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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНО-
КОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за данокот на промет на 
производи и услуги, . 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 19 мај 1992 година. 

Број 08-2207/1 
19 мај 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се уредува оданочувањето во про-
метот на производи и услуги. 

Член 2 
Данок на промет на производи и услуги се пла-

ќа на: 
1. Промет на производи 
2. Промет на услуги. 

II. ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 
1. Предмет на оданочувањето 

Член 3 , 
Данок на промет на производи се плаќа на про-

метот на производи којшто служи за крајна потрошу-
вачка. 

Член 4 
Под промет на производи којшто служи за крајна 

потрошувачка се подразбира секоја продажба на прои-
зводи, ако со овој закон не е поинаку определено. 

Под промет на производи којшто служи за крајна 
потрошувачка се подразбираат и: 

1) увозот, вклучувајќи го и привремениот увоз на 
производи којшто служи за крајна потрошувачка И 
увозот на преработки од тутун; 

2) земањето на сопствен производ што го прои-
звело или набавило правно лице. за сопствената крај-
на потрошувачка; 

3) давањето на производи без надомест (отстапу-
вање, подарок, замена и др.) што го врши правно лице 
и физичко лице кое врши регистрирана самостојна деј-
ност (во натамошниот текст: претприемач); 

4) кусокот на производи кај правното лице; освен 
кусокот на производи што настанал под дејство на ви-
ша сила; 

5) расходот (кало, растур, дефект и лом) којшто 
е поголем од расходот дозволен со општиот акт на 
правното лице; 

6) користењето на производот што физичкото ли-
це ќе го изработи за сопствена употреба, а кој подле-
жи на обврска за годишна регистрација и 

7) давањето без надомест (подарок, замена) на 
моторно возило или пловен објект“кој подлежи на обв-
рска за годишна регистрација, што го врши физичко 
лице. 

Член 5 
Како промет на производи којшто служи за крај-

на потрошувачка не се сметаат: 
1) продажбата на производи, освен продажбата на 

преработки од тутун, на правно лице кое се занимава 
со трговија (во натамошниот текст: трговско претпри-
јатие) или на дуќан без својство на правно лице што 
се занимава со трговија (во натамошниот текст: тргов-
ски дуќан), кои тие производи ги набавуваат заради 
натамошна продажба; 

2) продажбата на производи, освен продажбата на 
преработки од тутун, на правно лице кое се занимава 
со угостителска дејност (во натамошниот текст: уго-
стителско претпријатие), на друго правно лице кое е 
регистрирано и за вршење на угостителска дејност и 
на дуќан без својство на правно лице коешто се зани-
мава со угостителска дејност (во натамошниот текст: 
угостителски дуќан), што тие производи ги набавуваат 
заради преработка, односно натамошна продажба; 

3) продажбата на производи - репродукциони ма-
теријали на правно лице кое се занимава со производ^ 
ствена дејност (во натамошниот текст: производствено 
претпријатие), на задруга која се занимава со прои-
зводствена дејност (во натамошниот текст: производ-
ствена задруга), на дуќан без својство на правно лице 
којшто се занимава со производствена дејност (во на-
тамошниот текст: производствен дуќан) и на земјодел-
ско стопанство со статус на правно лице кои тие прои-
зводи ги набавуваат заради репродукција; 

4) продажбата на производи на правно лице и ду-
ќан без својство на правно лице кои се занимаваат со 
ремонт, поправка и сервисирање на производи заради 
вградување во производите што им ги поправаат или 
ги сервисираат; 

5) продажбата на производи на единици на локал-
на саамоуправа (во натамошниот текст: општината, од-
носно Градот Скопје) што се набавуваат за изградба 
на патишта, водовод, канализациона мрежа, гасовод, 
електрична мрежа или други комунални објекти на 
тоа подрачје, врз основа на одлука од надлежниот ор-
ган на месната заедница или општината, односно Гра-
дот Скопје, а според усвоениот инвестиционен проект; 

6) продажбата на градежен материјал на станбена 
задруга за изградба на станови, односно на станбени 
згради за потребите на нејзините членови - задругари, 
што се изградуваат според одобрениот проект на тери-
торијата на општината, односно на градот на која е 
основана задругата. Под станбена задруга се подразби-
ра станбената задруга која е регистрирана во согла-
сност со закон со кој се уредува основањето на задру-
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3) купувачот, пред преземањето на производот 
односно пред испоставувањетд на фактурата, да му 
дал на продавачот писмена изјАВа односно специфика-
ција на материјалот, која мора да биде нумерирана, 
датирана и потпишана од овластените лица, дека купе-
ните производи ќе ги КОРИСТИ исклучително за целите 
од член 5 став 1 од точка 1 до 8 на овој закон; 

гата и која не остварува и не распределува добивка, а 
која во својот состав има непосредно организирана 
градежна оператива (градежен погон, градежна работ-
на единица) или стручна служба за следење на изград-
бата и надзор над изградбата на објектот, со водење 
на даночна евиденција за набавката, движењето и по-
трошокот на градежниот репродукционен материјал за 
изградба на градежни објекти; 

7) продажбата на производи што се употребуваат 
за изградба и градежен материјал на Македонската 
православна црква и другите верски заедници и рели-
гиозни групи заради изградба, реконструкција, адапта-
ција, реставрација и реновирање на верски објекти, 
според одобрениот проект, од надлежниот орган; 

8) продажбата на градежен материјал на индиви-
дуален земјоделски производител заради изградба или 
адаптација на земјоделски објекти (штали, трла, сило-
си, магацини за чување земјоделски производи на зе-
мјоделците и слично). Под индивидуален земјоделски 
производител, во смисла на оваа точка, се подразбира 
физичкото Лице на кое земјоделското производство му 
е единствено и основно занимање и кое е осигурено 
според прописите за здравственото, односно пензиско-
то осигурување на земјоделците, како и лицето во чие 
домаќинство најмалку еден член е осигурен според 
прописите за здравственото, односно пензиското оси-
гурување на земјоделците; 

9) продажбата на употребувани предмети непо-
средно меѓу физички лица, освен продажбата или да-
вањето без надомест на употребувани патнички авто-
мобили, други моторни возила и пловни објекти што 
подлежат на обврска за годишна регистрација. Како 
физичко лице, во смисла на оваа точка, не се смета 
претприемачот; 

10) увозот на производи, освен преработки од ту-
тун, заради продажба, репродукција или преработка и 

11) продажба на производи и потрошен материјал 
на правно лице и претприемач кои вршат здравствена 
дејност за потрошувачка во лекувањето и негата на 
болниот. 

Под производствено претпријатие, во смисла на 
овој закон, се подразбираат: индустриско, рудареко, 
земјоделско, шумарско, водостопанско, рибарско, гра-
дежно и сообраќајно претпријатие, претпријатие на 
производствено занаетчиство, производствена задруга, 
самостоен производствен дуќан, земјоделско стопан-
ство со статус на правно лице, делови на претпријатие 
во состав на непроизводствено претпријатие или на 
друго правно лице, што се регистрирани кај надлеж-
ниот суд за вршење на една или повеќе производстве-
ни дејности, како и научно-истражувачки или истра-
жувачко-развојни институти или заводи што имаат ла-
боратории, галенски лаборатории во состав на здрав-
ствени установи, експериментални работилници или 
погони за унапредување на производството. 

Член 6 
Продажбата на производи од член 5 став 1 од точ-

ка 1 до 8 на овој закон на купувачите од тој член мо-
жат да ја вршат производствено претпријатие, прои-
зводствен дуќан без статус на правно лице, трговско 
претпријатие кое е регистрирано за вршење на промет 
на големо и претпријатие кое е регистрирано за увоз 
под условите: 

1) производите да се продаваат од стовариште 
(магацин, склад сл.) кое се задолжува за тие произво-
ди по продажната цена во која не е вклучен (вкалкули-
ран) данокот на промет на производи или транзитно 
(прометот на големо); 

2) производите да се продаваат врз основа на пи-
смена порачка на купувачот со задолжително издава-
ње на фактура и со безготовинско плаќање (со вирман 
од жиро-сметката на купувачот на жиро-сметката на 
продавачот), освен продажбата на градежен материјал 
на индивидуален земјоделски производител која може 
да се врши и по пат на готовинско плаќање; 

4) во фактурата заг продажба на производот про-
давачот да ја внел клаузулата дека производите се 
продадени без .пресметување на данокот на промет на 
производи врз основа на писмената изјава, односно спе-
цификацијата на материјалот и 

5) продавачот примената изјава на купувачот, од-
носно спецификацијата на материјалот да ја приклучи 
кон копијата на фактура за продадените производи. 

Писмената изјава од точка 3 став 1 на овој член 
купувачот може да ја даде на, порачката или како по-
себен прилог кон порачката, пред извршениот промет. 
Ако во текот на годината, по еден договор, КОЈ задол-
жително ги содржи видот, и количеството на произво-
ди, се вршат сукцесивно исцораки на производи, ку-
пувачот може во првата порачка или во договорот да 
ја даде писмената изјава (г,енерална изјава), а при по-
доцнежните испораки продавачот во фактурите за 
продажба на производи се повикува на бројот и дату-
мот на тој договор, односно^ таа порачка во КОЈ а с да-
дена таквата писмена изјава. 

Продавачот од став 1 на, овој член е должен при 
продажбата на производи на трговски, угостителски 
или друг дуќан “кои немаат статус на правно лице. а 
кои тие производи ги набавуваат заради натамошна 
продажба, репродукција или, како опрема за вршење 
на својата дејност, копијата на фактурата за прода-
жбата на тие производи да му ја достави на Министер-
ството за финансии-надлежно одделение за даноци за 
една или повеќе општини (во натамошниот текст: над-
лежно одделение' за даноци) во кои на купувачот му е 
издадено одобрение за вршење на дејноста, а најдоцна 
во рок од седум дена од денот на издавањето на факту-
рата. Копијата “фактурата За продадените произво-
ди заради натамошна продажба на трговски и угости-
телски дуќани служи како документ врз основа на кој 
се утврдува обврската за плаќање данок на промет на 
производи. Копијата на фактурата за продажба на ре-
продукциони материјали, и опрема на производствени 
и други дуќани^без својство на правно лице, служи за 
контрола на набавката и користењето на набавените 
производи без плаќање данок на промет, односно со 
повластена стапка. Надлежното одделение за даноци 
е должно за секој поединец - даночен обврзник да ус-
трои евиденција за видот количеството и вредноста 
на набавениот репродуктивен материјал и опремата 
без плаќање данок на промет на производи односно 
со повластена стапка со обврска на секои шест месе-
ци, односно најмалку двапати годишно, да изврши 
контрола за набавката и Користењето на набавениот 
репродукционен материјал и опрема, со споредување 
и срамнување на фактичката состојба со даночната 
евиденција 

Набавениот репродукционен материјал и опрема-
та од став 3 на ОВОЈ член' не можат да се продадат, 
односно да се отуѓат во рок од пет години од денот на 
извршената набавка. Ако даночниот обврзник тој ре-
продукционен материјал и опрема ги продаде или ги 
отуѓи без надомест пред истекот1 на рокот од пет годи-
ни од денот на набавката, должен е да го плати дано-
кот на промет на производи кој не е платен при набав-
ката односно разликата на данокот меѓу повластената 
и полната даночна стапка и за во рок од седум 
дена од денот на продажбата односно отуѓувањето пи-
смено да го извести надлежното одделение за даноци. 

Продажбата на производи од член 5 став 1 од точ-
ка 1 до 8 на овој закон не може да се врши од продав-
ници и други деловни единици ШТО за тие производи 
се задолжуваат по продажните цени со вклучениот 
(вкалкулираниот) данок на промет на производи. 
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По исклучок од одредбата на став 1 од овој член 
физичко лице може, под услов плаќањето да се врши 
преку жиро-сметка, да продава: 

1) сопствени производи на трговско претпријатие 
или дуќан без својство на правно лице, односно на уго-
стителско претпријатие' или Дуќан без двојство на 
правно лице што тие производи ги набавува заради, на-
тамошна продажба; 

2) земјоделски производи на производствено или 
угостителско претпријатие или дуќан без својство на 
правно лице што тие производи ги набавува заради на-
тамошна репродукција шии преработка. Владата на Ре-
публика Македонија ќе пропише во кои случаи плаќа-
њето нема да се врши преку жиро-сметка и 

3) индустриски и други отпадоци (крпи и други 
текстилни отпадоци, старо железо, стакло, отпадна 
или употреблива хартија, картон, лепенка и др.) на 
производствено претпријатие или дуќан без својство 
на правно лице. 

Член 7 
Под репродукционен материјал од член 5 став 1 

точка 3 на овој закон се подразбираат: 
1) материјал, суровини, полупроизвод и, делови и 

помошен материјал што со преработка, доработка, 
вградување, нанесување или на друг начин се трошат 
во процесот на производството и влегуваат во супстан-
цијата на финалниот производ; 

2) материјал што се троши во процесот на прои-
зводството при изработката на производот, а не влегу-
ва во супстанцијата на финалниот производ на пример: 
материјал за растоварување, нагризување, одмастува-
ње и слично, леарски песок и друг сличен материјал; 

3) погонски и огревен материјал; 
4) материјал за изградба, одржување и поправка 

на градежни објекти (цемент, челик, песок, чакал, 
вар, граѓа и др.), инсталационен материјал и произво-
ди што се вклучуваат во инсталационата мрежа, како 
нивни составен дел (кади, мијалници, струјомери, во-
домери, радијатори, клима-уреци, бојлери и др.) освен 
производите на белата техника и другите ур^ди (ра-
диоапарати, видео-рекордери, плејери, телевизори и 
др.) што како финален производ се вклучуваат на 
електроинсталационата мрежа и 

5) амбалажа и друг материјал за пакување, мате-
ријал што служи за ситни поправки, одржување и чи-
стење на опрема и деловни простории или што како 
помошен односно потрошен материјал се троши во 
процесот на производството. 

