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20160060232  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  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 ИНОВАЦИСКАТА ДЕЈНОСТ  

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за иновациската 
дејност,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 
јануари 2016 година.  

 

Бр. 08-268/1 Претседател 

13 јануари 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател  

на Собранието на Република  
 Македонија,  

Трајко Вељаноски, с.р.  
 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
 ИНОВАЦИСКАТА ДЕЈНОСТ  

Член  1  

Во Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ број  
79/13, 137/13, 41/14 и 44/15), во членот 3 точката 21. се менува и гласи:  
 „„Приходи (ројалти)” е надоместок кој го добива Фондот за иновации и технолошки  
развој по основ на реализација на проекти за иновации или трансфер на технологии, а чиј  
развој го финансирал Фондот за иновации и технолошки развој, во согласност со договор  
за финансирање.“  

Член 2  

Насловот пред членот 6 се менува и гласи:  
„Комитет за иновации и претприемништво“.  

Член 3  

Во членот 6 став 1 зборовите: „претприемчивост и иновации за следење на развојот и  
комерцијалната експлоатација на иновациите“, се заменуваат со зборовите: „иновации и  

претприемништво“.  

Член  4  
Во  членот  8  став  1  зборовите:  „Секторот  за  иновации,  конкурентност  и  

претприемчивост за следење на развојот и комерцијалната експлоатација на иновациите (во 
натамошниот текст: Секторот)“ се заменуваат со зборовите: „Одделението за иновации и 
претприемништво (во натамошниот текст: Одделението).“  
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Член 5  

Во членот 10 став 1 се менува и гласи:  

„Деловно-технолошки инкубатор е субјект за давање на инфраструктурна поддршка на  

иновациска дејност кој обезбедува поддршка на работењето на претпријатијата и кој го  

забрзува  успешниот  развој  на  старт-ап  претпријатијата  преку  обезбедување  на  

претприемачите со низа на потребни ресурси и услуги. Овие услуги се најчесто развиени  

од страна на менаџментот на инкубаторот и се нудат во рамки на самиот инкубатор и  

преку неговата мрежа на контакти. Деловно-технолошкиот инкубатор дава услуги на  

физички лица или старт-ап претпријатија и го покрива периодот од креирање на идеја,  

почеток со работа на претпријатието и најмногу првите три години од неговиот развој.“  

 

Член  6  

Во членот 11 став 1 се менува и гласи:  

„Деловно-технолошки акцелератор е субјект за давање на инфраструктурна поддршка на 

иновациска дејност кој го забрзува успешниот раст на старт-ап претпријатијата во 

нивната рана фаза на развој преку обезбедување на претприемачите со низа на потребни 

ресурси и услуги, а пред се преку инвестирање и стекнување на сопственост во истите, со цел 

раст на старт-ап претпријатијата на национално или глобално ниво.“  

Во ставот 2 зборовите: „односно од почетокот на разработка на деловната идеја до 

денот на основањето и почетното дејствување на старт-ап претпријатието“ се бришат.  

 По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:  

„По исклучок од ставот 2 на овој член периодот на нудење на услугите на 

деловнотехнолошкиот  акцелератор  може  да  биде  и  подолг  од  шест  месеци  во  случај  

на инвестирање во старт-ап претпријатие.“  

Член  7  

Членот 20 се менува и гласи:  

„За средствата кои се доделуваат врз основа на овој закон се применуваат одредбите од 

прописите од областа за контрола на државна помош.“  

 

Член  8  

Во членот 23 став 1 алинеја 3 зборовите: „идентификациски податоци за субјектот/тите на 

кои им се одобрени средства, програмите, проектите и другите активности во областа на 

иновациската дејност кои Фондот ги финансира, како и потребните и достапните 

финансиски средства за нивна реализација,“ се бришат.  

