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ШТО ЗНАЧИ ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВОТ НАМАЛУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ЗА 30%  
 
 
Пресметка на намалувањето на приходите кај работодавач кој бил основан пред 2019 година од приватниот 
сектор кои вработуваат работници врз основа на договор за вработување, се бара намалувањето на вкупните 
приходи во месец април или мај 2020 година да изнесува повеќе од 30% во однос на месечниот просек на 
вкупните приходи остварени во 2019 година. 
 
     

Формула= 

Вкупни приходи во          -            Месечен просек од 

       април/мај 2020                    вкупните приходи за 2019 

Месечен просек на вкупните приходи за 2019х100 

 
Важно: Вкупните приходи на правно лице за 2019 година претставуваат збир на износите  искажани  на  АОП  201  
+  АОП  223  +  АОП 244 од Билансот на успех за 2019 година на ра-ботодавачот. 
 
АОП 201 ‐ Приходи од работењето   
АОП 223 ‐ Финансиски приходи  
АОП 244 ‐ Удел во  добивката  на  придружените друштва  
 
 
 
Пример1: Намалувањето  на  приходите  кај здравствената организација за 47%    
Здравствената организација ХХХ според  годишната сметка за 2019 година има искажан   
износ  на вкупни  приходи  од  5.000.000  денари.   
Во месец  април  2020  година  има  остварено  приходи  од 220.000 денари.  
 
Дали ги исполнува  условот  да  има  намалувањето  на  вкупните приходи за  30%?  

 
 
 
Во Приходите во месец април 2020 година  се намалени во однос на просекот на вкупните  приходи  од  2019  год
ина  за  47,20%  со  што  исполнет е  овој  услов  за  добивање  на  државна поддршка.  
 
 
 
 
 
 
 

Р.бр. Опис Износ 

1 Приходи во месец април 2020 година 200.000 

  Вкупни приходи од 2019 година                                                     
(АОП201 + АОП223 + АОП244 од БУ за 2019) 

   

2 5.000.000 

3 Број на месеци во 2019    12 

4 Месечен просек на вкупни приходи во 2019 година (р.бр. 2÷3)   416.667  

5 
% на намалување   
(р.бр. 1 ‐ р.бр.4) ÷ р.бр.4 х 100   ‐47,20%  
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Пример2:  Намалувањето  на  приходите  кај  работодавач за 20%  
 
Здравствената организација ХХХ 
според  годишната сметка за 2019 година има искажан  износ  на вкупни  приходи  од  3.000.000  денари.   
Во месец  април  2020  година  има  остварено  приходи  од 200.000 денари.  
 
Дали ги исполнува  условот  да  има  намалувањето  на  вкупните приходи за  30%?  
 

Р.бр. Опис Износ 

1 Приходи во месец април 2020 година 200.000 

  Вкупни приходи од 2019 година                                                     
(АОП201 + АОП223 + АОП244 од БУ за 2019) 

   

2 3.000.000 

3  Број на месеци во 2019    12 

4 Месечен просек на вкупни приходи во 2019 година (р.бр. 2÷3)   250.000 

5 
% на намалување   
(р.бр. 1 ‐ р.бр.4) ÷ р.бр.4 х 100   ‐20,00%  

 
Во  пример приходите во  месец  април  2020 година се      намалени  во однос на  просекот  од 2019 година  за  20
,00%  со  што  НЕ  Е  ИСПОЛНЕТ  овој  услов за добивање на државна поддршка. 
 

 
ЗА КОИ ВРАБОТЕНИ РАБОТОДАВАЧОТ НЕ МОЖЕ ДА КОРИСТИ ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА? 
 

РАБОТОДАВАЧ НЕ МОЖЕ ДА КОРИСТИ ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА: 

1 
За работникот  за  периодот  декември  2019 година, јануари 2020 година и февруари 2020година, 
остварил  нето  плата  повисока од 39.900 денари за секој месец одделно,   сразмерно на часовите на 
најавено  работно време 

2 
За работник за кој користи  субвенционирање  согласно  со  Уредбата  со  Законска  сила  за 
субвенционирање  на  износ  за  исплата  на  придонеси  од  задолжително  социјално  осигурување  за  
време  на  вонредна  состојба  објавена  во  Службен весник на РСМ, бр. 92 од 6.4.2020 

3 
За работник за кој користи ослободување од плаќање на  данокот на личен доход и придонеси од задол-
жително социјално осигурување, согласно со Законот за вработувањето и осигурување во  случај на 
невработеност (за мерките од  проектот  „Македонија  вработува).   

