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I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
 

Формирањето на слободни здравствени зони со кој ќе се обезбедат 
поволни услови за привлекување странски инвестиции во областа на 
здравството и привлекување најсовремена здравствена технологија, како и 
поттикнување на здравствениот туризам, е проект на Владата на Република 
Македонија кој треба да биде имплементиран во претстојниот период, со крајна 
цел првата слободна здравствена зона да биде отворена во 2017 год.  

Во овој контекст и во насока на создавање на правни претпоставки за 
отворање и работење на слободните здравствени зони изготвен е предлог 
закон за слободните здравствени зони. 

Со Предлог на законот за слободните здравствени зони се уредуваат 
погодностите за инвестирање во слободните здравствени зони, условите, 
начинот и постапката за основањето, развојот и работењето на слободните 
здравствени зони, дејностите кои се вршат во слободните здравствени зони и 
посебните услови за нивно вршење, примената на царинските прописи во 
слободните здравствени зони, како и престанокот на работа на слободните 
здравствени зони и на корисникот на слободните здравствени зони. 

Целта на овој предлог закон е развој на здравствениот туризам, 
подигнување на нивото на здравствената заштита во Република Македонија со 
привлекување на странски капитал за воведување на нови здравствени методи 
и постапки, трансфер на know how и технологија и зголемување на 
конкурентноста и на вработувањето, зголемување на квалитетот на 
високообразовната понуда од областа на медицината, воспоставување и 
промовирање на вредности и практики и понуда на повисок квалитет на 
образование од постојниот, кој ќе донесе современи и квалитетни образовни 
методи. 
 
 
II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Целта на овој предлог закон е развој на здравствениот туризам, 
подигнување на нивото на здравствената заштита во Република Македонија со 
привлекување на странски капитал за воведување на нови здравствени методи 
и постапки, трансфер на know how и технологија и зголемување на 
конкурентноста и на вработувањето, зголемување на квалитетот на 
високообразовната понуда од областа на медицината, воспоставување и 
промовирање на вредности и практики и понуда на повисок квалитет на 
образование од постојниот, кој ќе донесе современи и квалитетни образовни 
методи. Се смета дека отворањето на слободни здравствени зони ќе го 
стимулира и развој на комплементарните индустрии, вклучувајќи ги и туризмот, 
хотелиерството, угостителство, како и дека ќе се намалат трошоците на Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија  за испраќање на пациенти во 
странство.  
III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ  
НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
 
Предлог законот за слободните здравствени зони повлекува обврска за 
обезбедување средства за негово спроведување од Буџетот на Република 
Македонија.  
Предвиден е буџет за уредување на зоната од страна на основачот, 
обезбедување средства за државна помош за корисниците на зоните и нејзино 
промовирање заради привлекување на странски и домашни инвеститори. Се 
планира првата слободна здравствена зона да биде отворена во текот на 2017 
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година. До отворањето на првата слободна здравствена зона се планира 
изготвување и печатење на брошура за слободни здравствени зони веднаш по 
донесувањето на законот за слободните здравствени зони; наоѓање на на 
прифатлива локација и соодветно земјиште за основање на слободна 
здравствена зона; изготвување на план за промоција на слободните 
здравствени зони; уредување на слободната здравствена зона пред нејзиното 
основање и отворање во текот на 2015 и 2016 год. и отворање на првата 
слободна здравствена зона во текот на 2017 год.. Потребно е и обезбедување 
на средства за државна помош за корисниците на зоните со Буџетот на РМ за 
секоја година, почнувајќи од 2017 год.   
 
IV.ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА 
МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ 
 
Законот повлекува обврска за обезбедување на финансиски средства за 
основање на слободните здравствени зони и нивно уредување. Предвиден е 
буџет за уредување на зоната од страна на основачот, обезбедување средства 
за државна помош за корисниците на зоните и нејзино промовирање заради 
привлекување на странски и домашни инвеститори. 
 



4 

 

 

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА СЛОБОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ ЗОНИ 
 

Дел први 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Предмет на законот 

 
Член 1 

(1) Со овој закон се уредуваат погодностите за инвестирање во слободните 
здравствени зони, условите и постапката за основањето, развојот и работењето 
на слободните здравствени зони, дејностите кои се вршат во слободните 
здравствени зони и посебните услови за нивно вршење, примената на 
царинските прописи во слободните здравствени зони, како и престанокот на 
работа на слободните здравствени зони и на корисникот на слободните 
здравствени зони. 
(2) Овој закон претставува шема на помош согласно со прописите за државна 
помош. 
 

Цел на законот 
 

Член 2 
Целта на овој закон е развој на здравствениот туризам, подигнување на нивото 
на здравствената заштита во Република Македонија со привлекување на 
странски капитал за воведување на нови здравствени методи и постапки, 
трансфер на know how и технологија и зголемување на конкурентноста и на 
вработувањето, зголемување на квалитетот на високообразовната понуда од 
областа на медицината, воспоставување и промовирање на вредности и 
практики и понуда на повисок квалитет на образование, кој ќе донесе 
современи и квалитетни образовни методи. 

 
 

Јавен интерес 
 

Член 3 
Изградбата и изведувањето на работите за основање и работење на 
слободните здравствени зони е од јавен интерес. 
 

Значење на употребени поими 
 

Член 4 
(1) Одделните изрази употребени во овој закон го имаат следново значење: 
1. “Даночен обврзник” е оној којшто согласно со Законот за даночната постапка 
се дефинира како таков; 
2. “Даночен орган” е органот определен во Законот за Управата за јавни 
приходи (во натамошниот текст: Управата за јавни приходи); 
3. “Домашна стока/добра” е стока целосно  добиена  на  царинското  подрачје  
на  Република  Македонија  согласно  со членот 22 од Царинскиот закон, во која 
не е вградена стока увезена од други земји. Стоката добиена од стока ставена 
во одложувачка постапка се смета дека нема статус на домашна стока,  
- увезена од други земји и пуштена во слободен промет и  
- добиена или произведена на царинското подрачје на Република Македонија, 
било од стока наведена само во алинејата 2 или од стока наведена во алинеите 
1 и 2 на оваа точка; 
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4. “Државна помош” е секоја помош доделена од давателот на државната 
помош, во секој облик, со која се создаваат поволности за давање на 
здравствени и образовни 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” е Владата на Република Македонија и органите 
на државната управа; 
7. “Корисник на слободната здравствена зона” е секое домашно и странско 
правно лице, кое заради користење на слободната здравствена зона со 
основачот на слободната здравствена зона склучило договор за закуп на 
земјиштето во  зоната и договор за користење на зоната и кому му е издадено 
решение за стекнување статус на корисник на зоната; 
8. “Основач на слободната здравствена зона” е Владата на Република 
Македонија; 
9. „Материјални средства” се средства во врска со земјиште, згради и 
постројки/машинерија;  
10. Нематеријални средства” се средства вклучени со трансферот на 
технологија преку преземање на правата на патент, лиценци, know-how, или 
непатентирано техничко знаење. 
11.„Почетна инвестиција“ е инвестирање во материјални и/или нематеријални 
средства поврзано со основање на нова здравствена установа и/или 
високообразовна установа од областа на медицината, во постапка предвидена 
во овој закон;  
12. „Здравствена установа“ e установа основана за вршење на здравствена 
дејност во слободната здравствена зона, согласно овој закон и прописите од 
областа на здравствената заштита; 
13.„Високообразовна установа“ е установа основана за вршење на 
високообразовна дејност од областа на медицината во слободната здравствена 
зона, согласно овој закон и прописите од областа на високото образование, во 
која се стекнува стручен, односно научен назив за завршена студиска програма 
од прв, втор или трет циклус на високо образование;  
 14. ”Регионална помош” е помош која одговара на регионалните политички 
цели на Република  Македонија,  поддржувајќи почетна инвестиција или 
создавање на работно место кое е поврзано со инвестиција; 
15. “Создавање на работно место” е нето зголемување на бројот на 
вработените кои директно се вработени во установата споредено со просекот 
во претходните 12 месеца. Секое изгубено работно место во текот на тој 
период од 12 месеца мора да биде одземено од бројот на работни места 
создадени во текот на истиот период. Износот на помошта не смее да надмине 
одреден процент од трошоците за плата за лицето кое е вработено, пресметан 
во период од две години. Процентот е еднаков на интензитетот дозволен во 
законски регулирани услови и постапка за давање на помош за вработување. 
16. “Странска стока/добра” е стока различна од онаа наведена во точката 3 на 
овој став. Статус на странска стока ќе добие и домашната стока кога ќе биде 
изнесена од царинското подрачје на Република Македонија; 
17. “Слободна здравствена зона” (во натамошниот текст: зоната) е дел од 
територијата на Република Македонија како дел од царинско подрачје, одвоен 
од останатиот дел од царинското подрачје, посебно ограден и означен простор 
што претставува функционална целина во која се врши здравствена дејност и 
високообразовна дејност од областа на медицината под услови утврдени со 
овој и друг закон и во која важат царинските и даночните погодности утврдени 
со овој и друг закон, а во кој се обезбедува влез и излез на лица, опрема и 
материјали од два влеза и тоа еден влез за пациентите, лицата што ги 
придружуваат пациентите и лицата кои ги посетуваат пациентите и втор влез за 
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вработените во здравствената установа, односно високообразовната установа 
од областа на медицината, опремата и материјалите.  
АЛТЕРНАТИВА НА ТОЧКА 19. 
17. “Слободна здравствена зона” (во натамошниот текст: зоната) е дел од 
територијата на Република Македонија како дел од царинско подрачје, одвоен 
од останатиот дел од царинското подрачје, посебно означен простор што 
претставува функционална целина во која се врши здравствена дејност и 
високообразовна дејност од областа на медицината под услови утврдени со 
овој и друг закон и во која важат царинските и даночните погодности утврдени 
со овој и друг закон;  
18. “Трошоци за плата” е вкупната сума која треба да ја плати примателот на 
државната помош во врска со новите вработувања, која се состои од бруто 
плата (нето плата, персонален данок на доход и придонеси за задолжително 
социјално осигурување); 
19. “Царински долг” е обврска на лице да го плати износот на увозните давачки 
(царински долг при увоз) или извозните давачки (царински долг при извоз), кои 
се утврдени за одредена стока според прописите на Република Македонија; 
20. “Царинска контрола” е извршување на конкретни дејствија, како што се: 
преглед на стока;  проверка  на постоење,  веродостојност и точност на 
документите; преглед на деловни книги и други евиденции; преглед и претрес 
на транспортни средства; преглед и претрес на личен багаж и друга стока која 
ја носат лицата со или на себе; спроведување на службени постапки  и други 
слични дејствија  во поглед  на запазување на царинските прописи, а кога е 
потребно и на други прописи кои важат за стока која е предмет на царинскиот 
надзор; 
21. “Царински надзор” се општи мерки кои ги презема царинскиот орган заради 
обезбедување на примена на царинските прописи, а кога е потребно и на други 
прописи кои важат за стока која е предмет на царинскиот надзор; 
22. “Царински орган” е организациона единица на Царинската управа утврдена 
со закон која е надлежна за примена на царинските или другите прописи каде 
што може да се извршуваат сите или некои од пропишаните формалности; 
 23. “Царински прописи” се Царинскиот закон и подзаконските акти донесени врз 
основа на овој закон, како и други прописи од областа на царините. 
 (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 на зоната 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. 
(2) Придонесот на корисникот на зоната кој е примател на државната помош 
треба да изнесува најмалку 50% од оправданите инвестициски трошоци 
и притоа тој придонес да не биде производ на државна помош. 
(3) 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. 
(4) За почетни инвестициски проекти со оправдани трошоци над 50 милиони 
евра во денарска противвредност, се доставува посебно известување до 
Комисијата за заштита на конкуренцијата. 
(5) Интензитетот на државната помош за инвестициските проекти од ставот (4) 
на овој член може да изнесува:  
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- 100% од максималниот интензитет на регионална помош - за делот на 
оправданите трошоци во висина 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 
оправдани трошоци кои надминуваат 100 милиони евра во денарска 
противвредност. 
(6) Одредбите од ставот (5) на овој член се применуваат за проекти за кои 
почетната инвестиција е остварена во период од три години од една или повеќе 
установи и содржи материјални средства поврзани на економски неделив 
начин. 
(7) Регионалната помош ги содржи поволностите опишани во членовите 6, 7, 8, 
9, 10, 14 и 15 од овој закон. Кумулацијата на помошта предвидена во членовите 
6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 од овој закон не може да го надмине интензитетот на 
помош предвиден во овој член. 
(8) На установите во зоната, на кои им е доделена државна помош, не може да 
им се додели друга регионална помош, за истите оправдани трошоци. 
(9) Во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна 
помош, Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на 
Република Македонија склучува договор во кој е определена државната помош 
која се доделува на корисникот на зоната, согласно со овој закон,по претходна 
согласност од Владата на Република Македонија . 
(10) Давателите на државна помош се должни согласно со овој закон секоја 
година до 28 февруари да доставуваат до Агенцијата за странски инвестиции и 
промоција на извозот на Република Македонија информации за доделената 
државна помош за изминатата година. Агенцијата за странски инвестиции и 
промоција на извозот на Република Македонија е должна до 31 март да достави 
заради информирање до Собранието на Република Македонија и до 
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (во натамошниот текст: 
Дирекцијата) вкупна информација за доделената државна помошза изминатата 
година. 
(11) Дирекцијата  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. 
 
