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20192553966
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 11 став 2 од Законот за државјанството на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/92, 8/04, 98/08, 158/11 и 55/16),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 декември 2019
година, донесе
УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОСОБЕН НАУЧЕН, ЕКОНОМСКИ, КУЛТУРЕН,
СПОРТСКИ ИЛИ ДРУГ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА
ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Уредбата за утврдување на критериумите за особен научен, економски, културен,
спортски или друг национален интерес за стекнување на државјанство на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 9/05 и 161/12), во насловот
на Уредбата зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република
Северна Македонија“.
Член 2
Членот 3 се менува и гласи:
,,Особен економски интерес, во смисла на оваа уредба постои ако странец кој поднел
барање за стекнување на државјанство на Република Северна Македонија, инвестирал
капитал во износ од најмалку 400.000 евра по лице како директна инвестиција во нови
капацитети, со исклучок на угостителски објекти за исхрана и трговски капацитети, со
најмалку десет вработени лица на неопределено време во период од најмалку една година.
Особен економски интерес, во смисла на оваа уредба постои и ако странец кој поднел
барање за стекнување на државјанство на Република Северна Македонија, инвестирал
капитал во износ од најмалку 200.000 евра по лице, во период од најмалку две години, во
приватeн инвестициски фонд, кој ги исполнува следните услови:
- инвестицискиот фонд да има минимум 5.000.000 евра почетен капитал пред
поднесување на инвестициската програма пред Фондот за иновации и технолошки развој;
- инвестицискиот фонд да инвестира во поддршка на економијата, иновациите или
иновативните активности, но да не инвестира во недвижности од било кој вид, освен во
деловен простор за потребите на приватниот инвестициски фонд или Фондот за иновации
и технолошки развој и во развојни инфраструктурни проекти;
- инвестицискиот фонд да нема повеќе од 500 странци како инвеститори кои поднеле
барање за стекнување на државјанство на Република Северна Македонија по основите од
оваа уредба.
Утврдувањето на постоење на особениот економски интерес од ставот 1 на овој член го
оценува Министерството за финансии врз основа на:
- потврда за упис на трговското друштво во Трговски регистар и регистар на други
правни лица издадена од страна на Централниот регистар на Република Северна
Македонија;
- потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија за регистрација на
директна инвестиција на нерезидент во Република Северна Македонија со износ на
инвестицијата и
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- уверение за платени даноци и социјални придонеси од Управата за јавни приходи за
трговското друштво во кое лицето кое поднело барање за стекнување на државјанство на
Република Северна Македонија инвестирало во нови капацитети.
Утврдувањето на постоење на особениот економски интерес од став 2 на овој член го
оценува Фондот за иновации и технолошки развој врз основа на:
- програмата на приватниот инвестициски фонд наменета за поддршка на економијата,
иновациите и инвестицискиот развој на Република Северна Македонија;
- извештај за реализација на програмата и вложувањата на приватниот инвестициски
фонд за инвестицијата наменета за поддршка на економијата, иновациите и
инвестицискиот развој на Република Северна Македонија, во кој фонд странецот има
вложување, издаден од страна на Друштво за управување со приватни фондови;
- потврда за упис на Друштво за управување со приватни фондови издадена од
Централен регистар на Република Северна Македонија;
- потврда за упис на приватниот инвестициски фонд во Регистар на фондови што се
води при Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија;
- потврда за сопственост на удел од Друштво за управување со приватни фондови;
- потврда од деловна банка со која се докажува уписот и вложувањето на странецот во
приватниот инвестициски фонд.
Покрај критериумите од ставовите 1 и 2 на овој член, особен економски интерес постои
ако странец кој поднел барање за стекнување на државјанство на Република Северна
Македонија:
- е врвен докажан менаџер во светски рамки;
- е врвен стручњак за технологии кои не се применуваат во Република Северна
Македонија;
- е стручњак за област која е дефицитарна со соодветни кадри;
- остварува економска соработка со деловни субјекти од Република Северна
Македонија;
- остварува директна инвестиција во постојни деловни објекти, во изградба на нови
капацитети во земјата или во долгорочни хартии од вредност;
- инвестира во областа на индустриска сопственост, know-how (знаење и искуство),
иновации и технолошки развој;
- придонесува за промоција на економијата на Република Северна Македонија во
странство и
- донира или придонесува за донирање на средства за остварување на економски
реформи и други приоритети во Република Северна Македонија.
Исполнетоста на критериумите од ставот 5 на овој член ќе се оценуваат од аспект на
влијанието на капиталот врз зголемување на вработеноста, прилив на средства во Буџетот
на Република Северна Македонија по основ на плаќање на даноци и социјални придонеси,
зголемување на квалитетот и квантитетот на производството со примена на нови
посовремени технологии, зголемување на извозот и на друг начин.
Постоењето на особениот економски интерес врз основа на критериумите содржани во
ставот 5 на овој член, во рамките на своите надлежности, го оценува Министерството за
економија и Министерството за финансии.“.
Член 3
Низ целиот текст на Уредбата зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со
зборовите „Република Северна Македонија“.
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Член 4
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-7815/1
10 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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