4 работодавач за работник со дополнителна работа, согласно членот 121 од Законот  за   работните односи 

 
 
Финансиска  поддршка  за  исплата  на  платите НЕ МОЖЕ ДА КОРИСТИ: 
 
1. Орган  на  државна  и  на  локална  власт  и  други  државни  органи  основани  согласно со  Уставот  на   
Р.С. Македонија  и  со  закон,   институција   која   врши   дејност   од  областа  на  образоваието,  науката,   
здравствотo,  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  Р.С.  Македонија,  општините,  градот  Скопје  и      
општините во градот Скопје, и  
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2. Приватна агенција за вработување за работник кој е отстапен кај работодавач од 
став (2)  алинеја 2 на овој член.  
 
ПРЕГЛЕД НА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ РАБОТОДАВАЧОТ И РАБОТНИКОТ ЗА ДА СЕ  ДОБИЕ ФИНАН
СИСКАТА ПОДДРШКА ЗА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА 
 

УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ   ИСПОЛНАТ НА НИВО НА РАБОТОДАВАЧ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ   ИСПОЛНАТ НА НИВО НА РАБОТНИК 

1. Да се намалени вкупните приходи за повеќе од 30% во 
месец април или мај 2020 година во однос на месечниот 
просек на вкупните приходи остварени во 2019 

1. Нето  платата  на  работникот  да  била  пониска  од  3
9.900  денари  во  месеците  декември  2019  година, јан
уари 2020 година и февруари 2020 година,  

2. Да не исплатува дивиденда на сопствениците, награда за 
деловна успешност ( учество во добивка, бонус) или друг вид 
на годишна награда на вработените и органите на 
управување и надзор од денот на влегување во сила на 
Уредбата (07.04.2020) до денот на исплата на плата за месец 
мај 2020. 

2. Да  не  се  користи  субвенционирање  согласно  со Ур
едбата со Законска сила за субвенционирање на износ з
а исплата на придонеси од задолжително  социјално  ос
игурување  за  време  на  вонредна  состојба објавена  во
  Службен  весник  на РСМ, бр. 92 од 6.4.2020 година  

3. Во месеците април и мај 2020 година највисоките нето 
плати на 10% од вкупниот број на вработените кај 
работодавачот да не надминува износ од 120.000 денари 
месечно по вработен. 

3.  Да  не  се  користи  ослободување  од   
плаќање  на  данокот  на  личен  доход  и  придонеси  о
д  задолжително социјално осигурување,  согласно со  З
аконот за вработувањето и осигурување во случај  на  не
вработеност (за  мерките  од  проектот  „Македонија вра
ботува“)   

 4. Работодавачот кој користел финансиска поддршка за 
исплата на плати има обврска да го задржи истиот број на 
вработени што го имал за месецот април и мај за кој побарал 
финансиска поддршка за исплата на платите заклучно со 
месец јули 2020 година, намален за бројот на вработени 
заради пензионирање или смрт на работник. Бројот на 
вработени што работодавачот корисник на финансиска 
поддршка треба да го задржи ги вклучува вработените на 
неопределено време, вработените на определено време и 
вработените со работно време пократко од полното работно 
време  

4.  Работникот  да  не  е  на  дополнителна         работа  к
ај втор работодавач (член 121 од ЗРО)  

5. Работодавачите да не се орган на државна и на локална вла
ст и други државни органи основани  согласно со Уставот на Ре
публика      Северна Македонија и со закон,  институција која в
рши  дејност  од  областа  на  образованието,  науката,  здравс
твото,  културата,  трудот,  социјалната заштита и  заштитата  н
а детето,  спортот, како и  во  други  дејности  од  јавен  интере
с  утврден  со закон, а   
организирани како агенции, фондови,  јавни  установи,  јавни
  претпријатија и 
трговски друштва ОСНОВАНИ ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА,  општините,  градот     Скопје  и  општините  во г
радот Скопје  

  

6.  Работодавачот  да  не  е  приватна  агенција  за  вработува
ње за работник кој е отстапен кај   работодавач наведен во точ
ката 5 погоре  
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КАКО ЌЕ СЕ ОБЕЗБЕДУВА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА? 
 

