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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 

ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со цел за поголема промоција и развој на туризмот во Република 
Македонија,  зајакнување на квалитетот на услугите на сместување и секако 
создавање услови за привлекување на странски и домашен капитал, беше 
донесен Законот за туристички развојни зони.  Со него се предвидоа особено 
поволни услови за потенцијалните инвеститори.  За инвеститорите беше понудена
ниска почетна цена на земјиштето од 1 евро по квадрат, комуналии од 1 евро по
квадрат, ослободување од данок на добивка во првите 5 години и изградена 
инфраструктура,   даночни ослободувања за градежни материјали за изградба на 
објектите , државна помош за инвестиции над 10 милиони евра, ослободување од 
персонален данок,  намалување на трошоците и до 50 % за општа или 
професионална надградба. 

Ваквите мерки повлекоа потреба од измена и на други закони во насока на 
услогласување и содздавање услови кои ги бараат некој најавен инвеститор. 

Но освен законски измени оваа предизвика и низа неправедни постапки кон 
граѓаните. На нивните имоти кои се дел од означените туристички зони се врши 
екпропријација иако тие не даваа согласност за тоа бидејќи им се одземат по цени 
помали од реалната вредност. Тоа секако се прави со оправдување дека има 
интерес од крупни инвеститори да купат некои од туристичките развојни зони и да 
направат во нив голем број на хотели, забавни центри и други содржини кои на 
некој начин ќе привлечат туристи. 

Но, во изминатиот период од донесување на овој Закон останаа само 
најавите дека нешто ќе се инвестира. Многу означените туристички зони останаа 
празни а изработените физибилити студии за туристички развојни зони се 
користат само за пормоција без конкретна реализација.  Единствено избраните 
инвеститори ги добиваат предвидените поволности и ги користат широките рокови 
и законски основи за непочитување договорите за инвестирање без да направат и 
минимални инвестиции. 

Од тој аспек сметаме дека е неопходно зајакнување на условите кои ги нуди 
државата  со цел самата да се заштити од несериозни најави за инвестирање. За 
да овој закон не се сведе само на продавање на евтино градежно земјиште и 
користење на државна помош, предлагаме подолги минимални рокови за 
одржување на инвестициите, како и повисоки договорни казни во случај кога 
инвеститорите не ги почитуваат тие рокови за добивање одобрение за градба или 
изградба на конкретен објект. 



II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Основна цел на овој предлог закон е зајакнување на условите од страна на 

државата спрема инвеститорите и да се обезбедат гаранции дека навистина ќе ги 

реализираат одобрените проекти за кои добиваат одредена државна помош. 

 

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН 

ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлогот за изменување на Законот за туристички развојни зони нема да 

предизвика фискални импликации врз Буџетот на  Република Македонија. 

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 

СПРОВЕДУВА-ЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗАБЕДУВАЊЕ, 

КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ 

ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведувањето на предложеното изменување на законот не е потребно 

одвојување на дополнителни средства од Буџетот на Република Македонија. 



ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКИ 

РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Член 1

Во Законот за туристички развојни зони („Службен весник на Република 
Македонија” број 141/2012 ), во членот 4 ставот (2) се брише.

Член 2

Во членот 5 став (14) зборовите: „пет години“ се заменуваат со зборовите: 

„десет години“ а зборовите: „три години“ се заменуваат со зборовите:  „пет 

години“. 

Член 3

Во членот 26 став (1) точка 7) процентот: „1,5%“ се заменува со процентот: 
„2%“, процентот: „3%“ се заменува со процентот: „4%“ и процентот: 4,5% се 
заменува со процентот: „6%“.

Член 4

Во член 27 став (2) бројот: „12“ се заменува со бројот „6“, а бројот: „72“ се 

заменува со бројот:  „36“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија”.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКИ 

РАЗВОЈНИ ЗОНИ

ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Овој предлог закон за изменување на Законот за туристички развојни зони,  

содржи 5 членови.

Со членот 1 се предлага бришење на  ставот (2) од членот 4 бидејќи 

содржински е конфузен и нејасен и како таков не може да се применува. 

