
1. Дали средствата од оваа финансиска поддршка се повратни? Дали е некој вид на кредит и 

треба да се врати целиот износ и плус дополнителни 5% од износот кој ќе го добиеме од 

страна на Фондот? 

 

Средствата од инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за технолошки развој за 

забрзан економски раст се повратни во случај претпријатието да оствари оперативна добивка. 

Повратот на финансиската поддршка доделена од Фондот се врши по стапка од 7,5% од 

оперативната добивка на корисникот и тоа: 

- до остварување на поврат на 105% од износот исплатен од страна на Фондот, или 

- за период од 5 (пет) години по завршувањето на проектот  

(во зависност од тоа кој услов е прв остварен). 

 

Во случај оперативната добивка да е поголема и доколку стигнете пред период од 5 години да треба 

да вратите повеќе од 105% од добиениот износ, вашата обврска за поврат ќе заврши во моментот 

штом е вратен износ од 105% иако не е истечен период од 5 години. Доколку оперативната добивка 

е помала и за период од 5 години не вратите 105% од добиениот износ, во тој случај Вашата обврска 

за поврат ќе заврши после 5-тата година, иако не сте достигнале поврат од 105% од финансиската 

поддршка доделена од Фондот. 

Инаку, не станува збор за кредит бидејќи не е задолжување кое ги оптеретува билансите на 

компанијата и од друга страна повратот е во случај на успешност на компанијата, односно само при 

остварена оперативна добивка, која секако се надеваме дека ќе биде остварена по реализација на 

проектот. Воедно, обврската за поврат настанува по завршување на проектот а не со отпочнување 

на проектот. 

 

2. Што се подразбира под оперативна добивка на корисникот? 

Под оперативна добивка се подразбира остварената бруто добивка на претпријатието пред 

одземање на трошоци за камата, даноци и амортизација или таканаречена ЕБИТДА која се изведува 

од категориите во билансот на успех. 

 

3. Дали сопственичката структура треба да биде 51% македонска, дали е ова задолжителен 

критериум? 

Критериумите за подобност на апликант се наведени во член 7 во Правилникот за овој инструмент. 

Според наведените услови, сопственоста (домашна или странска) не е критериум за подобност. 

 

4. Дали има ограничување во однос на периодот на постоење на фирмата, односно дали 

имаат право на аплицирање компании кои се формирани минатата година? 

Во Правилникот на овој инструмент нема ограничување во однос на староста на претпријатието 

апликант односно може да аплицираат и новоосновани претпријатија. 

 

5. Дали овој јавен повик поддржува сектор земјоделие?  



 

Да, главниот услов кој треба да се исполни е апликантот да биде трговско друштво основано 

согласно Законот за трговски друштва и регистрирано во Централен регистар на Република Северна 

Македонија и да ги исполнува останатите критериуми за подобност на апликант од член 4 и член 7 

од Правилникот. 

 

 

6. Дали фирма која во моментов нема ниту еден вработен, може да аплицира на објавениот 

јавен повик? 

 

Според Правилникот на овој повик нема ограничување во поглед на минимум вработени, 

ограничување има само во максимум просечен број на вработени кој не може да надмине 250. 

 

7. Дали едно претпијатие може да аплицира со три различни проекти на овој јавен повик? 

Може да аплицира, меѓутоа обрнете внимание на член 4, став 5, каде што се вели “Доколку едно 

или повеќе физичко/и и/или правно/и лице во рамки на јавниот конкурс се јавуваат во сопственичка 

структура на повеќе од еден апликант и во случај таквите апликанти да бидат избрани за 

финансирање, вкупниот износ на финансиска поддршка на таквите апликанти заедно не може да ги 

надминат ограничувањата предвидени од ставот (1) од овој член, а кој важат за еден апликант” 

односно: 

- за претпријатија и ПЗУ чиј просечен број на вработени е до 10 (десет) вработени и чиј 

годишен приход во последните две години е помал од 50.000,00 (педесет илјади) евра, 

финансирање до 70% од вкупниот буџет на проект, но не повеќе од 2.500.000,00 (два 

милиони и петстотини илјади) денари, 

- за претпријатија и ПЗУ чиј просечен број на вработени е од 10 до 50 вработени и чиј годишен 

приход во последните две години е поголем од 50.000,00 (педесет илјади) евра, а помал од 

2.000.000,00 (два милиони) евра, финансирање до 70% од вкупниот буџет на проект, но не 

повеќе од 5.000.000,00 (пет милиони) денари, 

- за претпријатија и ПЗУ чиј просечен број на вработени е од 50 до 250 и чиј годишен приход 

во последните две години е поголем од 2.000.000,00 (два милиони) евра, а помал од 

10.000.000,00 (десет милиони) евра, финансирање до 60% од вкупниот буџет на проект, но 

не повеќе од 10.000.000,00 (десет милиони) денари. 