Како репродукционен материјал, во смисла на 
став 1 од овој член, не се сметаат алкохолот (етано-
лот), канцеларискиот материјал, течните горива и ма-
зива, освен: 

1) нафтените деривати, ако претпријатие на хеми-
ската индустрија или друго претпријатие кое произве-
дува нафтени деривати или ,минерални мазива ги упо-
требува како основен материјал за натамошна прера-
ботка односно за производство на други нафтени дери-
вати; 

2) брајшток и базно масло, ако производствено 
претпријатие ги набавува како репродукционен мате-
ријал за производството на мазивни масла, како и за 
производство на кабли, трансформатори и амортизе-
ри; 

3) авионски бензин и млазно гориво ако се наба-
вуваат за погон на авиони на правни лица и примарен 
бензин, ако го набавуваат електроцентрали на гас за 
производство на електрична енергија; 

4) мазут што го користи рафинерија во процесот 
на производството на нафтени деривати кдко суровина 
и погонско гориво за своите потреби и 

5) алкохол (етанол) што производствено претпри-
јатие го набавува за изработка на други производи, 
освен за конзервирање на препарати или за пулпирање 
на овошје и зеленчук, за производство на алкохолни 
пијалаци и на парфимериски и козметички производи. 

Член 8 
Продажба на градежен материјал на индивидуа-

лен земјоделски производител од член 5 став 1 точка 
8 на овој закон може да се врши под следниве услови: 

1) решението, односно другиот документ за дозво-
лата за изградба издаден од републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на урбанизам и гра-
дежништво и премер и пресметка на работите со спе-
цификација на материјалот која е изработена врз база 
на пресметката на работите и просечните градежни 
норми, да му ги достави на надлежното одделение за 
даноци кај кое се задолжува со данок од земјоделска 
дејност; 

2) изградбата на објектот да ја заврши најдоцна 
во рок од две години од денот на издавањето на дозво-
лата за изградба за што е должен да го извести над-
лежното одделение за даноци. Надлежното одделение 
за даноци е должно набавените количества' на граде-
жен материјал наведен во фактурата дк ги срамни со 
спецификацијата на материјалот-

3) намената на објектот да не ја менува во рок од 
пет години од денот на изградбата и 

4) продажбата да е извршена врз основа на специ-
фикацијата на материјалот што ја заверило надлежно-
то одделение за даноци и со задолжително издавање 
на фактура во која продавачот ги внесува бројот и да-
тумот на заверката на таа спецификација. Продавачот 
е должен копијата на фактурата да му ја достави на 
тоа одделение во рок од седум дена од денот на изда-
вањето на фактурата. 

Индивидуалниот земјоделски производител е дол-
жен да го плати данокот на промет на производи ако 
не го заврши објектот во пропишаниот рок, односно 
ако ја промени намената на објектот или ако градеж-
ниот материјал набавен без плаќање данок на промет 
го употреби за други цели, освен за целите за кои е 
предвидено даночно ослободување, како и на разлика-
та на повеќе набавениот градежен материјал отколку 
што е предвидено по спецификацијата. Обврската за 
плаќање данок на промет надлежното одделение за да-
ноци ја утврдува со решение и тоа на вредноста на 
градежниот материјал утврдена по продажните цени и 
даночните стапки на денот на донесувањето на реше-
нието. 

2. Даночен обврзник 

Член 9 
Даночен обврзник на данокот на промет на прои-

зводи е правното лице и физичкото лице што му го 
продало производот на крајниот потрошувач. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
даночен обврзник на данокот на промет на определен 
производ може да биде правното лице и физичкото 
лице кое го купило производот. 

Член 10 
Даночен обврзник на данокот на промет на прои-

зводи е правното лице и физичкото лице кое увезло 
производ за сопствената потрошувачка или употреба, 
држателот на консигнационен склад и претпријатието, 
односно дуќанот што вршат продажба на производи 
од свое име, а за сметка на коминтентот (комисиотф-

Даночен обврзник на данокот на промет на прои-
зводи во прометот на тутунски преработки е произво-
дителот (нивната асоцијација) одвоено увозникот на 
тутунски преработки. 
, Даночен обврзник на данокот на промет на прои-
зводи е и правното лице кое на друг начин извршило 
промет на производи (земање на1 сопствени производи 
за сопствена употреба, давање на производи без надо-
мест, кусок на производи и расход на производи над 
расходот дозволен со општиот акт на даночниот обв-
рзник). 

Даночен обврзник на данокот на промет на прои-
зводи е и физичкото лице за производот кој подлежи 
на обврската за годишна регистрација, а којшто само-
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то ќе го изработи или ќе го даде без надомест (пода-
рок). 

Даночен обврзник на данокот на промет на прои-
зводи е правното лице, односно дуќанот без статус на 
правно лице што производите набавени со даночното 
ослободување или со пониска повластена даночна 
стапка ќе ги употреби за цели за кои не е предвидено 
даночно ослободување или пониска-повластена стап-
ка, како и индивидуалниот земјоделски производител 
кој нема да го употреби градежниот материјал за це-
лите и на начинот од членовите 5 и 8 на овој закон. 

Даночен обврзник на данокот на промет на прои-
зводи е правното лице кое непосредно од физичкото 
лице ќе го купи производот, освен ако не е во праша-
ње набавка на производи од член 6 став'6 на овој за-
кон. Како физичко лице од овој став ќе се смета и 
претприемачот. 

Даночен обврзник на данокот на промет на прои-
зводи е правното и физичкото лице - купувач на мо-
торно возило што подлежи на обврската за годишна 
регистрација. Во прометот на употребувани моторни 
возила или пловни објекти, кои подлежат на обврска-
та за годишна регистрација, непосредно меѓу физички 
лица, даночен обврзник е продавачот на тие возила и 
пловни објекти. 

3. Даночна основица 
Член 11 

Даночна основица на данокот на промет на прои-
зводи е продажната цена на производите која во себе 
не го содржи данокот на промет на производи. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, 
во прометот на определени производи, даночната 
основица на данокот на промет може да биде продаж-
ната цена во која е содржан данокот на промет на 
производи во согласност со овој закон. 

Под продажна цена на производи која служи како 
даночна основица на која се пресметува данокот на 
промет на производи се подразбира вкупниот бруто 
надомест што му се плаќа на продавачот за купените 
производи во кој се засметуваат и сите споредни тро-
шоци што продавачот му ги засметал на купувачот. 

Во даночната основица на данокот на промет на 
производи не се засметуваат транспортните и другите 
трошоци што не се содржани во продажната цена на 
производите, туку настанале по налог и за сметка на 
купувачот за превоз на купените производи, а што 
продавачот посебно му ги фактурира на купувачот со 
издавање нѓа посебна фактура. 

Попустот на цената на производите што продава-
чот му го дава на купувачот во вид на рабат, може да 
се одбие од даночната основица, само ако е договорен 
писмено и ако на купувачот непосредно му е одобрен 
вр фактурата. 

Член 12 
Даночната основица на данокот на промет при 

увозот на производи за сопствена крајна потрошувач-
ка е вредноста на тој производ утврдена според царин-
ските прописи, вклучувајќи ги царината и другите уво-
зни давачки што се плаќаат при увозот. 

Даночната основица на данокот на промет за соп-
ствен производ што се користи за сопствена потрошу-
вачка е продажната цена по која тој производ му се 
продава на друг краен потрошувач. 

Даночна основица на данокот на промет за прои-
звод што се дава без надомест е вредноста што би се 
постигнала со продажбата на тој производ на крајниот 
потрошувач. 

Даночната основица на данокот на промет за пре-
работки од тутун-цигари е продажната цена на прои-
зводителот, односно на увозникот во која е засметан 
данокот на промет на производи. За други преработки 
од тутун (цигарилоен, тутун за луле и др.) даночна 
основица е продажната цена на производителот, одно-
сно на увозникот во која не е засметан данокот на 
промет на производи. При увозот на тутунски прера-

ботки, продажната цена ја утврдува увозникот и му ја 
пријавува на надлежниот орган. Утврдената продажна 
цена на која е пресметан и платен данокот на промет 
на производи не може да се менува без претходна при-
јава до надлежниот орган. 

Даночната основица за пресметка на данокот на 
промет на производи на утврдениот кусок, освен на 
кусокот што настанал под дејство на виша сила, како 
и на расход на производи (кало, растур, лом и дефект) 
кој е поголем од расходот дозволен со општиот акт на 
даночниот обврзник, е вредноста на утврдениот кусок, 
односно расход. 

Даночна основица на данокот на промет за прои-
звод кој подлежи на обврска за годишна регистрација, 
а што физичкото лице само го изработува, е промет-
ната вредност на тој производ во моментот на настану-
вањето на даночната обврска. Прометната вредност ја 
утврдува надлежното одделение за даноци во местото 
на живеалиштето на даночниот обврзник. 

4. Даночни стапки 
Член 13 

Даночните стапки на данокот на промет на прои-
зводи се пропорционални и се определуваат во про-
цент на даночната основица. 

5. Даночни ослободувања 
Член 14 

Данок на промет на производи не се плаќа: на прометот на следниве прехранбени произво-ди: 

- сите видови леб: 
- млеко (кравјо, овчо, козјо) кое се пушта во про-

мет под тој назив во течна состојба, свежо, пастеризи-
рано, хомогенизирано, кондензирано, освен кисело 
млеко, јогурт, кефир, чоколадно млеко, млеко за бе-
биња, вклучувајќи детска храна за доенчиња изработе-
на од млеко, производи од млеко и одделни состојки 
од млеко; 

- масло за јадење (од сончоглед, соја, маслинки, 
пченкарни никулци и други масла што служат за чо-
вечка исхрана), освен маргарин и путер; 

- масти за јадење - животински и растителни што 
служат за човечка исхрана како што се: топена и пре-
суван маст, топена лој и масло, растително масло; 

2) на тоалетен сапун, сапун за перење, детерген-
ти, тоалетна хартија, сапун за бричење, медицински 
сапун, прашоци и пасти за заби, лосиони за уста, пу-
дра и креми за деца, беби-масла, беби-млека, пенливи 
бањи и шампони за коса и бањање, презервативи и 
средства за заштита од бременост, хигиенски влошки; 

3) на производите што ги извезуваат во странство 
непосредно правни лица и претприемачи заради ната-
мошна продажба, како и производите што ги изнесу-
ваат или ги извезуваат од земјата физички лица, а за 
кои при извозот поднесуваат писмен доказ дека ги на-
бавиле во земјата со плаќање данок на промет на 
производи, односно дека се во прашање производи 
што се ослободени од плаќањето на данокот на про-
мет на производи; 

4) на производите што се увезуваат, а за кои спо-
ред одредбите од член 25 до 30 од Царинскиот закон е 
предвидено Ослободување од плаќањето царина, прои-
зводите што се продаваат во слободните царински 
продавници отворени на граничните премини, како и 
кога е тоа предвидено со меѓународен договор што го 
склучила Републиката; 

5) на производите што, врз основа на посебни 
потврди од органот надлежен за работи на економски-
те односи со странство, под услов на реципроцитет, 
им ги продаваат на странски дипломатски и конзулар-
ни претставништва и на странски дипломатски персо-
нал и на конзуларни функционери производствените 
или трговските претпријатија што вршат промет на 
начинот и под условите од член 6 на овој) закон и со 
задолжително издавање на фактура; 
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6) на средствата за вооружување и опрема за воо-
ружените сили, средствата за вооружување и опрема 
наменета за оспособување на младината и населението 
за одбрана, средства, уреди и опрема на цивилната за-
штита и на Службата за набљудување и известување, 
воените униформи и униформите на полицијата и 
ознаките и при борот за тие униформи, комплетот на 
минимум задолжителни средства за заштита од воени 
дејствија што за граѓаните се набавуваат според посе-
бен список преку надлежниот орган за одбрана, уреди-
те и опремата наменети за производство на средства^ 
за вооружување и воена опрема, резервните средства4 

за вонредни потреби за одбрана уредите и опремата ' 
што сс држат во резерва за потребите за одбрана, ,а 
што ги набавува Министерството за одбрана, единици-
те на вооружените сили, полицијата и правните лица 
непосредно од други правни лица, од увоз или од скла-
дови на трговско претпријатие, на начинот и под усло-
вите од член 6 на ОВОЈ закон. 

