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Субвенциите за финансиска поддршка претставени 
преку субвенции за субвенции во висина на 50% од 

придонесите за платите за месееците април, мај и јуни, 
конечно се заокружени со последните измени на Уредбата 
за субвенционитење извршени од 05.05.2020 година. 

 

 

 

 

СУБВЕНЦИИ ДО 50% НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOVED 

 
Субвенциите за исплата на субвенција за придонесите до 

50% од плати за месец април, мај и јуни за стопанските субјекти 
во РСМ, погодени од COVID 19 се претставени преку одредбите 
од Уредбата кој е дополнета со нови измени од 05.05.2020 
година. 

Уредбата за субвенционирање на исплата на придонеси 
од задолжително социјално осигурување (ЗСО) за време на 
вонредна состојба ("Службен весник на РСМ" 92/2020 и 
116/2020), конечно дефинирана со објавувањето и поставување-
то на барањето за субвенционирање на "е-tax". 

Со последните измени на Уредбата се дозволува корис-
тење во исто време  на помош за плати и субвенционирање на 
износот од 50% од придонесите од ЗСО. 

Измените направени во 116/20 вршат усогласување со 
условите на користење, како и во поглед на усогласување на 
обврските кои произлегуваат од користењето на субвенцијата. 

SUBVENCII 
dipl. ekonomist: Romeo Kostadinov 
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Уредба со законска сила влегува во сила со денот на 
нејзиното објавувањето во “Службен весник на РСМ”, односно од 
05.05.2020 година. 

 
1. КОЈ ИМА ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ  

 
Со уредбата, се уредуваат условите, начинот и постапка-

та на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжи-
телно социјално осигурување, за месеците април, мај и јуни 2020 
година. 

Работодавачот - правен субјект кој вработува работни-
ци врз основа на договор за вработување и физичко лице 
вршител на самостојна дејност кој вработува работници, врз 
основа на договор за вработување, како и работодавач корисник 
согласно Законот за приватни агенции за вработување, можат да 
аплицираат за помош, со исполнување на услови.  

 
      1.1. Субвенционирање на придонесите од ЗСО 

 
Обврзник за пресметка и уплата на придонесите односно 

правно лице, самовработено лице согласно Законот за придо-
неси од задолжително социјално осигурување и приватната 
агенција за вработување, ги остваруваат правата за субвен-
ционирање на придонесите, за своите вработени. 

На работодавачот, за секој осигуреник, за месеците 
април, мај и јуни 2020 година, му се субвенционира износ за 
исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување 
во висина од 50% од пресметаните придонеси од задолжително 
социјално осигурување од страна на обврзникот. 

Субвенционирањето е максимирано на најмногу до 50% 
од придонесите од задолжително социјално осигурување 
пресметани на просечната бруто плата по работник во РСМ, 
според податоците на Државниот завод за статистика објавена 
во месец јануари 2020 година. 

 
2. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СУБВЕНЦИЈА 

 
За користење на субвенционирање на исплата на при-

донеси од задолжително социјално осигурување, работодавачот 
треба да ги исполни условите, согласно член 3  од уредбата.  
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      2.1. Основен услов - 30% намалување на приходот во 

  април, мај и јуни 2020, во однос на истиот 

  просечниот месечен приход од претходната година 

 
2.1.1. Регистрирани пред 2019 година 
 
Намалувањето на вкупните приходи намалени за оддел-

ни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното 
работење во месец април 2020 година, во месец мај 2020 или во 
месец јуни 2020 година, да изнесува повеќе од 30% во однос на 
просечните вкупни приходи на месечно ниво намалени за оддел-
ни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното рабо-
тење остварени во 2019 година. 