 
 

Дел втори 
ПОГОДНОСТИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО СЛОБОДНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗОНА 

 
Даночни и царински ослободувања и враќање на данок на додадена 

вредност и акциза 
 

Член 6 
(1) Под условите и во границите утврдени во членот 5 од овој закон, корисникот 
на зоната како даночен обврзник подлежи на ослободувања од плаќање на: 
1) данок на добивка во период од 10 години од денот на донесувањето на 
решение за основање на здравствена установа, односно високообразовна 
установа од надлежен орган со што започнува вршењето на здравствената 
и/или високообразовната дејност во зоната. 
2) персонален данок на доход на примањата по основ на платите на 
вработените лица, за период од 10 години од првиот месец во кој корисникот на 
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зоната ќе изврши исплата на плата, без разлика на бројот на вработените лица 
кај корисникот на зоната, под услови утврдени со овој закон. 
(2) По исклучок од став (1) точка 2) на овој член, корисникот на зоната не 
подлежи на ослободувања од плаќање на персонален данок на доход на 
примањата по основ на платите на докторите на медицина и/или професорите 
на медицинските факултети кои во последните пет години пред денот на 
вработувањето кај корисникот на зоната работеле во јавна или/и приватна 
здравствена установа основана во Република Македонија или се во редовен 
работен однос во јавна или/и приватна здравствена установа основана во 
Република Македонија. 
(3) По исклучок од став (1) на овој член, корисникот на зоната подлежи на 
ослободувања од плаќање на данок на добивка и персонален данок на доход 
на примањата по основ на платите на вработените лица, за период од 15 
години доколку во зоната истиот корисник на зоната основа здравствена 
установа и високообразовна установа од областа на медицината, односно 
доколку истиот корисник на зоната во зоната врши истовремено и здравствена 
дејност и високообразовна дејност од областа на медицината.  
 

Член 7 
(1) При увоз на медицинска опрема, лекови, медицински потрошен материјал и 
медицински помагала, корисникот на зоната се ослободува од плаќање на 
данок на додадена вредност и царински давачки доколку истите се внесат во 
зоната и доколку се увезени од страна на корисник на зоната заради вршење на 
здравствена дејност или високообразовна дејност од областа на медицината.  
(2) При увоз на добрата наменети за изградба на градежен објект, корисникот 
на зоната се ослободува од плаќање на данок на додадена вредност иувозни 
давачки доколку истите се внесат во зоната и доколку се увезени од страна на 
корисникот на зоната, а во кои градежни објекти ќе се врши здравствена дејност 
или високообразовна дејност од областа на медицината.  
(3) При увоз на електрична енергија корисникот на зоната се ослободува од 
плаќање на данок на додадена вредност доколку истата се внесе во зоната и 
доколку се увезе од странство од страна и за потребите на корисникот на 
зоната заради вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност од 
областа на медицината.  
(4) При увоз на возила на итна медицинска помош и специјално опремени 
возила се ослободува од плаќање на данок на додадена вредност, увозни 
давачки и акциза доколку истите се увезат од страна на корисникот на зоната 
заради вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност од 
областа на медицината. 
(5) За остварување на правото на ослободување од ставот (1), (2), (3) и (4) на 
овој член, на царинскиот орган му се поднесува потврда за ослободување од 
плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност и акциза доколку 
истите се внесат во зоната и доколку се увезат од страна на корисник на зоната 
заради вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност од 
областа на медицината.   
(6) Потврдата од ставот (5) на овој член се издава на пропишан образец, на 
барање на корисникот на зоната. 
(7) Барањето од ставот (6) на овој член се поднесува на пропишан образец 
„Барање за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена 
вредност и акциза (Б-СЗЗ)“, во три примероци до Министерство за здравство 
доколку предмет на увоз се добрата од ставот (1), (3) и (4) на овој член, 
односно до Министерство за транспорт и врски доколку предмет на увоз се 
добрата од ставот (2) на овој член и кон истото се приложуваат фактури или 
други комерцијални документи за купопродажба издадена од странскиот 
испорачател на корисникот на зоната. 
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(8) Надлежниот орган од став (7) на овој член, доколку утврди дека барањето 
од ставот (6) на овој член е соодветно потполнето, а фактурата или документот 
од ставот (7) на овој член се однесуваат на добра кои се наменети да се внесат 
во зоната каде увозник е корисникот на зоната заради вршење на здравствена 
дејност или високообразовна дејност од областа на медицината, ќе ја издаде 
потврдата од ставот (5) на овој член во рок од пет дена од денот на приемот на 
барањето. 
(9) Доколку надлежниот орган од став (7) на овој член утврди дека барањето од 
ставот (6) на овој член не е соодветно потполнето или пак фактурата или 
документот од ставот (7) на овој член не се однесува на добра кои се наменети 
да се внесат во слободната здравствена зона каде увозник е корисникот на 
зоната заради вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност од 
областа на медицината, за истото ќе го извести корисникот на зоната во 
писмена форма во рок од пет дена од денот на приемот на барањето и ќе му 
одреди рок за уредување на барањето. Доколку во утврдениот рок корисникот 
на зоната не го уреди барањето, надлежниот орган нема да ја издаде 
потврдата од став (5) на овој член.  
(10) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (7) на овој 
член и формата и содржината на образецот на потврдата за ослободување од 
плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност и акциза од став (6) на 
овој член ги пропишува министерот за здравство, во согласност со министерот 
за финансии. 

 
Член 8 

(1) Доколку корисникот на зоната набави медицинска опрема, лекови, 
медицински потрошен материјал и медицински помагала, возила на итна 
медицинска помош и специјално опремени возила, електрична енергија и вода 
од јавните системи за водоснабдување или користи телекомуникациски услуги, 
кои ќе бидат внесени во зоната и набавени заради вршење на здравствена 
дејност или високообразовна дејност од областа на медицината, на негово 
барање  доставено до Министерство за здравство, ќе му се изврши враќање на 
данокот на додадена вредност, доколку е платена фактурата и доколку во 
истата е одделно искажан данокот на додадена вредност од страна на 
даночниот обврзник според членот 53 од Закон за данок на додадена вредност.  
(2) Доколку корисникот на зоната набави добра наменети за изградба на 
градежен објект и услуги наменети за изградба на градежен објект, кои ќе бидат 
внесени во зоната и набавени заради вршење на здравствена дејност или 
високообразовна дејност од областа на медицината, на негово барање  
доставено до Министерство за транспорт и врски, ќе му се изврши враќање на 
данокот на додадена вредност доколку е платена фактурата и доколку во 
истата е одделно искажан данокот на додадена вредност од страна на 
даночниот обврзник според членот 53 од Закон за данок на додадена вредност.  
(3) Барањата од ставовите (1) и (2) на овој член се поднесуваат на пропишан 
образец „Барање за враќање на данок на додадена вредност за слободна 
здравствена зона (БДДВ-СЗЗ)“. Кон барањето се приложуваат фактури и сметки 
во оригинал, како и доказ за извршено плаќање. Образецот на барањето се 
доставува во три примероци, од кои едниот по заверка за прием се враќа на 
корисникот на зоната. 
 (4) Надлежниот орган од ставовите (1) и (2) на овој член, доколку утврди дека 
барањето од став (3) на овој закон е соодветно потполнето, а фактурите и 
сметките се однесуваат на промети извршени кон корисникот на зоната за цели 
на вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност од областа на 
медицината и истите се платени, еден примерок од образецот на барањето, 
заедно со своето позитивно мислење и документацијата, најдоцна во рок од 
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десет дена од денот на приемот на барањето ги доставува до Управата за јавни 
приходи. 
(5) Доколку надлежниот орган од ставовите (1) и (2) на овој член утврди дека 
барањето од ставот (3) на овој член не е соодветно потполнето или пак не се 
доставени потребните документи во прилог на барањето, за истото ќе го 
извести корисникот на зоната во писмена форма најдоцна во рок од пет дена од 
денот на приемот на барањето и ќе му одреди рок за уредување на барањето. 
Доколку во дополнителниот рок корисникот на зоната не го уреди барањето, 
надлежниот орган ќе даде негативно мислење. 
(6) По прием на документите од ставот (3) на овој член, Управата за јавни 
приходи е должна да одлучи по барањето најдоцна во рок од пет дена од денот 
на приемот на документите и да изврши враќање на данокот на додадена 
вредност на сметката на корисникот на зоната. 
(7) За вратениот данок на додадена вредност од овој член, корисникот на 
зоната нема право на одбивка на претходен данок согласно со Законот за данок 
на додадена вредност. 
(8) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (3) на овој член 
ги пропишува министерот за здравство, со согласност на министерот за 
финансии. 