 

 

8. За кои две години се утврдуваат годишните приходи за апликантите? 

 

Износот на остварените годишни приходи и просечниот број на вработени, за овој повик се утврдува 

согласно финансиските извештаи за 2018 и 2019 год. како што е наведено и во текстот на јавниот повик. 

 

 

9. Дали инвестиции во градежни активности, изградба на комерцијален објект за деловни 

активности би се сметал за релевантен трошок, директно поврзан со активностите на проектот?  

 

Инвестиции во градежни активности не е неподобен трошок, но доколку е директно поврзан со проектот 

и има значително влијание врз забрзаниот раст на компанијата, може да се вклучи во буџетот на 

проектот со детално објаснување на истиот. 

 



10. Во член 7, став 1, точка 2 од Правилникот пишува: 2) да не е поврзан (согласно Законот за 

трговските друштва) со друго претпријатие и/или ПЗУ чии годишни приходи надминуваат 

10.000.000,00 евра и просечен број на вработени да не надминува 250 во претходните две 

фискални години, согласно член 10 став 1 точка 5 од Правилникот и одредбите од Јавниот 

конкурс, освен во случај на поврзаност со високообразовна, односно научно истражувачка 

установа. 

Ве молиме за појаснување што значи последната реченица „освен во случај на поврзаност 

со високообразовна, односно научно истражувачка установа? 

Член 7, став 1, точка 2 од правилникот “да не е поврзан (согласно Законот за трговските друштва) 

со друго претпријатие и/или ПЗУ чии годишни приходи надминуваат 10.000.000,00 евра и просечен 

број на вработени да не надминува 250 во претходните две фискални години, согласно член 10 став 

1 точка 5 од Правилникот и одредбите од Јавниот конкурс, освен во случај на поврзаност со 

високообразовна, односно научно истражувачка установа”, значи дека апликантот не треба да биде 

поврзан со друго претпријатие и/или ПЗУ чии годишни приходи надминуваат 10.000.000,00 евра и 

просечен број на вработени да не надминува 250 во претходните две фискални години. Доколку 

апликантот е поврзан со високообразовна, односно научно истражувачка установа, во тој случај 

високообразовната, односно научно истражувачката установа може да има годишни приходи 

поголеми од 10.000.000,00 евра и просечен број на вработени повеќе од 250, но апликанотот мора 

да ги исполнува условите од член 4 став 1.  

 

11. Во Правилникот за инструментот, во делот на неподобни трошоци, пишува дека ДДВ-то е 

неприфатлив трошок. Дали тоа значи дека сумите во буџетот се пишуваат без вклучен ДДВ 

или со вклучен ДДВ? 

ДДВ е неподобен трошок и износите во буџетот треба да се без вклучен ДДВ. 

 

12. Дали проектот треба да се регистрира во СЕП и УЈП? 

Проектот нема правен статус и не се регистрира ниту во СЕП ниту во УЈП.  

 

13. Дали за предвидените трошоци за набавка во рамките на проектот, во фазата на 

аплицирање треба да се достават понуди за набавка од добавувачи? 

Во фаза на апликација немате обврска да ги доставите понудите.  

Во случај проектот да е одобрен за финансирање, по потпишување на договорот а пред 

реализирање на набавката, за било која набавка предвидена во буџетот на проектот која надминува 

износ од 10.000,00 евра, потребно е до Фондот да доставите минимум три понуди и кратка 

информација за направениот избор на добавувач.  

 

 



14. Дали како апликант може да се јави субјект кој фискалната година (2019 год.) остварило 

загуба во работењето поради инвестиција во таа фискална година. 

