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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз  основа  на  член  75  ставови 1, 2  и  3  од  Уставот  на  Република  Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Се  прогласува  Законот  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  технолошки
индустриски развојни зони,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 август
2008 година.

Бр. 07-3353/1
1 август 2008 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Член 1
Во Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република

Македонија” број 14/2007), во членот 1 на почетокот на членот се додава „(1)” и се додава нов
став (2), кој гласи:

„(2) Овој закон претставува шема на помош согласно со прописите за државна помош.”

Член 2
Во членот 2 зборовите: „на Република Македонија на надворешно трговскиот пазар,

зголемување на извозот” се бришат.

Член 3
Во членот 4 став (1) по точката 3 се додаваат три нови точки 4, 5 и 6, кои гласат:
“4. “Државна помош” е секоја помош доделена од давателот на државната помош, во

секој облик, со која се создаваат поволности за определени претпријатија, производство на
одредени стоки или давање на одредени услуги;

5. “Интензитет на помошта” е износ на помошта изразен во процент на оправдани
инвестициски трошоци или во процент на пресметаните трошоци за плати за сите работни
места создадени со инвестицискиот проект;

6.”Давател на државна помош”   е Владата на Република Македонија и органите на
државната управа;”.
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Во точката 4 која станува точка 7 втората реченица се брише и се додава нова точка 8, која
гласи:

“8. “Мало  претпријатие”  е  претпријатие  кое  има  помалку  од  50  вработени  и  има
годишен обрт кој не преминува 7 милиони евра во денарска противвредност или вкупен
биланс на состојба кој не преминува 5 милиони евра во денарска противвредност;”.

Во точката  5 која станува точка  9 се додава нова реченица која гласи:  „Основач на
технолошка индустриска развојна зона може да биде правно лице кое дејноста на основач ја
врши согласно со договорите за јавно приватно партнерство.”

По точката 9   се додаваат седум нови точки   10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, кои гласат:
“10. „Почетна инвестиција” е инвестиција во материјални и нематеријални средства во

врска со:
- воспоставување на ново претпријатие,
- надградба на постоечко претпријатие,
- диверзификација на производството на едно претпријатие    со нови, дополнителни

производи и
- фундаментална  промена  на  севкупниот  производствен  процес  на  постоечкото

претпријатие.
Инвестицијата за замена не се смета за почетна инвестиција;
11. „Материјални   средства”   се   средства   во   врска   со   земјиште,   згради   и

постројки/машинерија. Во случај на преземање на едно претпријатие, само трошоците за
купување на имот од трети страни треба да се земат предвид, доколку трансакцијата се
случи согласно со пазарните услови;

12. „Нематеријални средства” се средства вклучени со трансферот на технологија преку
преземање на правата на патент, лиценци, know-how, или непатентирано техничко знаење.

За малите и средни претпријатија, целосните трошоци за инвестиции во нематеријални
средства со трансфер на технологија преку преземање на правата на патент, лиценци,
know-how, или непатентирано техничко знаење може секогаш да се земат предвид. За
големите  претпријатија,  ваквите  трошоци  се  оправдани  само  до  граница  од  50%  од
вкупните оправдани инвестициски трошоци за проектот;

13. „Претпријатие со потешкотии” е претпријатие со растечки загуби, опаѓачки промет,
зголемени залихи, вишок на капацитет, пад на готовинските приливи, растечки долгови,
трошоци за растечки каматни стапки и опаѓачка, или нулта вредност на активата, во случај на
претпријатие каде што барем некои од членовите имаат неограничени обврски за долгот на
претпријатието,  каде  што  повеќе  од  половина  од  капиталот  е  исчезнат  од  сметките  на
претпријатието и повеќе од една четвртина на капиталот е загубен во претходните 12 месеца,
како и во сите случаи каде што се исполнети условите за отворање на стечајна постапка
според прописите за стечај. Во секој случај, претпријатие со потешкотии е квалификувано
само таму каде што, јасно, не може да закрепне преку нејзините ресурси или со фондови кои
ги добива од нејзините сопственици/акционери или од пазарни извори;

14.”Регионална помош” е помош која одговара на регионалните политички цели на
Република  Македонија,  поддржувајќи  почетна  инвестиција  или  создавање  на  работно
место кое е поврзано со инвестиција;

15. “ Создавање на работно место”   е нето зголемување на бројот на вработените кои
директно се вработени во претпријатие споредено со просекот во претходните 12 месеца.
Секое изгубено работно место во текот на тој период од 12 месеца мора да биде одземено од
бројот на работни места создадени во текот на истиот период.