 
2.1.2. Регистрирани во 2019 година 
 
За работодавач кој е запишан во соодветен регистар 

(основан) по месец март 2019 година, вкупните приходи намале-
ни за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од ре-
довното работење за месец април 2020 година, месец мај 2020 
и месец јуни 2020 година да се помали за најмалку 30% во однос 
на просечните вкупни приходи на месечно ниво намалени за 
одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното 
работење 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 кој врши дејност од сезонски карактер, 

намалувањето на просечните приходи намалени за одделни 
еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работе-
ње за последниот сезонски период од четири месеци споредено 
со просечните приходи намалени за одделни еднократни прихо-
ди кои не произлегуваат од редовното работење за сезонскиот 
период од истите четири месеци во претходната година да 
изнесува повеќе од 30%;  

 
 
 
 



Деловни Информации бр.5/2020 

“ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС” 8 

      2.2. Зачувување на бројот на вработени 

 
Бројот на вработени кај работодавачот кој побарува фи-

нансиска поддршка, земајќи ги во предвид и вработените преку 
приватна агенција за вработување за времетраење на субвен-
ционирање на исплaта на придонеси од задолжително социјално 
осигурување не смее да се намали. 

Согласно уредбата два месеци по нејзиното престанува-
ње (заклучно со месец август 2020 година), во однос на бројот 
на вработени во месец април 2020 година, бројот на вработени 
да не се намали, освен заради:  

1. пензионирање и смрт на работник;  
2. откажување на договорот за вработување од страна на 

работникот;  
3. откажување на договорот за вработување без от- казен 

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

4. спогодбено преземање на работник;  
5. престанување на важноста на договорот за врабо- 

тување врз основа на судска пресуда и  
6. престанување на важноста на договорот за врабо- 

тување поради утврдена трајна неспособност за работа.  
 
Вкупниот број на вработени кај работодавачот- корисник 

на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително 
социјално осигурување за време на вонредна состојба, да не е 
намален (по основ на претходно цитираните основи по шесте 
точки), заклучно со месец август 2020 година, за повеќе од:  

 
- 15% кај работодавач кој имал до 50 вработени во 

месецот за кој користел субвенција;  
- 10% кај работодавач кој имал од 51 до 250 вработени во 

месецот за кој користел субвенција и  
- 5% кај работодавач кој имал над 250 вработени во 

месецот за кој користел субвенција.  
 

      2.3. Неисплаќање на дивиденда и награди за деловна успешност 

 
Работодавачот не треба да исплатува дивиденда на соп-

ствениците, како и да нема извршено исплата по основ на 
награда за деловна успешност на работодавачот со шифра 102 
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во Месечната пресметка за интегрирана наплата (МПИН обра-
зец) на вработените и органите на управување и надзор на рабо-
тодавачот. 

Забраната за исплата на дивиденда и награда за деловна 
успешност на работодавачот со шифра 102 од МПИН, се 
однесува за периодот од денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба (од 05.05.2020), до денот на исплатата на платата за 
месец јуни 2020 година (најкасно до 15.07.2020).  

 
 

3. ЗА КОИ СУБЈЕКТИ НЕ СЕ ОДНЕСУВА 

    СУБВЕНЦИОНИРАЊЕТО 

 
Субвенционирање на исплата на придонеси од задолжи-

телно социјално осигурување согласно уредбата со законска 
сила, не може да користат субјекти според типот на припадноста 
и кои користат други дополнителни субвенции или типови на 
помош. 

 
 

      3.1. Субјекти од јавен сектор и друштва чиј 

  основач е државен или јавен орган 

 
Субвенционирањето на придонесите не се однесува за 

орган на државна и на локална власт и други државни органи 
основани согласно со Уставот на РСМ и со закон, институции кои 
вршат дејност од областа на образованието, науката, здравство-
то, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на дете-
то, 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 РСМ, општи-
ните, градот Скопје и општините во градот Скопје (јавен сектор). 

Исто така забраната се однесува и за приватна агенција 
за вработување за осигуреник кој е отстапен кај обврзник од горе 
наведените субјекти од јавниот сектор и во друштва чиј основач 
е државен или јавен орган. 
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       3.2. Да не применува барање за субвенционирање 

  за вработените на дополнително работење 

  од член 121 од ЗРО. 

 
Субвенционирање на исплата на придонеси од задолжи-

телно социјално осигурување, не може да се користи за лицe - 
работник со дополнително работење со неполно работно време 
кај друг работодавач, согласно членот 121 од Законот за работ-
ните односи. 