Во членот 2 предлага измена на членот 5 во делот на роковите, па во 
насока на реално остварување на целта на овој закон, поголем економски развој,  
предлагаме  инвестицијата во Република Македонија, по завршување на целата 
инвестиција наместо најмалку пет години, да се одржи најмалку десет години 
односно најмалку пет години во случаи кога инвестицијата е во мали и средни 
претпријатија.

Членот 3 се однесува на член 26, каде предлагаме зголемување на 

процентот на договорната казна во случај на непочитување на утврдените 

законски рокови, со цел да се обезбеди поголема гаранција дека инвеститорот ќе 

го реализира предвидениот проект. 

Со членот 4 се менува член 27 од Законот и со оваа измена предлагаме 

скратување на роковите за прибавување одобрение за градење и изградба на на 

предвиден објект .

Со членот 5 го уредува стапувањето на сила на овој закон.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Одредбите од Предлог законот за изменување на Законот туристички 
развојни зони и основниот Закон се меѓусебно поврзани. 



III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените измени на овој Закон ќе се зајакнат критериумите и 
условите кои треба да ги исполнат потенцијалните и избрани инвеститори. Воедно 
на тој начин, ќе се овозможи инвеститорите да пристапуваат со посериозни 
намери кон инвестирање и реализирање на предвидението објекти, а спротивно 
при непочитување на договорот се предвидуваат построги санкции. Тоа се со цел,  
да се спречат ситуациите кога инвеститорите ќе добиваат бенефиции, 
олеснувања и финансиска помош од државата а реално не прават никакви 
инвестиции. 



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

ШТО СЕ МЕНУВААТ

Значење на употребени поими

Член 4

(1) Одделните изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. “Даночен обврзник” е лице кое согласно со Законот за даночната 
постапка се дефинира како таков;

2.  “Даночен орган” е орган на државната управа кој ги извршува управните 
и другите стручни работи утврдени со Законот за Управата за јавни приходи; 

3. „Шема на помош" е секој правен акт врз основа на кој може да се додели 
помош на корисниците на државна помош кои не се однапред определени во 
шемата или правен акт врз основа на кој ќе се додели помош која не е поврзана 
со точно определен проект и кое може да му се додели на едно или повеќе 
претпријатија од страна на давателите на државна помош во облик на регионална 
помош. Во конкретниот случај шемата за државна помош ќе се применува само во 
туристичките развојни зони во Република Македонија;

4. “Државна помош” се сите потенцијални или реализирани расходи или 
сите потенцијално или реално намалени приходи на државата, доделени од 
давателот на државната помош кои ја нарушуваат или можат да ја нарушат 
конкуренцијата преку овозможување на економска предност на определено 
претпријатие која не би била можна без доделената државна помош или преку 
фаворизирање на производството 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” се Владата на Република Македонија, 
органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, како и секој 
друг орган или правно лице кои доделуваат или планираат да доделат државна 
помош;

7. “Корисник на туристичка  развојна зона” е секое домашно или странско 
физичко или правно лице, кое склучило договор за отуѓување на градежно 



земјиште во рамките на туристичката развојна зона со Агенцијата за промоција и 
поддршка на туризмот; 

           8. „Материјални средства” се средства во врска со земјиште, објекти, мебел 
и ентериер. Во случај на преземање на едно претпријатие, само трошоците за 
купување на имот од трети страни треба да се земат предвид, доколку 
трансакцијата ќе се случи согласно со пазарните услови;

9. „Нематеријални средства„ се средства кои за да се сметаат за оправдани 
трошоци, треба кумулативно да ги исполнуваат следниве услови:

а) да се користат исклучиво во претпирјатието-корисник на помошта;

б) да се сметаат за средства кои се амортизираат;

в) да се набавени од трети страни под пазарни услови, без притоа купувачот 
да бил во состојба да врши контрола на продавачот, во смисла на членот 12 став 
2 од Законот за заштита на конкуренцијата и обратно и

г) да бидат вклучени во средствата на претпријатието - корисник на помошта 
најмалку пет години или во случај на мали и средни претпријатија, најмалку три 
години;