Износот на помошта не смее да надмине одреден процент од трошоците за плата за
лицето кое е вработено, пресметан во период од две години. Процентот е еднаков на
интензитетот дозволен во законски регулирани услови и процедура за давање на помош за
вработување;
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16. “Средно претпријатие” е претпријатие кое има помалку од 250 вработени и има
годишен обрт кој не преминува 40 милиони евра во денарска противвредност, или вкупен
биланс на состојба кој не преминува 27 милиони евра во денарска противвредност и кои не
се во сопственост од  25% или повеќе од капиталот или гласачките права на едно
претпријатие, или здружени од повеќе претпријатија, кои спаѓаат надвор од дефиницијата за
мали и средни претпријатија;”.

Точките   6, 7 и 8.   стануваат точки 17, 18 и 19.
По точката 19 се додава нова точка 20, која гласи:
“20. “Трошоци  за  плата”  е  вкупната  сума  која  треба  да  ја  плати  примателот  на

државната помош во врска со односните вработувања, која се состои од бруто плата,
данок и задолжителни придонеси за социјално осигурување;”.

Точките   9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 стануваат точки 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27.

Член 4
По членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи:

“Член 4-а
(1) На корисниците во зоните се доделува државна помош во облик на регионална

помош според условите утврдени со овој закон. Регионална помош може да се додели за
почетно инвестирање во материјални и нематеријални средства (патенти, лиценци, knowhow
или непатентирано техничко знаење).

(2)  Регионална  помош,  во  смисла  на  овој  закон,  не  може  да  се  доделува  на
претпријатија со потешкотии.

(3)  Придонесот  на  примателот  на  помошта  треба  да  изнесува  најмалку 25%  од
оправданите  инвестициски  трошоци  и  притоа  тој  придонес  да  не  биде  производ  на
државна помош.

(4) Максималниот интензитет на регионалната помош изнесува најмногу до  50% од
оправданите инвестициски трошоци или од трошоците за плата за новоотворени работни
места за период од две години.

(5)  Максималниот  интензитет  на  регионалната  помош  за  мали  претпријатија  изнесува
најмногу до 70%, а за средни претпријатија најмногу до 60% од оправданите инвестициски
трошоци или од трошоците за плата за новоотворени работни места за период од две години.

(6) На претпријатијата во технолошките индустриски развојни зони, на кои им е доделена
државна помош, не може да им се додели друга регионална помош.

(7)  Во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош,
Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија склучува договор во кој е
определена државната помош која се доделува на корисникот на зоната, согласно со овој
закон.

(8) Давателите на државна помош се должни согласно со овој закон секоја година до 28
февруари да доставуваат на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
информации за доделената државна помош за изминатата година.

(9)  Дирекцијата  за  технолошки  индустриски  развојни  зони  води  евиденција  за
доделената државна помош и во име на давателот на државна помош доставува годишен
извештај до Комисијата за заштита на конкуренцијата еднаш годишно најдоцна до 31 март во
тековната за претходната година.”

Член 5
Членот 5   се менува и гласи:
“(1) Даночниот обврзник, корисник на зоната, подлежи на ослободувања и олеснувања од

плаќање на:
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1) данокот на добивка за период од десет години од започнувањето на вршењето на
дејност во зоната, под услови утврдени со овој закон и

2) персоналниот данок на доход   на примањата по основ на платите на вработените лица,
во висина од 50% за период од пет години, од започнувањето на вршење на дејност во зоната,
под услови утврдени со овој закон.

(2) Прометот на добра и услуги во технолошките индустриски развојни зони, освен
прометот наменет за крајна потрошувачка, не е предмет на оданочување со данок на
додадена вредност.

(3)    Од плаќање на данок на додадена вредност се ослободува увозот на добра во
технолошките  индустриски  развојни  зони,  под  услов  добрата  да  не  се  пуштени  во
слободен промет, односно не се наменети за крајна потрошувачка.”

Член 6
Во членот 6 став (1) зборовите: „Основачот и/или корисникот” се заменуваат со зборот

„Корисникот”.
Ставот (4) се менува и гласи:
„Корисникот  на  зоната  може  да користи  поволност за увоз  на опрема  согласно  со

членот 42 од овој закон.”

