
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Визија 
СКСЗМ има за цел да стане организација 
лидер во претставувањето на 
интересите на бизнисот и создавањето 
на поволна средина за развој. 

 

Мисија 
СКСЗМ организира, унапредува, 
заштитува и ги промовира бизнис 
интересите дома и во странство, заедно 
со предизвиците на глобалната 
конкуренција. 

 

Контакт: 
Сектор за истражување и развој 
Е-маил: juris@oemvp.org 

02 3239 252 

Стопанската Комора на Северо 
-Западна Македонија, сите свои 
членки ги информира за 
новините во правната 
регулатива. 

 

За повеќе информации 
контактирајте не преку е-маил 
на: info@oemvp.org или на 
тел.број 02-3239-252. 

 ПРАВЕН ИНФОРМАТОР 

 Стопанска комора на Северо-Западна Македонија е 

секогаш во функција на заштита на интересите на нејзините 

членки. Во оваа мисија, важна улога има информирањето 

на бизнисите за новините во законодавната рамка како 

прашање кое е многу значајно за нивното функционирање 

и почитување на обврските кои произлегуваат од правниот 

систем во државата.  

Затоа, во овој број на правниот информатор ќе ви го 

претставиме Законот за стратешки инвестиции во 

Република Северна Македонија кој е објавен во Службен 

Весник на Република Северна Македонија број 14 на 20 

јануари 2020 година и влезе во сила истиот ден.   

Со Законот за стратешки инвестиции во РСМ, кој з а прв пат 

се усвои во државата, се поттикнува, привлекува и се 

создаваат услови за спроведување на стратешките 

инвестиции во Република Северна Македонија, 

зголемување на економски пораст, вработување и примена 

на нови технологии и иновации, зголемување на 

конкурентските економски можности на Република 

Северна Македонија, зголемување на извозот и 

намалување на трговскиот дефицит и подобрување на 

добросостојбата и условите за живеење на граѓаните на 

Република Северна Македонија.  

Целта на овој закон е да се овозможи реализација на 

големи инвестициски проекти значајни за државата и  со 

истиот се отвора можност за големи инвестициски циклус 

во земјата, не само на државно ниво, туку и на локално 

ниво. Овој закон е во согласност со регулативата на ЕУ за 

вакви инвестиции. 
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Димитрије Чуповски 13, 1000 Скопје, Македонија 

Тел: 02/3239-252; Факс: 02/3290-075 
          e-mail: info@oemvp.org;     www.oemvp.org 

Закон за стратешки инвестиции во Република Северна Македонија 

 Со овој закон се уредуваат критериумите, условите и постапката за пријавување, утврдување 

на статус, избор, подготовка и реализација на инвестициони проекти од највисок стратешки 

приоритет за државата. 

Стратешки инвестиционен проект е проект кој исполнува една или повеќе од горенаведените цели 

а со кој се врши реализација на инвестиција во висина од најмалку 100 милиони евра на територија 

на најмалку две или повеќе општини, најмалку 50 милиони евра во општините со седиште во град, 

општините во градот Скопје и градот Скопје и најмалку 30 милиони евра во општини со седиште во 

село. 

Стратешки инвестиционен проект е приватен, јавно-приватен стратешки инвестиционен проект или 

целосно јавен проект кој ги исполнува критериумите утврдени со овој закон, а стратешки 

инвеститор е домашно правно лице или подружница на странско правно лице, регистрирани за 

вршење на дејност на територија на Република Северна Македонија согласно со закон.  

Стратешкиот инвестиционен проект кумулативно треба да ги задоволува следните услови: 

 предложените инвестиции мора да бидат усогласени со стандардите за животна средина 

утврдени во законите на Република Северна Македонија; 

 предложените инвестиции не смеат да бидат спротивни на Уставот на Република Северна 

Македонија, законите и обврските коишто произлегуваат од меѓународни договори 

ратификувани согласно со Уставот; 

 јавните стратешки проекти мора да бидат во согласност со стратешките приоритети на 

Владата на Република Северна Македонија. 

Согласно член 5, став 3 од Законот за стратешки инвестиции, статусот на стратешки инвестиционен 

проект може да се утврди според условите и постапките утврдени со овој закон за проекти во 

следниве области:  Енергетика со инфраструктура; Транспорт и телекомуникации; Туризам; 

Преработувачка индустрија; Земјоделство, шумарство и водостопанство; Прехранбена индустрија; 

Здравство; Индустриски и технолошки паркови; Управување со отпадни води и отпад; 

Информатичко-технолошки зони; Спорт; Наука и образование; Градење на големи 

мултифункционални градежни комплекси на градежни објекти кои имаат во својот состав повеќе од 

една област од областите наведени во овој член. 

Прописите од областите на државна помош, управување со јавните финансии и јавен долг се 

применуваат за реализација на стратешките инвестициони проекти утврдени согласно со овој закон. 

Одлуката за тоа кој проект ќе се смета за стратешки инвестиционен проект ја носи Комисијата за 

стратешки инвестициони проекти која се состои од 9 члена, од кои 6 се постојани членови, а 3 се 

повремени членови на комисијата.  

http://www.oemvp.prg/