Владата на Република Македонија пропишува на 
кои производи се однесуваат ослободувањата од став 
1 на оваа точка^ 

7) на вода и водена пареа; 
8) на таксени и поштенски марки, хартии од вред-

ност и други вредносни хартии на кои е втисната вред-
носта, како и на коверти, поштенски картички и други 
поштенски вредносници на кои е втисната поштенска 
марка; 

9) на производите што Црвениот крст на Македо-
нија ќе ги добие без надомест или на производите што 
ги набавува на начинот и под условите определени во 
член 6 на овој закон, а што ги користи за намените 
заради кои е основан, освен производите што се наме-
нети за лична потрошувачка од тарифните броеви 2, 
3, 4, 5 и 7 и точка 2 на тарифниот број 8 од Тарифата 
на данокот на промет, како и производите што се да-
ваат или што на овој начин ги набавуваат штабовите 
и другите организации основани за одбрана од елемен-
тарни непогоди заради давање со надомест или без на-
домест на настраданите во вид на помош; 

10) на производи произведени во претпријатие за 
професионална рехабилитација и вработување на ин-
валиди под услов производите да им се продадени на 
крајните порошувачи непосредно преку сопствени про-
дажни места (цродавници, складови, магацини) или 
под услов определени производи да се обележани со 
единствен заштитен знак 

Владата на Република Македонија со свој пропис 
ги утврдува единствениот заштитен знак и производи-
те на кои се става тој знак заради даночното ослободу-
вање од став 1 на оваа точка; 

11) на производите кои во процесот на лекување 
и рехабилитација организирани во рамките на органи-
зациите на инвалидите ги изработуваат инвалидни ли-
ца, производите изработени во рамките на верските 
или социјално-хуманитарните организации за заштита 
на стари и немоќни лица и деца и производите израбо-
тени во ученички работилници, под услов тие произво-
ди да им се продадат на крајните потрошувачи непо-
средно или исклучително од сопствени продажни ме-
ста (продавници, складови, магацини и сл ) регистри-
рани каЈ надлежниот орган; 

12) на промет на декови, 
13) на прометот на ортопедски справи и помагала 

и апарати за подобрување на слухот и видот 
Владата на Република Македонија утврдува на 

кои производи се однесува даночното ослободување од 
став 1 на оваа точка,^ 

14) на прометот на нови патнички автомобили чи-
ја работна зафатнина “не надминува 1,8 литри, кои, врз 
основа на писмениот каод и мислењето од надлсжната 
инвалидска комисија, ги набавуваат најмногу еднаш во 
текот на пет ЕОДИНИ лицата кои имаат повеќе од 18 
години возраст, исклучително за свој личен превоз, а 
кои имаат возачка дозвола или по посебни прописи го 
оствариле правото на нега и помош од други лица кои 
имаат возачка дозвола и тоа; 

- лицата каЈ кои поради загуба, оштетување или 
одземеност на долните екстремитети или на карлицата 
настапило телесно оштетување од најмалку 80% спо-
ред листата на телесни оштетувања; 

- лицата што целосно го изгубиле видот на обете 
очи. 1 

Патничките автомобили од ставот 1 на оваа точка 
мораат да бидат посебно означени, а во сообраќајната 
дозвола на тие автомобили се внесува податокот дека 
возилото служи исклучително за превоз на инвалидно 
лице. Начинот на обележување на автомобилот и вне-
сувањето на податоците се определува со прописот до-
несен врз основа на член 67 од ОВОЈ закон. 

Ако инвалидното лице го продаде патничкиот ав-
томобил, го даде без надомест, на друг начин ќе го 
отуѓи или ќе му го даде на употреба на друго лице, 
пред истекот на рокот од пет години од денот на на-
бавката ќе се наплати данокот на промет на производи 
во висина на данокот од кој тоа лице било ослободено 
во моментот на набавката на автомобилот и камата 
од член 37 на овој закон, од денот на набавката до 
денот на плаќањето на данбТОт. Ако инвалидното ли-
це умре пред истекот на рокот од пет години од де^от 
на набавката на автомобилот, законските наследници 
можат да го продадат патничкиот автомобил што го 
наследиле без плаќање на данокот на промет на прои-
зводи. 

Наодот и мислењето од став 1 на оваа точка ги 
издава надлежната инвалидска комисија на фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување на Македонија. 

Воениот инвалид од прва група кој врз основа на 
Законот за основните права на воените инвалиди и на 
семејствата на паднатите борци ќе го оствари правото 
на моторно возило, нема право на даночното олесне-
ш е од оваа точка; 

15) на предметите од сите видови форми што, ка-
ко музејска вредност, ги откупуваат музеите, како и 
на злато, накит и други предмети од благородни и дру-
ги метали што ги откупува Народната банка на Маке-
донија и 

16) на погребна опрема. 
Владата на Република Македонија утврдува на 

кои производи се однесува даночното ослободување од 
став 1 на оваа точка 

Член 15 
Данок на промет на производи, за ирозводитс од 

тарифните броеви 1,5 и 6 се плаќа во висина од 50% 
од пропишаната стапкач 

1) на прометот на производи што правното лице 
ги продава од стовариштето (складот и др.) или тран-
зитно (промет на големо) освен продажбите за готови 
пари, на друго правно лице и на дуќан без статус на 
правно лице врз основа на писмена порачка и со за-
должително издавање на фактура. Продажбата на 
производи не може да се врши по оваа точка од про-
давницата коЈа за тие прдизводи се задолжува по про-
дажните цени со вклучен (вкалкулиран^ данок, на про-
мет на производи (промет на мало) и 

2) на увозот на производи за крајна потрошувач-
ка, освен увозот на моторни возила што ги увезуваат 
физички лица. Под физичко лице од оваа точка не се 
смета претприемачот. 

Член 16 
Данок на промет на производи не се плаќа на 

производите или на деловите од производи што му се 
враќаат на купувачот во гарантниот рок, односно му 
се заменуваат на купувачот без надомест. 

На новиот производ од ист вид кој се замена за 
производот што е вратен во гарантниот рок се плаќа 
данокот на промет на производи, а ако продажната 
цена на новиот производ е поголема од продажната 
цена на вратениот производ, односно е поголема од 
вредноста која на купувачот му се признава за врате-
ниот производ, се плаќа данокот на промет на прои-
зводи на разликата во цената, ако таа разлика ја плаќа 
купувачот. 
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Ако даночниот обврзник-производствено, тргов-
ско или друго претпријатие - правно лице, откупи упо-
требувано моторно возило по истекот на две години 
од денот кога продавачот го набавил или ако откупи 
од правното лице употребувано моторно возило без 
оглед на тоа кога продавачот го набавил, а на кое во 
поранешниот промет е платен данок на промет на 
производи односно кои биле ослободени од плаќање 
данок на промет, па тие возила ги поправи, обнови 
или на друг начин ги оспособи за редовна употреба и 
тоа под услов вредноста на таквите услуги и на мате-
ријалот употребен за тие услуги да изнесува најмалку 
10% од вредноста на откупените употребувани мо-
торни возила и му ги продаде на крајниот потрошувач, 
даночна основица ја претставува позитивната разлика 
меѓу продажната и набавната цена. 

Ако даночниот обврзник од став 3 на овој член 
кој продава нови моторни возила преземе од купува-
чот кој не е правно лице употребувано моторно вози-
ло од ист вид по истекот на две години од денот кога 
купувачот го набавил или ако преземе од купувачот -
правно лице употребувано моторно возило без оглед 
на тоа кога тој го набавил и во замена за тоа моторно 
возило му даде на купувачот ново возило од ист вид -
позитивната разлика меѓу продажната цена на новото 
возило и вредноста што му се признава на купувачот 
за преземеното употребувано возило кое се заменува 
претставува даночна основица на која се пресметува и 
се плаќа данокот. Ако при замената на употребувано 
моторно возило, во смисла на овој став, позитивната 
разлика е помала од 30%, данокот се пресметува со 
примена на даночната стапка која важи за ново возило 
која претставува 30% од даночната основица на која 
се плаќа данок на ново возило. 

III. ДАНОК НА ПРОМЕТ НА УСЛУГИ 
1. Предмет на оданочување 

Член 17 
Данокот на промет на услуги се плаќа на проме-

тот на услуги што се врши со надомест. 
Член 18 

Данокот на промет на услуги се плаќа: 
1) на услуги во надворешно-трговскиот промет, и 

тоа: 
- услуги на увоз на производи; 
- услуги на меѓународна шпедиција и на меѓуна-

родни сообраќајно-агенциски услуги; 
- услуги на консигнациона продажба на производи 

и сервисирање, односно техничко одржување на увезе-
ни производи; 

- услуги за застанување (застапување на странско 
правно или физичко лице): 

2) на услуги на прометот на производи на големо 
(купување и продажба на производи во непроменета 
состојба од стоваришта, складови, транзитно и др.) со 
издавање на фактура; 

3) на банкарски, кредитни и берзански услуги и 
услуги на платниот промет што според прописите се 
сметаат како банкарски, кредитни и берзански услуги 
и услуги на платниот промет; 

4) на услуги на осигурување на имоти и лица; 
5) на услуги на посредување (доведување во врска 

на правни и физички лица заради склучување на дого-
вори во прометот на производи и услуги); 

6) на услуги на застапување на домашно правно 
или физичко лице во прометот на производи и услуги; 

7) на агенциски услуги (работи на посредување и 
склучување на договори во прометот на производи и 

услуги); 
8) на комисиони услуги (работа на продажба на 

производи од свое име, а за сметка на други правни и 
физички лица; 

9) на услуги на издавање на подвижни предмети 
во закуп или под закуп и лизинг; 

10) на транспортни услуги (превоз на патници или 
стоки во внатрешниот сообраќај); 

11) на сообраќајно-агенциски и шпедитерски услу-
ги во внатрешниот сообраќај и 

12) на услуги на приредување игри на среќа. 
Член 19 

Данок на промет на услуги не се плаќа: 
1) на услугите на давање кредити за ликвидност 

на банките од ,примарната еминија: депонирање на де-
визното штедење; камати по основ на депозити на 
правните лица кај деловните банки и камата по основ 
на депозити на деловните банки кај Народната банка 
на Република Македонија, камати од должничко-довс-
рителскитс односи и услуги на платниот промет што 
ги врши Службата на општественото книговодство; 

2) на осигурување на животот; осигурување чиј 
корисник е странско правно или физичко лице во 
странство; осигурување на бродови што пловат во ме-
ѓународните води, односно авиони што летаат на меѓу-
народните линии и дополнително осигурување на 
друмските возила и на одговорноста на возачот надвор 
од границата на Македонија; 

3) на превозот на патници чи стоки во железнич-
киот сообраќај, превозот на патници во градскиот и 
приградскиот сообраќај со .,автобуси, јавен линиски 
превоз на патници во езерскиот сообраќај и интерен 
транспорт (транспорт на стоки извршен за потребите 
на правното лице - даночен обврзник што не е посеб-
но фактуриран, туку претставува калкулативен дел на 
цената на производите на даночниот обврзник); 

4) на здравствените услуги и услугите на социјал-
ната заштита; 

5) на услугите што ги врши Црвениот крст на Ма-
кедонија во остварување на целите заради кои е осно-
ван; 

6) на поштенските, телефонските и телеграфски-
те услуги. 

По исклучок, данок на промет на надоместот 
остварен со испраќањето на поштенски пратки во вна-
трешниот поштенски сообраќај освен на пратките на 
весници и списанија може , да се воведува во вид на 
доплатна марка и тоа најмногу до 50% од износот на 
номиналните вредности на поштенската марка за пи-
сма со тежина до 20 фама. 

Средствата од' данокот на промет на услуги напла-
тени во вид на Доплата поштенска марка се уплату-
ваат на посебна сметка на приходите на Републиката; 

7) на услугите од областа на културата, образова-
нието и просветата и 

8) на услугите што ги вршат верските институции. 

2.; Даночен обврзник 
Член 20 е 

Даночен обврзник на данокот на промет на услуги 
е правното и физичкото лице кое ќе ја изврши услуга-
та за која е пропишано плаќање на данок според овој 
закон. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
ако услугата ја , изврши физичко лице за сметка на 
правно лице, даночен обврзник на данокот на промет 
на услуги е правното лице. Прд^физичко лице од овој 
став не се смета претприемачот 

3. Даночна основица 
Член 21 

Даночна основица на данокот на промет на услуги 
с износот на надоместот за извршената услуга, платен 
во пари, натура и противуслуга. 

Данокот на промет на услуги но е содржан во да-
ночната основица туку паѓа врз товар на корисникот 
на услугата. 

При поправката на производи, даночната основи-
ца на данокот на промет ра услуги може да сс намали 
за вредноста на резервните:делови и на другите мате-
ријали на кои при набавката с платсн данокот на про-
мет на производи, што извршителот на услугата го 
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вградил при поправката на производот, а кои во фак-
турата за извршените услуги посебно се искажани и 
за кои е приложена соодветна документација. 

Член 22 
Даночната основица на данокот ина промет на 

услуги е: 
1) остварената разлика меѓу набавната и продаж-

ната цена, провизијата односно другиот надомест за 
услугите на промет на производи на големо, односно за 
услугите на увоз на производи за другите надвореш-
но-трговски услуги; 

2) остварената провизија и другиот надомест за 
услугите на застапување на странски правни или фи-
зички лица; 

3) остварената провизија и другиот надомест за 
агенциски, посреднички,' застапнички и комисиони 
услуги; 

4) остварената позитивна разлика меѓу активните 
и пасивните камати за кредитните услуги; 

5) остварената провизија и. другиот надомест за 
банкарски, берзански и услуги на платниот промет; 

6) остварената премијата осигурување за услугите 
на осигурување и 

7) вредноста на примените7 уплати, намалена за 
добивката исплатена за игра на среќа: 

За секој вид игри на среќа посебно се утврдува 
даночната основица. 

4. Даночна станка 

Член 23 
Стапките на данокот на промет на услугите се про-

порционални и се определуваат во проценти на даноч-
ната основица. 

3) во моментот на настанувањето ла обврската за 
плаќање на царина и увозни давачки за производите 
што се увезуваат; 

4) во моментот на земање сопствени производи за 
сопствена крајна потрошувачка или употреба; 

5) во моментот на испораката на производите што 
се дадени без надомест; 

6) во моментот на утврдувањето на кусокот и на 
расходот на производите (кало, растур, лом и дефект) 
што ги надминува кусокот и расходот дозволен со опш-
тиот акт на даночниот обврзник и 

7) во моментот на испораката (предавањето) на 
производите на продавницата која врши промет на про-
изводи на мало, а која за производите се задолжува по 
продажната цена во која е вклучен (вкалкулиран) дано-
кот на промет на производи. , 

Данокот на промет се пресметува во книговодстве-
ните и другите документи (калкулации, фактури и сл.) 
на даночниот обврзник со примена на пропишаната да-
ночна стапка на даночната основица. 

Данокот на промет на производи при увозот на 
производи за сопствена крајна потрошувачка, освен за 
моторни возила што подлежат на обврска за годишна 
регистрација, а кои ги увезуваат правни или физички 
лица, го пресметува царинарницата заедно со пресмета-
ната царина и со другите увозни давачки. 