10. „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 месеци, како 
и во сите случаи каде што се исполнети условите за отворање на стечајна 
постапка според прописите за стечај. Во секој случај како претпријатие со 
потешкотии се смета претпријатието за кое е јасно дека не може да закрепне 
преку неговите ресурси или со фондови кои ги добива од неговите 
сопственици/акционери или од пазарни извори; 

11.”Регионална помош” е помош која е во согласност со целите на 
регионалнатa политика на Република Македонија и со која се поддржуваат 
продуктивните почетни инвестиции или отворање на работни места, поврзани со 
инвестиции;

12. “ Создавање на работно место”  е нето зголемување на бројот на 
вработените кои директно се вработени во претпријатие споредено со просекот во 
претходните 12 месеци. Секое изгубено работно место во текот на тој период од 



12 месеци мора да биде одземено од бројот на работни места создадени во текот 
на истиот период;

13. “Туристичка  развојна  зона” (во натамошниот текст: зона) е посебно 
ограден и означен простор што претставува функционална целина формиран 
заради развој на туризмот со воведување стандарди во делот на услугите, како и 
за  и ефикасна употреба на ресурсите со примена на највисоки еколошки 
стандарди во која се вршат дејности под услови пропишани со овој и друг закон  и

14. „Трошок за плата" е вкупната сума која корисникот на помош треба да ја 
плати за работните места директно создадени со инвестицискиот проект, која се 
состои од бруто платата пред оданочување и пред плаќање на задолжителни 
придонеси и други надоместоци предвидени со закон за секое работно место.

(2) Во овој закон изразувањето во еднина вклучува множина, а множината 
може да се однесува на еднина, освен кога со зборовите “само” или “освен” не е 
исклучена множината или еднината.

ОБЕМ НА ДРЖАВНА ПОМОШ

Член 5

(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 (средства потребни за преземање на права за франшиза за ланец на 
хотели) и за отворање на работни места, поврзани со инвестиции.

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

(3) Придонесот на корисникот 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) Почетните инвестициони проекти со оправдани трошоци над 50 милиони 
евра во денарска противвредност, посебно се нотифицираат до Комисијата за 
заштита на конкуренцијата.  

(6) Интензитетот на помош  за инвестиционите проекти од ставот (5) на овој 
член може да изнесува:



- 100% од максималниот интензитет на регионална помош - за делот на 
оправданите трошоци во висина од 10 до 50 милиони евра во денарска 
противвредност,

- 50% од максималниот интензитет на регионална помош - за делот на 
оправданите трошоци во висина од 50 до 100 милиони евра во денарска 
противвредност и

- 34% од максималниот интензитет на регионална помош - за делот на 
оправданите трошоци кои надминуваат 100 милиони евра во денарска 
противвредност.

(7) Одредбите од ставот (6) на овој член се применуваат за проекти за кои 
почетната инвестиција е остварена во период од три години од едно или повеќе 
претпријатија и содржи материјални средства поврзани на економски неделив 
начин.

         (8) Регионалната помош ги содржи поволностите опишани во членот 6 став 
(2) точки 1 и 2 и членот  7 од овој закон. Регионалната помош предвидена во 
членот 6 став (2) точки 1 и 2 и членот  7 од овој закон може да се кумулира, 
доколку одделните мерки на државна помош не се однесуваат на различни 
оправдани трошоци. Вака кумулираната помош не може да го надмине 
интензитетот на помош предвиден со одредбите на овој член. 

(9) На претпријатијата во туристичките развојни зони, на кои им е доделена 
државна помош согласно со одредбите од овој закон, може да им се додели 
државна помош од други извори за истите оправдани трошоци. Вкупната државна 
помош, која се доделува според овој закон  и од други извори, како и помошта од 
мало  значење за истите оправдани трошоци се кумулира и не смее да го надмине 
максималниот интензитет дозволен со одредбите од овој закон.

(10) Во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна 
помош, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата) по претходна согласнот на 
Владата на Република Македонија, склучува договор за доделување на државна 
помош во кој е определена државната помош која се доделува на корисникот на 
зоната, согласно со овој закон. 

(11) Во случај на неисполнување на обврските од склучениот договор, 
корисникот на државната помош има обврска користениот износ на помошта да го 
врати во рок од шест месеци во форма на парични средства преку Агенцијата до 
давателите на држаната помош.