 
Член 9 

(1) Доколку корисникот на зоната изврши набавка на возила на итна 
медицинска помош и специјално опремени возила, со цел истите да се внесат 
во зоната заради вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност 
од областа на медицината, на барање на корисникот на зоната ќе му се изврши 
враќање на акцизата, доколку е платена фактурата. 
(2) Барањето за остварување на правото за враќање на акцизата од ставот (1) 
на овој член се поднесува на пропишан образец „Барање за враќање на акциза 
за зоната (БА-СЗЗ)“, кој се поднесува до Министерство за здравство. Кон 
барањето се приложуваат фактури и сметки во оригинал, како и доказ за 
извршено плаќање на данокот. 
(3) Барањето се доставува во три примероци од кои едниот по заверката за 
прием се враќа на корисникот на зоната. 
(4) Министерство за здравство, доколку утврди дека барањето од став (2) на 
овој член е соодветно потполнето, а фактурите и сметките се однесуваат на 
набавката на возила на итна медицинска помош и специјално опремени возила, 
со цел истите да се внесат во зоната заради вршење на здравствена дејност 
или високообразовна дејност од областа на медицината и истите се платени, 
еден примерок од барањето, заедно со своето позитивно мислење и 
документацијата, најдоцна во рок од десет дена од денот на приемот на 
барањето ги доставува до Царинската управа. 
(5) Доколку Министерство за здравство утврди дека барањето од ставот (2) на 
овој член не е соодветно потполнето или пак не се доставени потребните 
документи во прилог на барањето, за истото ќе го извести корисникот на зоната 
во писмена форма најдоцна во рок од пет дена од денот на приемот на 
барањето и ќе му одреди рок за уредување на барањето. Доколку во 
дополнителниот рок корисникот на зоната не го уреди барањето, 
Министерството за здравство ќе даде негативно мислење. 
(6) По прием на документите од ставот (3) на овој член Царинската управа е 
должна да одлучи по барањето најдоцна во рок од пет дена од денот на 
приемот на документите и да изврши враќање на акцизата на сметката на 
корисникот на зоната. 
(7) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (2) на овој член 
ги пропишува министерот за здравство, со согласност на министерот за 
финансии.  
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Член 10 

(1) За прометот кој е извршен кон корисникот на зоната заради изградба на 
градежен објект во зоната наменет за вршење на здравствена дејност или 
високообразовна установа од областа на медицината, за кој корисникот на 
зоната е даночен должник согласно со членот 32 точка 4 од Законот за данокот 
на додадена вредност, изведувачот на градежните работи е ослободен од 
обврската да пресмета и плати данок на додадена вредност. 
(2) За примена на ослободувањето од ставот (1) на овој член корисникот на 
зоната доставува известување на пропишан образец „Известување за 
ослободување од обврска за плаќање на данок на додадена вредност за 
слободна здравствена зона (ИДДВ –СЗЗ)“ до Министерство за транспорт и 
врски најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на фактурата. Кон 
известувањето се приложува и копија од фактурата. 
(3) Известувањето од ставот (2) на овој член се доставува во три примероци од 
кои едниот по заверката за прием се враќа на корисникот на зоната. 
(4) Министерството за транспорт и врски, доколку утврди дека  известувањето 
од став (2) на овој член е соодветно потполнето, а фактурата се однесува на 
промети за цели на изградба на градежен објект во зоната наменет за вршење 
на здравствена дејност или високообразовна установа од областа на 
медицината, ќе го извести изведувачот на градежите работи со позитивно 
мислење во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето. 
(5) Доколку Министерство за транспорт и врски утврди дека известувањето од 
ставот (2) на овој член не е соодветно потполнето или пак фактурата не се 
однесува на промет за цели на изградба на градежен објект во зоната наменет 
за вршење на здравствена дејност или високообразовна установа од областа 
на медицината, за истото ќе го извести изведувачот на градежните работи во 
писмена форма во рок од пет дена од денот на приемот на известувањето и ќе 
му одреди рок за уредување на известувањето. Доколку во дополнителниот рок 
изведувачот на градежните работи не го уреди известувањето, Министерството 
за транспорт и врски ќе даде негативно мислење. 
(6) Формата и содржината на образецот од ставот (2) на овој член ги пропишува 
министерот за транспорт и врски, со согласност на министерот за финансии.  
 

Член 11 
(1) Ослободувањата и враќањето на данокот на додадена вредност, увозните 
давачки и акциза од членовите 7, 8, 9 и 10 од овој закон се однесуваат на 
период од 10 години од денот на донесување на решение за користење на 
зоната и под условите и во границите утврдени во членот 5 од овој закон. 
(2) По исклучок од став (1) на овој член, корисникот на зоната подлежи на 
ослободувањата и враќањето на данокот на додадена вредност, увозните 
давачки и акциза од членовите 7, 8, 9 и 10 од овој закон, за период од 15 години 
доколку во зоната истиот корисник на зоната основа здравствена установа и 
високообразовна установа од областа на медицината, односно доколку истиот 
корисник на зоната во зоната врши истовремено и здравствена дејност и 
високообразовна дејност од областа на медицината.  
 (3) Видот на медицинската опрема, лековите, медицинскиот потрошен 
материјал и медицинските помагала кои согласно членовите 7 и 8 од овој закон 
се ослободени од плаќање на увозни давачки и данок на додадена вредност ги 
утврдува Владата на Република Македонија, на предлог на Министерството за 
здравство.  
 

Член 12 
(1) Лековите, медицински помагала и медицински потрошен материјал увезени, 
односно набавени од страна на корисник на зоната заради вршење на 
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здравствена дејност или високообразовна дејност од областа на медицината не 
смеат да се отуѓуваат, освен доколку истото се врши во рамки на вршење на 
здравствена дејност и високообразовна дејност од областа на медицината.  
(2) Медицинската опрема не смее да се отуѓува во рок од пет години од денот 
на увозот, односно од денот на набавката без да се плати данокот на додадена 
вредност, увозните давачки и акциза од членовите 7 и 8 од овој закон за кои 
корисникот на зоната остварил право на ослободување или му бил вратен 
данокот на додадена вредност или акцизата. 
(3)  Возилата на итната медицинска помош и специјално опремените возила не 
смеат да се отуѓуваат во рок од четири години од денот на увозот, односно од 
денот на набавката без да се плати данокот на додадена вредност, увозните 
давачки и акциза од членот 7 став (4) и членот 9 од овој закон, за кои 
корисникот на зоната остварил право на ослободување или му бил вратен 
данокот на додадена вредност или акцизата. 
(4) Добрата наменети за изградба на објекти не смеат да се отуѓуваат. 
(5) Доколку лековите, медицинските помагала, медицинскиот потрошен 
материјал, медицинската опрема, возилата на итната медицинска помош, 
специјално опремените возила и добрата наменети за изградба на градежни 
објекти бидат отуѓени спротивно на ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член, 
корисникот на зоната ќе ги плати данокот на додадена вредност, увозните 
давачки и акцизата за кои остварил право на ослободување или му бил вратен 
данок на додадена вредност или акциза, во рок од еден месец од денот на 
склучување на договорот за купопродажба, односно во рок од еден месец од 
денот на издавање на фактура.   

 

Царински ослободувања и олеснувања  
 

Член 13 
Под условите и во границите утврдени во членот 5 од овој закон, корисникот на 
зоната подлежи на царински ослободувања и олеснувања согласно со 
одредбите на Царинскиот закон и одредбите од овој закон. 
 

Помош за обука 
 

Член 14 
(1) На корисникот на зоната кој обезбедува нови вработувања може да се 
додели помош за оправданите трошоци за обука во форма на посебна или 
општа обука на вработените. 
(2) Посебна обука од ставот (1) на овој член е предвидена за стекнување на 
теоретско и практично знаење применливо за сегашните или идните работни 
места на установата којашто е корисник на зоната, а општа обука од ставот (1) 
на овој член е предвидена за стекнување на теоретско и практично знаење 
применливо за сегашните или идните работни места на установата корисник на 
зоната, но и за работни места во други установи или во други активности, а кое 
знаење значително ги зголемува можностите за вработување на лицето на 
обука. 
(3) Помош за обука може да биде доделена на корисникот на зоната во износ 
во висина до 60% од оправданите трошоци во случај на општа обука и во износ 
во висина до 25% од оправданите трошоци во случај на посебна обука. 
(4) Интензитетот на помошта од ставот (3) на овој член може да биде зголемен 
за:  
- 10 процентни поени од оправданите трошоци доколку обуката се врши на 
територијата на Република Македонија и  
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- 10 процентни поени од оправданите трошоци, доколку обуката треба да ја 
искористат невработени лица кои активно бараат работа и инвалидизирани 
лица. 
(5) Интензитетот на државната помош од ставот (4) на овој член може да се 
кумулира. 
(6) Оправданите трошоци со цел за обука, согласно со ставот (1) од овој член 
се:  
-лични трошоци за предавачот,  
-патните трошоци и трошоци за сместување на предавачот и лицата кои се 
вклучени во обуката,  
-други тековни трошоци како што се материјали и ситен инвентар директно 
поврзани со обуката,  
-трошоците поврзани со амортизирањето на опремата во согласност со опсегот 
на нивната употреба, со цел за извршување на обуката,  
- трошоците за упатство и советодавни услуги кои се однесуваат на обуката, и  
-лични трошоци на учесниците во обуката, како и општите индиректни трошоци 
(административни трошоци, закуп, режиски трошоци) до износот на вкупниот 
број на други оправдани трошоци наведени во овој став на овој член. 
(7) Под лични трошоци на ученици на обука се подразбира трошоците за 
времето кое учесниците навистина го поминале на обуката, по одбивање на 
работни часови. 
 

Погодности за градење во зоната 
 

Член 15 
(1) Под условите и во границите утврдени во членот 5 од овој закон, корисникот 
на зоната ги остварува и следниве погодности:  
1) корисникот на зоната е ослободен од плаќање на надоместок за уредување 
на градежното земјиште, согласно со одредбите на Законот за градежното 
земјиште, а трошоците за уредување на градежното земјиште ги надоместува 
основачот на зоната;  
2) по исклучок од одредбите на Законот за заштита и спасување, корисникот на 
зоната се ослободува од обврска да гради засолниште при градба на објекти во 
зоната, како и од плаќање на придонес за изградба, одржување и опремување 
на засолништето. 
(2) Владата на Република Македонија може да учествува во трошоците за 
изградба на градежен објект за корисник на зоната во висина најмногу до 
500.000 евра во денарска противвредност под следниве критериуми: 
- 100.000 евра во денарска противвредност - за инвестициони вложувања од 15 
до 20 милиони евра во денарска противвредност или 20 нови вработувања,  
- 200.000 евра во денарска противвредност - за инвестициони вложувања од 20 
до 40 милиони евра во денарска противвредност или 40 нови вработувања,  
- 300.000 евра во денарска противвредност - за инвестициони вложувања од 40 
од 50 милиони евра во денарска противвредност или 60 нови вработувања,  
- 400.000 евра во денарска противвредност - за инвестициони вложувања од 50 
од 70 милиони евра во денарска противвредност или 80 нови вработувања и  
- 500.000 евра во денарска противвредност - за инвестициони вложувања над 
70 милиони евра во денарска противвредност или над 100 нови вработувања. 
(3) За исполнување на условите од став (2) на овој член, на предлог на 
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република 
Македонија одлучува Владата на Република Македонија, во постапка за 
доделување на државна помош утврдена во член 19 од овој закон. 
 (4) Дирекцијата е ослободена од плаќање на надоместок за уредување на 
градежното земјиште, согласно со одредбите на Законот за градежното 
земјиште. 
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(5) Корисникот на зоната има право да го купи или да го земе под закуп 
земјиштето во зоната за период до најмногу 99 години со месечна закупнина во 
висина од 1 евро во денарска противвредност за еден метар квадратен 
земјиште. (6) Земјиштето во рамките на зоната се отуѓува по пат на електронско 
јавно наддавање согласно со прописите за користење и располагање со 
стварите на државните органи. 
(7) За давање под закуп на земјиштето согласно со ставот (5) на овој член, 
договор за закуп склучуваат Дирекцијата како орган кој управува со зоната од 
име на основачот на зоната и корисникот на зоната, по претходна согласност од 
Владата на Република Македонија.  
(8) Периодот на закуп на земјиштето за корисниците на зоната го определува 
Владата на Република Македонија за секој поединечен случај. 
(9) Корисникот на зоната е должен на доделеното земјиште за користење да 
започне со градба во рок од девет месеци од склучувањето на договорот за 
закуп, а најдоцна за 24 месеца од денот на потпишувањето на договорот за 
закуп на земјиштето да заврши со градбата и да почне со вршење на 
здравствената и/или високообразовната дејност од областа на медицината. 
 (10) Договорот за закуп на земјиштето еднострано се раскинува доколку 
корисникот на зоната во рок од девет месеца од денот на потпишувањето на 
договорот за закуп на земјиштето не започне со градба на градежниот објект и 
ако во рок од 24 месеца од денот на потпишувањето на договорот за закуп на 
земјиштето не започне со вршење на здравствената дејност и/или 
високообразовната дејност. 
 