Данокот на промет на моторни возила што ги уве-
зуваат или ги набавуваат во земјата правни или фи-
зички лица го пресметува надлежното одделение за да-
ноци во местото на живеалиштето на физичкото лице, 
односно во седиштето на правното лице. 

Данокот на промет на производи што подлежат на 
обврска за годишна регистрација, а кои физичките 
лица сами ги изработуваат, го пресметува надлежното 
одделение за даноци во местото на живеалиштето на 
физичкото лице. 

Данокот На промет на употребувани моторни во-
зила или на пловни објекти што подлежат на обврска за 
годишна регистрација, којшто се врши меѓу физич-
ките лица, го пресметува надлежното одделение за да-
ноци во местото на живеалиштето на продавачот. 

2. Плаќање на данокот на промет на производи и 
на данокот на промет па услуги 

Член 25 
Пресметаниот данок на промет на производи, од-

носно на данок на промет на услуги, обврзникот на 
данокот е должен да го уплати на сметките утврдени со 
посебни прописи, во роковите пропишани со овој за-
кон. 

Член 26 
Данокот на промет на производи и данокот на про-

мет на услуги даночниот обврзник ги плаќа пери-
одично, како аконтација и конечно на крајот на годи-
ната. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, 
правното и физичкото лице кое е обврзник на данокот 
на промет во текот на годината од случај до случај, 
данокот на промет на производи односно данокот на 
промет на услуги го плаќа во рок од пет дена од денот 
на настанување на обврската за пресметување на дано-
кот на промет на секој поединечно остварен промет на 
производи, односно на извршената услуга што подлежи 
на плаќање на данокот на промет. 

При продажбата или при увозот на моторни возила 
што подлежат на обврска на годишна регистрација, 
како и за производите што граѓаните сами ги изработу-
ваат, а кои подлежат на обврска за годишна регистра-
ција, данокот на промет на производи се плаќа во рок 
од пет дена од денот на издавањето на сметката, од-

/ 

Обврзникот на данокот КОЈ ќе му ги продаде произ-
водите на крајниот потрошувач или на друг начин ќе 
изврши промет на производите (земање на производи 
за сопствена употреба, давање на производи без надо-
мест, кусок на производите,, освен кусокот кој настанал 
со дејството на виша сада, расход на производите кој е 
поголем од расходот дозволен со општиот акт), од-
носно кој извршил услуга надомест е должен да го 
пресмета данокот на Промет на производите, односно 
данокот на прометот на услугите. 

Обврската за пресметување на данокот на промет 
на производи и на данокот на промет на услуги наста-
нува во моментот кога е извршен прометот на произво-
дите, односно кога е извршена услугата за која е пропи-
шано плаќање на данокот на промет. 

Се смета дека прометот на производи е извршен 
односно дека услугата е извршена: -

1) во моментот на издавањето на фактурата (смет-
ката) за продажбата на производите; односно за извр-
шување на услугата; Ј 

2) во моментот на испораката на производите, ако 
испораката е извршена пред издавањето на фактурата 
или без издавање на фактурата (продажба за готово), 
односно во моментот на извршувањето на услугата, ако 
услугата е извршена без издавање на фактура; 

IV. НАСТАНУВАЊЕ НА ОБВРСКА ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ 
НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И НАДАНО-

КОТ НАПРОМЕТ НА УСЛУГИ 

1. Пресметуваше на данокот на промет на произ 
вода и на данокот на промет на услуга 

Член 24 
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носно од денот на плаќањето на царината и другите 
увозни давачки како и во рок од пет дена од денот на 
изработката на производите. Без доказот за плаќање на 
данокот на промет не може да се изврши регистрација 
на моторното возило, пловниот објект и на другиот 
производ кој подлежи на обврска за регистрација. 

Член 27 
При утврдувањето на аконтацијата за плаќање на 

пресметаниот данок на промет на производи, тој данок 
на промет може да се изрази и со примена на пресмета-
ната даночна стапка која се применува на продажната 
цена со засметан (вкалкулиран) данок на промет на 
производи. Пресметаните даночни стапки можат да се 
применуваат и за плаќање на данокот на промет на 
услуги, под услов претходно во надоместот на данокот 
ина промет на услуги, да е засметан данокот на промет 
на услуги. 

Член 28 
Данокот на промет на производи даночниот обврз-

ннк-правиото лице го плаќа периодично, како аконта-
ција, и тоа:палите претпријатија во рок од пет дена, 
средните претпријатија во рок од 6 дена, а големите 
претпријатија во рок од 7 дена, по истекот на секои 15 
дена во месецот односно по истекот на месецот. 

Даночниот обврзник од став 1 на овој член ги утвр- . 
дува и ги плаќа аконтациите на данок на промет на 
производната секои 15 дена во месецот на вредноста на 
продадените и наплатените производи во тој период, 
вклучувајќи ја и вредноста на продадените и наплате-
ните производи по основ на комисиона и консигнациона 
продажба (наплатена реализација) и тоа во рок од став 
1 од овој член по истекот на пресметката од 15 дена. 
Под наплатена реализација од овој став се смета: напла-
тата за продадените производи во готови пари и преку 
жиро-сметка, износите на побарувањата што се содр-
жани во инструментите за обезбедување на плаќањето, 
вредноста на производите продадени на стоковен или 
потрошувачки кредит и вредноста на производите прог 
дадени за обврзници и чекови на граѓани. Како напла-
тена реализација се смета и вредноста на производите 
земени за сопствена потрошувачка односно за упо-
треба, вредноста на производите што му се дадени на 
крајниот потрошувач без надомест, вредноста на кусо-
кот и на расходот (кало, растур, дефект и лом), што е 
поголем од расходот дозволен со општиот акт, како и 
вредноста на производите од став 3 точка 2 на овој 
член, ако даночниот обврзник го одбрал таквиот начин 
на плаќање на аконтација на данокот. Продажбата на 
производите на физички лица се смета како наплатена 
реализација без оглед на договореното време и рокот 
на плаќање. Под физичко лице од овој став не се смета 
лицето кое врши дејност врз основа на одобрение од 
надлежниот орган, 

Даночниот обврзник од став 1 на овој член кој 
врши промет на производи на мало ги утврдува и ги 
плаќа аконтациите на данокот на промет на производи 
врз основа на податоците во книговодството и во вон-
книговодствената евиденција која се води по тарифните 
броеви и со исти стапки на данокот на промет за секоја 
продавница и друга деловна единица или за сите продав-
ници и други деловни единици на територијата на Репу-
бликата, во рок од став 1 на овој член по истекот на 
секои 15 дена во месецот, односно по истекот на месе-
цот, на еден од следниве начини: 

1) во висина на една шестина од утврдениот данок 
од претходното тримесечје - ако аконтациите на дано-
кот на промет ги утврдува тримесечно врз основа на 
наплатената реализација утврдена врз основа на пода-
тоците за вкупното задолжение и пописот на залихите 
на крајот од секое тримесечје; 

2) во висината на вкалкулираниот данок на промет 
- на сите количества и видови производи што се испора-
чани на продавница или на друга деловна единица за-
ради продажба на крајните потрошувачи; 

3) врз основа на податоците за продадените произ-
води со примена на пресметаните просечни даночни 
стапки што се утврдуваат тримесечно. Под пресметани 
просечни даночни стапки се подразбираат стапките 
утврдени од односот на вкалкулираниот данок на про-
мет и вкупното задолжување на продавницата, односно 
на другата деловна единица. Така утврдените пресме-
тани просечни даночни стапки се применуваат на на-
платената реализација на секои 15 дена во месецот и 

4) врз основа на податоците за продадените произ-
води распоредени по тарифните броеви и со исти 
стапки на данокот на промет - ако тие податоци се 
обезбедуваат со механографска обработка на книго-
водствените податоци или со посебна даночна евиден-
ција, со тоа што пресметка да се врши со примена на 
пропишаните или пресметаните даночни стапки на да-
нокот на наплатената реализација остварена за секои 
15 дена во месецот, односно по истекот на месецот. 
Овие даночни обврзници можат аконтациите на дано-
кот на промет на производи да ги утврдуваат и во ви-
сина на една шестина од утврдениот данок на промет од 
претходното тримесечје. 

Даночниот обврзник од став 3 на овој член, кој го 
одбрал утврдувањето и плаќањето на аконтации на да-
нокот на промет на начинот од став 3 точка 1 на овој 
член, а првпат започнува да врши дејност (новоосно-
вано претпријатие и друго правно лице, статусна про-
мена и сл.), ги утврдува и ги плаќа аконтациите на 
данокот на промет до првата тримесечна пресметка на 
аконтацијата врз основа на податоците за продадените 
производи распоредени по тарифните броеви и со 
истите стапки на данокот на промет што ги обезбедува 
со механографска обработка или со посебна даночна 
евиденција. 

Даночниот обврзник од став 1 на овој член кој 
врши промет на производи на големо ги пресметува и 
ги плаќа аконтациите на данокот на промету 

1) петнаесетдневно во рок од став 1 на овој член по 
истекот на секои 15 дена во месецот односно по истекот 
на месецот на вредноста на продадените и наплатените 
производи (наплатена реализација) и 

2) петнаесетдневно во рок од став 1 на овој член по 
истекот на секои 15 дена во месецот, односно по исте-
кот на месецот на вредноста на продадените производи 
(фактурирана реализација), ако е тоа поповолно за да-
ночниот обврзник. 

Даночниот обврзник од став 5 на овој член може 
аконтациите на данокот на промет да ги утврдува и во 
висина на една шестина од утврдениот данок од прет-
ходното тримесечје. 

Даночниот обврзник од став 5 на овој член, кој го 
избрал утврдувањето и плаќањето на аконтациите на 
данокот на промет на начинот од став на овој член, а 
првпат започнува да врши дејност (новоосновано прет-
пријатие, статусни промени и сл.) ги утврдува и ги 
плаќа аконтациите до првата тримесечна пресметка на 
аконтациите на еден од начините од став 5 на овој член. 

Даночниот обврзник од став 1 на овој член плаќа 
данок на промет на производ^ на вредноста на кусокот, 
освен на кусокот настанат поради дејство на виша сила, 
и на вредноста на расходите на производите над вредно-
ста на калото, растурот, ломот и дефектот што се доз-
волени со општиот акт на даночниот обврзник, како и 
при земањето производи за сопствената трајна потро-
шувачка или употреба, односно при давањето произ-
води без надоместок (подароци и сл.), во рок од пет 
дена од денот на настанување на обврските за пресмету-
вање на данокот на промет. 
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Член 29 
Даночниот обврзник -'правно лице ги утврдува и 

ги плаќа аконтациите на данокот на промет на услуги 
во рок од став 1 на член 28 по истекот на секои 15 дена 
во месецот, односно по истекот на месецот за сите 
надоместоци за услугите извршени и наплатени во тој 
период (наплатена реализација), односно за сите услуги 
извршени во тој период (фактурирана реализација). 
Како наплатена реализација од овој став се смета: на-
платата на надомест за извршени услуги во готови пари 
и преку жиро-сметката, износите на побарувањата 
содржани во инструменти за обезбедување на плаќа-
њата и вредноста на извршените услуги наплатени 
преку обврзници и чекови на граѓаните. 

Даночниот обврзник од став 1 на овој член може да 
ги плаќа аконтациите на данокот на промет и во висина 
на една шестина од утврдениот данок на промет на 
услуги од претходното тримесечје. 

Даночниот обврзник од став 1 на овој член што ги 
утврдува и плаќа аконтациите на данокот на промет на 
услуги врз база на една шестина од пресметаниот данок 
од претходната тримесечна пресметка, а првпат започ-
нува да врши дејност (новоосновани претпријатија и 
други правни лица, статусни промени и сл.), ги утврдува 
и ги плаќа аконтациите на данокот на промет на услуги 
до првата тримесечна пресметка врз основа на подато-
ците за наплатените надомести за извршени услуги за 
периодот за кој ја утврдува аконтацијата, а ако не ра-
сполага со податоци за наплатените надомести, аконта-
циите на данокот на промет ги утврдува врз основа на 
податоците за остварените надомести за извршени 
услуги. 

Член 30 
Даночниот обврзник - правно лице до 10 јануари 

тековната година писмено ја известува надлежната 
Служба на општественото книговодство за начинот на 
пресметувањето на плаќањето на аконтациите на дано-
кот на промет на производи, односно на данокот на 
промет Да услуги. 

Начинот на пресметување и плаќање на аконтаци-
ите на данокот на премет не може да се менува во текот 
на годината, освен во случај на статусна промена. За 
статусната промена или за основањето на ново правно 
лице даночниот обврзник ја известува надлежната 
Служба на општественото книговодство во рок од 10 
дена од денот на настанувањето на статусната промена 
односно на основањето. 

Член 31 
Пресметаниот данок на промет при увозот на про-

изводи за крајна потрошувачка и на тутунски прера-
ботки, освен при увозот на моторни возила и пловни 
објекти, царинарницата го уплатува во рок од пет дена 
од денот на наплатата на тој данок. 

Член 32 
Даночниот обврзник од ставовите 4, 5, 6 и 7 на 

член 10 односно од став 2 на член 20, од овој закон го 
уплатува пресметаниот данок на промет во рок од пет 
дена од денот на настанувањето на обврската за пресме-
тување на данокот на промет на производи односно на 
услуги. 

Член 33 
Даночниот обврзник - претприемач го плаќа дано-

кот на промет на производи, односно данокот на про-
мет на услуги според фактички остварениот промет и 
тоа периодично, како аконтации и конечно - за крајот 
од годината. Даночниот обврзник од овој став ги утвр-
дува и ги плаќа аконтациите на данокот на промет на 
производи, односно на данокот на промет на услуги во 
рок од пет дена по истекот на секои 15 дена во месецот, 

односно по истекот на месецот за прометот остварен и 
наплатен во тој период. Како остварен и наплатен про-
мет од овој став се подразбира наплатата за продадени 
производи и за извршени услуги во готови пари и преку 
жиро-сметка и вредноста на производите и на изврше-
ните услуги наплатени за обврзници и чекови на граѓа-
ните. Продажбата на производите и вршењето на 
услуги на физички лица се смета како остварен и напла-
тен промет без оглед на договореното време и на рокот 
на плаќањето. 