ПОСТАПКА рокови 

1 Работодавачот поднесува барање на образец БФП-ИП 
најдоцна до 5-ти во 
месецот за предходниот 
месец 

2 УЈП ја потврдува комплетноста на Барањето 
во рок од 3 дена од 
доставата на Барањето 

3 Работодавачот поднесува МПИН образец за плата соодветно пополнет 
најдоцна до 10-ти во 
месецот за предходниот 
месец 

4 
УЈП го информира Работодавачот за вкупниот износ на финансиската  
поддршка      што  ќе  биде  исплатена  за  соодветниот месец 

нема рок 

5 
УЈП ја известува Владата на РСМ за работодавачите  кои  ги  исполниле  
условите за финансиска поддршка за исплата на  платите 

нема рок 

6 
Износот на финансиска поддршка се исплатува на сметка на Работодавачот 
кој ги исполнил условите 

најдоцна до 13-ти во 
месецот за предходниот 
месец 

 
 

 

КОГА РАБОТОДАВАЧОТ ЌЕ БИДЕ ДОЛЖЕН ДА ГИ ВРАТИ ПАРИТЕ ДОБИЕНИ ПРЕКУ ФИНАНСИСКА 
ПОДДРШКА И ДАЛИ ТРЕБА ДЕ ГИ ВРАТИ? 
 

 
Враќањето на парите од страна на работодавачот  за  добиената  финансиска  поддршка зависи од следното: 

1.  од  остварениот  финансиски  резултат  на  работодавачот во 2020 година, и 
2.  заради  неисполнување  на  условите  пропишани со Уредбата што е констатирано  со  контрола  
ОД УЈП И ТРУДОВА ИНСПЕКЦИЈА 

 
 

Работодавачот кој го искористил правото на финансиска поддршка за исплата на плати, има обврска примените 
финансиски средства да ги врати во Буџетот на Република Северна Македонија, но најмногу до износот од 50% 
од остварениот финансиски резултат за 2020 година зголемен за износот на оданочивите расходи и помалку 
искажаните приходи во Даночниот биланс за обврзниците на данокот на добивка; 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. 
 
Враќањето на износот од ставот 1 на овој член ќе се изврши на три месечни рати, без камата, во месеците април, 

мај и јуни 2021 година. 
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ВРАЌАЊЕ НА ПАРИТЕ ВО ЗАВИСНОСТ ОД ОСТВАРЕНИОТ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ВО 2020 ГОДИНА 
 
Работодавачот кој го искористил правото на финансиска поддршка за исплата на плати, има обврска примените 
финансиски средства да ги врати во Буџетот на Република Северна Македонија но според следните правила:  

 
ОБВРЗНИЦИТЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА  најмногу до износот од 50% од остварениот финансиски резултат за 
2020 година зголемен за износот на оданочивите расходи и помалку искажаните приходи во Даночниот биланс 
за обврзниците на данокот на добивка 
 

Обврска за враќање на 
средствата од правни 
лица обврзници на данок 
на добивка (ДБ) 

          
  

Даночна основа 
од образецот ДБ 
за 2020 година 

    

=  Х  50% 

      

 
 

ОБВРЗНИЦИТЕ  НА  ГОДИШЕН  ДАНОК  НА  ВКУПЕН ПРИХОД, најмногу до износот од  50%  од  финансискиот резу
лтат пред оданочување  искажан  во  Билансот  на  успех  за  2020 година 
 

Обврска за враќање на 
средствата од правни 
лица обврзници на данок 
на вкупен приход (ДБ-ВП) 

          

  
Добивка пред 
оданочување од 
Биланс на успех 

    

= х  50% 

      

 
 

Напомена:   
До  даночниот обврзник на данок на добивка  има ДАНОЧНА ЗАГУБА   
(на пример имаат минусен предзнак пред полето на даночна основа)  во  ДБ  за  2020  година тогаш нема обврска
за враќање на парите  од добиената финансиска поддршка.   

 
Важно:  
Враќањето на  парите  од добиената  финансиска  поддршка  ќе  се  изврши  на три месечни  рати,  без  камата  во  
месеците април, мај и јуни 2021 година.  
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СИМУЛАЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА КОРИСТИ ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА 4 СВОИ 
ВРАБОТЕНИ ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ И МАЈ 2020-ТА. 
 
Организацијата има остварено вкупни приходи од 1.800.000 во 2019-та година. Во 2020-та година се 
претпоставува дека ќе има пад на приходите само во месеците Април и Мај за 50%. 
 