 

Издавање на одобрението за градење и одобрението за употреба на 
градежните објекти  

 
Член 16 

(1) Одобрението за градење и одобрението за употреба на градежните објекти 
во зоната наменети за вршење на здравствена дејност или високообразовна 
установа од областа на медицината, Дирекцијата ги издава во постапка и во 
рок утврдени со прописите од областа на градењето. 
(2) Во однос на условите за издавање на одобрение за градење и одобрение за 
употреба за градежните објекти во зоната наменети за вршење на здравствена 
дејност или високообразовна установа од областа на медицината кои ги градат 
корисниците во зоните соодветно се применуваат одредбите од Законот за 
градење. 
 

Основање на здравствена установа во зоната 
 

Член 17 
(1) Министерството за здравство донесува решение со кое одобрува основање 
на здравствена установа во зоната и дава времена дозвола за работа на 
здравствената установа во зоната, по што го оценува исполнувањето на 
условите во однос на просторот,опремата и стручниот кадар потребни за 
основање на здравствена установа. 
(2) Врз основа на решението од ставот (1) на овој член се врши времен упис на 
здравствената установа во Централниот регистар на Република Македонија 
(здравствена установа во основање).  
(3) Министерството за здравство ќе донесе решение со кое дава трајна дозвола 
за работа на здравствената установа во зоната по исполнување на условите во 
однос на просторот, опремата и стручниот кадар потребни за основање на 
здравствена установа. 
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(4) Решението со кое Министерството за здравство одобрува основање на 
здравствена установа во зоната и дава времена дозвола за работа на 
здравствената установа во зоната престанува да важи доколку Министерството 
за здравство утврди дека не се исполнети условите во однос на просторот, 
опремата и стручниот кадар потребна за основање на здравствена установа. 
(5) Трошоците за постапката за основање на здравствена установа во зоната 
паѓаат на товар на Министерството за здравство. 
 

 
 
 

Поведување на постапка за доделување на државна помош 
 

Член 18 
(1)  Корисникот на зоната до Агенцијата за странски инвестиции и промоција на 
извозот на Република Македонија доставува барање за доделување на 
државна помош и склучување на договор за доделување на државна помош, 
кон кое доставува писмо за намери, документи за основање на здравствената 
и/или високообразовната установа од областа на медицината и деловен план. 
(2) Деловниот план од ставот (1) на овој член се состои од следниве елементи:  
- опис на здравствената установа и/или високообразовната установа од 
областа на медицината и на здравствената дејност и/или високообразовната 
дејност од областа на медицината планирана да се врши во зоната,  
-консолидирани финансиски извештаи за последните три години на странското 
или домашно правно лице кое е основач на здравствената и/или 
високообразованата установа од областа на медицината, 
- локација и површина на бараната земјишна парцела,  
- период на започнување и завршување на градбата и период на започнување 
на здравствената дејност и/или високообразовната дејност;  
- вкупен износ на инвестицијата,  
- вкупен број на нови вработувања, квалификации на вработените, динамика на 
вработување за период од десет години;  
- план на приходи и добивка за период од десет години, и 
- план за идно проширување. 
(3 
 
 
 
 

Одлука и договор за доделување на државна помош 
 

Член 19 
(1) Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република 
Македонија во рок од десет дена од доставувањето на деловниот план од 
страна на корисникот на зоната, до Владата на Република Македонија го 
доставува деловниот план од член 18 став (2) од овој закон со предлог за 
доделување на државна помош. 
(2) Владата на Република Македонија одлучува за доделување на државна 
помош на корисникот на зоната со донесување на решение во рок од 30 дена 
од денот на доставувањето на предлогот од став (1) на овој член од страна на 
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република 
Македонија, врз основа на кое корисникот на зоната се стекнува со право на 
државна помош и со кое се утврдува видот на државната помош што се 
доделува. 
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(3) Врз основа на решението за доделување на државна помош од став (2) на 
овој член, Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на 
Република Македонија и корисникот на зоната склучуваат договор за 
доделување на државна помош. 
(4) Решението за доделување на државна помош од став (2) на овој член се 
укинува и договорот за доделување на државна помош од став (3) на овој член 
се раскинува доколку договорот за користење на зоната е раскинат и 
решението за стекнување статус на корисник на зоната е укинато согласно 
членот 30 од овој закон. 

 
 

Услови за остварување на даночни ослободувања и олеснувања 
 

Член 20 
Корисникот на зоната кој спроведува почетна инвестиција има право на 
државна помош и може да остварува даночни ослободувања и олеснувања во 
следните случаи: 
1) кога основач на здравствена установа или високообразовна установа е 
домашно правно лице кое во зоната основа нова здравствена и/или 
високообразовна установа од областа на медицината, а не ја пренесува 
здравствената и/или високообразовна дејност од областа на медицината од 
друго подрачје на Република Македонија во зоната и ако во зоната врши нова 
дејност, а не ја пренесува дејноста од друго подрачје на Република Македонија 
во зоната;  
2) кога основач на здравствена установа или високообразовна установа е 
странско и домашно правно лице, правното лице кое е основач на 
здравствената установа, односно на високообразовната установа од областа 
на медицината нема ненамирени пристигнати даночни и/или царински обврски, 
и  
3) кога основач е странско и домашно правно лице, над правното лице кое е 
основач на здравствената установа, односно на високообразовната установа 
од областа на медицината не е отворена стечајна постапка. 

 
Постапка за остварување на даночни ослободувања и олеснувања 

 
Член 21 

 (1) За остварување на даночни ослободувања и олеснувања утврдени 
со овој закон, корисникот на зоната поднесува даночно барање до надлежниот 
даночен орган преку Дирекцијата до 31 март наредната година за претходната 
година. 
(2) Согласно со ставот (1) на овој член корисникот на зоната е должен кон 
даночното барање за остварување на даночните ослободувања и олеснувања 
од член 6 став (1) од овој закон да приложи: 
1)  договор за користење на зоната;  
2) решение за стекнување на статус на корисник на зоната, донесено од 
Дирекцијата; 
3) решение за исполнување на условите за вршење на царински надзор 
донесено од Царинската управа; 
4) трајна дозвола за работа на здравствената установа, односно одлука за 
основање на високообразовната установа од надлежен орган со што започнува 
вршењето на здравствената и/или високообразовната дејност во зоната; 
5)договори за вработување на лица во здравствената и/или високообразовната 
дејност од областа на медицината во зоната. 
6) годишна сметка и даночен биланс за предходната година заедно со образец 
СПД – Структура на приходите по дејности на корисникот на зоната; 
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7) доказ од Централниот регистар на Република Македонија за тековна состојба 
на бонитетот на корисникот на зоната; 
8) уверение издадено од надлежен орган дека корисникот на зоната нема 
пристигнати, а ненамирени даночни и царински обврски, и 
9) уверение издадено од надлежен орган дека над корисникот на зоната не е 
отворена стечајна постапка или постапка за ликвидација. 
 (4) Согласно со ставот (1) на овој член корисникот на зоната е должен кон 
даночното барање за остварување на даночните и царинските ослободувања и 
олеснувања од членовите 7, 8, 9 и 10 од овој закон да приложи: 
1)  договор за користење на зоната склучен помеѓу корисникот на зоната и 
Дирекцијата;  
2) решение за стекнување на статус на корисник на зоната, донесено од 
Дирекцијата; 
3) решение за исполнување на условите за вршење на царински надзор 
донесено од Царинската управа на Република Македонија; 
4) решение со кое се одобрува основање на здравствена установа во зоната и 
времена дозвола за работа на здравствената установа во зоната, односно 
одлука за основање на високообразовна установа од надлежен орган со што 
започнува вршењето на здравствената и/или високообразовната дејност од 
областа на медицината во зоната; 
5) годишна сметка и даночен биланс за предходната година заедно со образец 
СПД – Структура на приходите по дејности на правното лице кое е основач на 
здравствената установа, односно на високообразовната установа од областа 
на медицината, кога основач на корисникот на зоната е странско и домашно 
правно лице; 
6) доказ издаден од надлежен орган за тековна состојба на бонитетот на 
правното лице кое е основач на здравствената установа, односно на 
високообразовната установа од областа на медицината, кога основач на 
корисникот на зоната е странско и домашно правно лице; 
7) потврда издадена од надлежен орган дека правното лице кое е основач на 
здравствената установа, односно на високообразовната установа од областа 
на медицината, кога основач на корисникот на зоната е странско и домашно 
правно лице, нема пристигнати, а ненамирени даночни и царински обврски, и 
8) потврда издадена од надлежен орган дека над правното лице кое е основач 
на здравствената установа, односно на високообразовната установа од 
областа на медицината, кога основач на корисникот на зоната е странско и 
домашно правно лице, не е отворена стечајна постапка или постапка за 
ликвидација. 
(5) Надлежниот даночен орган е должен да ги прифати сите соодветни 
документи од ставовите (2) и (3) на овој член од земјата каде што е 
регистрирано правното лице кое е основач на здравствената установа, односно 
на високообразовната установа од областа на медицината во зоната, издадени 
од надлежните органи на земјата. 
(6) Ако земјата во која е регистрирано правното лице кое е основач на 
здравствената установа, односно на високообразовната установа од областа 
на медицината во зоната не ги издава документите од од ставовите (2) и (3) на 
овој член, надлежниот даночен орган прифаќа изјава што правното лице ја 
заверува кај надлежен орган. 
(7) Документите од ставовите (2) и (3) на овој член не смеат да бидат постари 
од шест месеца, а се доставуваат во оригинал или копија заверена од 
надлежен орган. 
(8) Ако надлежниот даночен орган се сомнева во документите од ставовите (2) 
и (3) на овој член, тој може да побара информации директно од надлежните 
органи кои ги издале документите. 
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(9) Доказите од ставот (2) точки 1), 2), 3), 4) и 7)  на овој член и доказите од 
ставот (3) точките 1), 2), 3) и 6) на овој член се поднесуваат во рок од 15 дена 
по  добивање  на  решението  за  стекнување на статус на корисник на зоната  
донесено од  Дирекцијата. 
(10) Доказите од ставот (2) точки 5), 6), 8) и 9) на овој член и доказите од ставот 
(3) точките 5), 7) и 8) на овој член се поднесуваат секоја година од работењето 
во зоната, најдоцна до 31 март во тековната година. 
(11) Доколку се исполнети  условите од членот 20 од овој закон, врз основа на 
решение за дозволеност за доделување државна помош донесена од 
Комисијата за заштита на конкуренцијата, надлежниот даночен орган донесува 
решение за  соодветно  даночно  ослободување  и  олеснување  во  рок  од  30  
дена  од  денот  на поднесувањето на  барањето и го доставува до Дирекцијата, 
Министерството за здравство и Министерството за транспорт и врски во рок од 
осум дена од денот на донесувањето. 
 