 

Доколку компанијата е постара од три години во моментот на аплицирање, тогаш, согласно условите 

за подобност (член 7 од Правилникот за инструментот) не треба да има генерирана загуба во 

последните две фискални години (во случајов 2018 и 2019 година) согласно официјалните биланси 

на успех за тие години. Соодветно на тоа, доколку претпријатието апликант е до 3 години постоење 

до моментот на аплицирање, за тие претпријатија нема услов да немаат остварена загуба. 

 

15. Што доколку после некое време фирмата е во потешкотии и нема услови да ги враќа 

финансиските средства? 

Доколку фирмата не остварува оперативна добивка во период од пет години по завршување на 

проектот, за годините за кои нема остварено оперативна добивка корисникот нема да има обврска 

да направи поврат на финансиските средства.  

 

16. Што доколку фирмата отиде во стечај во меѓувреме? 

Во случај да е поднесен предлог за поведување на стечајна постапка против корисникот, корисникот 

писмено го известува Фондот во рок од 10 (десет) дена од дознавањето за таквиот предлог. 

Информации за постапување во вакви случеви може да најдете во Правилникот за инструментот. 

 

 

17. Ние сме фирма која има за цел набавка на опрема, сервери и слично. Меѓутоа временски 

кога треба да ја реализираме набавката, дали пред одобрување на проектот па потоа Фондот 

да ни додели средства зависно од критериумите, или треба прво да се аплицира, да се одбри 

проектот па потоа да се набави опремата? 

Согласно условите од Правилникот, секоја активност и набавка поврзана со проектот, треба да биде 

превземена после одобрување на проектот, односно после потпишувањето на договорот со Фондот. 

Согласно член 8 од Правилникот став 2 „само трошоците направени за време на проектот и во 

согласност со одобрениот буџет на проектот и реализирани до крајот на проектот се подобни за 

финансирање“. 

 

18. Дали има минимален износ на средства што можеме да ги побараме? 

Нема ограничување во поглед на минимална сума за која би аплицирале. 

 

19. Наведено е дека средствата треба рамномерно да се трошат во текот на кварталите, но 

бидејќи нашето претпријатие би набавувало опрема, која што реално би се набавила и 

имплементирала во првиот квартал и потоа не би имале никакви трошоци, дали тоа се смета 

за прифатливо? 



Доколку проектот трае повеќе од еден квартал согласно член 8 од Правилникот став 3, износот на 

секој одделен квартал не треба да се разликува од останатите за повеќе од 30%.  

Доколку проектот се реализира во еден квартал, тогаш нема вакво ограничување. 

 

20. Што поточно се смета за кратка биографија, кои сегменти се најважни за да бидат 

опфатени? 

Биографија или CV (curriculum vitae) e образец на документ кој ги прикажува квалификациите, 

искуството и вештините на членовите на проектниот тим за секој член одделно. 

21. Кој почетен датум е оптимален за почеток на реализација на проектот, бидејќи треба да се 

испланира набавка на опрема која е основна за дигитализација на работењето? 

При потпишување на договорот за доделување на средства за почеток на реализација на проектот, 

апликантот сам го определува датумот за почеток на проект. Притоа, имајте на ум дека рокот за 

аплицрање е до 6-ти Април 2021 година, по што следува процес на евалуација. При определување 

на рокот за почеток на проектот (при правење на планот за проектни активности) препорака е 

активностите да не се пишуваат во планот на активности со конткретни датуми туку на пример: прв 

квартал, прв месец и слично. 

 

22. Дали може да се користи истата наменска сметка од претходниот повик за кој имаме добиено 

одлука за финансирање? 

 

Истата сметка може да се користи само доколку претходниот проект ви е завршен и сметката има 

салдо нула.  

 

 

23. Дали постои ограничување во однос на земјата на потекло при набавка на опрема 

потребна за развој на нов производ? 

 

Не постои ограничување во однос на земјата при набавка на опрема. 

 

24. Дали може да аплицира конзорциум составен од две микро компаниии? 

За овој инструмент не се предвидени конзорциуми/партнерства. Меѓутоа, апликантот може да 

склучи договор за соработка (поддоговор за услуги) за истражување и развој со установи кои вршат 

високообразовна и/или научноистражувачка дејност од земјата и од странство или со друго 

претпријатие и/или ПЗУ. 


