со 
последната објавена Листа на должници на доспеани и непла-
тени долгови на Управата за јавни приходи на денот на подне-
сување на барањето,  

- заклучно со 29 февруари 2020 година не доцнел со 
плаќање на обврските по основ на кредити подолго од 90 дена 
од денот на достасаноста, согласно со податоците за задолже-
ност од соодветен регистар/биро,  

- ќе докаже дека финансиските средства во износ 
еднаков или поголем од износот на добиена финансиска 
поддршка ги искористил за:  

а) инвестиции во вработени:  
- обука на вработените во области како што се маркетинг 

и брендирање, финансиско управување, подобрување на произ-
водството, истражување и развој, дигитални вештини и надград-
ба и слични обуки,  

- обука на вработените за управување како што е бизнис 
менаџмент, стратегија, корпоративно управување или која било 
активност дефинирана под обука на вработените за целите на 
вршење на дејноста.  

б) оперативни подобрувања на компанијата:   
- набавки поврзани со надградба на производството (на 

пр. подобрување на производство и дизајнирање на процеси), 
маркетинг и брендирање, промена на деловниот модел, дигитал-
на трансформација (автоматизација, онлајн трговија), нова екс-
панзија на пазарот, развој на нов производ и слични набавки,  

- воведување на акредитирани нови стандарди, набавки 
на патенти, авторски права, трговски марки и други права од 
интелектуална сопственост,  

в) продуктивен капитал:  
- набавки на опрема и други средства кои се користат за 

подобрување на ефикасноста и продуктивноста на работењето, 
опрема поврзана со производството, компјутери и друга соодвет-
на опрема, софтвер, опрема за транспорт и слични набавки во 
функција на вршење на дејноста.  

Набавките за целите на вообичаени деловни активности 
на компанијата нема да бидат признаени за набавки н про-
дуктивен капитал (пример: плати, канцелариски трошоци, трошо-
ци за одржување, комунални трошоци, трошоци за сметковод-
ство и правни работи, за усогласеност и владини такси), трошоци 
за финансирање, изнајмување, продажни активности /реклами-
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рање, репрезентација, трговски изложби/, набавки за одржување 
на постојниот софтвер, набавки за одржување на постојните сер-
тификати во индустријата и слични тековни набавки (трошоци).  

Набавките работодавачот-корисник на финансиска под-
дршка треба да ги изврши до крајот на 2020 година. 

Работодавачот-корисник на финансиска поддршка кој ги 
исполнил условите за трансформација во грант од член 7 став 5 
до УЈП доставува Барање за претворање на финансиската 
поддршка за исплата на плати во грант, најдоцна до рокот за 
поднесување на даночниот биланс за 2020 година. 

Во прилог на Барањето се приложуваат: 
- фактурите за извршените набавки и  
- изводи од носител на платен промет како доказ 
  за извршеното плаќање на фактурите.  
 
Кон Барањето за претворање на финансиската поддршка 

за исплата на плати во грант, работодавачот-корисник на 
финансиска поддршка до УЈП доставува Уверение за платени 
даноци и придонеси. Формата и содржината на барањето го 
пропишува министерот за финансии.   

Работодавачот-корисник на финансиска поддршка кој не 
ги исполнил условите за претворање во грант и не ги презенти-
рал доказите неопходни за одобрување на трансформацијата во 
грант, враќањето на износот на субвенцијата ќе го изврши на три 
месечни рати, без камата, сметано од денот на добивањето на 
решение за одбивање на барањето за трансформација во грант 
од УЈП.  

Во рок од 15 дена од приемот на Барањето, УЈП го 
известува работодавачот за пресметаниот износот за враќање 
на добиената финансиска поддршка или за целосно ослободува-
ње од враќање на добиената поддршка или во рок од 15 дена од 
приемот на Барањето, го известува работодавачот за одбивање 
на барањето за претворање на финансиската поддршка за 
исплата на плати во грант или издава решение за претворање 
на финансиската поддршка за исплата на плати во грант.     

Подзаконските прописи од уредбата министерот за 
финансии ќе ги донесе најдоцна во рок од 20 дена од денот на 
влегувањето во сила на истата.  
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Со денот на влегувањето во сила на Уредбата престану-
ва да важи Уредбата со законска сила за финансиска поддршка 
на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравст-
вено-економската криза предизвикана од вирусот Covid-19, 
заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година 
(„Службен весник на РСМ“ 93/20 и 97/20).  

 
8. ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦ БФП-ИП 

 
Се означуваат полињата со соодветно пополнување на 

квадратчето пред прашањето, кај поле В се внесува шифрата на 
дејност и описот на истата. 

Поле Ѓ се пополнува во зависност кога е отпочнато 
вршење на дејноста пред 2019 (поле а), после март 2019 (поле 
б) и сезонско работење (поле в). 

Субјектите кои се регистрирани пред 2019 година и не се 
угостители, транспортери или туристички друштва, ги означу-
ваат полињата а), г), д), ѓ), ж) и з). Овие субјекти не го означуваат 
за разлика од претходните полето е) од редот Ѓ. 

Субјектите кои се регистрирани пред 2019 година и вршат 
угостителска, транспортна или туристичка дејност, ги означуваат 
полињата а), г), д), ѓ), е), ж) и з).  

Понатаму полињата од Прашалникот Е, се пополнува со 
ДА и НЕ за соодветната дејност, доколку субјектот има 
обавување на активности од наведените во прашалникот. 

Исто така полињата со прашањата за животната средина 
задолжително треба да се пополнети и вообичаен одговор е НЕ, 
освен доколку субјектот по двата основа нема добивано запис-
ници или имал повреди и смртни случаи на несреќи при работа. 

Задолжително треба да се пополни и рамката од четири-
те прашања со кои компанијата се обврзува за исполнување на 
наведените услови (задолжителен одговор ДА).  

Задолжително се означува и последното поле под Ж дека 
барателот ги разбира условите под кои се дозволува субвенција 
за исплата на платите. 
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