Член 7
По членот 6   се додава нов член 6-а, кој гласи:

“Помош за обука и усовршување

Член 6-а
(1) На корисникот на зоната кој обезбедува нови вработувања може да се додели помош за

оправданите трошоци за образование во форма на посебно или општо усовршување на
работниците:

1) посебно усовршување од ставот  (1) на овој член е предвидено за стекнување на
теоретско и практично знаење применливо за сегашните или идните работни места на
претпријатието коешто е корисник на државната помош и

2) општото усовршување од ставот  (1) на овој член е предвидено за стекнување на
теоретско и практично знаење применливо за сегашните или идните работни места на
претпријатието корисник на државната помош, но и за други претпријатија или во други
активности,   коишто   значително   ги   зголемуваат   можностите   за   вработување   на
работникот.

(2)  Помош  од  овој  член  може  да биде  доделена  во  износ  до  50%  од  оправданите
трошоци во случај на општото усовршување и во износ до 25% од оправданите трошоци во
случај на посебното усовршување.

(3) Интензитетот на помошта од ставот (2) на овој член може да биде зголемен за:
- 10%  од  оправданите  трошоци  со  цел  за  посебно  усовршување  и  за 20%  од

оправданите трошоци со цел за општо професионално усовршување кај мали и средни
претпријатија,

- 10% од оправданите трошоци на територијата на Република Македонија и
- 10% од оправданите трошоци, доколку професионалното усовршување треба да го

искористат лица кои имаат потешкотии да најдат вработување.
(4) Интензитетот на државната помош од ставот (3) на овој член може да се кумулира.
(5) Оправданите трошоци со цел за усовршување, согласно со ставот (1) од овој член

се:
- трошоците за предавачот,
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- патните трошоци на предавачот и лицата кои се вклучени во усовршување, -
други тековни трошоци,
- трошоците поврзани со амортизирањето на машините и опремата во согласност со

опсегот на нивната употреба, со цел за професионално усовршување,
- трошоците за консултации во врска со проектот за усовршување и
- трошоците на учесниците во проектот за професионално усовршување во износ на

сите оправдани трошоци од овој став.”

Член 8
Членот 8 се менува и гласи:
„(1) Корисникот на зоната кој врши некоја од дејностите утврдени во членот   7 на овој

закон, ги остварува и следниве погодности:
1)  по исклучок од одредбите на Законот за градежното земјиште,    корисниците на

зоната се ослободени од плаќање на надоместокот за уредување на градежното земјиште;
2)  надоместокот  за  уредување  на  градежното  земјиште  за  кој  се  ослободени

корисниците на зоната   го надоместува Владата на Република Македонија во корист на
единиците на локалната самоуправа;

3) по исклучок од одредбите на Законот за заштита и спасување, корисникот на зоната се
ослободува од обврска да гради засолниште при градба на објекти во зоната, како и од
плаќање на придонес за изградба, одржување и опремување на засолништето и

4) Владата на Република Македонија може да учествува во трошоците за изградба на
градежен  објект  за  корисник  во  зоната  во  висина  до 500.000  евра  во  денарска
противвредност под следниве критериуми:

- 100.000 евра во денарска противвредност - за инвестициони вложувања од  1 до  2
милиони   евра во денарска противвредност или 20 нови вработувања,

-200.000 евра во денарска противвредност - за инвестициони вложувања од  2 до  5
милиони   евра во денарска противвредност или 40 нови вработувања,

- 300.000 евра во денарска противвредност - за инвестициони вложувања од 5 од 10
милиони   евра во денарска противвредност или 60 нови вработувања,

- 400.000 евра во денарска противвредност - за инвестициони вложувања од 10 од 15
милиони   евра во денарска противвредност или 80 нови вработувања и

-500.000  евра  во  денарска  противвредност - за  инвестициони  вложувања  над  15
милиони   евра во денарска противвредност или над 100 нови вработувања.

За исполнување на условите од точката 4 на овој став, на предлог на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони одлучува Владата на Република Македонија во
рок кој не може да биде подолг од 30 дена од денот на поднесувањето на предлогот.

(2) По исклучок од одредбите на Законот за градежното земјиште основачот на зоната е
ослободен  од  плаќање  на  надоместок  за  уредување  на  градежното  земјиште.
Надоместокот за уредување на градежното земјиште за кој е ослободен основачот на
зоната, го надоместува Владата на Република Македонија  во корист на единиците на
локалната самоуправа.

(3) Земјиштето за основање на зона се дава под закуп на основачот на зона за период до 99
години.

(4) Земјиштето во зоната се дава под закуп од основачот на зоната на корисниците за
период до 99 години.

(5)  Периодот на  закуп  на  земјиштето  и висината  на  закупнината  на  земјиштето  за
основачите на зона, како и за корисници на зона кога Владата на Република Македонија е
основач, ги определува Владата на Република Македонија за секој поединечен случај.
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(6) Корисникот на зоната е должен на доделеното земјиште за користење да започне со
градба во рок од девет месеца од склучувањето на договорот за закуп, а најдоцна за 30
месеца да заврши со градбата и да почне со производство.