По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи: „- 

основа Фонд за еквити и мезанин инвестиции,“. По 

ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:  

„Заради подигнување на јавната свест за значењето на иновациската дејност во 

Република Македонија, промовирање на инструментите за поддршка, како и зајакнување на 

односите со јавноста, Фондот може да организира канцеларии.“  

 

Член  9  

Во членот 24 алинеја 1 се менува и гласи:  

„доделување на финансиски средства за иновациски проекти за раст на новоосновани 

трговски друштва, старт-ап и спин-оф претпријатија,“.  

По алинејата 2 се додаваат три нови алинеи 3, 4 и 5, кои гласат:  

„-доделување на кофинансирани грантови за трансфер на технологии со цел поголема 

конкурентност на микро, мали и средни претпријатија,  
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- поттикнување на воспоставување или раст на деловно-технолошки акцелератори 

преку доделување на кофинансирани грантови,  

- доделување на техничка помош за микро, мали и средни претпријатија,“.  

Во алинејата 3 која станува алинеја 6 зборовите: „гаранции за инвеститорите „се  

заменуваат со зборовите: „преку шеми за коинвестирање со инвеститори и инвестициски  

фондови“.  

Алинејата 4 која станува алинеја 7 се менува и гласи:  

„- инвестирање на средства со цел поддршка на постојни и формирање на нови 

приватни фондови со проспект или стратегија за инвестирање во претпријатија кои се во 

согласност со предметот на работа и надлежностите на Фондот.“  

 

Член  10  

Во членот 25 став 1 алинеја 5 по зборот „акцелератори“ се додаваат зборовите: „и 

инкубатори“.  

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со запирка.  

Во алинејата 6 запирката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се 

додава нова алинеја 7, која гласи:  

„- шеми за коинвестирање со инвеститори и инвестициски фондови.“ 

Ставот 2 се менува и гласи:  

„Фондот доделува средства преку објавен јавен конкурс, а врз основа на следниве 

критериуми:  

1. За инструментите: Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва 

старт-ап и спин-оф, Кофинансирани грантови и условни заеми за комерцијализација на 

иновации и техничка помош:  

- степен на иновативност,  

- квалитет на проектот,  

- капацитет на проектниот тим,  

- потенцијал на пазарот и  

- влијание.  

2. За инструментот Кофинансирани грантови за трансфер на технологии:  

- соработка,  

- технолошко подобрување,  

- квалитет на проектот,  

- капацитет на проектниот тим,  

- потенцијал на пазарот,  

- влијание и  

- процедури за обезбедување на квалитет, стандардизација и сертификација.  

3. За инструментите Кофинансирани грантови за основање, работа и инвестиции на 

деловно-технолошки акцелератори и инкубатори и мезанин и еквити инвестиции:  

- профил на менаџерскиот тим и на човечките ресурси,  

- квалитет на проектот,  

- институциски капацитети и одржливост,  

- финансиски параметри и  

- релевантност на буџетот.“  

Во ставот 3 бројот „9“ се заменува со бројот „17“.  

Во ставот 4 бројот „3“ се заменува со бројот „4“.  

Во ставот 7 зборовите: „видот на постапката“ и зборовите: „и неговата сложеност, како  

и потребното време за прибирање на податоци и изработка на евалуацијата и мислењето“  

се бришат.  
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Во ставот 9    по зборот „образование“ се додава сврзникот „и“, а зборовите: „и 
неформално образование“ се бришат.  

Во ставот 12 алинеите 3 и 4 се бришат.  

Во ставот 16 зборовите: „за кое има поднесено барање и ги исполнува условите од став 12 

на овој член“ се бришат.  

Ставот 18 се брише.  
Ставот 19 станува став 18.  

Ставот 20 кој станува став 19 се менува и гласи:  

„Поблиските критериуми за доделување на средства од ставот 2 на овој член и начинот за 

доделување на средства, содржината на јавниот конкурс за доделување на средства, начинот 

на евалуација на поднесените пријави, начинот на промоција и други процедури поврзани со 

доделување на средства од инструментите на Фондот ги пропишува Фондот, по претходна 

согласност на Владата.“  

Ставот 21 станува став 20.  

