
Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РСМ

Никола Вапцаров 7 | 1000 Скопје 

+389 2 3169 138 | aftercare@investnorthmacedonia.gov.mk

Почитуван инвеститору, 

Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот (АСИПИРСМ) е во процес на 

воспоставување на база на странски инвеститори во Република Северна Македонија.

Информациите од оваа база на податоци АСИПИРСМ ќе ги користи за реализација 
на разновидни активности за грижа за инвеститори во нејзина надлежност, како што се 

остварување редовни контакти со инвеститорите, дистрибуција на релевантни материјали, 

достава на покани за настани и интерни аналитички активности. 

Љубезно Ве молиме со пополнување на Формуларот за регистрација даден подолу да 

овозможите вклучување на Вашата компанија во Базата на најважни странски инвеститори во 

Република Северна Македонија при АСИПИРСМ.

Пред да започнете да го пополнувате формуларот, Ве молиме да го прочитате Упатството за 

пополнување дадено на крајот од овој документ. Пополнетиот формулар доставете го на следната 

електронска адреса: aftercare@investnorthmacedonia.gov.mk. 

За било какви дополнителни информации, Ве молиме да се обратите до Секторот за грижа за 

инвеститори во АСИПИРСМ, тел. 02 316 9138.

Ви благодариме за одделеното време и дадените информации. 

Тимот на АСИПИРСМ

mailto:aftercare@investnorthmacedonia.gov.mk
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База на странски инвеститори 

Формулар за регистрација 

Полињата во формуларот за регистрација обележани со ѕвездичка се задолжителни. Сепак, 

високо ќе ги цениме Вашите напори да ги обезбедите информациите кои се бараат и во 

незадолжителните делови од документот. 

A. ИНФОРМАЦИИ ЗА МАКЕДОНСКАТА КОМПАНИЈА/ПОДРУЖНИЦА

*Име на компанијата1.

2. Информации за контакт со компанијата

*Адреса

*Поштенски број

*Град

*Општина

*Телефон

*Е-пошта

Веб страница

3. Лице одговорно за контакт со АСИПИРСМ

*Име

*Презиме

Позиција

*Телефон

*Е-пошта



3 

B. ИНФОРМАЦИИ ЗА СТРАНСКИОТ ИНВЕСТИТОР

4. *Име на странскиот инвеститор (правно или физичко лице)

5. *Држава на потекло/Државјанство

6. *Држава на регистрација

7. Веб страница

C. ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈАТА

8. *Година на формирање/инвестирање во Република Северна Македонија 

9. *Година на започнување со деловно работење во Република Северна Македонија

10. *Сектор на инвестирање

Земјоделство Финансиски услуги Рударство и суровини 

Автомобилска 
индустрија 

Храна и пијалоци 
Фармацевтски 
производи 

Деловни и 
професионални услуги 

Обувки Недвижности 

Хемиски производи 
Шумарство и производи 
од дрво 

Малопродажба 

Градежништво Здравствени услуги Телекомуникации 

Производи за широка 
потрошувачка 

ИТ услуги 
Текстилна и кожарска 
индустрија 

Електрични и 
електронски делови 

Медицинска опрема и 
производи 

Туризам 

Енергетски сектор Машини Останато 
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11. *Деловна активност

12. *Вид на инвестиција

Greenfield 

Brownfield 

Приватизација 

Спојување/Преземање 

Joint venture 

13. *Вкупен износ на инвестицијата (€)

14. *Удел на странскиот инвеститор во основачкиот капитал на македонската компанија (%)

15. *Број на вработени во Република Северна Македонија

16. Доколку сте извозна компанија Ве молиме внесете податок за остварен извоз (%)
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*Се согласуваме АСИПИРСМ да ги користи информациите содржани во овој формулар за

нивни интерни аналитички активности.

*Се согласуваме АСИПИРСМ да ги користи податоците за контакт дадени во овој формулар

за комуникација и достава на информации, материјали и покани за настани.
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ФОРМУЛАРОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА 

АСИПИРСМ генерално се придржува до дефиницијата на ОЕЦД за странски директен
инвеститор според која тоа е физичко лице, правно лице во приватна или јавна сопственост, група 
на поврзани поединци или група на поврзани правни лица во приватна или јавна сопственост кои 
поседуваат повеќе од 10% на удели/обични акции или права на глас во компанија регистрирана 
во Република Северна Македонија.