  

 Приходи 

 г-2019 г-2020 

1 150.000 150.000 

2 150.000 150.000 

3 150.000 150.000 

4 150.000 75.000 

5 150.000 75.000 

6 150.000 150.000 

7 150.000 150.000 

8 150.000 150.000 

9 150.000 150.000 

10 150.000 150.000 

11 150.000 150.000 

12 150.000 150.000 

ВК 1.800.000 1.650.000 

   
 

Р.бр. Опис Износ 

1 Приходи во месец април 2020 година 75.000 

2 Вкупни приходи од 2019 година   (АОП201 + АОП223 + АОП244 од БУ за 2019) 1.800.000 

3  Број на месеци во 2019  12 

4 Месечен просек на вкупни приходи во 2019 година (р.бр. 2÷3) 150.000 

5 
% на намалување   
(р.бр. 1 ‐ р.бр.4) ÷ р.бр.4 х 100 -50 

 
 

Р.бр. Опис Износ 

1 Приходи во месец мај 2020 година 75.000 

2 Вкупни приходи од 2019 година   (АОП201 + АОП223 + АОП244 од БУ за 2019) 1.800.000 

3  Број на месеци во 2019  12 

4  Месечен просек на вкупни приходи во 2019 година (р.бр. 2÷3) 150.000 

5 
% на намалување   
(р.бр. 1 ‐ р.бр.4) ÷ р.бр.4 х 100 -50 
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 Користена мерка за 4 вработени во износ од 14.500 

 Месец 
Број на 
вработен 

Финански 
поддршка Вк.месечно 

 Април 4 14.500 58.000 

 Мај 4 14.500 58.000 

 Вкупно користена финансиска 
поддршка 

116.000 

  
 
Дали здравствената организација ќе ги врати средствата зависи од остварената добивка за 2020-та. Во табелата 
подолу  е симулација на три варијани:   
 

 Завршна сметка г-2020 Вар1 Вар1 Вар3 

 Вкупни приходи 1.650.000 1.650.000 1.650.000 

  Вкупни расходи 1.200.000 1.500.000 1.700.000 

 Добивка  450.000 150.000 -50.000 

 50% од добивката 225.000 75.000 -25.000 

 Фин.Поддршка 116.000 116.000 116.000 

 За враќање 116.000 75.000 0 
 
 
Варијанта 1: здравствената организација има обвска да ја врати финансиската поддршка во целост.  
Варијанта 2: здравствената организација има обвска да ја врати финансиската поддршка во износ од 75.000 ден..  
Варијанта 1: здравствената организација нема има обвска да ја врати финансиската поддршка.  
 
 
ПРИМЕРИ ВО КОИ СЛУЧАИ ЗДРАВСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМААТ/НЕМААТ ОБВРСКА ДА ЈА ВРАТАТ  
ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА 
 
Пример1: 
Обврска за враќање на парите од страна на обврзник на данок на добивка (ДБ за 2020) Здравствената 
организација ХХХ користела финансиска поддршка за 10 вработени  за  месец  април  и  мај  2020  година,   
има добиено средства од 290.000 денари (2  месеци х 10 вработени х 14.500).  

 
Во  даночниот  биланс  за  2020  година  здравствената организацијаима  искажано  даночна  основа  (АОП 40)  
во износ од 1.000.000 денари.  
 
 Дали постои обврска за враќање на парите ?  
 

Р.бр. Опис Износ 

1 Финансиски резултат во Биланс  на успех (АОП 01 од ДБ за 2020  година)  850.000 

2 
Непризнаени расходи и помалку  искажани приходи за даночни  цели (збир од АОП 
03 до АОП 39)  (АОП 02 од ДБ за 2020 година) 150.000 

3 Даночна основа (АОП 40 од ДБ за  2020 година)  1.000.000 

4 Р.бр. 3 х 50%  500.000 

5 Добиена финансиска поддршка  за месеците април и мај 2020 година  290.000 

6 Обврска за враќање (помалиот  износ од р.бр. 4 или р.бр 5) 290.000 

7 Месечна рата во април, мај и јуни 2021 (р.бр. 6 / 3) 96.667 
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Во  пример  организацијата  ќе  го  врати  целиот  износ наискористена  финансиска  поддршка  од  290.000 ден. 
и (за април и мај 2020), поради тоа што горниот праг (50% од даночната  основа  на  АОП  40  во  ДБ  за  2020  годи
на)  е  повисок (500.000). 
Враќањето на средствата  се  врши  во  три  еднакви месечни  рати,  без  камата,во износ од 96.667 денари во мес
еците април, мај и јуни 2021 година.   