 

Член  11  
По членот  25 се додава нов наслов и нов член 25-а, кои- гласат:  

 

„Ревизија на спроведени проекти  

 

Член 25-а  

Фондот врши следење и евалуација на проектите за кои има доделено средства, со цел за 

развој на претприемачко општество во Република Македонија.  

При евалуација и одлучување за проектите од ставот 1 на овој член, Фондот може да  

ангажира стручни лица за ревизија од Регистарот на стручни лица за ревизија од  

соодветната област од ставот 14 на овој член да направат евалуација и дадат стручно  

мислење.  

Стручното лице за ревизија е должно да го разгледа материјалот, да изврши теренска 

посета кај корисникот на средства од Фондот и да достави извештај и стручно мислење во рок 

од 14 работни дена од денот на добивањето на поканата од Фондот.  

Во прилог на своето мислење, стручното лице за ревизија доставува изјава под целосна 

морална, материјална и кривична одговорност дека мислењето е изработено стручно и 

совесно,  во  согласност  со  правилата  на  науката  и  струката,  етичките  норми  и 

професионалните стандарди.  

Стручните лица за ревизија имаат право на надоместок за направената евалуација и 

даденото стручно мислење кој е на товар на Фондот во износ кој се утврдува со тарифник што 

го донесува Управниот одбор на Фондот, а по претходна согласност од Владата на 
Република Македонија.  

Висината на надоместокот од ставот 5 на овој член се утврдува според проценетата 

вредност на договорот.  

Начинот на вклучување и работа на стручните лица за ревизија во работата на Фондот  
и давањето на стручно мислење се уредува со правилник кој го донесува Управниот одбор  
на Фондот.  

Фондот воспоставува и води електронски Регистар на стручни лица за ревизија кои му  

помагаат при евалуацијата и давањето на стручно мислење. Лични податоци на стручните  

лица за ревизија кои ќе бидат евидентирани во Регистарот на стручни лица за ревизија се  

име и презиме, датум и место на раѓање, државјанство, адреса на живеење, контакт  

телефон,  електронска  адреса,  област  на  специјализација,  податоци  за  завршено  

образование, работно искуство. Рокот на чување на личните податоци е три години  

сметано од денот на известувањето за бришење од Регистарот на стручни лица за ревизија.  
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За запишување во Регистарот на стручни лица за ревизија Фондот објавува јавен повик  
во кој се утврдуваат областите на специјализација, условите за избор, начинот на  
поднесување на пријавите, потребната документација за докажување на исполнетоста на  
условите за избор и други елементи кои ги утврдува Управниот одбор на Фондот.  

За да се запише во Регистарот на стручни лица, лицето треба да ги исполнува следниве  
услови:  

- да има најмалку високо образование од соодветната област,  

- да има познавање на англискиот јазик и  
- да има најмалку седум години работно искуство во соодветната област за која е 

поднесено барањето.  
Меѓународното искуство во областа на специјализација и искуството во спроведување на 

длабинска анализа ќе се смета за предност при запишувањето во Регистарот на стручни лица за 
ревизија.  

Директорот на Фондот формира Комисија за избор на стручни лица за ревизија и  
донесува одлука за избор и запишување на стручни лица за ревизија во Регистарот.  
 Пред склучување на договорот со стручните лица за ревизија и нивно запишување во  
Регистарот на стручни лица за ревизија, Комисијата за избор на стручни лица може да  
спроведе дополнителна проверка и интервјуа со пријавените кандидати.  
 Стручните лица за ревизија се запишуваат во Регистарот на стручни лица за ревизија по  
области на специјализација кои ги утврдува Управниот одбор на Фондот.  
 Едно лице може да биде запишано во Регистарот на стручни лица во повеќе области на  
специјализација.  

