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20161904208  

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 

УКАЗ 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 17 

октомври 2016 година.  

 

Бр.08-4454/1 Претседател 

17 октомври 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, 44/15, 6/16 и 53/16),во членот 9 алинеја 1 се брише.  

 По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:  

„Национална канцеларија за трансфер на технологии".  

 

Член 2  

Насловот пред членот 10 „Деловно-технолошки инкубатор" и членот 10 се бришат.  

 

Член 3  

Во членот 11 став 1 зборот „претприемачите" се заменува со зборовите: „старт ап 

претпријатија".  

 

Член 4  

Во членот 14 став 2 по зборот „друштва“ се додаваат зборовите: „и/или Законот за 

здруженија и фондации“.  

 

Член 5  

По членот 14 се додава нов наслов и нов член 14-а, кои гласат: 

„Национална канцеларија за трансфер на технологии  
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Член 14-а  
Национална  канцеларија  за  трансфер  на  технологии  (во  натамошниот  текст:  

Национална  канцеларија)  е  правно  лице  основано  од  институти,  високообразовни, 

односно  научно-истражувачки  установи,  стопански  комори,  фондот  за  иновации  и 

технолошки  развој,  односно  други  правни  лица  од  областа  на  иновации,  заради 

поврзување на секторот за високо образование со индустријата, која ќе ги промовира 

иновативните активности на истражувањата и компаниите.  

Националната канцеларија ќе врши трансфер на технологии и други услуги во врска со 

раководење со договори за истражувања, поттикнување на соработка меѓу универзитетите и 

индустријата, поддршка на универзитетите и индустријата за активности поврзани со 

технологии и интелектуална сопственост.  

Националната канцеларија се основа и дејствува како правно лице согласно со Законот за 

здруженија и фондации.“.  

Член 6  

Во членот 19 став 2 по алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи: „- 
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој”.  

 

Член 7  

Во членот 23 став 1 алинејата 2 се менува и гласи:  

„- спроведување на програми, проекти и посредување во врска со финансирањето на 

иновациската дејност од средства на меѓународни организации, финансиски институции и 

тела, органи на државна управа, државни органи, агенции или јавни претпријатија и јавни 

установи, како и домашни и странски правни и физички лица, особено во областите на 

иновациската дејност, науката и технологијата согласно со приоритетите утврдени во 

стратегијата за иновации,”.  

Во алинејата 3 зборовите: „водење база" се заменуваат со зборот „евиденција". По 

алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:  

„- учествува во основање на Националната канцеларија за трансфер на технологии,  

заради поддршка и поттикнување на соработката на универзитетите со индустријата и".  

Член 8  

Во членот  24 став 1 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:  

„-доделување на кофинансирани грантови за технолошка екстензија со цел поголема 

конкурентност на микро, мали и средни претпријатија,".  

Член 9  

Во членот 25 став 1 во алинејата 4 зборот „инкубатори" се брише, а сврзникот „и" на 

крајот на реченицата се заменува со запирка. 
По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:  

„- кофинансирани грантови за технолошка екстензија”. По 
ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  

„Доколку средствата кои се доделуваат преку инструментите наведени во ставот 1 на овој 

член се обезбедени од приходи согласно со членот 26 став 1 алинеја 3 истите се 

реализираат согласно со одредбите од овој закон, освен доколку не е поинаку уредено со 

прописите од областа на земјоделството и руралниот развој.".  

Во ставот 2 кој станува став 3 во точка 2 зборовите: „инструментот Кофинансирани  

грантови  за  трансфер  на  технологии"  се  заменуваат  со  зборовите: „инструментите  

Кофинансирани  грантови  за  трансфер  на  технологии,  Кофинансирани  грантови  за 

технолошка екстензија".  
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Ставовите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 се бришат.  

Во ставот 20 кој станува став 4 зборовите: „од ставот 2” се заменуваат со зборовите: „од 

ставот 3”.  
Ставот 21 станува став 5.  

 

Член 10  
Насловот пред членот 25-а се брише, а членот 25-а се менува и гласи:  

„При евалуација и одлучување за проектите пријавени на јавниот конкурс, Фондот 

може да ангажира стручни лица од Регистарот на стручни лица од соодветната област да 

направат евалуација и дадат стручно мислење.  

Стручното лице е должно да го разгледа материјалот и да достави евалуација и стручно  

мислење во рок од седум работни дена од денот на добивањето на материјалот.  

 Во прилог на своето мислење, стручното лице 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  и  дека  нема  да  учествува,  директно  или  индиректно,  во  постапката  за  

доделување на договор за грант кој е предмет на барањето за евалуација.  