(7) Договорот за закуп на земјиштето еднострано се раскинува,   доколку закупецот на
земјиштето во рок од девет месеца од денот на потпишувањето на договорот за закуп не
започне  со  градба  на  градежниот  објект  и  ако  во  рок  од  30  месеца  не  започне  со
производство.”

Член 9
Членот 9 се менува и гласи:
„(1) Корисникот на зоната остварува даночни ослободувања и олеснувања,  ако:
1)    врши нова дејност, а не ја пренесува дејноста од друго подрачје на Република

Македонија во зоната;
2) нема ненамирени пристигнати даночни или царински обврски и
3)   не е отворена стечајна постапка.
(2) За остварување на даночни ослободувања и олеснувања од членот 5 став (1) точки 1 и  2

на  овој  закон,  корисникот  на  зоната  поднесува  даночно  барање  до  надлежниот даночен
орган преку Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони до 31 март наредната
година.

(3) Согласно со ставот (2) од овој член кон даночното барање корисникот на зоната е
должен да приложи:

1) договор за вршење дејност со основачот на зоната;
2) решение од членот 29 став (4), односно решение од членот 33 став (3) на   овој закон;
3) годишна сметка и даночен биланс за предходната година заедно со образец СПД -

Структура на приходите по дејности;
4) доказ од Централниот регистар за тековна состојба на бонитетот на корисникот не

постар од шест месеца;
5) уверение издадено од надлежен орган дека корисникот на зоната нема пристигнати, а

ненамирени даночни   и царински обврски и
6) уверение издадено од надлежен суд и Централниот регистар дека над корисникот на

зоната не е отворена стечајна постапка или постапка за ликвидација.
(4)  Врз  основа  на  одлуката  за  компатибилност  на  доделена  државна  помош  на

Комисијата  за  заштита  на  конкуренцијата  согласно  со  овој  закон  даночниот  орган
донесува решение за даночно ослободување.

(5)   Доказите од ставот (3) точки 1, 2 и 4   на овој член се поднесуваат во рок од 15 дена по
добивање  на  решението  за  започнување  со  работа  од  Дирекцијата  за  технолошки
индустриски развојни зони.

(6) Доказите од ставот (3) точки 3, 5 и 6 на овој член се поднесуваат секоја година од
работењето во зоната, најдоцна до 31 март во тековната година.

(7)  Доколку  се  исполнети  условите  од  овој  член,  даночниот  орган  ја  спроведува
одлуката на Комисијата за заштита на конкуренција и на корисникот му издава решение за
соодветно  даночно  ослободување  и олеснување  во  рок  од 30  дена  од  денот  на
поднесувањето  на  барањето.  Истото  го  доставува  до  Дирекцијата  за  технолошки
индустриски развојни зони во рок од осум дена од денот на донесувањето.”

Член 10
Во членот 10 став (3) по зборот „просторни”   се додава зборот „инфраструктурни”.
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Член 11
Во членот 11 став (1) по зборовите: „просторен план” сврзникот „или” се заменува со

запирка,  а  по  зборовите: „урбанистички  план”  се  додаваат  зборовите: „или  со
урбанистички проект”.

Член 12
Во член 12 став (2)   точка 13 на крајот од реченицата сврзникот “и” се заменува со

точка и запирка и се додаваат две нови точки 14 и 15, кои гласат:
“14) води евиденција за доделената државна помош и во име на давателот, односно

давателите на државна помош подготвува годишен извештај и го доставува до Комисијата за
заштита на конкуренција еднаш годишно, најдоцна до 31 март во тековната година за
претходната година;

15)  го  известува  даночниот  орган  за  одлуката  на  Комисијата  за  заштита  на
конкуренцијата за компатибилноста и висината на доделената државна помош во вид на
даночно  олеснување,  како  и  за  извештајот  со  кој  се  потврдува  дека  инвестициите  и
новоотворените работни места се одржани и по истекот на секоја година во рамките на
периодот од десет, односно пет последователни години утврдени со членот 5 ставови (1) и
(2) од овој закон,   најдоцна до 31 март во тековната година за претходната година и “.

