ДРУГИ КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ

Начин, постапка и услови за изд авање на концесии за земјод елско
иград ежно земјиште, во сопственост на Република Макед онија
Основни информации за поимот концесија
Поим концесија: Под поимот концесија се под разбира акт со кој се отстапуваат
на користење д обрата од општ интерес за Република Макед онија, на физичко
или правно лице (д омашно или странско), или конзорциум, по спровед ена
постапка по Јавен повик и д оставување на понуд и за д обивање концесија.
Корисници на концесија: Како концесионери можат д а се јават физички или
правни лица запишани во Централниот регистар на Република Макед онија,
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Централниот регистар на РМ.
Доколку во постапката за д од елување на концесија учествува странско лице
или конзорциум, во јавниот повик може д а се пред вид и како услов за д обивање
концесија и склучување на концесиски д оговор д а се основа д руштво, во
согласност со Законот за трговски д руштва.
Давател на концесии: Во име на Република Макед онија, концесии д ава
Влад ата на Република Макед онија.
Период : Концесијата се д од елува за опред елен период , кој точно се утврд ува
во јавниот повик, а потоа и во концесискиот д оговор, со можност д а се
прод олжи, врз основа на успешноста и квалитетот во вршење на концесиската
д ејност на концесионерот, за време на утврд ениот концесиски период .
Над оместок: Висината на над оместокот за користење на концесија на д обра од
општ интерес за РМ се утврд ува во Јавниот повик, а потоа и во Договорот за
концесија.
Важно д а се знае: Концесионерот ја остварува концесијата на негова сметка и
со негов ризик.
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Напомена: С трански физички и правни лица не можат д а се зд обијат со право
на сопственост врз град ежно и земјод елско земјиште.
Затоа, ако сте иселеник од Макед онија и д осега го немате решено својот
д ржавјански статус со Република Макед онија, а сакате д а купите земјод елско
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Постои можност странско лице на инд иректен начин д а се стекне со правото на
сопственост на земјод елско или град ежно земјиште, д околку регистрира трговско
д руштво во Република Макед онија, се јави како основач на трговското д руштво

и посед ува или има уд ел во д руштвото и тоа д а се третира како д омашно
трговско д руштво.
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Царинскиот закон (С л. весник на Р.М. бр. 109/2000) се регулира прашањето за
ослобод ување од плаќање врз основа на влог на странско лице.
С огласно изменетата алинеја 1 на член 183 од Царинскиот закон, од плаќање
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канцелариски мебел) врз основа на влог на странско лице кои не можат д а бид ат
постари од 5 год ини од д енот на нивното производ ство, а кои служат за вршење
на претежна д ејност на д руштвото. Исто така влогот на странското лице треба д а
е под олг од три год ини и д а изнесува најмалку 20%од вкупно вложениот траен
капитал, под услов обврзникот кој го користел ослобод увањето д а работи
најмалку уште 3 год ини по истекот на послед ната год ина во која го користел
ослобод увањето од плаќање на царина. Под влог на странско лице се смета и
откупот на акции од страна на странски лица.
С токите кои се ослобод ени од плаќање на царина во рок од 6 год ини, од д енот
на увозот, не можат д а се отуѓат, д а се д ад ат на користење на д руг или поинаку
д а се употребат за д руги цели, а не за оние за кои биле ослобод ени од плаќање
на царина.Таквите пред мети не можат д а се д ад ат во залог, д а се позајмат или
д а се д ад ат како осигурување за д руги обврски.