Фондот ќе го избрише лицето од Регистарот на стручни лица за ревизија доколку:  
-  тоа само го побара,  

- даде нестручно мислење, односно истото го изготви спротивно на правилата на  
науката и струката, професионалните стандарди и прописите за спречување судир на  
интереси,  

- лицето не достави мислење по добиените материјали во рокот од ставот 4 на овој член  
или  

-  поради смрт на лицето.  
Начинот на водење на Регистарот на запишување и бришење на стручните лица за 

ревизија се утврдува со правилник кој го донесува Управниот одбор на Фондот.  
 Лицата кои се запишани во Регистарот на стручни лица не може да бидат запишани во  
Регистарот за стручни лица за ревизија.“  

Член  12  
Во членот 26 алинеја 4 зборовите: „од комерцијализација на иновација“ се бришат.  

Во алинејата 5 зборовите: „а стекнати со вложувања во развојот на иновациите, преку 

инструментот еквити и мезанин инвестиции,“ се бришат.  

Член  13  
Во членот 28 алинеја 2 се менува и гласи:  

„утврдува  периодична и годишна сметка и ревизорски извештај,“. По 
алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:  
„- донесува финансиски план,“.  

Член  14  

Во членот 30 став 4 се менува и гласи:  
„Три члена на Управниот одбор се именуваат за период од две години, а четири члена се 

именуваат за период од три години,со цел да се задржи котинуитетот на работа на 
Управниот одбор. Времетраењето на мандатот на секој од членовите на Управниот одбор го 
определува Владата во актот за именување.“  

 
 
 

5 од 8  



 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 6 од 15.1.2016 година  

 

Ставот 6 се менува и гласи:  

„Управниот одбор ги врши следниве работи:  

- ја следи  реализацијата на програмите на Фондот,  

- го следи редовното работење на Фондот,  

- донесува Статут на Фондот,  

- ги донесува краткорочната и среднорочната програма за работа, финансискиот план и  

годишниот извештај за работењето на Фондот кои ги поднесува на согласност до Владата,  

-  ја одобрува годишната сметка и ревизорскиот извештај на Фондот,  

-  го усвојува извештајот на директорот за реализација на програмата на Фондот,  

-  разгледува  прашања,  извештаи,  информации  и  други  материјали  во  врска  со 

состојбите и проблемите од инвестициска дејност,  

- учествува во утврдување на развојот на иновациската дејност и работата на Комитетот за 

иновации и претприемништво,  

- му дава согласност на директорот за уредување на организацискиот систем на 

внатрешната контрола,  

-  избира овластен ревизор,  

- одлучува за организирање на канцеларии на Фондот, нивниот број, локации и 

престанок, по предлог на директорот на Фондот,  

- му дава согласност на директорот да ги утврди општите услови на работење,  

- распишува јавен оглас за избор на директор на Фондот,  

- дава претходно мислење за избори разрешување на директорот на Фондот и  

- одлучува и за други прашања согласно со овој закон и Статутот на Фондот.“  

 

Член  15  

Во членот 31 став 4 се менува и гласи:  

„Два члена на Комитетот се именуваат за период од две години, три члена на 

Комитетот се именуваат за период од три години, со цел да се задржи котинуитетот на 

работа на Комитетот. Времетраењето на мандатот на секој од членовите на Комитетот го 

определува Владата.“  

Во ставот 5 зборовите: „два состанока“ се заменуваат со зборовите: „еден состанок“.  

Во ставот 6 зборовите: „за работата во“ се заменуваат со зборовите: „по евалуација на  

предлог проекти, подготовка и учество на седници на“, зборовите: „врз основа на  

присуството  на  седниците  на  Комитетот“  се  бришат  и  зборовите:  „аеродромот  во  

државата“ се заменуваат со зборот „аеродром“.  

Во ставот 9 зборовите: „еден месец“ се заменуваат со зборовите: „90 дена“. 

По ставот 9 се додава нов став 10, кој гласи:  

„Членовите на Комитетот донесуваат конечна одлука за финансирање по пат на 

гласање. Конечната одлука за финансирање се носи со мнозинство гласови од вкупниот број 

на членови на Комитетот.“  

Ставовите 10 и 11 стануваат ставови 11 и 12.  

 

Член  16  

Во членот 32 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:  

„Рокот за пријавување на јавниот оглас од ставот 1 на овој член не може да биде 

пократок од 30 дена од денот на објавувањето во дневните весници.“  

 Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5 и 6.  