Даночниот обврзник - физичко лице кое врши уго-
стителска или трговска дејност може да ги плаќа акон-
тациите на данокот на промет на производи и на начи-
нот од член 28 став 3 точка 1 на овој закон ако тоа за 
него е поповолно. За избраниот начин на плаќање на 
аконтациите на данокот на промет, даночниот обврз-
ник е должен најдоцна до 10 јануари тековната година 
да го извести надлежното одделение за даноци кај кого 
се води какр даночен обврзник. Избраниот начин не 
може да се менува во текот на годината. 

Даночниот обврзник од ставовите 1 и 2 на овој 
член доставува копии од уплатниците до надлежното 
одделение за даноци кај кого се води како даночен 
обврзник, како доказ за платената аконтација на дано-
кот на промет. 

3. Составување и поднесување на пресметка на аконта-
цијата и на конечната пресметка на данокот на промет 
на производи и на данокот на промет на услуги 

Член 34 
Даночниот обврзник - правно лице составува пре-

сметка на аконтацијата на данокот на промет триме-
сечно и ја поднесува во рок од 20 дена по истекот на 
пресметковниот период. 

Даночниот обврзник - претприемачот што го 
плаќа данокот на промет според фактички остварениот 
промет составува пресметка на аконтација на данокот 
на промет месечно и ја поднесува во рок од 20 дена по 
истекот на пресметковниот период. Даночниот обврз-
ник кој врши угостителска или трговска дејност соста-
вува пресметка на аконтацијата тримесечно и ја подне-
сува во рок од 20 дена по истекот на пресметковниот 
период. 

Пресметката на аконтацијата на данокот на про-
мет правното лице ја поднесува до Службата за опште-
ственото книговодство кај која има жиро - сметка, а 
даночниот обврзник - физичко лице - до надлежното 
одделение за даноци кај која се води како даночен 
обврзник. ' 

Даночниот обврзник од ставовите 1 и 2 на овој 
член со пресметката на аконтацијата на данокот на 
промет ги поднесува и налозите за уплата аа разликата 
ако уплатените аконтации на данокот е е помали од 
износот на даночната обврска утврдена со таа пре-
сметка, а за повеќе уплатените износи може да поднесе 
барање за поврат на данокот или писмено да извести 
дека за повеќе уплатените износи ќе ја намали следната 
аконтација. 

Член 35 
Даночниот обврзник - правно лице конечно го 

пресметува данокот на промет за изминатата година 
врз основа на податоците за вредноста на продадените и 
наплатените производи и за вредноста на извршените и 
наплатените услуги со состојба на 31 декември во годи-
ната за која се врши пресметката. Како наплатени про-
дадени производи, односно како наплатени надомести 
за извршени услуги, во смисла на овој став, се сметаат 
наплатените продадени производи и извршени услуги 
наведени во членовите 28 и 29 на овој закон. 
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Конечната пресметка на данокот на промет се со-
ставува и се поднесува заедно со завршната сметка. 

Ако даночниот обврзник што во изминатата го-
дина ги плаќал аконтациите на данокот според член 28 
став 3 точките 1, 3 и 4 од овој закон одлучил во наред-
ната година да плаќа аконтација на данокот според 
точка 2 од тој став, должен е износот на вкалкулира-
ниот данок на промет, за стоките што се затекнале на 
залихи на 31 декември изминатата година во продав-
ница или во друга деловна единица, да го уплати по 
поднесувањето на завршната сметка. 

Ако даночниот обврзник што во изминатата го-
дина ги плаќал аконтациите на данокот на промет спо-
ред одредбите од член 28 став 3 точка 2 од овој закон 
одлучил во наредната година да плаќа аконтации на 
данокот на промет според одредбите од точките 1, 3 и 4 
на тој став, мрже за износот на вкалкулираниот данок 
на промет за производите што се затекнале на залихи 
на 31 декември претходната година во продавница или 
во друга деловна единица, по истекот на рокот за под-
несување на завршната сметка за тековната година да 
поднесе барање за поврат на износот на данокот на 
промет или да го користи како аконтација за тековната 
година. 

Ако даночниот обврзник што врши промет на про-
изводи на големо или што врши услуги во изминатата 
година ги плаќал аконтациите на данокот на промет 
според наплатените продадени производи, односно на-
платените услуги, а за наредната година одлучил да 
плаќа аконтации според издадените фактури, конеч-
ната пресметка на данокот ќе ја состави според напла-
тените продадени производи односно наплатените 
услуги, а износот на данокот на промет содржан во 
ненаплатените побарувања на 31 декември претходната 
година ќе го уплати при поднесување на завршната 
сметка. Ако даночниот обврзник во изминатата година 
аконтациите на данокот на промет ги плаќал според 
издадените фактури, а за тековната година одлучил 
аконтациите на данокот да ги плаќа според наплате-
ните продадени производи, односно наплатените 
услуги, конечната пресметка на данокот ја составува 
според издадените фактури, а за износот на данокот на 
промет содржан во побарувањата на 31 декември прет-
ходната година поднесува барање за поврат на данокот 
при поднесувањето на завршната сметка. 

Член 36 
Даночниот обврзник - претприемач што го плаќа 

данокот на промет според фактички остварениот про-
мет, е должен до крајот на јануари тековната година да 
поднесе конечна пресметка на данокот на промет за-
едно со даночната пријава за вкупно остварениот и на-
платениот промет. Како остварен и наплатен промет се 
подразбира остварениот и наплатениот промет наведен 
во член 33 од овој закон. 

Конечно утврдување на данокот на промет на да-
ночниот обврзник од став 1 на овој член врши надлеж-
ното одделение за даноци врз основа на податоците од 
конечната пресметка, даночната пријава и податоците 
со кои тој орган располага, во роковите за утврдување 
на данокот од вршење на стопанска или професионална 
дејност. 

Ако во постапката на преглед сс утврди дека не сс 
водени деловните книги или не се водени уредно, дано-
кот на промет ќе се пресмета врз основа на располож-
ливите податоци за остварениот промет или со принци-
пот на споредување со друг обврзник од иста или 
слична цејнсотЈСој таа дејност ја врши под приближно 
еднакви услови, на начинот пропишан и за утврдување 
на данокот од вршена на стопанска или професионална 
дејност. 

Член 37 
На износот на данокот на промет на услуги што не е 

уплатен во рок пропишан со закон се плаќа камата по 
стапка од 0,5% за секој ден задоцнување. 

Се смета дека данокот на промет не е уплатен во 
пропишаниот рок и кога не е уплатен на соодветна 
приходна сметка на Републиката. 

Владата на Република Македонија може со свој 
пропис да ја зголеми или да ја намали висината на кама-
тата од став 1 на овој член зависно од движењето на 
цените на мало во текот на годината. 

Член 38 
Од даночниот обврзник што пристигнатиот данок 

на промет на производи односно на услуги не го платил 
во пропишаниот рок, наплатата ќе се изврши присилно 
според одредбите на Законот за Службата на опште-
ствено книговодство и според други прописи - ако да-
ночниот обврзник е правно лице, односно според одред-
бите на прописите за присилната наплата на даноците 
на физички лица - ако даночниот обврзник е физичко 
лице. 

4. Место на плаќање на данокот на промет на про-
изводи и на данокот на промет на услуги 

Член 39 
Данокот на промет на производи, односно на 

услуги се плаќа според местото во кое е извршен 
прометот односно во кое е извршена услугата, ако 
со овој закон не е поинаку определено. 

Член 40 
Данокот на промет на производи се плаќа: 
1) според местото на седиштето на правното 

лице односно според седиштето на деловната еди-
ница (продавница, стовариште, консигнационен 
склад или друга деловна единица), што производите 
му ги продало непосредно на крајниот потрошувач; 

2) при продажба на производи преку претставниш-
тва, изложбени или саемски простори - според седиш-
тето на претставништвата, изложбените или саемските 
простори, без оглед на тоа од каде производите му се 
испорачуваат и фактурираат на купувачот; 

3) при продажба на производи преку проспекти 
или подвижни продавници - според седшитето на да-
ночниот обврзник; 

4) при продажба на производи што ја врши фи-
зичко лице чиј дуќан нема статус на правно лице -
според седиштето на дуќанот што го извршил проме-
тот. Ако производите се продаваат на саеми, панаѓури 
и др. данокот на промет се плаќа според местото на 
одржувањето на саемот ј панаѓурот и др; 

5) при продажба и увоз на моторни возила, што 
подлежат на обврска за годишна регистрација - според 
седиштето, односно живеалиштето на купувачот; 

6) при продажба на употребувани моторни возила 
и пловни објекти, што подлежат на обврска за годишна 
регистрација, што се врши меѓу физички лица - според 
живеалиштето на. продавачот и 

7) при продажба на производи што подлежат на 
обврска за годишна регистрација, а што физички или 
правни лица самите ги изработуваат - според живе-
алиштето на физичкото лице, односно седиштето на 
правното лице. 

Член 41 
Данок на промет на услуги се плаќа: 
1) за услуги што ги вршат, правни лица - според 

седиштето на правното лице, односно седиштето на 
деловната единица што ги извршила тие услуги; 
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2) за услуги на приредување на игри на среќа -
според седиштето на правното лице, односно седиш-
тето на деловната единица на правното лице приреду-
вач на игри на среќа; 

3) за услуги што ги врши физичко лице чиј дуќан 
нема статус на правно лице - според седиштето на дуќа-
нот што ја извршил услугата; 

4) за услуги на приредување на игри на среќа што 
ги врши физичко лице чиј дуќан нема статус на правно 
лице - според седиштето на дуќанов што го врши при-
редувањето на игрите ка среќа и 

5) на услуги на закуп на подвижни предмети - спо-
ред седиштето, односно живеалиштето на закуподаве-
цот, а за услуги на закуп на недвижности според ме-
стото во кое се наоѓа недвижноста. 

V. ИСКАЖУВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА 
ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И 
НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА УСЛУГИ И 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ДОКУ-

МЕНТАЦИЈА 

Член 42 
За производите за кои во Тарифата на данокот на 

промет се определени различни даночни стапки, за-
висно од нивниот вид, квалитет, суровински состав, 
цена или други својства, производителот односно увоз-
никот е должен во фактурата за продажба на произво-
дот, односно во друг документ што го придружува про-
дадениот производ, или ца ,етикетата и др., да ја означи 
намената, видот, квалитетот, цената или друго својство 
на производот, а во фактурата - даночната основица, 
тарифниот број и стапката според која се пресметува и 
плаќа данокот на промет за тие производи при продаж-
бата на крајните потрошувачи. Одредбата од овој став 
се однесува и на продажбата на репродукционен мате-
ријал на производствени претпријатија за изработка на 
производи на чиј промет се плаќа данок на промет на 
производи. 

Се смета дека производот е изработен од опреде-
лен материјал ако тој материјал е содржан во произво-
дот повеќе од 50% по вредност во однос на вкупната 
вредност на производот. Ако во определен производ се 
застапени повеќе од два различни материјали, се смета 
дека производот е изработен од претежно содржаниот 
материјал по вредност во однос на вкупната вредност на 
производот. 

Ако два или повеќе производи се продаваат во 
комплет, гарнитура и слично и ако не е можно за секој 
таков производ да се утврди даночната основица или 
ако тие производи се поврзани во нераздвојна целост на 
продажната цена која претставува даночна основица на 
комплетот, гарнитурата и слично се применува највисо-
ката даночна стапка која важи за тие производи кога 
посебно се пуштаат во промет. 

За производите што се ослободени од плаќање да-
нок на промет на производи, даночниот обврзник од 
став 1 на овој член е должен во фактурата за продаж-
бата на тие производи да се повика на одредбата со која 
е воведено даночното ослободување. Во фактурата за 
продажба на производи што се ослободени од плаќање 
данок на промет според член 14 од овој закон, продава-
чот задолжително искажува стапка од 0%. 

Одредбите од ставовите 1 и 4 на овој член се одне-
суваат и на трговските ,претпријатија што вршат про-
мет на производи на големо кога таквите производи им 
ги продаваат на трговските претпријатија и дуќани што 
за тие производи се обврзници на данок на промет на 
производи, односно кога како репродукционен матери-
јал им ги продаваат на производствени претпријатија. 

Ако производителот односно увозникот од став 1, 
односно трговското претпријатие од став 4 на овој член 

не ги внесе или неточно ги внесе во фактурата подато-
ците од ставовите 1 и 4 на овој член, поради што во 
натамошниот промет даночниот обврзник нема да пре-
смета односно помалку ќе пресмета и ќе уплати по-
малку данок на промет на производи одошто требало, 
разликата на помалку пресметаниот и платен данок ќе 
се наплати од производителот, од увозникот или од 
трговското претпријатие. 

Продавачот на моторни возила и пловни објекти 
кои подлежат на обврска за годишна регистрација во 
фактурата го искажува соодветниот тарифен број, да-
ночната стапка и износот на данокот на промет на про-
изводи, како и забелешка дека данокот на промет го 
плаќа купувачот во рок од пет дена од денот на издава-
њето на фактурата. Продавачот, без одлагање, а нај-
доцна во рок од три дена фактурата ја доставува до 
надлежното одделение за даноци во местото на живе-
алиштето на физичкото лице, односно во седиштето на 
правното лице. 

Ако моторни возила што подлежат на обврска за 
годишна регистрација увезуваат физички лица, цари-
нарницата е должна во рок од три дена од денот на 
царинењето на моторните возила писмено да го извести 
за тоа надлежното одделение за даноци. 

