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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија―. 

 
Бр. 44-12614/1-20   Претседател на Владата 

16 јануари 2021 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
177. 

Врз основа на член 8 став (2) од Законот за ревизија 
(„Службен весник на Република Македонија― 
бр.158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15, 
23/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македо-
нија, на седницата, одржана на 16 јануари 2021 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИС-

КИОТ ПЛАН НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансис-

киот план на Советот за унапредување и надзор на ре-
визијата на Република Северна Македонија за 2021 го-
дина бр.01-231/2 од 23.12.2020 година, усвоен од Сове-
тот за унапредување и надзор на ревизијата на Репуб-
лика Северна Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија―. 

 
Бр. 44-12620/1-20   Претседател на Владата 

16 јануари 2021 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
178. 

Врз основа на член 8 став (2) од Законот за ревизија 
(„Службен весник на Република Македонија― 
бр.158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15, 
23/16 и 83/18) Владата на Република Северна Македо-
нија, на седницата, одржана на 16 јануари 2021 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ ЗА УНАП-

РЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБ-

ЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работата на Советот за унапредување и 
надзор на ревизијата на Република Северна Македони-
ја за 2021 година, со бр.01-223/1 од 23.12.2020 година, 
усвоена од Советот за унапредување и надзор на реви-
зијата на Република Северна Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија―. 

 
Бр. 44-12621/1-20   Претседател на Владата 

16 јануари 2021 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
179. 

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија― бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Север-
на Македонија― бр. 98/19), Владата на Република Се-
верна Македонија, на седницата, одржана на 16 јануари 
2021 година, донесе  

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОН-

КУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ  

И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2021 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа програма се уредува намената на средства-
та за поддршка на претприемништвото, конкурентнос-
та и иновативноста на малите и средните  препријатија 
(во понатамошниот текст: МСП) во вкупен износ од 
20.800.000,00 (дваесет милиони и осумстотини илјади) 
денари, обезбедени од Буџетот на Република Северна 
Македонија за 2021 година, раздел 10001, програма 4, 
потпрограма 40 – Агенција за поддршка на претприем-
ништвото на Република Северна Македонија (во пона-
тамошниот текст: АППРСМ), ставки 425 и 464.  

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа програма ќе се корис-
тат за  следните намени: 

 
1. Поддршка за самовработување (претприем-

ништво) 
Изработка на 1339 оддржливи бизнис планови со 

советодавна поддршка од советници регистрирани во 
Каталогот на советници при АППРСМ, со цел под-
дршка за невработените да започнат сопствен бизнис. 
Поддршката се реализира согласно Оперативниот план 
2021 година на Министерството за труд и социјална 
политика (МТСП), а преку Ваучерскиот систем на со-
ветување на АППРСМ. Реализацијата на оваа актив-
ност ќе се одвива преку организациите за деловна под-
дршка. Програмската активност ќе се реализира од 
ставките 425 и 464. 

Постапката за доделување на средства од оваа став-
ка ќе се изврши согласно Прирачникот за процедури на 
Ваучерскиот систем на советување и преку објавување 
на јавни повици за избор на организации за деловна 
поддршка на претприемништвото, објавени на веб 
страната на АППРСМ – www.apprm.gov.mk и 
www.konkurentnost.mk и/или во печатените медиуми, 
како и повик до потенцијалните претприемачи за апли-
цирање на оваа програмска активност.  

При поддршката на невработените лица, особено 
внимание ќе се обрне на зголемено учество на жените 
во оваа програмска активност при што најмалку 
1.500.000,00 денари од предвидените ќе се наменат за 
поддршка на жени претприемачи. 15.000.000,00 денари 

 
2. Ваучерски систем на советување 

Имплементација на ваучерски систем за советување 
за советодавни услуги кај 40 клиенти со цел давање 
поддршка на зајакнувањето на конкурентноста на по-
стоечките мали и средни претпријатија и основање на 
нови претпријатија, ширење на ваучерскиот систем за 
советување како инструмент за подобрување на рабо-
тењето на секторот на МСП и оддржување на веб стра-
ната за консултанти. 

Реализацијата на оваа активност ќе се одвива преку 
организациите за деловна поддршка. 