 
 
 
 

Дел трети 
УСЛОВИ ЗА ОСНОВАЊЕ СЛОБОДНА ЗДРАВСТВЕНА ЗОНА 

 
Просторни услови за основање слободна здравствена зона 

 
Член 22 

(1) Зоната се основа на подрачје за кое е донесена урбанистичко-планска 
документација за слободна здравствена зона, како и друга соодветна 
урбанистичко-планска документација предвидена согласно со Законот за 
просторно и урбанистичко планирање. 
(2) Пред започнување на постапка за донесување на планска документација со 
која ќе се предвиди слободната здравствена зона, Дирекцијата доставува 
писмено известување до единицата на локалната самоуправа на чие подрачје 
се предвидува основање на зоната, која во рок од 15 дена по приемот на 
известувањето доставува мислење до Дирекцијата. 
(3) Слободна здравствена зона може да се основа доколку земјиштето е во 
целосна сопственост на Република Македонија. 
(4) По донесување на урбанистичко-планската документација, Владата на 
Република Македонија на предлог на Дирекцијата донесува одлука за основање 
на зоната. 
 

Општи услови за основање слободна здравствена зона 
 

Член 23 
(1) Зоната се основа ако:  
1) се обезбедени просторни, инфраструктурни, еколошки, енергетски, технички 
и други  услови за вршење дејност во зоната, и 
2) основачот на зоната обезбеди средства за основање на зоната. 
(2) Основачот на зоната обезбедува средства за основање и почеток на 
работата на зоната, како и соодветни просторни, инфраструктурни, еколошки, 
енергетски, технички и други услови за вршење на дејност во зоната и донесува 
акт за нејзино основање. 
(3) Условите за основање на зоната од ставот (1) точка 1 на овој член ги 
обезбедува Дирекцијата во име на основачот на зоната. 
 

Дел четврти 
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ПОСТАПКА ЗА ОСНОВАЊЕ СЛОБОДНА ЗДРАВСТВЕНА ЗОНА 
 

Основач на слободна здравствена зона 
 

Член 24 
(1) Зона основа Владата на Република Македонија со акт за основање. 
(2) Работите во врска со основање, управување и развој на зоните во име на 
Владата на Република Македонија ги врши Дирекцијата. 
 
 

Акт за основање слободна здравствена зона 
 

Член 25 
Актот за основање на зона од членот 24 став (1) на овој закон содржи:  
1) назив на основачот на зоната;  
2) назив на зоната;  
3) подрачје на зоната; 
4)дејностите што се вршат во зоната, односно здравствена дејност и 
високообразовна дејност од областа на медицината, и  
5) период за кој се основа зоната. 
 

Измена на слободна здравствена зона 
 

Член 26 
(1) Секоја измена на зоната се врши на начин и постапка за основање зона. 
(2) Под измена во смисла на ставот (1) од овој член се смета:  
1) територијална измена на веќе одобрената зона;  
2) промена на локација на зоната; и 
3) промена на период за кој се основа зоната. 
(3) За измената, во смисла на ставот (1) од овој член, Дирекцијата е должна да 
ја започне постапката во рок од 30 дена од моментот на настанување на 
измената. 
 
 
Одделување и уредување на просторот на слободната здравствена зона 

 
Член 27 

(1) Дирекцијата е должна да го загради, уреди и означи просторот на зоната. 
АЛТЕРНАТИВА: 
(1) Дирекцијата е должна да го уреди и означи просторот на зоната. 
(2) Дирекцијата е должна да обезбеди без надоместок простории потребни за 
работа на царинскиот орган и на Дирекцијата. 
(3) Зоната треба да биде уредена така што влегувањето и излегувањето на 
лицата, транспортните средства и стоката во и од зоната е можно само преку 
определени влезови, односно излези и истите се предмет на царински надзор. 
(4) Оградата, влезовите и излезите на зоната треба да бидат прописно 
уредени, обезбедени и осветлени. 
 
АЛЕРНАТИВА: 
(4) Влезовите и излезите на зоната треба да бидат прописно уредени, 
обезбедени и осветлени. 
 
(5) Поблиските критериуми и начинот на уредување на зоната од овој член ги 
пропишува министерот за финансии. 
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Постапка за исполнување на условите за вршење царински надзор 
 

Член 28 
(1) Заради утврдување дали се исполнети условите за вршење царински 
надзор на подрачјето во зоната, царинскиот орган врши преглед на објектите и 
просториите во зоната, во присуство на претставник на Дирекцијата, во рок од 
30 дена по приемот на неговото барање. 
(2) Царинскиот орган, во рок од осум дена од извршениот преглед од ставот (1) 
на овој член,  составува  записник  со  констатации  за  исполнување  на  
условите  за  вршење  на царински  надзор. 
Ако царинскиот орган при прегледот констатира недостатоци во записникот 
утврдува рок за нивно отстранување. 
(3) Царинскиот орган донесува решение за исполнување на условите за 
вршење на царински надзор согласно со Царинскиот закон. 
(4) Против решението од ставот (3) на овој член може да се изјави жалба до 
министерот за финансии по која се донесува решение во рок од 30 дена. 

 
 

Измени на решението за исполнување на условите за вршење  
на царински надзор 

 
Член 29 

(1) Царинската управа ќе го измени решението од член 28 став (3) од овој закон 
кога по службена должност или на барање на Дирекцијата ќе констатира дека 
се изменети условите за вршење на царински надзор и контрола. 
(2) Царинската управа во случај од ставот (1) на овој член донесува решение со 
кое се менуваат обврските поврзани со вршење на царинскиот надзор и 
контрола и определува рок во кој Дирекцијата е должна да ги достави доказите 
за исполнување на изменетите обврски. 
(3) Дирекцијата кон барањето за измена на решението е должна да ги приложи 
и податоците за дотогашното работење на зоната. 

 
Критириуми што треба да ги исполни корисникот на зоната 

 
Член 30 

(1) Правото да врши дејност во зоната корисникот на зоната го стекнува врз 
основа на договор за користење на зоната, склучен за период од најмалку 10 
години со Дирекцијата и решение за стекнување на статус на корисник на 
зоната донесено од Дирекцијата. Договорот за користење на зоната се склучува 
за период од најмалку 15 години доколку во зоната истиот корисник на зоната 
основа здравствена установа и високообразовна установа од областа на 
медицината, односно доколку истиот корисник на зоната во зоната врши 
истовремено и здравствена дејност и високообразовна дејност од областа на 
медицината. 
(2) Договор за користење на зоната од став (1) на овој член заради вршење на 
здравствена дејност Дирекцијата склучува со правното лице кои ги исполнува 
следните критериуми:  

 да има склучено најмалку еден договор со фонд за здравствено 
осигурување од државата во која се наоѓа неговото седиште и/или од 
друга држава членкa на Европската Унија или земја членка на ОЕЦД, , 
кој овозможува обезбедување на здравствени услуги во Република 
Македонија за државјаните на државите со чиј фонд е склучен 
договорот;  

 да воведе нови здравствени методи или постапки за превенција, 
дијагностика и лекување на болестите и повредите и рехабилитација кои 
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до моментот на склучувањето на договорот за користење на зоната не 
се користеле во здравствениот систем на Република Македонија во 
согласност со член 32 став (5) од овој закон;  

 да врши здравствена дејност или високообразовна дејност заснована на 
нови, напредни и високи технологии или со нивна примена; 

 да e акредитирана од JCI (Joint Commission International) или DNV 
Healthcare Inc., доколку правното лице е здравствена установа; 

 да го зголемува вработувањето во Република Македонија; 

 да има склучено најмалку еден договор со јавна здравствена установа 
од Република Македонија за користење на нејзини здравствени услуги 
што здравствената установа основана во зоната не ги врши, а за кои 
имаат потреба нивните пациенти , и  

 да склучи меморандум за соработка со Владата на Република 
Македонија и/или Министерството за здравство со кој ќе овозможи 
континуирано стручно усовршување на здравствените работници и 
здравствените соработници вработени во јавните здравствени установи 
во Република Македонија за тие да стекнат директно практично 
искуство, со организирање и спроведување на обуки без наплата на 
надоместок за одржаните обуки. 

(3) Договор за користење на зоната од став (1) на овој член заради вршење на 
високообразовна дејност од областа на медицината, Дирекцијата склучува со 
правни лица кои ги исполнуваат следните критериуми:  

 да овозможи наставно-научниот кадар од високообразовната установа 
основана во зоната да одржува предавања и на медицинските 
факултети во Република Македонија; 

 да склучи меморандум за соработка со Владата на Република 
Македонија со кој ќе овозможи висината на средствата за партиципација 
на студентите чие образование се финансира од Буџетот на Република 
Македонија да изнесува 50% од најниската цена што ја наплаќа 
високообразовната установа основана во зоната, и 

 наставата на високообразовната установа да ја изведуваат професори 
од кои најмалку половина да предаваат на еден од 100-те највисоко 
рангирани факултети на Shanghai Ranking - ARWU (Academic Ranking of 
World Universities) во делот на медицината, според наставната програма 
и учебниците од еден од универзитетите што се рангирани меѓу првите 
10 на Shanghai Ranking - ARWU (Academic Ranking of World Universities) 
во делот на медицината, и 