Член 43 
Даночниот обврзник - правно лице е должно во 

своето книговодство да обезбеди податоци за даноч-
ните основици според тарифните броеви и истите да-
ночни стапки врз основа на кои се утврдува и плаќа 
аконтацијата на данокот и составува и поднесува пре-
сметка за тие аконтации. Аналитичко евидентирање на 
даночните основици врз кои се применуваат различни 
даночни стапки од ист тарифен број или од други та-
рифни броеви, даночниот обврзник може да обезбеди и 
со БОН книговодствена евиденција. 

Производителите на алкохол (етанол) и продава-
чите на алкохол (етанол) на големо се должни во сво-
ето книговодство да обезбедат податоци за п^оилкде 
ните, односно за продадените количества алкохол (ета-
нол) според намената за која е продаден. Купувачите на 
алкохол (етанол) се должни да водат посебна книга за 
потрошокот на алкохол (етанол) набавен без плаќање 
данок на промет, односно за алкохол (етанол) набавен 
за потребите од точка 4 на тарифниот број 4 од Тари-1 
фата на данокот на промет или набавен за натамошна 
продажба. 

Заради овозможување контрола зЃ користењето 
на производите набавени без плаќање данок на промет 
на производи или со плаќање по пониска стапка, купу-
вачот-правно лице е должен да води евиденција за на-
бавката и за потрошокот на тие производи по вид, ко-
личество и вредност на производите, која мора да се 
совпаѓа со податоците од фактурата за купувањето, 
приемницата, доставницата, товарниот лист или други 
документи. 

Даночниот обврзник - правно лице кое вградува, 
односно заменува делови без надоместок во гарантен 
рок води евиденција за потрошокоТ на тие делови. 

Член 44 
Даночниот обврзник - претприемачот е должен да 

води книга на прометот, книга на набавката и употре-
бата на репродукциониот материјал и опремата и книги 
на жиро-сметките. Ако даночниот обврзник - физичко 
лице кое врши трговска дејност е должен, според про-
писот со кој се регулира трговијата, да води евиденции 
за прометот што во себе содржат и податоци за данокот 
на промет, не е должен да ја води книгата на прометот 
од Свој став. 

Даночниот обврзник од став 1 на овој член кој 
врши угостителска и трговска дејност, покрај делов-
ните книги од став 1 на овој член, води и книга за 
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пресметката нџ данокот на промет, во која ги искажува 
податоците за даночните основици и даночните стапки 
врз основа на кои ги утврдува и ги плаќа аконтациите 
на данокот на промет. 

Даночниот обврзник од став 1 на овој член кој 
произведува и преработува предмети од кршено злато 
(златар) покрај деловните книги од став 1 на овој член, 
е должен да води и евиденција за купување на кршено 
злато, евиденција за преработка на кршено злато и 
евиденција за производството и продажбата на пред-
мети од злато. Даночниот обврзник е должен за секое 
количество на купено кршено злато да му издаде 
потврда на продавачот на тоа злато. 

Формата и содржината, како и начинот на искажу-
вањето и евидентирањето на деловните промени од-
носно на водењето на книгите и евиденцијата се утврду-
ваат со прописот донесен врз основа на член 67 од овој 
закон. Книгата за прометот, книгата на пресметката на 
данокот на промет, книгата на набавката и употребата 
на репродукциониот материјал ц опремата, книгата на 
жиро-сметките и евиденциите за купување, производ-
ство и продажба на злато претходно ги заверува над-
лежното одделение за даноци. 

Член 45 
Даночниот обврзник - правно лице и претприемач 

за секој поединечно остварен промет на производи од-
носно за секоја поединечно извршена услуга е должен 
на купувачот на производите, односно на корисникот 
на услугите да му издаде сметка (фактура) за видот, 
количеството и цената на продадените производи од-
носно на извршените услуги, а ако прометот се евиден-
тира преку регистар - каса и соодветниот исечок од 
касената лента на која тој промет е евидентиран да му 
го издаде на купувачот на производите односно на ко-
рисникот на услугите. Сметките, односно отсечоците 
од касената лента се даночно-книговодствена докумен-
тација за даночниот обврзник врз основа на која се 
евидентира остварениот промет. Обврската за изда-
вање на сметка, односно за регистрирање на прометот 
преку регистар - каса се однесува на секое физичко 
лице кое кај даночниот обврзник продава производи 
односно врши услуга. 

По исклучок од став 1 на овој член, обврската за 
-издавање сметка, односно за регистрирање на прометот 
преку регистар-каса не се однесува на продавачите на 
дневен печат кои промет на производи вршат преку 
киоск, на прометот преку тезги на пазаришта и други 
слободни простори. 

Како даночен обврзник - физичко лице од став 1 
на овој член се подразбира физичкото лице кое продава 
производи односно врши услуги врз основа на одобре-
ние од надлежен орган, а данок на промет плаќа според 
фактички остварениот промет. Блок - сметките од-
носно контролните ленти што ги издава физичкото 
лице, односно врз основа на кои се евидентира проме-
тот, пред употребата ги заверува надлежното одделе-
ние за даноци. 

Даночниот обврзник од став 1 на овој член е дол-
жен за продадените производи, односно за извршените 
услуги задолжително да му издаде на купувачот сметка 
(фактура) односно соодветен исечок од касената лента 
без оглед на тоа дали купувачот тоа посебно го барал 
или не. Купувачот на производот, односно корисникот 
на извршена услуга е должен таквиот даночен документ 
да го сочува непосредно по излегувањето од дуќанот 
или од другиот деловен објект и да му покаже, по ба-
рање на органот надлежен за работа на контрола. 

Член 46 

производи, а тој данок се зголемува, намалува или уки-
нува е должен на денот на влегувањето во сила на 
прописот со кој се зголемува,'Намалува или укинува 
данокот на промет на производи, да изврши попис на 
производите на залихи и да ги утврди новите продажни 
цени со зголемениот, намалениот, односно укинатиот 
данок на промет на производи. Даночниот обврзник е 
должен по еден примерок од записникот за пописот на 
производите на залихи и за данокот на промет содржан 
на тие залихи веднаш, а најдоцна во рок од три дена, да 
достави до надлежната пазарна инспекција. 

Трговските претпријатија и дуќани без својство на 
правно лице и угостителските претпријатија и дуќани 
без својство на правно лице, што според одредбите на 
овој закон се сметаат како крајни потрошувачи на ту-
тунски преработки, се должни при промената на даноч-
ните стапки за преработките од тутун да постапат спо-
ред ставот 1 од овој член и утврдената позитивна ра-
злика на данокот да ја уплатат во рок од седум дена од 
денот на извршениот попис, и за износот на негатив-
ната разлика можат да бараат поврат на данокот. 

VI. ЗАСТАРЕНОСТ 

Член 47 
Правото на утврдување даночна обврска и на на-

платување на данокот на промет, на каматата и на 
трошоците за присилна наплата застарува за пет години 
од истекот на годината во која настанала даночната 
обврска. 

Правото на даночниот обврзник на поврат на изно-
сот платен на име данок на промет, камата и трошоци 
за присилна наплата и парични казни што не требало да 
ги плати застарува за пет години од истекот на годината 
во која е извршено плаќањето. 

Член 48 
Рокот на застареност на правото на утврдување на 

даночната обврска и на наплатување на данокот на про-
мет се прекинува со секое службено дејствие Ш над-
лежниот орган извршено заради наплата односно опре-
делување на данокот на промет. 

Рокот на застареност на правото на поврат на не-
правилно платен данок на промет, камата, трошоци за 
присилна наплата и парични казни се прекинува со се-
кое дејствие на даночниот обврзник, односно на казне-
тото лице преземено кај надлежниот орган заради тој 
поврат. 

По секој прекин на рокот на застареност почнува 
да тече нов рок на застареност. 

Застареност настапува во секој случај по истекот 
на десет години од денот кога таа првпат почнала да 
тече. 

VII. КОНТРОЛА НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И 
ПЛАЌАЊЕТО НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

Член 49 
Контрола на пресметувањето и на плаќањето на 

данокот на промет кај даночните обврзници - правни 
лица врши Службата на општественото книговодство. 

Контрола на пресметувањето и на плаќањето на 
данокот на промет кај даночниот4 обврзник - физичко 
лице чиј дуќан нема статус на правно лице, како и кај 
другите физички лица - даночни обврзници врши над-
лежното одделение за даноци. 

Во вршењето на 'контролата, надлежните органи 
се овластени да ги прегледуваат Деловните книги, дру-
гите евиденции и исправи, документацијата и деловни-
те помошни простории. Под деловни и помошни про-
стории се подразбираат и станбените и другите про-
стории во кои даночниот обврзник ја врши дејноста 

Даночниот обврзник на данокот на промет на про-
изводи што врши промет на производи по продажните 
цени со засметан (вкалкулиран) данок на промет на 
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од која настанува обврската за плаќање на данок на 
промет. 

Надлежното одделение за даноци може да врши 
преглед на исправноста и пресметувањето и на плаќа-
њето на данок на промет кај даночните обврзници-
правни лица и кон наодот да поднесе барање до над-
лежната Служба на општественото книговодство да 
донесе решение за наплата на данокот. Надлежната 
Служба на општественото книговодство е должна да 
донесе решение по тоа барање за наплата на данокот 
или за одбивање на барањето. 

По исклучок, ако наодот од став 4 на овој член 
не ги содржи сите потребни елементи за донесување 
решение за наплата на данокот, надлежната Служба 
на општественото книговодство може наодот да му го 
врати на надлежното одделение за даноци од став 4 на 
овој член кој го поднел барањето заради утврдување 
на потребните елементи, а може, по потреба, да спро-
веде и нова постапка според одредбите на Законот за 
Службата на општественото книговодство. 

VIII. ПРАВНИ СРЕДСТВА 
Член 50 

Против решението на надлежната Служба на оп-
штественото книговодство за утврдување на даночната 
обврска и за наплата на данокот на промет можат да 
се употребат правни средства според одредбите на За-
конот за Службата на општественото книговодство. 

Против решението за утврдување на даночната 
обврска и за наплатата на данокот на промет што го 
донесува надлежното одделение за даноци, жалба се 
поднесува до Министерството за финансии. 

Против решението за утврдување на даночната 
обврска и за наплата на данокот на промет што го 
донесува царинскиот орган, жалба се поднесува според 
царинските прописи,, 

IX. ОБНОВА НА ПОСТАПКАТА 
Член 51 

Органот за контрола кој го донел решението 
за утврдување на даночната обврска и за наплата на 
данокот на промет, самиот или на барање од даноч 
ниот обврзник, ќе ги обнови постапката за утврдување 
на даночната обврска и постапката за наплата на дано-
кот во рок од три години од денот на правосилноста 
на тоа решение, ако дополнително се дознаат фактите 
или се поднесат доказите што не биле познати ири 
донесувањето на решението, како и во другите случаи 
предвидени со Законот за општата управна постапка 

Ако против решението за утврдување на даночна-
та обврска и за наплатата на данокот на промет с изја-
вена жалба, обнова на постапката одобрува органот 
што решавал но жалбата 

Измена на решението за утврдување на даночната 
обврска и за наплата на данокот на промет но предло-
гот за обнова на постапката донесува органот Што го 
донел решението во прв степен. 

Постапката за измена на правосилно решение за 
утврдување на даночната обврска и за наплата на да-
нокот на промет што го плаќаат даночните обврзници 
- правни лица се спроведува според одредбите на За-
конот за Службата на општественото книговодство, а 
за данокот на промет што го плаќаат даночните обв-
рзници - физички лица - според соодветните одредби 
на прописите за даноците на физичките лица. 

Член 52 
Правосилното решение за утврдување на даночна-

та обврска и за наплата на данокот на промет за да-
ночните обврзници што не се правни лица може да се 
измени и но службена должност, во рок од пет години 
од денот на правосилноста на решението, ако се утв-
рди дека прописите се неправилно применети на штета 
или во корист на даночниот обврзник или ако се утв-
рдат сметковни грешки 

Член 53 
Одредбите на член 252 на Законот за општата 

управна постапка не се применуваат ако обновата на 
постапката се врши во постапката за утврдување на 
даночната обврска и за наплатување на данокот на 
промет. 

X. ПОВРАТ НА ДАНОКОТ 
Член 54 

Даночниот обврзник од кого е наплатен данокот 
на промет, а кој не бил должен да плати, има право 
на поврат на платениот данок и платената камата, на 
трошоците за присилна наплата и парична казна. 

Даночниот обврзник - правно лице поднесува ба-
рање за поврат на погрешно или на повеќе платен да-
нок на промет до Службата на општественото книго-
водство кај коЈа има жиро-сметка а даночниот обв-
рзник - физичко лице - до надлежното одделение за 
даноци 

Барањето може да се поднесе само ако купувачот 
што го платил данокот на промет писмено побарал од 
даночниот обврзник поврат на погрешно или на пове-
ќе платениот данок на промет. Кон барањето даноч-
ниот обврзник приложува и докази за платениот да-
нок. Повратот на данокот на промет се врши врз то-
вар на соодветната уплатна сметка, а во корист на ку-
пувачот. 

Даночниот обврзник - правно и физичко лице 
што погрешно пресметал и уплатил данок на промет 
од средствата со кои располага, а кој не бил должен 
да го плати, поднесува барање за поврат на така пла-
тениот данок до надлежната организациона единица 
на Службата на општественото книговодство, односно 
до надлежното одделение за даноци. Повратот на да-
нокот се врши врз товар на соодветна уплатна сметка, 
а во корист на даночниот обврзник. 

Физичкото лице - купувач кое платило данок на 
промет на производи на моторно возило или на пловен 
објект што подлежи на обврска за годишна регистра-
ција, или платил камата, парична казна и трошоци на 
присилна наплата, што не бил должен да ги плати, 
поднесува барање за поврат на платениот данок, кама-
тата, паричната казна и трошоците на присилната на-
плата до надлежното одделение за даноци во која е 
платен данокот. 