(12) Давателите на државна помош се должни согласно со овој закон секоја 
година до 28 февруари да достават до Агенцијата информации за доделената 
државна помош за изминатата година. Агенцијата доставува до Собранието на 
Република Македонија и до Министерството за економија вкупна информација за 
доделената државна помош за изминатата година.

(13) Агенцијата 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.

(14) Инвестицијата треба да се одржи во Република Македонија, најмалку 
пет години, а во случај на мали и средни претпријатија најмалку три години, по 
завршување на целата инвестиција.

(15) Заради пресметување на интензитетот на помошта, сите износи треба 
да се изразени во бруто вредност, т.е. пред секое одбивање на данок или други 
давачки (бруто грант еквивалент на помошта). Кога помошта е доделена во облик 
различен од грант (субвенција) износот на помошта се определува како грант 
еквивалентен на помошта. Помошта која се исплаќа на рати се дисконтира до 
вредноста што ја има во моментот на нејзиното доделување. Каматната стапка 
што се користи за пресметување на дисконтирањето е референтна каматна 
стапка важечка во времето на доделувањето на помошта. Референтната каматна 
стапка се состои од две компоненти основна каматна стапка и референтна маржа 
за ризик. Основната каматна стапка е меѓубанкарската каматна стапка на пазарот 
на депозити во Република Македонија (SKIBOR) со рочност од три месеци. Кога 
помошта е доделена во облик на ослободување и олеснување на плаќањето на 
јавни давачки, при што истата не смее да надмине одреден интензитет на помош 
изразен како  бруто грант еквивалент, дисконтирањето  на одделните транши на 
помош се врши врз основа на референтните каматни стапки важечки во времето 
кога одделните даночни олеснувања се ефектуираат. При определување на 
интензитетот на помошта, оправданите трошоци задолжително се поткрепуваат 
со писмени докази кои се јасно и детално подготвени.

(16)  Владата на Република Македонија на предлог на Агенцијата поблиску 
ќе определи кои се оправданите инвестициски трошоци во смисла на ставот (6) на 
овој член.

Член 26

(1) Договорот од членот 24  од овој закон особено содржи:

1) страни на договорот;



2) предмет на договорот:

- начин на отуѓување,

- конкретни податоци за предметното земјиште и

- основ на отуѓување на градежното земјиште;

3) висина на цената за отуѓување, како и рок на плаќање;

4) обврска на купувачот за плаќање на данок на промет и нотарски трошоци; 

5) рок за прибавување на одобрение за градење согласно со членот 27 став 
(2) од овој закон;

6) рок за изградба на објектот согласно со роковите утврдени во овој закон и

7) договорна казна за непочитување на рокот од ставот (1) точка 5 и рокот од 
ставот (1) точка 6 на овој член во висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на 
јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во првата 
година од истекот на рокот, односно 3% од вкупно постигнатата цена на јавното 
наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во втората година од 
истекот на рокот, односно 4,5% од вкупно постигнатата цена на јавното надавање 
на предметното земјиште за секој изминат месец во третата и секоја наредна 
година од истекот на рокот. 

(2) Средствата од наплатата на договорната казна од ставот (1) точка 7 на 
овој член се приход на Агенцијата.

(3) Договорот кој не ги содржи елементите од ставот (1) на овој член е 
ништовен.

Член 27

(1) По склучувањето на договорот од членот 25 од овој закон, корисникот на 
зоната во рок од 30 дена истите ги доставува кај нотар заради вршење на 
солемнизација.

(2) Корисникот на зоната е должен да прибави одобрение за градење на 
предвидениот објект од надлежниот орган во рок од 12 месеци од извршената 
солемнизација на договорот и е должен земјиштето да го изгради согласно со 
условите во објавата во рок од 72 месеца од правосилноста на одобрението за 
градење.



(3) Неисполнување на обврската од ставот (1) на овој член по вина на 
купувачот, претставува основ за еднострано раскинување на договорот при што 
20% од вкупната сума од отуѓувањето, не се враќаат на купувачот.