 да го зголемува вработувањето во Република Македонија. 
(4) Министерството за здравство утврдува дали се исполнети условите од 
ставот (2) на овој член, а исполнетоста на условите од ставот (3) на овој член ја 
утврдуваат Министерството за здравство и Министерството за образование и 
наука, по што ја известуваат Владата на Република Македонија и Дирекцијата 
за степенот на исполнетост на условите. 
(5) Правното лице стекнува статус на корисник на зоната врз основа на 
решение за стекнување статус на корисник на зоната донесено од страна на 
Дирекцијата. 
(6) Решението за стекнување статус на корисник на зоната од ставот (5) на овој 
член, Дирекцијата го донесува по претходно добиено известување за степенот 
на исполнетост на условите од Министерството за здравство, склучен договор 
за користење на зоната меѓу Дирекцијата и корисникот на зоната и претходно 
добиено одобрение од Царинската управа на Република Македонија за начинот 
и формата за водење на евиденција за царинско ослободување. 
(7) Корисникот на зоната е должен на царинскиот и друг надлежен орган да му 
овозможи вршење на царински и друг надзор. 
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(8) Право да го раскине договор за користење на зоната од став (1) на овој член 
имаат Дирекцијата од име на Владата на Република Македонија и корисникот 
на зоната. 
(9) Дирекцијата го раскинува договорот за користење на зоната од став (1) на 
овој член доколку корисникот на зоната дава здравствени услуги и/или 
високообразовни услуги на државјани на Република Македонија и државјани на 
Косово во првите 10 години од денот на донесувањето на решението за 
основање на здравствена установа, односно високообразовна установа од 
надлежен орган со што започнува вршењето на здравствената и/или 
високообразовната дејност во зоната, освен за давање на здравствени услуги 
на државјани на Република Македонија за нови здравствени методи или 
постапки кои не се користат во Република Македонија согласно член 32 став (6) 
од овој закон. 
(10) Доколку корисникот на зоната го раскине договорот за користење на зоната 
од став (1) на овој член пред истекот на периодот од 10 години, односно 15 
години, во рок од еден месец од денот на раскинувањето на договорот за 
користење на зоната ќе врати дел од средствата со кои Република Македонија 
учествувала во трошоците за изградба на градежен објект за корисникот на 
зоната согласно член 15 од овој закон, во износ со висина кој е пропорционален 
на должината на периодот кој преостанува до истекот на периодот од 10 
години.   
(11) Корисникот на зоната е должен до Владата на Република Македонија да 
доставува годишен извештај за работењето за претходната година најдоцна до 
31 март во тековната година за информирање. 
(12) Годишниот извештај од ставот (8) на овој член содржи податоци особено за 
обемот на услугите остварени во зоната, квантитативно и вредносно и бројот на 
остварените вработувања во извештајниот период, по квалификациона 
структура. 
(13) Формата и содржината на годишниот извештај од ставот (8) на овој член ги 
пропишува министерот за здравство. 
(14) Дирекцијата е должна да достави опомена на корисникот на зоната 
најдоцна 15 дена пред истекот на рокот за доставување на годишниот извештај 
од ставот (8) на овој член. 
(15) Решението за стекнување статус на корисник на зоната од ставот (5) на 
овој член, Дирекцијата го укинува во следните случаи:  
1)  ако не работи согласно со овој закон; 
2) ако е донесена правосилна судска пресуда со која се забранува на 
корисникот на зоната вршење на здравствена или високообразовна дејност;  
3) доколку се утврди дека корисникот на зоната во неговото барање за 
склучување договор за закуп на земјиште во зоната и/или во неговото барањето 
за склучување на договор за користење на зоната прикажал неточни податоци 
или приложил неверодостојни документи,  
4) доколку дава здравствени услуги и/или високообразовани услуги на 
државјани на Република Македонија и државјани на Косово во првите 10 години 
од денот на донесувањето на решението за основање на здравствена установа, 
односно високообразовна установа од надлежен орган со што започнува 
вршењето на здравствената и/или високообразовната дејност во зоната, освен 
за давање на здравствени услуги на државјани на Република Македонија за 
нови здравствени методи или постапки кои не се користат во Република 
Македонија согласно член 32 став (6) од овој закон,  
5) корисникот на зоната го раскине договорот за користење на зоната пред 
истекот на периодот од најмалку 10 години од денот на склучувањето на 
договорот за користење на зоната, и  
6) доколку корисникот на зоната не започне со работа во зоната во согласност 
со одредбите од овој закон. 
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(16) Решението со кое се укинува решението за стекнување статус на корисник 
на зоната, Дирекцијата по службена должност го доставува до Владата на 
Република Македонија, царинскиот орган, надлежниот даночен орган и до 
Министерството за здравство. 
(17) Против решението за укинување на решението за стекнување статус на 
корисник на зоната, корисникот на зоната како незадоволна странка може да 
поведе управен спор пред надлежен суд. 

 

Услови за користење на слободната здравствена зона 
 

Член 31 
(1) Дирекцијата донесува правила (во натамошниот текст: правила на 
основачот) за условите под кои се користи просторот на зоната за вршење 
дејност, го уредува внатрешниот ред, пропишува одделни мерки за заштита на 
животната средина и природата и донесува тарифник за извршените услуги на 
корисниците во зоната. 
(2) Правилата на основачот не смее да се во спротивност со законите и другите 
прописи во Република Македонија, како и со меѓународните договори 
ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија. 
(3) Основачот на зоната е должен на секој нејзин корисник да му овозможи 
подеднакви услови за вршење на дејноста во зоната. 
(4) Правилата и тарифникот на основачот од ставот (1) на овој член се 
објавуваат во „Службен весник на Република Македонија”.  

 
Дел петти 

 
ЗДРАВСТВЕНИ И ДРУГИ УСЛУГИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ДАВААТ И ДЕЈНОСТИ 

КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО СЛОБОДНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗОНА И 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА НИВНО ВРШЕЊЕ 

 
Здравствени дејности што се вршат во слободната здравствена зона  

 
Член 32 

(1) Корисникот на зоната има право и обврска да основа здравствена установа 
за вршење здравствена дејност на секундарно и терцијарно ниво на 
здравствена заштита за вршење на специјалистичко-консултативна и болничка 
здравствена дејност и за вршење на здравствени услуги кои бараат стручен, 
организациски и технолошки сложен и мултидисциплиниран здравствен 
третман, под услови и во постапка утврдена со овој закон и прописите кои ја 
уредуваат областа на здравствената заштита во Република Македонија. 
(2) Право да основа приватна здравствена установа на секундарно и 
терцијарно ниво на здравствена заштита од став (1) на овој член има странско 
и домашно правно лице.  
(3) Правното лице од став (2) на овој член има право на државна помош  ако 
има склучено најмалку еден договор со фонд за здравствено осигурување од 
државата во која се наоѓа неговото седиште и/или од друга држава членкa на 
Европската Унија или земја членка на ОЕЦД, , кој овозможува обезбедување на 
здравствени услуги во Република Македонија за државјаните на државите со 
чиј фонд е склучен договорот и/или кое ќе воведе нови здравствени методи или 
постапки кои не се користат во Република Македонија. 
(4) Како нови здравствени методи или постапки кои не се користат во 
Република Македонија во смисла на став (3) на овој член се сметаат 
здравствените методи или постапки за превенција, дијагностика и лекување на 
болестите и повредите и рехабилитација кои до моментот на склучувањето на 
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договорот за користење на зоната од член 30 став (1) од овој закон не се 
користеле во здравствениот систем на Република Македонија. 
(5) Секое воведување на нови здравствени методи или постапки во смисла на 
став (4) на овој член подлежи на претходно одобрување од Министерството за 
здравство, врз основа на анализа дали до моментот на склучувањето на 
договорот за користење на зоната здравствената метода и/или здравствената 
постапка предложена од правното лице од став (2) на овој член се користи во 
здравствениот систем на Република Македонија. 
(6) Здравствената установа во зоната и Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија имаат право да склучат договор за давање на здравствени услуги 
само за нови здравствени методи или постапки кои не се користат во 
Република Македонија во смисла на став (4) на овој член.    
(7) Здравствените методи или постапки за кои здравствената установа во 
зоната може да склучи договор со Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија ги утврдува Фондот за здравствено осигурување на Македонија со 
одлука, со согласност на Министерството за здравство. 
(8) Здравствената установа во зоната има право да склучи договор за 
користење на здравствените услуги на јавните здравствени установи во 
Република Македонија. Здравствените работници вработени во јавните 
здравствени установи во Република Македонија овие здравствени услуги ќе ги 
даваат како дополнителна дејност согласно прописите од областа на 
здравствената заштита.    
(9) Право да ги користат здравствените услуги на здравствената установа во 
зоната во првите 10 години од денот на донесувањето на решението за 
основање на здравствената установа во зоната, имаат странски државјани, 
освендржавјаните на Република Косово и државјаните на Република 
Македонија кои имаат право да ги користат само здравствените услуги со кои 
се воведуваат нови здравствени методи или постапки кои не се користат во 
Република Македонија согласно ставот (6) на овој член.  
(10) По истекот на периодот од првите 10 години од денот на донесувањето на 
решението за основање на здравствената установа во зоната, право да ги 
користат здравствените услуги на здравствената установа во зоната имаат сите 
странски државјани и државјаните на Република Македонија кои имаат право да 
ги користат сите здравствените услуги. 
(11) Државјаните на Република Македонија здравствените услуги на 
здравствената установа во зоната кои ги користат во периодот од став (10) на 
овој член, ги плаќаат со лични средства, освен за здравствените услуги за кои 
здравствената установа во зоната има склучено договор со Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија.  
(12) Државјаните на Република Македонија кои здравствените услуги на 
здравствената установа во зоната ги плаќаат со лични средства согласно став 
(11) на овој член, немаат право да бараат од Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија надомест на трошоците направени за користената 
здравствена услуга.   
 

Услуги на комплементарна и алтернативна медицина што се даваат во 
слободната здравствена зона  

 
Член 33 

Корисникот на зоната има право и обврска да дава  услуги на комплементарна 
и алтернативна медицина под услови и на начин утврден со прописите кои ја 
уредуваат областа на комплементарната и алтернативната медицина. 

 
Обемот на средства и начин на обезбедување на одржливо ниво на 

финансирање на дејноста  
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Член 34 

Основачот на приватната здравствена установа во елаборатот за основање на 
установата особено го определува обемот на средствата и начинот на 
обезбедување на одржливо ниво на финансирање на дејноста за период од 
десет години и приложува квалитетна финансиска гаранција од ликвидна банка, 
прифатлива за Министерството за здравство, за континуирано вршење на 
услугите најмалку за период од десет години и за надоместување на штета што 
може да биде предизвикана на корисниците на услугите, ако установата 
престане со работа. 
 
Простор, опрема и кадар за основање на приватна здравствена установа 

во зоната 
 

Член 35 
(1) Корисникот на зоната за да основа здравствена установа во зоната треба да 
обезбеди исполнување на критериумите во поглед на просторот, опремата и 
стручниот кадар утврдени согласно закон и пропишани со подзаконските 
прописи за здравствената заштита во Република Македонија како минимални 
стандарди. 
(2) Здравствената установа во зоната, покрај минималните стандарди од став 
(1) на овој член, обезбедува стандарди во поглед на просторот, опремата и 
стручниот кадар, како и во поглед на лековите, медицинските помагала и 
медицинскиот потрошен материјал што се користат при давање на 
здравствената услуга, што се еквивалетни и/или соодветни на стандардите на 
JCI (Joint Commission International) или стандардите на DNV Healthcare Inc. и 
повисоки од стандардите утврдени согласно закон и пропишани со 
подзаконските прописи за здравствената заштита и за задолжителното 
здравствено осигурување во Република Македонија, . 
(3) Државјаните на Република Македонија немаат право да бараат од Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија надомест на трошоците за 
користење на повисоките стандарди од став (2) на овој член кога користат 
здравствени услуги на здравствената установа во зоната, за кои установата 
има склучено договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија.   
(4) Корисникот на зоната кој основа здравствена установа на терцијарно ниво 
покрај критериумите за вршење на здравствената дејност, обезбедува простор, 
опрема и кадар за изведување на образовна дејност, за стручно оспособување 
и усовршување на здравствените работници и здравствени соработници, како и 
за научно-истражувачка дејност во областа на медицината, односно 
стоматологијата согласно прописите за здравствената заштита, прописите од 
областа на високото образование и научно-истражувачката дејност.  
 (4) При проектирањето на објектите наменети за вршење на здравствена 
дејност, корисникот на зоната користи меѓународни стандарди за проектирање 
на здравствените објекти, за пристапност и за вентилирање на здравствените 
објекти. 
(5) Во една болничка соба се згрижуваат најмногу двајца пациенти што 
претставува стандардна болничка соба.  
(6) Во здравствената установа во зоната се користи современа здравствена 
технологија и опрема во укажувањето на здравствената заштита. 