 

Член  17  

Во членот 33 став 1 по зборовите: „оглас за“ се додаваат зборовите: „избор на“.  
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Член  18  
Во членот 34 став 1 се менува и гласи:  

„Директорот на Фондот во рамките на своите права и обврски утврдени со овој закон:  

- раководи со Фондот и го претставува и застапува Фондот пред трети лица,  

-  се грижи за реализацијата на програмите на Фондот,  

-  се грижи за редовното работење на Фондот,  

- ги предлага основите на годишната и среднорочната програмата за работа и презема 

мерки за нивно спроведување,  

- предлага до Управниот одбор општи акти за организација, систематизација и други 

општи акти поврзани со работата на Фондот,  
- предлага до Управниот одбор организирање на канцеларии на Фондот, нивниот број, 

локации и престанок,  

- предлага друштво за ревизија до Управниот одбор врз основа на спроведена јавна 

набавка,  

- доставува извештај за реализација на програмата на Фондот за изминатата година до 

Управниот одбор,  
- доставува извештај за работата на Фондот за изминатата година до Управниот одбор,  

-   доставува предлог финансиски план за годината која следи и Годишна програма до 

Управниот одбор,  

- доставува предлог за уредување на организацискиот систем на внатрешна контрола до 

Управниот одбор,  

- организира и обезбедува законито и ефикасно извршување на работите од делокругот на 

Фондот и е одговорен за законитоста во работата на Фондот,  

-   поднесува на Управниот одбор извештаи и анализи за прашања од делокругот на 

Фондот и дава предлози за решавање на прашања за кои одлучува Управниот одбор,  
-   се грижи за извршување на донесените одлуки, насоки и заклучоци на Управниот 

одбор на Фондот,  

- ја организира и координира работата на вработените во Фондот и одлучува за 

остварување на нивните права и обврски од работен однос, согласно со законите и другите 

прописи од работните односи и колективните договори,  

- основа комисии и други работни тела за прашања од негова надлежност,  

- учествува во работата на Комитетот за иновации и претприемништво без право на  

глас и  

- врши и други работи кои со закон, статутот и другите општи акти кои се во негова 

надлежност.“  

Член 19  

Во членот 37 по ставот 2 се додаваaт два нови става 3 и 4, кои гласат:  

„Средствата за плата, додатоци на плата и другите надоместоци на вработените во 

Фондот се утврдени со годишниот финансиски план на Фондот и истите мора да се во 

висина приближна со платите во финансискиот сектор во Република Македонија.  

“Начинот на утврдување на основната плата и на додатоците на плата на вработените во 

Фондот и вредноста на бодот на основната плата ја уредува Управниот одбор на Фондот 

по претходна согласност на Владата.“  

Член 20  
Во членот 44 став 2 се менува и гласи:  

„Инвестирањето на средствата од страна на Фондот е во форма на вложување на 

капитал во постоечки приватен фонд или за формирање на приватен фонд, но не повеќе од една 

третина од вкупната големина на приватниот фонд.  
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Член 21  

Подзаконските прописи утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 90 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

Член 22  

Стручните лица за ревизија утврдени во членот 25-а од овој закон ќе вршат евалуација на 
проектите доделени согласно со Законот за иновациска дејност („Службен весник на 
Република Македонија“ број 79/13, 137/13, 41/14 и 44/15).  

 

Член 23  

Започнатите постапки за доделување на средства за инструментите за поддршка до  
денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат според одредбите од овој закон.  

 

Член 24  

Со денот на влегување во сила на овој закон Комитетот за претприемчивост и иновации за 
следење на развојот и комерцијалната експлоатација на иновациите продолжува да работи 
како Комитет за иновации и претприемништво.  

 

Член 25  

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да 

утврди пречистен текст на Законот за иновациската дејност.  

Член 26  

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а одредбите на членот 19 од овој закон ќе започнат да се 

применуваат од 1 септември 2016 година.  
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