 
Пример2: Обврска за враќање на парите  од страна на обврзник на данок на добивка (ДБ за 2020)   
Здравствената организација ХХХ за  своите  30  вработени  само  за  месец  април  2020  година   
има  добиено  средства  од  435.000  денари  (1  месец  х  30  вработени  х  14.500).  
Во  даночниот  биланс  за  2020  година  друштвото  има  искажано  негативна  даночна на основа (АОП 40)  
во износ од ‐ 400.000 денари.   
 
Дали постои обврска за враќање на парите ?   
 

Р.бр. Опис Износ 

1 Финансиски резултат во Биланс  на успех (АОП 01 од ДБ за 2020  година)  -550.000 

2 
Непризнаени расходи и помалку  искажани приходи за даночни  цели  
(збир од АОП 03 до АОП 39)  (АОП 02 од ДБ за 2020 година) 

150.000 

3 Даночна основа (АОП 40 од ДБ за  2020 година)  -400.000 

4 Р.бр. 3 х 50%  -200.000 

5 Добиена финансиска поддршка  за месеците април и мај 2020 година  435.000 

6 Обврска за враќање (помалиот  износ од р.бр. 4 или р.бр 5) 0 

7 Месечна рата во април, мај и ју‐ ни 2021 (р.бр. 6 / 3) 0 

 
Во  пример  организацијата 
нема  обврска  да  ги  врати  средствата  од добиената поддршка бидејќи  има  искажано  загуба  во  Билансот  на  
успех  во  износ     од  550.000  денари  која  и  покрај  непризнаените  расходи  од  150.000  денари 
сепак  се  јавува  негативна   даночна  основа  од 400.000 денари.   
 

 
Пример3: Обврска за враќање на парите  од државна поддршка од страна на правно лице обврзник на  данок 
на вкупен приход (ДБ ‐  ВП за 2020)   
 
Здравствената организација ХХХХ, за  своите  5  вработени  во  месец  април  и  мај  2020  година  
има  добиено средства од 145.000 денари (2 месеци х 5 вработени х 14.500).  
Во  Билансот  на  успех  на  АОП  250  организацијата има искажано добивка пред оданочување во износ од 120.00
0 денари.  
  
Дали постои обврска за враќање на парите ?   
 

Р.бр. Опис Износ 

1 Добивка пред оданочување (АОП  250 од БУ)  120.000 

2  Р.бр. 1 х 50%  60.000 

3 Добиена финансиска поддршка  за месеците април и мај 2020 година 145.000 

4 Обврска за враќање (помалиот  износ од р.бр. 2 или р.бр 3)  60.000 

5 Месечна рата во април, мај и јуни 2021 (р.бр. 6 / 3)  20.000 
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Имајќи во предвид  дека организацијата е бврзник на данок на  вкупен приход  и  за  2020  година 
составува  образец ДБ-ВП за утврдување на обврската за враќање на парите од државната поддршка се  
анализира добивката пред оданочување  искажана  на  АОП  250  од  Билансот  на успех за 2020 година. 
 
Според  податоците  од  примерот  организацијата   делумно ќе  го врати износот на искористена  
финансиска поддршка, односно ќе врати само 60.000  денари,  поради  тоа  што  горниот  праг   
(50%  од добивката пред оданочување за 2020 година) е  помал (60.000 денари)  од искористената  финансиска   
помош  за  април  и  мај  (145.000). Враќањето на   средствата се врши  во  три  еднакви  месечни  рати,   
без  камата, во износ од 20.000 денари во месеците април, мај и јуни 2021 год.  

 

 
ВРАЌАЊЕ НА ПАРИТЕ ЗАРАДИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПРОПИШАНИ СО УРЕДБАТА ШТО Е 
КОНСТАТИРАНО СО КОНТРОЛА ОД УЈП И ТРУДОВА ИНСПЕКЦИЈА 
 
Работодавачот  кој  користел  финансиска  поддршка  за  исплата  на  плати  има  обврска  да ги врати добиените 
финансиски средства  ВО ЦЕЛОСТ, заедно со камата за јавни давачки, до-
колку по извршена контрола од страна  на  Управата  за  јавни  приходи  и/или  Држав‐ 
ниот инспекторат  за  труд  се утврди дека работодавачот не ги исполнил условите од членот 3 став (4), членот 4 и 
ставот 2 на оваа Владина Уредба (не биле исполнети условите на  ниво на работодавач и на ниво на работник  а  
сепак  била  побарана  и  користена  финан‐ сиска поддршка за вработените).  