A. ИНФОРМАЦИИ ЗА МАКЕДОНСКАТА КОМПАНИЈА/ПОДРУЖНИЦА

1. Име на компанијата – Целосно име на компанијата, како што е дадено во документите за
регистрација.

2. Информации за контакт со компанијата
Адреса – Прво внесетe го името на улицата а потоа бројот. Ако компанијата е лоцирана во
ТИРЗ, наведето го името на зоната.

Поштенски број – Нумерички податок.

Град и општина – Ако компанијата е лоцирана во ТИРЗ, наведете го најблискиот град,
односно општината во која зоната се наоѓа.

Телефон – Телефонски број на компанијата кој го вклучува и карактеристичниот број за
повикување на градот во Република Македонија (на пример: Скопје - 02 xxx-xxxx).

Е-пошта – Општа електронска адреса на компанијата.

Веб страница – Веб локација на која можат да се најдат информации за македонската
компанија (посебна веб страница или поддомен на веб страницата на компанијата-мајка).
Доколку таква локација не постои, оставете го полето празно.

3. Лице одговорно за контакт со АСИПИРСМ – Контакт информации за вработеното лице кое
во име на компанијата ќе контактира со АСИПИРСМ.

B. ИНФОРМАЦИИ ЗА СТРАНСКИОТ ИНВЕСТИТОР

4. Име на странскиот инвеститор – Име на правното/физичкото лице кое ја основало,
односно инвестирало во компанијата во Република Северна Македонија.

5. Држава на потекло/Државјанство – Држава од која потекнува правното лице, односно
држава чиј државјанин е физичкото лице.

6. Држава на регистрација – Држава во која странскиот инвеститор е формално регистриран,
доколку се разликува од државата на потекло (важи само за правни лица).

7. Веб страница – Веб локација на која можат да се најдат информации за странскиот
инвеститор.
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C. ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈАТА

8. Година на формирање/инвестирање во Северна Македонија – Година во која странскиот
инвеститор ја комплетирал правната постапка за реализирање на инвестицијата во
Северна Македонија.

9. Година на започнување со деловно работење во Република Северна Македонија –
Година во која македонската компанија започнала активно да ја обавува деловната
дејност како субјект со странска инвестиција.

10. Сектор на инвестирање – Можете да изберете повеќе од еден сектор. Доколку секторот
во кој работи компанијата не се наоѓа на листата, изберете ја опцијата Останато и
наведете.

11. Деловна активност – Накусо опишете ја деловната активност на компанијата, производ/
услуга. Текстот не смее да биде подолг од 200 карактери.

12. Вид на инвестиција – Изберете само една од дадените опции.

13. Вкупен износ на инвестицијата – Приближна вредност на инвестицијата до денес
изразена во €.

14. Удел на странскиот инвеститор во основачкиот капитал на македонската компанија –
Процент на странско учество во капиталот на македонската компанија.

15. Број на вработени во Република Северна Македонија – Број на вработени лица во
македонската компанија.

16. Доколку сте извозна компанија Ве молиме внесете податок за остварен извоз (%) –
Приближен процент на извезени производи/услуги од вкупниот аутпут на годишно ниво
(последни достапни податоци).

CI. ПОЛИТИКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ

АСИПРСМ прашањето на приватноста го сфаќа многу сериозно. Кога една организација ѝ дава
информации на АСИПРСМ преку еден од нашите формулари за регистрација, како што е
формуларот за регистрација на странски инвеститори во нашата база на податоци, АСИПРСМ:

 Ниту собира непотребни информации, ниту ги дистрибуира Вашите информации до трети
страни без Ваше знаење или изричита Ваша согласност за тоа;

 Се обидиува да ги чува информациите најбезбедно што може и не дозволува пристап до
истите од страна на надворешни лица освен ако тоа не е законски побарано од нас (на
пример, ако информациите се предмет на судски налог).

Собраните информации ќе се користат исклучиво од страна на овластен персонал на 
АСИПРСМ и тоа за:

 Аналитички цели кои ќе придонесат за подобрување на ефикасноста на нашата база на
податоци и нејзината полезност, како и за подобрување на нашите услуги кон странските
инвеститори;

 Комуникација и дистрибуција на информации, материјали и покани за настани до
регистрираните организации.
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