 
      3.3. Да не користи субвенционирање за исплата 

  на плати за месец април и мај од 14.500 за 

  вработениот (не се однесува за шифри на 

  дејност: угостителство, транспорт и туризам); 

 
Субвенционирање на износот за исплата на придонеси 

од задолжително социјално осигурување согласно оваа уредба 
со законска сила, не може да се оствари доколку работодавачот 
користи финансиска поддршка заради исплата на плати во износ 
од најмногу 14.500 денари месечно по работник за месеците 
април и мај 2020 година, согласно Уредбата за финансиска 
поддршка на работодавачите погодени од здравствено – економ-
ската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19, заради 
исплата на платите за месеците април и мај 2020 година.  

Ограничувањето на субјектите работодавачи кои можат 
да учествуваат за аплицирање и остварување на двете субвен-
ционирања истовремено се однесува на погодените дејности со 
времените мерки. 

Следните субјекти, можат истовремено да ги користат 
двете субвенции, доколку спаѓаат во групата субјекти кои ги 
вршат дејностите наведени согласно со Националната класифи-
кација на дејности - НКД Рев. 2: 

* угостителска дејност (шифра 56 – дејности за подгото-
вка и служење на храна),  

* туризам (шифра 79 – туристички агенции организатори 
на патувања (тур-оператори) и останати резервациски услуги 
како и дејностите поврзани 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 шифра 52 – складирање и помошни дејности 
во превозот). 

Условот за истовремено користење на двете субвенции 
се однесува за горе наведените субјекти од шифрите на дејности 
кои: 

 

 за 2018 и 2019 година немаат искажано загуба после 
оданочување; 

 немаат неплатени јавни давачки (данок на додадена 
вредност, данок на добивка, данок на личен доход, 
придонеси од задолжително социјално осигурување, 
како и акцизи и царини) согласно со објавената 
Листата на должници на доспеани и неплатени 
долгови бр. 03/2020 објавена на веб страната на 
Управата за јавни приходи и  

 заклучно со 29.2.2020 година не доцнел со плаќање 
на обврските по основ на кредити подолго од 90 дена 
од денот на достасаноста, согласно податоците за 
задолженост од соодветен регистар/биро. 
 
 

      3.4. Исклучување за вработени за кои се користи 

  субвенционирање на придонесите поради 

  зголемување на платите од 600 до 6.000 МКД 

 
Субвенционирање на исплата на придонеси од задолжи-

телно социјално осигурување согласно оваа уредба со законска 
сила не може да се користи истовремено за вработен за кој 
работодавачот користи субвенционирање согласно Законот за 
субвенционирање на придонесите од задолжително социјално 
осигурување поради зголемување на плата („Службен весник на 
РСМ“ 239/19). 

Наведеното исклучување се однесува и за вработените 
во субјектите кои припаѓаат и на шифрите на дејности, кои се 
најпогодени од вонредните мерки: туризам угостителство и 
транспорт. 
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4. ОСТВАРУВАЊЕ НА СУБВЕНЦИЈАТА 

 
За остварување на правото на субвенционирање на 

придонесите до 50%, работодавачот поднесува Барање за 
субвенционирање на износ за исплата на придонеси од ЗСО до 
УЈП, на Образец БС-ПЗСО. 

Во прилог на Барањето - Образецот БС-ПЗСО, работо-
давачот приложува Изјава од застапникот по закон за испол-
нетоста на условите од членот 4 став 2 и член 5 од уредбата. 

Поднесувањето на Барањето, се врши преку системот Е-
даноци на Управата за јавни приходи, а комплетното барање, го 
потврдува Управата за јавни приходи, во рок од пет дена од 
денот на неговото доставување. 

Барањето, односно Образецот БС-ПЗСО  е во Прилог и 
е составен дел на уредбата, кое е објавено на е-таx на УЈП и 
истото се поднесува до 07.05.2020. 