Постапката за доделување на средства од оваа став-
ка ќе се изврши согласно Прирачникот за процедури на 
Ваучерскиот систем на советување и преку објавување 
на јавни повици за избор на организации за деловна 
поддршка на претприемништвото, објавени на веб 
страната на АППРСМ – www.apprm.gov.mk и 
www.konkurentnost.mk и/или во печатените медиуми, 
како и повик до потенцијалните претприемачи и актив-
ните мали и средни претпријатија за аплицирање на 
оваа програмска активност.  

При поддршката на потенцијалните претприемачи 
и активните мали и средни претпријатија, особено вни-
мание ќе се обрне на зголемено учество на жените во 
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оваа програмска активност, при што најмалку 
150.000,00 денари од предвидените ќе се наменат за 
поддршка на жени претприемачи.   1.500.000,00 денари 

 
3. Воспоставување на систем на стандардизира-

ни менторски услуги 

Во рамките на регионалниот проект ―Воспоставува-
ње и промоција на стандардизирани менторски услуги 
за мали и средни претпријатија во Западен Балкан― фа-
за 2, поддржан од Јапонската агенција за меѓународна 
соработка (JICA), во текот на 2021 година ќе бидат 
обучени дополнителни нови ментори, кои заедно со ве-
ќе обучените ментори, ќе извршат менторирање на ак-
тивни мали и средни претпријатија, во согласност со 
Методологијата за стандардизирани менторски услуги 
наменети за МСП. Методологијата е дел од проектот и 
е утврдена од страна на Јапонската агенција за меѓуна-
родна соработка (ЈICА) и се објавува сукцесивно во 
согласност со динамиката на активностите на проектот 
на веб страната на АППРСМ – www.apprm.gov.mk. 

Постапката за доделување на средства од оваа став-
ка ќе се изврши преку објавување на јавни повици за 
избор на организации за деловна поддршка на претпри-
емништвото, објавени на веб страната на АППРСМ – 
www.apprm.gov.mk и www.konkurentnost.mk и/или во 
печатените медиуми, како и повик до ново- основаните 
МСП и МСП регистрирани повеќе од три години за ап-
лицирање на оваа програмска активност.  

При поддршката на активните мали и средни прет-
пријатија, особено внимание ќе се обрне на зголемено 
учество на жените во оваа програмска активност, при 
што најмалку 220.000,00 денари од предвидените ќе се 
наменат за поддршка на жени претприемачи. 

                                             2.200.000,00 денaри 
 
4. Kофинансирање на регионалниот проект 

„Алијанса на знаење во еко-иновативно претприем-

ништво за потик на конкурентноста на МСП“ 

Проектот ―Алијанса на знаење во еко-иновативно 
претприемништво за потик на конкурентноста на 
МСП―, во кој АППРСМ учествува како проектен пар-
тнер се реализира во рамките на Транснационалната 
програма за соработка ИНТЕРЕГ, ―Балканско – меди-
теранска програма 2014-2020―. Во текот на 2021 година 
ќе се реализираат завршните активности предвидени во 
рамките на проектот.                         50.000,00 денaри 

 
5. Инфо пулт - проект во соработка со регионал-

ните центри 

Поддршка на деловните центри во активностите 
поврзани со понатамошно функционирање на мрежа на 
центри и имплементација на програми за помош, ин-
формирање и советување на мали и средни претприја-
тија, со цел давање на информативна, промотивна, со-
ветодавна и логистичка поддршка на 400 МСП и по-
тенцијалните претприемачи кои сакаат да се самовра-
ботат, како и дистрибуција на релевантни и корисни 
информации за МСП и потенцијалните претприемачи. 

Постапката за доделување на средства од оваа став-
ка ќе се изврши преку објавување на јавен повик за из-
бор на организации за деловна поддршка на претпри-
емништвото објавен на веб страната на АППРСМ – 
www.apprm.gov.mk и www.konkurentnost.mk и/или во 
печатените медиуми.                          400.000,00 денари 

 
6. Претприемачко образование  
Реализирање на четири работилници за промоција 

на претприемништвото и подигање на свеста за прет-
приемништвото кај младите луѓе, (со вкупен опфат на 
100 учесници – ученици и студенти) како и развој на 
претприемачкиот дух и култура потребни за отворање 
на сопствен бизнис.                            200.000,00 денари 

7. Организирање на обуки за подготовка на биз-

нис план 

Организирање на осум обуки (со вкупен опфат од 
200 учесници - ученици и студенти) на различни теми 
за подготовка на бизнис план, наменети за студенти и 
ученици од средните училишта. При организирањето 
на обуките ќе се води сметка за регионалната застапе-
ност.                                     250.000,00 денари 

 
8. Организирање на обука за наставници/профе-

сори кои го предаваат предметот претприемништво 
и бизнис 

Организирање на четири еднодневни обуки за нај-
малку 100 професори од средните училишта и од фа-
култетите кои го предаваат предметот претприемниш-
тво и бизнис, со цел зголемување на нивните капаците-
ти за најновите претприемачки трендови,  проширува-
ње на нивните знаења и здобивање со нови вештини 
поврзани со претприемачкото учење.  