Купувачот - странско физичко лице има право на 
поврат на платениот данок на промет на производи 
купени од продавачот - правно лице што ги изнесува 
со себе од земјата под услов вредноста на купените 
производи по една фактура да не изнесува помалку од 
1.000 денари. 

Правото на поврат од став 1 на овој член не се 
однесува на купените нафтени деривати (тарифен број 
2), на тутунските преработки (тарифен број 3) и на 
алкохол - етанол (Тарифен број 4). 

Владата на Република Македонија донесува про-
писи за начинот и условите за поврат на платениот 
данок на промет во согласност со одредби!е од ставо-
вите 5 и 6 на овој член. 

Барањето за поврат на погрешно или повеќе пла-
тен данок на промет при увозот и се поднесува на ца-
ринарницата што го пресметала и наплатила данокот. 

Правото на поврат на данокот, каматата, парич-
ната казна и трошоците за присилна наплата надлеж-
ниот орган го утврдува со решение. 

XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 55 

Со парична казна од 300.000 до 500.000 денари ќе 
се казни за стопански престап правното лице: 

1) ако во својство на купувач, при набавката на 
производи му даде на продавачот неточни или неви-
стинити податоци врз основа на кои ги набавува прои-
зводите за намените, поради кои според закон не се 
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плаќа данок на промет или се плаќа по стапка пониска 
од стапката пропишана со Тарифата на данокот на 
промет (членовите 5,6 и 7 и тарифен број 8); 

2) ако набавените производи што претставуваат 
материјал за репродукција или опрема ги употреби за 
други цели, а не за целите предвидени со овој закон 
или ако производите набавени со повластена стапк^ 
ги употреби за целите за кои не е пропишана повла-
стена стапка (членовите 5,6 и 7 и тарифен број 2 точка 
6 тарифен број 4 и тарифен број 8 на Тарифата на 
данокот на промет); 

3) ако набавените производи на кои не е платен 
данок на промет на производи поради нивната намена 
или на чијшто промет е платен данок на промет на 
производи по пониска стапка му ги продаде, без пре-
сметување на данокот или со пресметување на данок 
по пониска стапка, на купувачот кој според одредбите 
на овој закон нема право на повластена набавка (чле-
новите 5,6 и 7 тарифните броеви 2,4 и 8 на Тарифата 
на данокот на промет); 

4) ако во фактурата за продажба на производи не 
ги внесе пропишаните податоци или внесе неточни по-
датоци (член 42 ставовите 1 и 4); 

5) ако во својство на продавач пушта во промет 
странски цигари без ознака на фирмата на домашниот 
увозник, односно цигари што се илегално внесени во 
земјата (тарифен број 3 на Тарифата на данокот на 
промет), и 

6) ако во својство на продавач на производи, во 
рок од седум дена од денот на издавањето на фактура-
та, не достави копија на фактурата за продажба на 
градежен материјал на индивидуален земјоделски 
производител, а за продажба извршена на угостител-, 
ски, трговски или друг дуќан кој нема статус на прав-
но лице до надлежното одделение за даноци кој на ку-
пувачот му го издал одобрението за вршење на дејно-
ста (член 6 став 3 и член 8 став 1); 

7) ако не води евиденција по количества и видови 
производи на начинот предвиден со овој закон или ако 
Ја води неточно (член 43); 

8) ако при промената на даночните стапки не из-
врши попис на производите на залихи или ако во нови-
те цени не го вкалкулира зголемениот, односно нама-
лениот данок на промет (член 46); и 

9) ако употреби масло за горење екстра лесно 
(ЕЛ) или масло за горење лесно специјално (ЛС) за 
целите за кои според овој закон не можат да се упо-
требуваат, односно да се користат (тарифен број 2 на 
Тарифата на данокот на дромет). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап и одговорното лице во претпри-
јатието или во друго правно лице со парична казна од 
150.000 до 250.000 денари. 

За стопански престап направен во смисла на точ-
ка 9 од овој член на даночниот обврзник - правно лице 
покрај паричната казна, му се изрекува и заштитна 
мерка одземање на моторното возило (камионот, пат-
ничкиот автомобил и др.), тракторот, пловниот објект 
или другиот мотор со кој таквото дело е направено. 

Член 56 
Тој што во својство на одговорно лице кај правно 

лице, а заради стекнување противправна имотна ко-
рист или заради шпекулација на пазарот, увезува или 
пушта во промет странски цигари без ознака на фир-
мата на увозникот ќе се казни за кривично дело со 
затвор до пет години (тарифен број 3 од Тарифата). 
Тој што во својство на одговорно лице во правно лице, 
заради овозможување да се стекне противправна имот-
на корист, или заради овозможување да се одбегне 
обврската за плаќање на данокот на промет на даноч-
ните обврзници - самостојни трговски, угостителски и 
други дуќани, не достави коииЈа од фактурата до над-
лежното одделение за даноци, ќе се казни за кривично 

дело со затвор од една година (член 6 став 3 и член 8 
став 1).̂  

Член 57 
Со парична казна од 250.000 до 450.000 денари ќе 

се казни за стопански престан^ даночниот обврзник -
правно лице: 

1) ако не пресмета или неточно ги пресмета дано-
кот на промет или ако пресметаниот данок не го упла-
ти на пропишаната сметка (членовите 25 и 26); 

2) ако данокот на промет на производи и услуги 
не го пресметува на начинот гЈредвиден со овој закон, 
односно ако го пресметува неточно или ако пресмета-
ниот данок не го уплати во“ Допишаниот рок (члено-
вите 28 и 29); и 

3) ако не го пресмета ќШо исплатувач на приходи 
и не го уплати данокот на производи односно на услу-
ги (член 32). 

За дејствија од став 1 на овој член ќе се казни за 
стопански престапен одговорното лице во претприја-
тието или во другото правно лице со парична казна од 
150.000 до 250 (XX) денари: 

Член 58 
Со парична казна од 300.000 до 500.000 денари ќе 

се казни за стопански престап правното лице како да-
ночен обврзник: 

1) ако не поднесе или ненавремено поднесе пре-
сметка на аконтациите на данокот на промет или ко-
нечна пресметка на данокот на промет (членовите 34 
и 35); . 4 . 

2) ако не му издаде на купувачот сметка или исе-
чок од касената лента при продажбата на производи 
или вршењето на услуги (член 45); 

3) ако го спречува овластеното лице при вршење-
то контрола на пресметката и на плаќањето на дано-
кот на промет (член 49); 

4) ако приредува игри на среќа без одобрение од 
надлежниот орган (тарифен број 4); и 

5) ако продавачот не испостави и не испрати вед-
наш односно без одлагање, а најдолго во рок од три 

-дена од денот на извршувањето на, прометот, копија 
од фактурата за продажба на моторното возило до 
надлежното одделение за даноци според местото на се-
диштето, односно на живеалиштето на купувачот - да-
ночен обврзник (член 42). 

За дејствија од став 1 на овој. член ќе се казни за 
стопански престап и одговорното лице во претприја-
тието или во друго правно лице со парична казна од 
150.000 до 250.000 денари. 

Член 59 
Со парична казна од 150.000 до 250.000 денари ќе 

се казни за прекршок физичкото лице - претприемач 
како даночен обврзник; 

1) ако при промената на даночните стапки не из-
врши попис на производите на залихи или ако во нови-
те цени не го вкалкулира зголемениот, односно нама-
лениот данок на промет (члеЃ^б); 

2) ако не му издаде на купувачот сметка или исе-
чок од касената лента при продажбата на производи 
или ири вршењето на услуги (член 45); 

3) ако го спречува овластеното лице при вршење-
то контролата на пресметката или на плаќање на да-
нокот на промет (член 49); 

4) ако книгата на прометот и книгата на пресмет-
ката на данокот на промет на производите, односно 
на другите даночни евиденции пропишани со овој за-
кон ги води неажурно и неточно (член 44 став 5); 

Т' 
5) ако приредува игри на среќа без одобрение од 

надлежниот орган (тарифен број 4) или ако во пропи-
шаниот рок не го извести Министерството за финан-
сии, којшто води посебен регистар за даночните обв-
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рзници, за издадените одобренија за приредување игри 
на среќа; и 

6) ако не го извести надлежното одделение за да-
ноци за продажба на опрема и репродукционен мате-
ријал набавена без плаќање на данокот на промет пред 
истекот на рокот од пет години (член 6 став 3). 

Со парична казна во износ од 100.000 денари ќе 
се казни и физичко лице кое кај даночниот обврзник 
врши промет на производи, односно врши услуги ако 
не издаде сметка односно ако не го регистрира проме-
тот преку регистар - каса и ако даночниот обврзник 
му обезбедил издаван^ на сметка, односно регистри-
рање на прометот преку регистар - каса (член 45 став 
1). 

Член 60 
Со парична казна од 150.000 до 250.000 денари ќе 

се казни за прекршок физичко лице - претприемач 
како даночен обврзник: 

1) ако набавениот'градежен материјал го употре-
би за други цели, освен за целите предвидени со овој 
закон (член 5 став 1 точка 8); 

2) ако не го пресмета или неточно го пресмета 
данокот на промет или ако данокот не го уплати (чле-
новите 25, 26 и 33); и 

3) ако употреби масло за горење екстра лесно 
(ЕЛ) или масло за горење лесно специјално (ЛС) за 
целите за кои според овој закон не можат да се упо-
требуваат односно користат (тарифен број 2 од Тари-
фата). 

За прекршок направен во смисла на точка 3 став 
1 од овој член на физичкото лице, покрај паричната 
казна, му се изрекува и заштитна мерка одземање на 
моторното возило (камионот, патничкиот автомобил 
и др.), тракторот, пловниот објект или другиот мотор 
со кој е сторено таквото дело. 

Член 61 
За кривично дело со затвор до пет години ќе се 

казни физичко лице ако пушта во промет странски ци-
гари без ознака на фирмата на домашниот увозник, 
односно цигари илегално внесени во земјата заради 
стекнување противправна имотна корист или шпекула-
ција на пазарот (тарифен број 3 од Тарифата). 

Член 62 
Со парична казна од 150.000 до 250.000 денари ќе 

се казни за прекршок физичко лице - претприемач 
како, обврзник на данокот: 

1) ако не води книга за прометот, книга на пре-
сметката на данокот на промет на производите и дру-
гите даночни евиденции пропишани со овој закон; 

2) ако не поднесе или ненавремено поднесе пре-
сметка на аконтациите на данокот на промет или ако 
не поднесе или ненавремено поднесе копии на уплат-
ниците како доказ за платената аконтација на данокот 
на промет (членовите 33 и 34); и 

3) ако не поднесе или ненавремено поднесе конеч-
на пресметка на данокот на промет (член 36). 

Со парична казна од став 1 на овој член ќе се 
. казни и физичкото ли^е ако во моторното возило или 
во друг мотор на купувачот силе масло за горење екс-
тра лесно (ЕЛ) или масло за горење лесно специјално 
(ЛС) наместо дизел-гориво (тарифен број 2 на Тари-
фата). 

Член 63 
На купувачот на производите, односно најкори-

сниот на услугите на кои се плаќа данок на промет 
според овој закон може да му се изрече казна за пре-
кршок на самото место во износ од 500 денари ако 
одбие да му ја покаже сметката или исечокот од касе-
ната лента на надлежниот орган за контрола што тре-
бало да му ја издаде продавачот на'производите или 
извршителот на услугите (член 45). 

XII. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 64 
По исклучок на одредбата на член 14 од овој за-

кон Владата на Република Македонија може, како 
привремена мерка на тековната економска политика 
да пропише данокот на промет на производи да се пла-
ќа и на прометот: 

1) на основните производи на земјоделството и 
рибарството, ако е тоа потребно заради усогласување 
на односите во цените и 

2) на одделни производи наменети за извоз, ако е 
тоа потребно заради стабилноста на стопанството и 
снабденоста на пазарот. 

Привремената мерка од став 1 точки 1 и 2 на овој 
член може да трае најдолго една година. Владата на 
Република Македонија го известува Собранието на Ре-
публика Македонија за почетокот на примената, трае-
њето и престанокот на привремената мерка. 

Член 65 
Тарифата на данокот на промет е составен дел на 

овој закон. 
Со Тарифата на данокот на промет се определу-

ваат производите и услугите на кои се пресметува и 
се плаќа данок и се утврдуваат даночните стапки. 

Член бб 
Заради спречување и отстранување на растрој-

ствата на пазарот, односно во стопанството или пора-
ди други вонредни потреби на земјата, Владата на Ре-
публика Македонија може, како привремена мерка на 
тековната економска политика, да ги зголемува стап-
ките на данокот на промет на одделни производи или 
за група производи што се определени во Тарифата 
на данокот на промет до 50%, а може тие стапки да 
ги намалува и да ги укинува. 

Привремената мерка од став 1 на овој член може 
да трае најдолго шест месеци, а Владата на Република 
Македонија има обврска за почетокот, траењето и за-
вршувањето на таквата мерка писмено да го извести 
Собранието на Република Македонија веднаш, а нај-
доцна во рок од седум дена. 

Член 67 
Министерот за финансии донесува поблиски про-

писи за примената на даночните стапки, за примената 
на одредбите на законот за даночните олеснувања и 
ослободувања, за начинот на водењето евиденција за 
прометот по различни стапки, односно за даночните 
основици, за начинот на периодичното и конечното 
пресметување и плаќање на данокот на промет, за ме-
стото на плаќање на данокот, начинот на вршење по-
пис на стоките за кои се менуваат даночните стапки 
на данокот на промет на производи и начинот на пре-
сметување и уплатување на разликата на данокот, нај-
доцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 68 

До воспоставувањето на редовни односи во сто-
ковната размена и плаќање меѓу суверените држави 
од поранешната СФРЈ, не се пресметува и не се плаќа 
данок на промет на тутунските преработки од Репу-
блика Македонија продадени во Република Словенија, 
Република Хрватска, Република Босна и Херцеговина, 
Република Црна Гора и Република Србија. 