 
Стручен кадар во приватната здравствена установа во зоната 

 
Член 36 

Во приватните здравствени установи во зоната, здравствената дејност ја 
вршат доктори на медицина кои се странски државјани и државјани на 
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Република Македонија, при што докторите на медицина кои се странски 
државјани работеле најмалку пет години непрекинато како специјалисти во 
една од земјите членки на Европската Унија од групата  ЕУ-15 или во земја 
членка на ОЕЦД и нивниот број не е помал од 30% од вкупниот број на доктори 
на медицина кои ја вршат здравствената дејност во приватната здравствена 
установа. 

 
Основање на високообразовна установа во зоната  

 
Член 37 

(1) Корисникот на зоната има право да основа приватна високообразовна 
установа од областа на медицината (во натамошниот текст: високообразовната 
установа) според општите и посебните услови и во постапка утврдена со 
прописите од областа на високото образование, врз основа на мислење од 
Одборот за акредитација и евалуација на високото образование и одобрение 
од Владата на Република Македонија, заради реализација на академски студии 
и стекнување образование во три циклуси на високото образование. 
(2) Студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии на 
високообразовната установа од став (1) на овој член се оформуваат според 
нормативи, стандарди и методологија кои се прифатени на единствениот 
европски простор за високо образование така што овозможуваат споредливост 
со програмите на високообразовните установи во тој простор. 
(3) На високообразовната установа од став (1) на овој член наставата за 
целосната студиска програма се изведува и се полага на англиски јазик. 
(4) На високообразовната установа од став (1) на овој член наставата ја 
изведуваат професори од кои најмалку половина предаваат на еден од 100-те 
највисоко рангирани факултети на Shanghai Ranking - ARWU (Academic Ranking 
of World Universities) во делот на медицината, според наставната програма и 
учебниците од еден од универзитетите што се рангирани меѓу првите десет на 
Shanghai Ranking - ARWU (Academic Ranking of World Universities) во делот на 
медицината.  

 
Странска високообразовна установа како основач на високообразовна 

установа во зоната  
 

Член 38 
(1) Високообразовна дејност во зоната може да врши странска високообразовна 
установа според условите утврдени во Законот за високото образование на која 
и е признато правото да врши високообразовна дејност, односно е 
акредитирана за вршење на високообразовна дејност во земјата во која и е 
седиштето и која приложила квалитетна финансиска гаранција.  
(2) Странската високообразовна установа која добила одобрение за вршење на 
високообразовната дејност според прописите од областа на високото 
образование на Република Македонија, се запишува во Централниот регистар 
на Република Македонија и во Регистарот на високообразовни установи во 
согласност со прописите од областа на високото образование на Република 
Македонија. 

 
 

Стекнување практични знаења од соодветните области од студентите на  
високообразовната установа во зоната 

  
Член 39 

Здравствената дејност преку која студентите на  високообразовната установа 
во зоната ќе стекнуваат практични знаења од соодветните области се изведува 
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во здравствена установа во која се врши и образовна дејност и кои образовната 
и научноистражувачката дејност ја вршат на начин на кој се обезбедува 
функционална целина на здравствената, образовната и научно-истражувачката 
дејност и согласно со потребите на високообразовната установа во зоната  за 
спроведување на студиските програми. 
 

Финансирање на образованието од Буџетот на Република Македонија и 
партиципации на студиите 

 
Член 40 

(1) На високообразовната установа во зоната може да се запишат и студенти 
чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија. 
(2) Одлука за бројот на студентите кои се запишуваат на високообразовната 
установа во зоната, а чие образование се финансира од Буџетот на Република 
Македонија, на предлог на Владата на Република Македонија, донесува 
органот на управување на приватна високообразовна установа, под услови 
утврдени со прописите од областа на високото образование. Вкупниот број на 
студенти не може да биде поголем од бројот утврден според капацитетот со 
решение за акредитација на високообразовната установа во зоната. 
(3) Владата на Република Македонија обезбедува средства за учество во 
финансирањето на студиски програми на високообразовната установа во 
зоната, за кои Владата на Република Македонија утврдила дека има интерес за 
задоволување на јавни потреби во остварувањето на високообразовната 
дејност што ја вршат приватните високообразовни установи (студиски програми 
од јавен интерес). 
(4) Студентите чие образование се финансира од Буџетот на Република 
Македонија плаќаат партиципација на трошоците на студирање.  
(5) Висината на средствата за партиципација на студентите чие образование се 
финансира од Буџетот на Република Македонија изнесува 50% од најниската 
цена што ја наплаќа високообразовната установа во зоната, а на која претходна 
согласност дава Владата на Република Македонија. 
(6) Студентите ја плаќаат партиципацијата во еднакви рати пред почетокот на 
секој семестар. 
(7) Најдобрите десет студенти чие образование се финансира од Буџетот на 
Република Македонија, а кои завршиле високо образование на 
високообразованата установа во зоната, се вработуваат во јавна здравствена 
установа на терцијарно ниво без да се спроведува постапка за селекција, при 
што тие не треба да ги исполнуваат посебните услови за вработување во јавна 
здравствена установа на терцијарно ниво утврдени со прописите од областа на 
здравствената заштита.  
 

Дејности што се вршат во зоната 

Член 41 
Во зоната се вршат услужни дејности, научно-истражувачки дејности, банкарски 
и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти 
и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоната. 
 

Примена на закони, договор за надминување на разликите и работни 
односи 

 
Член 42 

(1) Споровите меѓу корисниците во зоната и меѓу корисниците и основачот на 
зоната се решаваат во согласност со законите на Република Македонија. 
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(2) Работните односи меѓу работодавачите и вработените во зоната се 
уредуваат согласно со прописите што ги уредуваат работните односи на 
Република Македонија и колективен договор. 
 
 

Дел шести 
 

ПРИМЕНА НА ЦАРИНСКИ ПРОПИСИ 
 

Член 43 
Одредбите од Царинскиот закон кои се однесуваат на слободните зони 
соодветно се применуваат и важат за слободни здравствени зони. 
 
 

Движење во слободната здравствена зона 
 

Член 44 
(1) 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. 
(2) Царинскиот орган може да изврши царинска контрола на лицата, стоката и 
транспортните средства, кои влегуваат, излегуваат или остануваат во зоната. 
 
 
 

Водење евиденција како мерка на царински надзор 
 

Член 45 
(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. 
 (2) Корисникот на зоната е должен да води евиденција за стока во форма и 
содржина одобрени од страна на надлежниот царински орган, како мерка на 
царински надзор. За овозможување на вршење на царински надзор, корисникот 
на зоната е должен на царинскиот орган да му достави запис од евиденцијата 
за стока за секое поединечно внесување или изнесување на стоката во или од 
зоната, освен за стока за крајна потрошувачка. 
(3) Задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата 
од став (2) на овој член и образецот од записот од евиденцијата од став (2) на 
овој член ги пропишува министерот за финансии.  
  
 

Царинска стока која се користи како опрема во слободната здравствена 
зона 

 
Член 46 

(1) Не подлежи на плаќање на увозните давачки утврдени со Законот за 
царинската тарифа опремата која се распоредува во главите 30 и 90 од 
Царинската тарифа, како и резервните делови, алатите и помагалата за таа 
опрема, која претставува странска стока и која како дел од инвестициите на 
корисникот на зоната е наменета за вршење на здравствена, односно 
високообразовна дејност од областа на медицината во зоната. 
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(2) Опремата од ставот (1) на овој член корисникот на зоната ја води во своите 
деловни книги како опрема согласно со меѓународните сметководствени 
стандарди. 
(3) За опремата за која е користена поволноста од ставот (1) на овој член, која 
се изнесува на преостанатото царинско подрачје на Република Македонија се 
плаќаат увозни давачки чија висина се определува врз основа на елементите за 
утврдување на увозните давачки што важат во моментот на изнесувањето. 
 (4) Како опрема од овој член не може да се смета канцелариски мебел и 
опрема за канцеларии и други управни простории, како и  
патнички моторни возила и други моторни возила кои се користат и надвор од 
зоната. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дел седми 
 

ПРЕСТАНОК НА РАБОТА НА СЛОБОДНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗОНА И 
ПРЕСТАНОК НА РАБОТА НА КОРИСНИКОТ ВО ЗОНАТА 

 
Престанок на работа на зоната 

 
Член 47 

Зоната престанува со работа во следниве случаи:  
-корисникот на зоната врши или овозможи вршење на дејности во зоната кои не 
се содржани во актот за основање на зоната или не се во согласност со 
дејностите кои е дозволено да се вршат во зоната,  
-кога надлежниот царински орган  ќе  констатира  дека  повеќе  не  се  
исполнети  условите  за спроведување на царински надзор.. 
 

Престанок на работа на корисникот во зоната 
 

Член 48 
(1) Ако во текот на работата во зоната основачот на зоната го раскине 
договорот за користење на зоната склучен помеѓу корисникот на зоната и 
Дирекцијата, корисникот на зоната е должен за тоа да го извести царинскиот и 
даночниот орган, да им ги достави евиденциите и пресметките од работењето 
во зоната и да им овозможи да утврдат дали во врска со неговото работење во 
зоната настанал царински, односно даночен долг, кој се пресметува согласно 
со царинските, односно даночните прописи. 
 (2) Дирекцијата ќе го укине решението за стекнување статус на корисник на 
зоната, ако:  
1) се раскине договорот за користење на зоната меѓу Дирекцијата и корисникот 
на зоната; 
2) добие  известување  од  царинскиот  орган  за  неисполнување  на  условите  
за спроведување на царински надзор;  
3) врши дејност во зоната која не е утврдена во актот за основање на зоната и  
4) не му овозможи на царинскиот или друг орган надзор врз работењето во 
зоната. 
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Последици од престанок на работа на зоната и престанок на работа на 
корисникот на зоната 

 
Член 49 

(1) За залихите на стоки во зоната на денот на престанокот со работа се врши 
пресметка на даноци, царини и други давачки за секој корисник на зоната, 
согласно со даночните, царинските и други прописи. 
(2) Во случај на престанок на работа на зоната, корисниците ја задржуваат 
сопственоста врз објектите кои ги изградиле во зоната, како и врз правата и 
капиталот кои ги инвестирале во зоната и можат да продолжат со своето 
работење во согласност со законската регулатива на Република Македонија. 
 

