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Предлог текст на: Барањето за добивање на статус на стратешки 
инвестиционен проект 

 
 
ДО: 
Влада на Република Северна Македонија 
Бул. Илинден бр. 2 
1000 Скопје 

 
БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СТАТУС НА СТРАТЕШКИ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 
 

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ НА ДЕЛОВНИОТ СУБЈЕКТ 

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ 

Целосен назив:  

Кратко име:  

Седиште:  

Датум на основање:  

Единствен даночен број:  

Големина на субјектот:  

Приоритетна дејност:  

ЕМБС:  

Жиро сметка:  

Депонент банка:  

Телефон (фиксен):  

Факс (доколку има):  

Веб страна:  

Е-маил:  

ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВИТЕЛОТ 
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Име и презиме:  

Мобилен телефон:  

Домашна адреса:  

ЕМБГ:  

Број на лична карта:  

 
*Поднесувачот на ова Барање се согласува личните податоци да се користат од страна на Комисијата за 
стратешки инвестициони проекти и другите институции и органи кои го разгледуваат, за потребите на 
утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект. 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ПРОЕКТ 

Назив и седиште на 
инвеститорот:  

Назив на проектот:  

Утврдена вредност на 
проектот:  

Вид на инвестициониот 
проект:  

Локација на која ќе се 
реализира проектот:  

Опис на недвижниот имот 
на кој ќе се реализира 

проектот: 
 

Рокови за реализација на 
преземените права и 

обврски: 
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Краток опис на 
инвестициониот проект:  

ОБЛАСТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ПРОЕКТ Селектирај 

1. Енергетика со инфраструктура □ 

2. Транспорт и телекомуникации □ 

3. Туризам □ 

4. Преработувачка индустрија □ 

5. Земјоделство, шумарство и водостопанство  □ 

6. Прехранбена индустрија □ 

7. Здравство □ 

8. Индустриски и технолошки паркови □ 

9. Управување со отпадни води и отпад □ 

10. Информатичко-технолошки зони □ 

11. Спорт □ 

12. Наука и образование □ 

13. Градење на големи мултифункционални градежни комплекси на 
градежни објекти кои имаат во својот состав повеќе од една област 
од областите наведени во овој член □ 

14. Друга област*: __________________________________________ □ 

 
*Да се наведе областа на проектот доколку истата не е опфатена во табелата погоре, а вредноста на 
инвестицискиот проект надминува износ од 150 милиони евра во денарска противвредност 
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ИСПОЛНЕТОСТ НА ГЛАВНИ УСЛОВИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СТАТУС НА СТРАТЕШКИ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 

 

ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИ ОД ЗАКОНОТ Селектирај 

Усогласеност со стандардите за животна средина утврдени во законите 
на Република Северна Македонија 

ДА 

НЕ 

Усогласеност со Уставот на Република Северна Македонија, законите и 
обврските коишто произлегуваат од меѓународни договори 
ратификувани согласно со Уставот 

ДА 

НЕ 

Усогласеност со стратешките приоритети на Владата на Република 
Северна Македонија 

ДА 

НЕ 

 
Доставена нотарски заверена изјава на законски застапник на 
корисникот, под полна материјална, кривична и морална 
одговороност дека приложената документација и податоците се 
точни, вистинити и веродостојни 

ДА 

НЕ 

 
 

Со ова барање ја приложуваме и следната документација: 

ДОКУМЕНТАЦИЈА Селектирај 

Инвестициски бизнис план или студија за изводливост за јавни 
стратешки проекти кои содржат и анализа на ризици, инвестициски 
финансиски план, работна програма за спроведување на стратешкиот 
инвестиционен проект за време на траењето на инвестицијата 

□ 

Согласност за задолжување во смисла на Законот за јавен долг за јавен 
стратешки инвестиционен проект □ 

Микро и макро локациски услови на инвестицијата □ 

Ревизорски извештај за субјектот што инвестира за одреден временски 
период и ревизорски извештај за компанијата која е сопственик на 
субјектот кој инвестира 

□ 
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Детално портфолио на субјектот што инвестира, вклучително и неговите 
подружници □ 

Референтна листа од искуства на инвеститорот во слични проекти □ 

Опис на начинот и изворите на финансирање на проектот □ 

Доказ за финансиска способност за остварување на стратешкиот 
инвестиционен проект, кој задолжително соджи ревидиран годишен 
финансиски извештај за годината која и претходи на годината во која се 
поднесува барањето, односно годишни извештаи на пропишани 
обрасци за инвеститорите кои не подлежат на ревизија, деловни 
извештаи за тромесечието кое претходи на предавањето на барањето, 
обрасци за бонитет не постари од 30 дена) 

□ 

Согласност на стратешкиот инвеститор со која се овластува Комисијата да 
прави проверки и контроли на податоците претставени во портфолиото 
на стратешкиот инвеститор 

□ 

Годишни сметки (биланс на состојба, биланс на успех и извештај за 
готовински тек) за последните три финансиски години на стратешкиот 
инвеститор и на компанијата која е сопственик на стратешкиот 
инвеститор 

□ 
Банкарска гаранција за реализирање на стратешкиот инвестиционен 
проект во висина од 3% од вредноста на приватната инвестиција □ 
Потврда дека инвеститорот ги платил сите доспеани обврски, обврските 
за пензиско и здравствено осигурување и други јавни давачки, не 
постари од 30 дена 

□ 
Потврда дека не е отворена стечајна или ликвидациона постапка □ 

 
По барање на надлежниот орган согласни сме да доставиме и други документи со кои се 
потврдуваат податоци и факти наведени во Барањето и документацијата. 

 
 
 
 
 
 
Датум         БАРАТЕЛ 

             
 

_______________ 
_____________________________ 

 
 
 
_____________________________ 

                                                                М.П                        
(скр.назив на дел.субјект, одг.лице, потпис)  

 