250.000,00 денари 
 
9. Организирање на обуки за локални консул-

танти 

Организирање на три обуки (со вкупен опфат од 75 
учесници – локални консултанти) за здобивање на до-
полнителни знаења и вештини со кои ќе им се помогне 
на претпријатијата во зајакнувањето на нивната конку-
рентност на домашниот и странскиот пазар, согласно 
досегашните анализи за потребите од обуки кај малите 
и средните претпријатија изработени во регионов и во 
Република Северна Македонија.        200.000,00 денари 

 
10. Организирање на обуки за зголемување на 

конкурентноста на малите и средните претприја-

тија 

Организирање на четири  обуки за малите и средни-
те претпријатија (со вкупен опфат од 100 учесници – 
мали и средни претпријатија), со цел подигање на кон-
курентноста, зголемување на инвестцииите за воведу-
вање на иновации и истражувачки активности, зајакну-
вање на интернационализацијата, како и зголемување 
на капацитетите на вработените.        200.000,00 денари 

 
11. Промоција на социјалното претприемништво 

Организирање на две обуки за мали и средни прет-
пријатија (со вкупен опфат на 40 учесници-мали и 
средни претпријатија) за моделите на социјални прет-
пријатија во Република Северна Македонија, со цел по-
дигање на свеста и промоција на концептот за социјал-
ното претприемништво кај малите и средните претпри-
јатија.                                    150.000,00 денари 

 
12. Поддршка за женско претприемништво 

Организирање на две обуки за жени претприемачи 
(со вкупен опфат на 40 учесници – жени претприе-
мачи) за веќе постоечки претпријатија раководени од 
страна на жени претприемачи и жени потенцијални 
претприемачи. Целта на овие обуки е да се обезбеди 
широка информираност на жените претприемачи за 
инструментите за финансиска поддршка на женско 
претприемништво, согласно Акцискиот план за импле-
ментација на Стратегијата за развој на женското прет-
приемништво во Република Македонија 2019-2023 го-
дина.                                       150.000,00 денари 

 
13. Kофинансирање на национален натпревар на 

средношколци на Џуниор Ачивмент Македонија 

Кофинансирање на национален натпревар на сред-
ношколци од земјава, кој ќе се одржи последна недела 
од месец мај 2021, во организација  на Џуниор Ачив-
мент Македонија, во рамките на ―Програмата за прет-
приемничко образование-ученичка компанија―, и цере-
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монија за прогласување на победници, со учество и 
поддршка на претставници од бизнис секторот, невла-
дини организации, донатори и АППРСМ. 

     50.000,00 денaри 
 
14. Подготовка на годишен извештај - Опсерва-

торија за МСП 

Подготовка на годишен извештај за состојбата кај 
малите и средните претпријатија и трендовите на овој 
сектор во 2020 година. Извештајот опфаќа споредба на 
бројот на малите и средните претпријатија, нивното 
учество во бруто домашниот производ, во извозот, итн.  

200.000,00 денaри 
 

Член  3 
Агенцијата за поддршка на претприемништво на 

Република Северна Македонија до 31 јануари 2022 го-
дина, да достави извештај до Владата на Република Се-
верна Македонија со финансиски показатели за реали-
зација на оваа програма, во кои ќе бидат опфатени по-
стигнатите резултати како и образложението за евенту-
ални отстапувања од планираните активности. 

 
Член  4 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ―Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија―. 

 
Бр. 40-40/1   Претседател на Владата 

16 јануари 2021 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
180. 