Дел осми 
 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАДЗОР 
 

Спроведување на законот и надзор 
 

Член 50 
(1) Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон вршат следните 
органи: 
1) над спроведувањето на одредбите за даночни и царински ослободувања и 
враќање на данок на додадена вредност и акциза од членовите 6, 7,8,9,10, 11 и 
12 од овој закон врши Министерството за здравство., Министерството за 
транспорт и врски,  Министерството за финансии, Управа за јавни приходи и 
Царинската управа; 
2) над спроведувањето на одредбите за царинските ослободување и 
олеснување од член 13 од овој закон врши Царинската управа: 
над спроведувањето на одредбите за државна помош од член 5 од овој закон и 
помош за обука од член 14 од овој закон и одредбите за постапката за 
доделување на државна помош од член 19, вршат Комисијата за заштита на 
конкуренцијата, Дирекцијата и Агенцијата за странски инвестиции и промоција 
на извозот на Република Македонија; 
3) над спроведувањето на одредбите за погодностите за градење во зоната од 
членовите 15 и 16 од овој закон, вршат Министерството за транспорт и врски и 
Дирекцијата; 
4)  
над спроведувањето на одредбите за условите и постапката за остварување на 
даночните ослободување и враќање на данок на додадена вредност и акциза 
од членовите 20 и 21 од овој закон, вршат Дирекцијата, Комисијата за заштита 
на конкуренцијата, Министерството за здравство, Министерството за транспорт 
и врски, Министерството за финансии, Управата за јавни приходи и Царинската 
управа;   
5) над спроведувањето на одредбите за условите и постапката за основање на 
зоната од членовите 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 31 од овој закон и одредбите 
за престанок на работа на зоната и престанок на работа на корисникот на 
зоната од членовите 47, 48 и 49 од овој закон, ги врши Дирекцијата; 
6) над спроведувањето на одредбите за критериумите што требал да ги 
исполни корисникот на зоната од членот 30, ги вршат Министерството за 
здравство, Министерството за образование и наука и Дирекцијата; 
7)  над спроведувањето на одредбите за здравствените и другите услуги кои 
можат да се даваат и дејности кои можат да се вршат во слободната 
здравствена зона и посебни услови за нивно вршење од членовите 32, 33, 34, 
35 и 36 од овој закон, врши Министерството за здравство, при што над 
спроведувањето на одредбата од членот 32 од овој закон врши заедно со 
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Фондот за здравствено осигурување на Македонија, а над спроведувањето на 
одредбата од членот 35 став (5) од овој закон заедно со Министерството за 
транспорт и врски; 
8) над спроведувањето на одредбите за основање на високообразовна 
установа во зоната од членовите 37, 38, 39 и 40 од овој закон, врши 
Министреството за здравство и Министерството за образование и наука, и 
9) над спроведувањето на одредбите за примена на царинските прописи во 
зоната од членовите 43, 44, 45 и 46 од овој закон, врши Министерството за 
финансии и Царинската управа. 
(2) Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон, како и 
на прописите донесени врз основа на него, во работењето на корисниците на 
слободните здравствени зони, врши инспекциската служба надлежна за 
вршење на работите на санитарната и здравствената инспекција, 
инспекциската служба надлежна за вршење на просветен инспекциски надзор, 
инспекциската служба надлежна за вршење на инспекциски надзор над 
примената  на законите и другите прописи за работни односи, вработување и 
заштита при работа и на  колективните  договори,  договорите  за  работа  и  
другите  акти,  со  кои  се  уредуваат  и  остваруваат  правата,  обврските  и  
одговорностите  на  работниците  и  работодавците  во  областа на работните 
односи, вработувањето и заштитата при работа  како и инспекциските служби 
надлежни за вршење на инспекциски надзор во областа на даночното и 
царинското работење и други инспекциски служби утврдени со закон. 
(3) Ако во вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди 
неправилности за чие отстранување не е надлежен, записнички ги констатира и 
го известува надлежниот орган. 
(4) Инспекторот има право и обврска на субјектот на надзорот: 
1) да му укаже на утврдените неправилности и да определи рок за нивно 
отстранување; 
2) да му нареди да преземе соодветни мерки и активности во рок кој ќе го 
определи инспекторот; 
3) привремено да му забрани вршење на дејност, професија или должност; 
4) привремено да му одземе предмети и средства со кои е сторено кривично 
дело или прекршокот, во согласност со закон; 
5) да му поднесе барање за поведување на прекршочна постапка и 
6) да му поднесе кривична пријава или да поведе друга соодветна постапка. 
 

 
Надзор над законитоста на работењето на корисниците на зоната 

 
Член 51 

(1) Надзор врз законитоста на работењето на корисниците на зоната врши 
Дирекцијата. 
(2) Надзорот од ставот (1) на овој член го вршат овластени лица вработени во 
Дирекцијата определени од директорот на Дирекцијата. 
(3) Овластените лица самостојно ги вршат работите на надзор и преземаат 
мерки за кои се овластени со овој и друг закон. 
(4) Овластувањето за вршење на надзор овластеното лице го докажува со 
соодветен документ и истиот е должен да го покаже при вршењето на надзор, а 
на барање на контролираниот субјект, да му дозволи да го разгледа. 
(5) Надзорот се врши без претходна најава, во време кога контролираниот 
субјект ги извршува своите активности, самостојно или по претходна пријава од 
страна на корисниците на зоната. 
(6) Овластените лица го вршат надзорот ефикасно, водејќи сметка за заштита 
на јавниот интерес и до степен колку што тоа е можно за заштита на интересот 
на контролираниот субјект. 
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(7) Овластените лица од ставот (2) на овој член се овластени да:  
1) вршат надзор во деловните простории на контролираниот субјект;  
2) проверуваат идентификациони документи на лица поради потврдување на 
нивниот идентитет;  
3) бараат од контролираниот субјект или од неговите вработени писмено или 
усно објаснување во врска со прашања од делокругот на надзор;  
4) бараат стручно мислење кога е тоа потребно за надзор и  
5) обезбедуваат други потребни докази. 
(8) Доколку оправдано е потребно да се одземат или привремено да се чуваат 
документите, овластените лица можат:  
1) да побараат од контролираниот субјект или од лице вработено кај истото што 
има овластување за тоа, да отвори и дозволи пристап во која било просторија, 
и 
2) да побара од кое било лице кое има овластување за тоа да обезбеди 
пристап до кој било документ. 
(9) Идентичноста на копијата со оригиналот на документите, доказите и 
информациите ја потврдува контролираниот субјект со свој печат и потпис или 
неговиот вработен со потпис. 
(10) Контролираниот субјект е должен да соработува и на барање на 
овластеното лице за вршење надзор да му овозможи непречен пристап до 
просториите, документите, електронските системи или кое било друго средство 
предмет на надзор, како и да ја достави целокупната документација потребна 
за извршување на надзорот. 
 
 
 

Дел деветти 
 

ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 52 
(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на правното лице - корисник на зоната ако: 
1) лековите, медицински помагала и медицински потрошен материјал ги отуѓи 
спротивно на членот 12 став (1) од овој закон; 
2) медицинската опрема ја отуѓи пред истекот на рокот од пет години од денот 
на увозот, односно од денот на набавката спротивно на членот 12 став (2) од 
овој закон; 
3) возилата на итната медицинска помош и специјално опремените возила ги 
отуѓи пред истекот на рокот од четири години од денот на увозот, односно од 
денот на набавката спротивно на членот 12 став (3) на овој закон; 
4) добрата наменети за изградба на објекти ги отуѓи спротивно на членот 12 
став (4) од овој закон; 
5) на земјиштето во зоната дадено под закуп, односно купеното земјиште во 
зоната во рок од девет месеца од денот на потпишувањето на договорот за 
закуп на земјиштето не започне со градба на градежниот објект, согласно член 
15 став (8) од овој закон; 
6) на земјиштето во зоната дадено под закуп, односно купеното земјиште во 
зоната во рок од 24 месеца од денот на склучувањето на договорот за закуп на 
земјиштето, односно  на договорот за купопродажба на земјитето не заврши со 
градење на градежниот објект и не започне со вршење на здравствената 
дејност и/или високообразовната дејност, согласно член 15 став (8) од овој 
закон; 
7) не му овозможи вршење на царински и друг надзор на царинскиот и друг 
надлежен орган согласно на членот 30 став (7) од овој закон; 
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8) не поднесе годишен извештај за работењето во форма, содржина и рок 
согласно со членот 30 ставови (8) и (9) на овој закон; 
9) во здравствени установи во зоната, здравствената дејност ја вршат доктори 
на медицина кои се странски државјани кои не ги исполнуваат условите од 
членот 36 од овој закон, односно тие не работеле најмалку 5 години 
непрекинато како специјалисти во една од земјите членки на Европската Унија 
од групата  ЕУ-15 или во земја членка на ОЕЦД;  
10) бројот на  доктори на медицина кои се странски државјани кои ја вршат 
здравствената дејност во здравствени установи во зоната е помал од 30% од 
вкупниот број на доктори на медицина кои ја вршат здравствената дејност во 
приватната здравствена установа, спротивно на членот 36 од овој закон;  
11) на високообразовната установа од областа на медицината, наставата за 
целосната студиска програма не се изведува и не се полага на англиски јазик, 
согласно на членот 37 став (3)  од овој закон; 
12) на високообразовната установа од областа на медицината, наставата не ја 
изведуваат професори од странство, од кои најмалку половина предаваат на 
еден од 100-те највисоко рангирани факултети на Shanghai Ranking - ARWU 
(Academic Ranking of World Universities) во делот на медицината, согласно на 
членот 37 став (4)  од овој закон; 
13) на високообразовната установа од областа на медицината, наставата не се 
изведува според наставната програма и учебниците од еден од универзитетите 
што се рангирани меѓу првите 10 на Shanghai Ranking - ARWU (Academic 
Ranking of World Universities) во делот на медицината, согласно на членот 37 
став (4)  од овој закон; 
14) на високообразовната установа од областа на медицината во зоната, не е 
дозволено да се запишат и студенти чие образование се финансира од Буџетот 
на Република Македонија, согласно со членот 40 став (1)  од овој закон; 
15) органот на управување на високообразовната установа од областа на 
медицината во зоната не донесе одлука за бројот на студентите кои се 
запишуваат на високообразовната установа во зоната, а чие образование се 
финансира од Буџетот на Република Македонија, и/или одлуката ја донесе 
спротивно на предлогот на Владата на Република Македонија и на условите 
утврдени со прописите од областа на високото образование, согласно со 
членот 40 став (2)  од овој закон .  
 16) висината на средствата за партиципација на студентите чие образование 
се финансира од Буџетот на Република Македонија не изнесува 50% од 
најниската цена што ја наплаќа високообразовната установа во зоната, 
согласно со членот 40 став (5)  од овој закон, и   
17) високообразовната установа од областа на медицината во зоната утврдила 
висината на средствата за партиципација на студентите чие образование се 
финансира од Буџетот на Република Македонија без претходна согласност на 
Владата на Република Македонија, согласно со членот 40 став (5)  од овој закон 
. 
 

Член 53 
 Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредностќе му се изрече на 
одговорното лице во правното лице - корисник на зоната за прекршоците 
предвидени со членот 52 од овој закон.  

 
Член 54 

За прекршоците што се предвидени во членовите 52 и 53 од овој закон, 
прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд. 
 

Спроведување на претходна постапка согласно Законот за прекршоците 
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Член 55 
(1) За прекршоците предвидени во членовите 52 и 53 од овој закон, 
овластените лица за вршење надзор се должни пред да поднесат барање за 
поведување на прекршочна постапка на сторителот на прекршокот да му 
предложат спроведување на претходна постапка согласно Законот за 
прекршоците. 

 
Дел десети 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Донесување на подзаконски прописи 

 
Член 56 

Подзаконските акти, предвидени во овој закон, ќе се донесат во рок од 180 дена 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 
 

Влегување во сила 
 

Член 57 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен 
весник на Република Македонија”. 
 
 