Точката 14   станува точка 16.
Во ставот  (4) на крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат

зборовите: „ како и:
- склучува договори за закуп на земјиштетето и објектите во зоната со корисниците за кои

Владата на Република Македонија дава претходна согласност,
- склучува договори за вршење на дејност со корисниците на зоната,
- обезбедува потребна документација за градење на инфраструктурни и други објекти

неопходни за функционирање на зоната, согласно со закон,
- го уредува градежното земјиште и гради инфраструктурни и други објекти до и во

зоната,
- управува со земјиштето и објектите до и во зоната кои се сопственост на Република

Македонија, согласно со овој закон и
- донесува  правила  на  основачот  и  тарифник  на  основачот за  извршени  услуги  на

корисници  во  зона  согласно  со  членот  34  став  (1)  од  овој  закон,  за  кои  Владата  на
Република Македонија дава согласност.”

Член 13
Во членот 13 став (1)   сврзникот „и” се заменува со зборот „со”.
Во ставот (2)   сврзникот „и” се заменува со зборот „со”, а зборовите: „30 ноември” се

заменуваат со зборовите: „31 декември”.

Член 14
Во членот   22 зборовите: „членот 12”   се заменуваат со зборовите: „членовите 12 и 34”.

Член 15
Во членот 23 став (6) по зборовите: „Основач на зоната” се става запирка и се додаваат

зборовите: “освен кога Владата на Република Македонија е основач на зона”.

Член 16
Во членот 25 став (1) по зборот „зона” се става запирка и се додаваат зборовите: “освен кога

основач е Владата на Република Македонија”.
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Член 17
Во членот 26   став (5)   точка 4 сврзникот „и” се заменува со точка и запирка.
Во точката 5   точката се заменува со сврзникот „и” и се додава нова точка 6, која гласи: “6)
остапува спротивно на одредбите од овој закон.”
По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
„  (7)  Против  одлуката  за  одземање  на  согласност  од  ставот  (5)  на  овој  член  не  е

дозволена жалба и може да се поведе управен спор.”

Член 18
Во членот 27 се додава нов став (3), кој гласи:
„ (3) За измената, во смисла со ставот (1) од овој член, основачот е должен да ја започне

постапката во рок од 30 дена од моментот на настанување на измената.”

Член 19
Во членот 28 став (2) по зборот „обезбеди” се додаваат зборовите: “без надоместок”.

Член 20
Во членот 34 став (1) по зборот „природата” точката се брише и се додаваат зборовите: „и

донесува тарифник за извршените услуги на корисници во зоната”.
Во ставот (4) по зборот „Правилата” во првата   реченица и по зборот „правилата” во

втората реченица се додаваат зборовите: „и тарифникот”.

Член   21
Во членот 35 став (1) зборовите: „поврзани со извоз” се бришат.

Член   22
Во членот 42 ставот (1) се менува и гласи:
„Опремата која се распоредува во главите  84,  85,  86,  87,  88,  89 и  90 од Царинската

тарифа и резервните делови за таа опрема, која претставува странска стока и која како дел
од инвестициите на корисникот на зоната е наменета за вршење на дејност во зоната не
подлежи на плаќање на увозните давачки пропишани со Законот за царинската тарифа.”

Ставот   (3) се менува и гласи:
“За опремата за која е користена поволноста од ставот (1) на овој член,   која се изнесува на

преостанатото царинско подрачје на Република Македонија се плаќаат увозни давачки чија
висина се определува врз основа на елементите за утврдување на увозните давачки што
важат во моментот на изнесувањето.”

Ставовите (4) и (5) се бришат.
Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (4) и (5).

Член 23
Во членот   43 алинеја 4 сврзникот „или” се заменува со запирка.
По алинејата 5 се додаваат   две нови алинеи 6 и 7, кои гласат:
„- основачот не достави извештај за работењето на зоната согласно со членот 32 на овој

закон или
- основачот не донесе правила согласно со членот 34 на овој закон.”

Член 24
Во членот 46 став (1) се додава нова точка 6, која гласи:
„ 6) не поднесе Барање за измена на зоната во рок утврден согласно со членот 27 став

(3) на овој закон.”
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Член 25
Во членот 47 став (1) точката 2 се менува и гласи:
„2) не ја стави на увид опремата и резервните делови на царинскиот орган при нивното

изнесување на територијата на Република Македонија согласно со членот 42 став (3) од
овој закон;”.

Член   26
Членот 52 се менува и гласи:
(1) Членот 9 став (1) точка  1 од овој закон престанува да се применува со денот на

пристапувањето на Република Македонија кон Европската унија.
(2)  Членот 42  став (1)  од  овој  закон  престанува  да  се  применува  со  денот  на

пристапувањето на Република Македонија кон Европската унија.”

Член 27
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на

Република Македонија”.
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