 
Согласно член 8 од Уредбата доколку работодавачот  не  ги  исполни  обврските  од  член 6 став 2 (ЗАДРЖУВАЊ
Е НА ИСТИОТ БРОЈ НА  ВРАБОТЕНИ ДО ЈУЛИ 2020), ќе се применуваат  
 одредбите од КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК.    

 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ БФП‐ИП 
 
Барањето за финансиска поддршка на работодавачот  од  приватниот  сектор  заради  исплата  на  плати  за  месе
ците  април  и  мај  2020  година  (Образец  БФПИП)  беше  објавено  како  прилог  на  Уредбата  објавена  во   
Службен  весник  на  РСМ  број  93/2020.   
Со  измената на Уредбата објавена во Службен  весник  број  97/2020  иако  беа  направени  промени во насока на
скратување на периодот  до  јули  наместо  до  септември  до  кога  корисниците на поддршка треба да ги задржа
т вработените и овозможување и на вработените  управители  и  сопственици  да  бидат корисници на финансиск
а поддршка од  14.500  денари  сепак  нов  Образец  не    беше  објавен. Во насока на ваше запознавање Во 
продолжение Ви го презентираме Упатството за пополнување на Образецот БФПИП и  истиот Ви го даваме  
во продолжение.   
 
Упатство за пополнување на   образецот БФП‐ИП 
 
Работодавачот‐барател на финансиска поддршка  барањето  на  образецот  БФП‐ИП  го 
поднесува до 5ти во месецот за претходниот  месец  (за  платата  за  месец  април  барањето  се поднесува најдоц
на до 5 мај 2020). Поднесувањето  на  барањето  се  врши  преку  систе‐ мот е‐Даноци  http://etax‐
ujp.gov.mk,  а  комплетноста на Барањето го потврдува Управа‐ 
та за јавни приходи, во рок од 3 дена од денот на доставувањето на барањето.   
 
ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛ  

  Единствен даночен број (ЕДБ) ‐ се впишува  Единствениот даночен број на барателот.  

  Скратен назив и адреса на вистинско се‐ 
диште  за  контакт  ‐  се  впишува  скратен  назив  и адреса  на вистинско  седиште  за  контакт.  

  Контакт ‐ се впишува е‐пошта и телефон.  
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A. СВОЈСТВО НА БАРАТЕЛОТ    

 
Се означува соодветно поле согласно формата  преку  која  ја  врши  својата  дејност.  До‐ 
колку  е  регистриран  како  трговско  друштво  одбира Работодавач ‐ правно лице, доколку  е  регистриран  како 
физичко  лице  кое  врши  само  дејност  одбира  Работодавач  ‐  само‐ вработено лице за своите вработени.  
 
Б. ПЕРИ0Д НА ЗАПИС ВО С00ДВЕТЕН РЕГИСТАР (ОСНОВАЊЕ)    
 
Се  означува  периодот  во  кој  е  извршен  упис на дејноста во соодветен регистар:   
а)  до февруари 2019 година   
б) во  период  од  месец  март  2019  година  заклучно со месец февруари 2020 година  
 
B. МЕСЕЦ ЗА КОЈ СЕ БАРА СУБВЕНЦИЈА    

 
Се одбира само еден од понудените месеци за кој бара субвенција за кој ги исполнува условите 
 
Г.  ИЗЈАВА ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ  ПОД КОИ СЕ ДОЗВОЛУВА ФИНАНСИСКА‐ ТА ПОДДРШКА:  
Барателот  Работодавач  ги  означува  полињата а) и/или б), и/или в), г), д), ѓ), е), ж), з) и ѕ)   Барателот   
Самовработено  лице  ги  означува  полињата  а)  и/или  б),  и/или  в),  д).  ѓ),  е), ж), з) и ѕ)  
 
ПОДАТОЦИ  ЗА  СОСТАВУВАЧОТ  И  ПОД‐ НОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО   
Се пополнуваат податоците за составува‐ чот и подносителот на барањето.  
 