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Влада-
та на Република Македонија (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија‖ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16, 140/18 и ,,Службен весник на Република Север-
на Македонија‖ бр.98/19), Владата на Република Се-
верна Македонија, на седницата, одржана на 16 јануари 
2021 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРОМОЦИЈА НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕР-

ГИЈА И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИ-

КАСНОСТ ВО ДОМАЌИНСТВАТА ЗА 2021 ГОДИНА  

 
I 

Со оваа програма се утврдува начинот, условите, 
критериумите и постапката за распределба на средства 
од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 
година- потпрограма 32 – Развој на енергетиката,  став-
ка 464 – Разни трансфери, наменети за промоција на 
обновливи извори на енергија и поттикнување на енер-
гетска ефикасност во домаќинствата за 2021 година.  

 
II 

Средствата од дел I на оваа програма во вкупен из-
нос од 52.000.000, 00 денари ќе се користат за следните 
мерки: 

1. надоместување на дел од трошоците за купени и 
вградени сончеви термални колекторски системи во 
домаќинствата до 30 %, но не повеќе од 10.000 денари 
по домаќинство за 2021 година, во вкупен износ од 
6.000.000 денари;  

2. надоместување на дел од трошоците за купени и 
вградени сончеви термални колекторски системи во 
домаќинствата до 70 %, но не повеќе од 15.000 денари 
по домаќинство за 2021 година, во вкупен износ од 
2.000.000 денари за лица со ниски примања;   

3. надоместување на дел од трошоците за купени и 
вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во дома-
ќинствата до 50 %, но не повеќе од 20.000 денари по 
домаќинство за 2021 година, во вкупен износ од 
19.000.000 денари;  

4. надоместување на дел од трошоците за купени и 
вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во дома-
ќинствата до 70 %, но не повеќе од 25.000 денари по 
домаќинство за 2021 година, во вкупен износ од 
3.000.000 денари за категоријата на лица со ниски при-
мања; 

5. надоместување на дел од трошоците за купување 
и вградување на печки на пелети во домаќинствата до 
50 %, но не повеќе од 20.000 денари по домаќинство за 
2021 година, во вкупен износ од 11.000.000 денари;  

6. надоместување на дел од трошоците за купување 
печки на пелети во домаќинствата до 70 %, но не пове-
ќе од 25.000 денари по домаќинство за 2021 година, во 
вкупен износ од 3.000.000 денари за категоријата на 
лица со ниски примања;  

7. надоместување на дел од трошоците за купување 
и инсталирање на фотонапонски панели за производ-
ство на електрична енергија до 4 kW за сопствена пот-
рошувачка за домаќинствата, на градба на која има 
право на сопственост или користење, до 30%, но не по-
веќе од 62.000 денари по домаќинство за 2021 година, 
во вкупен износ од 8.000.000 денари. 

Средствата од Буџетот на Република Северна Маке-
донија наменети за Програмата, ги распоредува Ми-
нистерството за економија. 

 
III 

Корисници на оваа програма во категоријата на  ли-
ца со ниски примања се: 

а) лицата со ниски примања кои се вработени или 
едниот брачен другар да е вработен и нивните месечни 
примања во семејството да не го надминуваат нето 
приходот од 30.000,00 денари; 

б) лицата со ниски примања  кои се пензионери или 
едниот брачен другар да е пензионер и нивните месеч-
ни примања во семејството да не го надминуваат нето 
приходот од 20.000,00 денари; 

в) ранливи потрошувачи како што се дефинирани 
во Програмата за заштита на ранливи потрошувачи на 
енергија за 2021 година. 

  
IV 

Надоместокот на дел од средствата од дел II од оваа 
програма ќе го остварат лицата кои досега не користе-
ле средства од Буџетот на Република Северна Македо-
нија за наведните мерки во дел II од оваа програма.  

Барањето за искористување на правото на надомес-
ток на дел од трошоците се доставува на пополнет об-
разец за барање кој може да се подигне во архивата на 
Министерството за економија или да се обезбеди преку 
интернет страната на 

Министерството: www.economy.gov.mk. 
Со барањето за искористување на правото на надо-

месток на дел од трошоците се доставува и потребната 
документација со која се докажува и исполнетоста на 
условите за надоместување на дел од трошоците од дел 
II од оваа програма.  

Едно лице, односно едно домаќинство може да под-
несе само едно барање за добивање на надоместок за 
една од мерките наведни во дел II од оваа програма.  

Доделувањето на надоместокот ќе се врши во сог-
ласност со целите на политиката за рамномерен регио-
нален развој утврдени во Законот за рамномерен регио-
нален развој и со примена на принципот „прв дојден 
прв услужен’’ во рамките на секој плански регион. 


