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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 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 9 

февруари 2016 година.  

 

Бр. 08-898/1 Претседател 

9 февруари 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 ТЕХНОЛОШКИ  

 ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ  

 

Член 1  

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

Македонија“ број 14/2007, 103/2008, 130/2008, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 

173/15, 192/15 и 217/15), во членот 7 став 1 точка 2) зборовите: „дејности од областа на 

информатичката технологија (изработка на софтвери, склопување хардвер, дигитални 

записи, компјутерски чипови и слично)," се бришат.  

Член 2  

По членот 11 се додава нов дел „Три-а“ и два нови члена 11-а и 11-б,  кои гласат:  

 

„Дел Три-а  

Услови и начин на вршење на дејности од областа на информатичката и комуникациска  
 технологија  

 

Општи услови за дејности од областа на информатичката и комуникациска  

 технологија  

Член 11-а  

(1) Дејностите од областа на информатичката и комуникациска технологија можат да се 

вршат под услов вршителот на дејноста да не ја пренесува дејноста од друго подрачје на 

Република Македонија во зоната и да креира минимум 30 работни места.  
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(2) Дејности кои можат да се вршат во зоните од областа на информатичката и 
комуникациска технологија се:  

-  програмирање,  односно  пишување,  модифицирање,  тестирање  и  поддршка  на 

софтверски апликации,  

- издавање на софтверски пакети (стандарден софтвер што не е прилагоден за нечии 
специфични потреби), вклучувајќи и превод или адаптација на готови софтвери за 
одреден пазар,  

- планирање, дизајн и имплементација на компјутерски системи кои интегрираат 

хардвер, софтвер и комуникациски технологии,  

- управување и работа со компјутерските системи на корисниците и/или опремата за 

обработка на податоците, обработка на податоци и сродни услуги за поддршка,  

- услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите, кои вклучуваат 

хостирање, повторно воспоставување на системите по несреќи (disaster recovery), услуги од 

областа на информациската безбедност (information security), информатичка форензика 

(information forensics),  
- производство и склопување на компоненти на компјутерски хардвер и мрежна  

опрема,  

- истражување и експериментален развој во областа на информатичко комуникациските 

технологии и  

- напредно стручно образование во областа на информатичката и комуникациската 

технологија.  
(3) Дејности кои не се во опсегот на овој закон се:  

- Дејностите каде што компјутерот се користи само како средство. Овие дејности не се 

сметаат за информациско комуникациски дејности и се класифицираат според природата на 

обезбедените услуги и  

-  Повикувачки центри.  

Просторни услови за дејности од областа на информатичката и комуникациска  

 технологија  

 

Член 11-б  

На подрачјето на зоната за која е донесена соодветна планска документација може да се 

оформи посебна парцела заради вршење на дејности од областа на информатичката и 

комуникациска технологија.”  

Член 3  

Во членот 12 став (2) во точката 28, по зборот ,,индустриска”, се става запирка и се  

додаваат зборовите: „слободна здравствена зона”, а по зборовите: „освен за објекти во  

индустриски”, се става запирка и се додаваат зборовите:  „слободни здравствени зони”.  

Член 4  

Во членот 31 став (2)   зборовите: „централната управа на“ се бришат, а по зборовите: 

„Царинската управа“ се додаваат зборовите: „и Управата за јавни приходи“.  

Член 5  

Во членот 33 став (4) зборовите: „централната управа на“ се бришат. Во 
ставот (6) зборовите: „централната управа на“ се бришат.  

 

Член 6  

Во член 33-г по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  
 
 
 

2 од 4  



 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 30 од 19.2.2016 година  

 

„Одобрението за градење за градби во здравствените зони го издава надлежниот орган 
согласно со овој закон”.  

Ставот (2) станува став (3).  

 

Член 7  

Насловот пред членот 40 се менува и гласи:  
“Евидентирање и движење во технолошко индустриска развојна зона“.  

 

Член 8  

Членот 40 се менува и гласи:  

„(1) Влегување и излегување на транспортните средства на подрачјето на зоната, како и 
внесување и  изнесување на стоки/добра од  зоната  се  евидентира од страна на основачот на 
зоната согласно со овој закон.  

(2) Влегување и излегување на физичките лица и транспортните средства на подрачјето  

на зоната, како и внесување и   изнесување на стоки од   зоната   се   врши   согласно   со  

царинските прописи и е предмет на царински надзор од страна на царинскиот орган.  

(3)  Царинскиот орган може да изврши царинска контрола на лицата, стоката и 

транспортните    средства,  кои  влегуваат,  излегуваат  или  остануваат  во  зоната  или 

слободниот склад.”  

Член 9  
Членот 41 се менува и гласи:  

„(1) За движење и постапување со стока која се увезува, односно внесува во зоната или  

извезува, односно изнесува од зоната, соодветно се применуваат одредбите од Царинскиот  

закон, по одредувањето на царински дозволеното постапување или употреба за стоката  

што се внесува или изнесува во и од царинското подрачје на Република Македонија. Ако  

привремено   се   изнесе   стока   од   зоната   на   територијата   на   Република Македонија,  

заради облагородување или за испитување, тестирање, рекламирање и друга привремена  

употреба, истото се врши на начин и услови согласно со царинските прописи.  

(2) Основачот, односно корисникот на зоната е должен да води евиденција за стока во  
облик одобрен од страна на Царинската управа, како мерка на царински надзор. Обликот  

на евиденцијата која ја води основачот на зоната се одобрува и од страна на Управата за  

јавни приходи.  

(3) За овозможување на вршење на царински надзор, основачот, односно корисникот на 

зоната е должен на царинскиот орган да му достави запис од евиденцијата за   стока за секое 

поединечно внесување или изнесување на странска стока во или од зоната како и за стоката за 

која не биле платени увозните давачки согласно членот 42 од овој закон. Во случај на 

промет на добра кои се превезуваат или испраќаат од останатиот дел од царинско  

подрачје  во  технолошките  индустриски  развојни  зони  и  од  технолошко индустриските 

развојни зони кон останатиот дел од царинското подрачје, основачот е должен да издаде 

запис од евиденцијата, а корисникот на зоната е должен на вршителот на прометот да му 

достави запис од евиденцијата за  стока/добра при секое внесување или изнесување на 

стоката/добра во и од зоната.  

(4)   Министерството   за   финансии   донесува   поблиски   прописи   за   задолжителните 

податоци кои треба да ги содржи евиденцијата и записот од евиденцијата и го пропишува 
образецот од записот од евиденцијата. Основачот, односно корисникот на зоната може да 

користи и други обрасци, доколку ги содржат задолжителните податоци.  

(5) По исклучок на втората реченица од ставот (3) на овој член, записот од евиденцијата  

за стоки/добра за секое внесување не се доставува во случаите на промет на добра кои се  

превезуваат или испраќаат од останатиот дел од царинско подрачје во технолошките  
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индустриски развојни зони, доколку вкупниот износ на надоместокот за извршениот 

промет без данокот на додадена вредност е еднаков или помал од 60.000 денари, како и во 

случаи при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка, согласно со 
Законот за данокот на додадена вредност.”  

 

Член 10  

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

утврди пречистен текст на Законот за технолошки индустриски развојни зони.  

Член 11  

Правилникот од членот 41 став (4) ќе се донесе во рок од девет месеци, а одредбите за 
евиденцијата ќе имаат одложена примена, по донесување на Правилникот.  

 

Член 12  

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

Република Македонија“.  
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