 Стручните лица 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 4 на овој член се утврдува според, проценетата 

вредност на договорот.  

Начинот на вклучување и работа на стручните лица во работата на Фондот при 

евалуацијата 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 кои му помагаат  

при евалуацијата и давањето на стручно мислење. Лични податоци на стручните лица кои ќе 

бидат евидентирани во Регистарот на стручни лица се име и презиме, датум и место на раѓање, 

државјанство, адреса на живеење, контакт телефон, електронска адреса, област на 

специјализација, податоци за завршено образование и работно искуство. Рокот на чување на 

личните податоци е три години сметано од денот на известувањето за бришење од 

Регистарот на стручни лица.  

За запишување во Регистарот на стручни лица 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.  

Запишување во Регистарот на стручни лица се врши врз основа на поднесено писмено 

барање до Фондот кон кое се приложуваат и докази за исполнување на условите утврдени во 

ставот 10 на овој член.  

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;  

- 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.  
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Директорот на Фондот формира Комисија за избор на стручни лица од најмалку тројца од 

редот на вработените од кои едниот е претседател, која ја утврдува исполнетоста на 

условите за запишување од ставот 10 на овој член  и доставува предлог до директорот, кој 
донесува одлука за избор и запишување на стручни лица во Регистарот.  

Пред склучување на договорот со стручните лица и нивно запишување во Регистарот на 
стручни лица, Комисијата за избор на стручни лица може да спроведе дополнителна 
проверка и интервјуа со пријавените кандидати.  

Стручните  лица  се  запишуваат  во  Регистарот  на  стручни  лица  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.  

Директорот на Фондот формира Комисија за бришење на стручни лица од најмалку 
тројца од редот на вработените од кои едниот е претседател, која ја утврдува исполнетоста на 

условите за бришење од ставот 16 на овој член и доставува предлог до директорот, кој 
донесува одлука за бришење на стручни лица од Регистарот.  

Фондот  ќе  го  избрише  лицето  од  Регистарот  на  стручни  лица  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 утврден  во овој член  

или  
- поради смрт на лицето.  

Стручното лице кое ќе биде избришано од Регистарот во случаите наведени во ставот 16 

алинеи 2 и 3 на овој член, нема да може повторно да биде запишано во Регистрот на стручни 

лица.  

Начинот на водење на Регистарот на запишување и бришење на стручните лица се 
утврдува со правилник кој го донесува Управниот одбор на Фондот.“.  

 

Член 11  

По членот 25-a се додава нов член 25-б, коj гласи:  

„Член 25-б  

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

развој на претприемачко општество во Република Македонија.  

При следење и евалуација 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, на барање на Фондот  

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, 

спроведената теренска посета 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.  
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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.  

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 за ревизија, 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 од  

најмалку тројца од редот на вработените од кои едниот е претседател, која ја утврдува  

исполнетоста на условите за запишување од ставот 10 на овој член и доставува предлог до  

директорот, кој 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   за   ревизија   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 утврден во овој член  

или  
- поради смрт на лицето.  

Директорот на Фондот формира Комисија за бришење на стручни лица за ревизија од  

најмалку тројца од редот на вработените од кои едниот е претседател, која ја утврдува  

исполнетоста на условите за бришење од ставот 16 на овој член и доставува предлог до  

директорот, кој донесува одлука за бришење на стручни лица за ревизија од Регистарот.  
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Стручното лице за ревизија кое ќе биде избришано од Регистарот во случаите наведени во 
ставот 16 алинеи 2 и 3 на овој член, нема да може повторно да биде запишано во 
Регистрот на стручни лица за ревизија.  

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 став 1 во алинејата 2 по зборовите: „програмата за" се додаваат зборовите: 

„финансиска поддршка на".  
По алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:  

„- Други средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој над  

износот утврден во алинејата 2 на овој став, во висина на средствата утврдени во  

Програматаза финансиска поддршка на руралниот развој, за иновации, истражување и  

развој,   трансфер   на   технологии,   технолошка   екстензија,   деловно-технолошки  

акцелератори од областа на земјоделството, шумарството, водостопанството и рурален  

развој,".  

По  ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  

„Средствата од ставот 1 алинеја 3 на овој член, се реализираат согласно со одредбите од  
овој  закон,  освен  доколку  не  е  поинаку  уредено  со  прописите  од  областа  на 
земјоделството и руралниот развој.".  

 

Член 13  

Во членот 30 став 6 алинеите 9 и 12 се бришат.  

Член 14  

Во членот 34 став 1 алинејата 11 се брише.  

 

Член 15  

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да 
утврди пречистен текст на Законот за иновациската дејност.  

 

Член 16  

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

Република Македонија“.  
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