Обврзникот во Месечната пресметка за интегрирана 
наплата (МПИН образец), што ја поднесува до Управата за јавни 
приходи, за осигуреникот за коj бара субвенционирање на 
плаќањето на придонеси во полето 3.23 внесува шифра 620. 

Управата за јавни приходи, за осигурениците за кои е 
одобрено субвенционирање, го намалува износот на обврската 
за плаќање на придонеси од задолжително социјално осигуру-
вање, за износот на одобреното субвенционирање на придо-
несите.  

Податоците за одобреното субвенционирање на  плаќа-
ње на придонеси, Управата за јавни приходи ги доставува до 
Министерството за труд и социјална политика, најдоцна до 20-ти 
во месецот за претходниот месец. 

Износот на одобрените субвенции на придонеси во прет-
ходниот месец го уплатува Министерството за труд и социјална 
политика на посебни сметки за придонеси од задолжително 
социјално осигурување, најдоцна во рок од 10 дена по прием на 
податоците од страна на Управата за јавни приходи. 

 
5. ВРАЌАЊЕ НА СУБВЕНЦИЈАТА 

 
Враќањето на субвенциите по основ на придонеси до 

50% од ЗСО, се врши поради неисполнување на условите кои 
биле пресудни за доделување на субвенцијата, но и поради 
дополнителни услови со годишната сметка за 2020 година. 
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      5.1. Враќањето на субвенциите поради неисполнување 

  на условите за доделување на субвенцијата 

 
Работодавачот кој користел субвенција за исплата на 

придонеси од задолжително социјално осигурување должен е да 
ги врати добиените финансиски средства во целост, доколку по 
извршена контрола од страна на Управата за јавни приходи 
и/или Државниот инспекторат за труд, се утврди дека работод-
авачот не ги исполнил условите од членот 4 став 2 и членот 5 од 
уредбата со законска сила, врз основа на решение за утврдена 
неправилност. 

Условите кои се проверуваат се:  

 намалување на вкупниот приход 30%; 

 да не извршил намалување на бројот на вработените 
или над дозволените проценти по дозволени основи 
за отказ на договорите за работа од член 4 став 2; 

 да не исплатил дивиденда до 15.07.2020; 

 да не исплатил награди за деловна успешност со 
шифра 102 од МПИН до 15.07.2020; 

 да не користи субвенции за исплати на плати до 
14,500, истовремено ако не припаѓа на шифрите од 
туризам, угостителство и транспорт; 

 да не користел за вработениот истовремено и субвен-
ции за придонеси поради зголемена плата до 6.000 
МКД. 

 
Работодавачот кој го искористил правото, а не ги испол-

нил условите од член 4 став 2 и член 5 од уредбата, должен е да 
го врати износот на субвенции за исплата на придонеси од 
задолжително социјално осигурување, на сметка на Буџетот на 
РСМ. 

 
      5.2. Враќањето на субвенциите поради 

  исполнување/неисполнување на 

  дополнителни услови со годишната 

  сметка за 2020 година 

 
Работодавачот кој го искористил правото на субвенцио-

нирање за исплата на придонеси од задолжително социјално 
осигурување, должен е примените финансиски средства да ги 
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врати во Буџетот на Република Северна Македонија, но нај-
многу до износот од 50% од: 

 
- остварениот финансиски резултат за 2020 година 

зголемен за износот на оданочивите расходи и помалку искажа-
ните приходи од Даночниот биланс; 

- остварениот финансиски резултат од Билансот на успех 
(добивка пред оданочување) за 2020 година за обврзниците кои 
се во режимот на годишен данок на вкупен приход; 

- износот на искажаниот финансиски резултат пред ода-
ночување во образецот Б, зголемен за непризнаените расходи 
за даночни цели од Годишниот даночен биланс за утврдување 
на данокот на доход од вршење на самостојна дејност. 

 
Враќањето на износот, ќе се изврши на три месечни рати 

без камата во месец април, мај и јуни 2021 година. 
Доколку работодавачот не постапил според обврските за 

враќање на субвенцијата, Управата за јавни приходи ќе изврши 
наплата по службена должност. 
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