Даночен обврзник на данокот на промет на тутун-
ските преработки е правно лице и физичко лице кос 
врши трговска или угостителска дејност во Република4 

Македонија, кои тие тутунски преработки ги набавило 
од Република Словенија, Република Хрватска, Репу-
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блика Босна и Херцеговина, Република Црна Гора и 
Република Србија. 

Член 69 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува важноста на Законот за привремени мерки 
за данокот на промет на производи и услуги („Слу-
жбен лист на СФРЈ“ број 4/91) и Законот за посебниот 
данок на промет на производи и услуги („Службен ве-
сник на Република Македонија“ број 38/91). 

Член 70 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

ТАРИФА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Данок на промет на производи 

Тарифен број 1 
На прометот на сите производи што служат за 

крајна потрошувачка освен прометот на производите 
што се предвидени во другите тарифни броеви од оваа 
тарифа или за кои со овој закон е предвидено даночно 
ослободување, данок на промет на производите се пла-
ќа по стапка од 42%. 

Тарифен број 2 
На прометот на нафтени деривати данокот на 

промет на производи се плаќа, и тоа: 
1) моторен бензин 
- МБ - 86 и МБ - 98 40% 
- БМБ - 95 15% 
2) дизел-гориво (Д-1, Д-2, Д-3) ,масло за горење 

екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно специјално 
(ЛС) . . . .35% 

3) млазно гориво и авионски бензин 20% 
4) петролеј за мотори, петролеј за осветлување, 

авионски и моторни масла, минерални и мазивни ма-
сла и масти, хипондни и други минерални масла и ма-
сти, како и масла за подмачкување и примарен (суров) 
бензин 10% 

5) течен нафтен гас 3% 
Ако течниот нафтен гас се користи со помош на 

специјални уреди за погон на моторни возила и мотор-
ни пловни објекти 40% 

6) масло за горење - мазут, и тоа: 
- лесно (Л), средно (С), тешко (Т) екстра тешко 

(ЕТ), нискосулфурно лесно (НСЛ), нискосулфурно 
средно (НСС) и нискосулфурно тешко (ИСТ) .... 10% 

Ако правните лица набавуваат масло за горење -
мазут под условите и на начинот од член б„на овој 
закон исклучително за потрошувачка во: производ-
ството на сурово железо во високи печки; производ-
ството на челик во Сименс-Мартинови печки, како и, 
на челик во длабински и загревни печки; производ-
ството на алуминиум - во сите фази (процесот на рас-
членување на бокситот со помош на натриум-хидрок-
сид); процесот на впарување на база, заради добивање 
на глиница; процесот на производството на глиница 
во фазата на калцинација, односно печење на алуми-
ниум-хидрати; процесот на одржување на електролити 
и алуминиум во течна состојба на опреде,лена темпера-
тура во собирните печки; процесот на производството 
на легури од алуминиум во собирни печки; производ-
ството на фероникел; производство на цемент; прои-
зводството на бакаренец во пламени печки, топењето 
на влошки за рафикација на толилници на олово, цинк 
и антимон; производството на огноотпорен материјал 
во торациони печки; процесот на синтерирање на ке-
рамички производи; топењето на суровини (на квар-
цен песок, доломит, натрин фелдспат, калцинирана 
сода) во стакларски печки; производството на амба-

лажно и шупликаво стакло; прехранбената индустрија 
(производството на шеќер и масло за јадење); инду-
стријата на, градежниот материјал; термоелектраните 
на јаглен во кои се користи мазут за потпалување во 
термоелектраните и топланите на мазут со моќност 
поголема од 30 МВ - се плаќа данок на промет на 
произѕодите пр стапка од 3%. 

Забелешки: 
1. Пред пуштањето во промет на масло за горење 

екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно специјално 
(ЛС) производителот мора во рафинеријата да ги бојо-
са со јасно црвена боја. Ако тие масла се увезуваат, 
увозникот е должен овие деривати да ги бојоса со ја-
сно црвена боја пред испораката на нарачувачот за чи-
ја сметка се увезени дериватите. 

2. Маслото за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло-
то за горење лесно специјално (ЛС) од точка 2 на овој 
тарифен број не смее под никаков услов да се користи 
за погон на моторни возила од сите видови, пловни 
објекти или други мотори. 

Контрола на употребата и користењето на масло-
то за горење од став 1 точка 2 и на течниот нафтен 
гас од точка 5 на овој тарифен број во моторните во-
зила, пловните објекти и во другите мотори вршат 
овластените работници на сообраќајната полиција и на 
пазарната, односно на даночната инспекција. 

Тарифен број 3 
На прометот на преработки од тутун данок на 

промет на производите се плаќа, и тоа: 
1) на сите видови увозни и лиценцни цигари...65% 
2) на сите видови екстра домашни цигари ... 50% 
3) на сите видови цигари од квалитетните групи 1 

до IV 40% 
4) на режан тутун од сите видови и квалитети, 

цигари^ цигари л оси, тутун за лулиња и тутун за џвака-
ње и бурмут 15% 
Забелешка: 

1. Странски цигари во промет без ознака на фир-
мата на домашен увозник се сметаат како цигари што 
илегално се увезени и на кои не е пресметан и платен 
данок на промет на производи. Ознаката на увозникот 
мора на кутијата да се втисне непосредно со печатење 
или со налепница која треба да биде залепена на амба-
лажата под целофанската или друга хартија со која е 
обложена кутијата (амбалажата). 

Одредбата на став 1 од оваа точка не се однесува 
на цигарите произведени по странска лиценца во дома-
шно претпријатие. 

Тарифен број 4 
На прометот на алкохолни пијалаци, освежителни 

безалкохолни пијалаци, минерални газирани води и 
алкохоли (етаноли) данок на промет на производи се 
плаќа, и тоа: 

1) на природни вина, специјални вина,медицински 
вина, медовина и јаболкови^ 17% 

2) на природна ракија и вињак 60% 
3) на други жестоки пијалаци 90% 
4) на пиво 57% 
5) на минерални и газирани води, освежителни га-

зирани и безалкохолни пијалаци, ароматизирани сиру-
пи и пијалаци што содржат алкохол до 2% 25% 

6) на алкохол (етанол); 
- за конзервирање на препарати и пулпирање на 

овошје и зеленчук, за производство на парфимериски 
и козметички производи и за денатуриран алкохол за 
гориво 10% 

- за производство на алкохолни пијалаци ... 23% 
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Забелешки-

1. Под алкохолни пијалаци, во смисла на ОВОЈ та-
рифен броЈ, се подразбираат пијалаците што содржат 
повеќе од 2% алкохол 

2 Како природни вина од точка 1 на ОВОЈ тарифен 
брОЈ се сметаат и полупснливитс вина, како и природ-
ните десертни вина. 

Специјалните вина (десертни, ликерски и арома-
тизирани) спаѓаат во точка 1 на ОВОЈ тарифен броЈ 

3. Под пиво се подразбира алкохолен пијалак што 
се пушта во прометот како пиво, без оглед на содржи-
ната на алкохолот. 

4. При продажбата на вински дестилат на крајни-
те потрошувачки, освен продажбата на вински дести-
лат под условите и на начинот од член 7 на овој закон 
како репродукционен материјал, основниот данок на 
проклет се плаќа по стапката од точка 1 на овој тари-
фен брОЈ. 

Ако на винскиот дестилат, без оглед на содржи-
ната на алкохолот, му се додава шеќер и некои други 
СОСТОЈКИ, таквиот алкохолен пијалак спаѓа во другите 
алкохолни пијалаци од точка 1 на овој тарифен број. 

5. Како освежителни газирани безалкохолни пија-
лаци и ароматизирани сирупи, односно минерални и 
газирани води од точка 3 на овој тарифен број се сме-
таат пијалаците што содржат алкохол најмногу 2%. 
Ако тие пијалаци содржат повеќе од 2% алкохол, спа-
ѓаат во другите алкохолни пијалаци од точка 2 на овој 
тарифен број. 

6. На прометот на алкохоли (етаноли) на крајни-
те потрошувачи (продажбата во трговијата, во аптеки-
те), како и на другите видови алкохоли^ данокот на 
промет на производите се плаќа по стапката од тари-
фен број 1 на оваа тарифа. 

7. Производственото претпријатие и другите ку-
пувачи КОИ алкохолот (етанолот) го набавуваат исклу-
чително за целите определени, во точка 4 на овој та-
рифен број можат алкохолот да го набавуваат за тие 
цели под условите од член 6 на овој закон непосредно 
од производосгвеното претпријатие, од увозникот или 
од трговското претпријатие регистрирано за промет 
на алкохол (етанол на големо. На алкохолот што ку-
пувачите ќе го купат на друг начин или од други про-
давачи се пресметува и се плаќа данок по стапката од 
точка 6 на овој тарифен број зголемена за десет пати. 

8. Од производителот, увозникот односно од про-
давачот КОЈ алкохолот ќе го продаде како природна 
ракија или како друг алкохолен пијалак, односно друг 
производ ќе се наплати покрај данокот на промет на 
стапката од точка 6 на овој тарифен брОЈ и данок на 
стапката од точка 1 на овој тарифен број. 

, Тарифен број 5 

На прометот на патнички автомобили данокот ни-
промст на производи сс плаќа според работната за-
фатнина на моторот и тоа 

1) за работна зафатнина на моторот до 1.8 литри 
30% 

2) за работна зафатнина на моторот над 1,8 литри 
. . . 55% 

На прометот на патнички автомобили со вграден 
катализатор за употреба на безоловен бензин се нама-
луваат даночните стапки од ОВОЈ тарифен брОЈ за 10% 
од пропишаната стапка 

Забелешки 

1. под патнички автомобили од ОВОЈ тарифен брОЈ 
сс подразбираат автомобилите за превоз на патници 
со најмногу девет седишта, вклучувајќи го и седиште-

то за возачот што се изработени според југословен-
скиот стандард ЈУС М. НО. 010-1.2.2.3.1.1. 

2. Во производите од ОВОЈ тарифен број не спа-
ѓаат: теренски моторни возила, специјални санитетски 
возила со вградени уреди за болни, специјални возила 
за потребите на полицијата и армијата и патролната 
служба со вградени уреди и комби-возила. На проме-
тот на тие возила се применува тарифниот број 8 од 
оваа тарифа. Како специјални возила од овој став не 
се сметаат патничките автомобили адаптирани за обу-
ка на возачи (дупли команди, исфрлени седишта и дру-
го, патничките автомобили за давање помош на пати-
штата, патнички ПТТ возила и слично. Како теренско 
моторно возило се смета моторното возило со најмал-
ку две погонски оски, односно со два диференцијал и. 

Тарифен број 6 

На прометот на следниве производи данокот на 
промет на производи се плаќа, и тоа: 

по стапката од 7% на прометот на детска машка 
или детска женска облека до број 14 заклучно и на 
детски машки или детски женски обувки до број 3^ 
заклучно; 

по стапка од 22,5% на прометот на: 
1) облека, ткаенини и други текстилни производи 

и 
2) обувки; 
по стапка од 28,5% на прометот на: 
1) мебел; 
2) телевизори; 
3) радио-приемници, видео-рекордери и плеери, 

радио-касетофони, грамофони и музички столбови; 
4) фрижидери и замрзнувачи; 
5) машини за перење алишта и машини за миење 

садови; 
6) бојлери, кади, мијалници, мијалници за садови, 

ВЦ шолји и водокотлиња, славини и туш-батерии; 
7) метални садови, 
8) електрични пегли; 
9) електрични и шпорети на гас и комбинирани 

шпорети на гас и струја, траЈножаречки печки и шпо-
рети во кои се гори јаглен, и печки и шпорети на 
цврсто гориво (дрво, јаглен), 

10) правосмукалки: 
11) машини за шиење, 
12) керамички производи за градежништвото, ту-

ли, ќерамиди, блокови, градежен материјал изработен 
од гас, бетон, градежен термоизолационен материјал 
изграден од минерални материи, стаклена волна, 
плута, синтетички материјали и битумен и хидроизола-
циони материјали изработени врз база но оитумени; 

13) градежна столарија и сите видови дрвни плочи 
(шперплочи, лесонит-плочи, панел-плочи, илочи-иве-
рици и облагородени дрвни плочи); 

14) кожи, вештачки кожи, с к а Ј , природни крзна и 
производи од кожа, освен производите на чиј промет 
се плаќа данок по други тарифни броеви од оваа тари-
фа или за кои с заведено даночно ослободување; 

15) гума и производи од гума, освен производите 
на ЧИЈ промет данок се плаќа по други тарифни броеви 
од оваа тарифа или за кои с воведено даночно ослобо-
дување; 

16) приколки на патнички автомобили и 

17) велосипеди и трицикли, велосипеди и трици-
кл и со мотор моторни велосипеди, чија работна за-
фатнина на моторот не поминува 100 см3 и детски ко-
лички (колички за бебиња). г 
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Забелешки: 

1. Под текстилни производи од став 2 точка 1 на 
овој тарифен број се подразбираат: готови производи 
изработени од текстил или претежно од текстилни ма-
теријали; сите видови машки и женски облеки над број 
14; текстилни предива и конец; тил, тантели, ленти, 
везови и други позамантериски стоки; специјални тек-
стилни ткаенини (филдеви, провлечени или импрегни-
рани ткаенини, вклучувајќи и еластични ткаенини 11 
пластифицирана позамантерија); јажиња, кабли и ка-
нали од текстилни материјали и изработки од тие ма-
теријали (рибарски мрежи) и други мрежеста изработ-
ки од јажарија, фишеци и шапки; вата и предмети од 
газа; завои, фитили од текстилни влакна, ткаенини и 
други текстилни предмети за техничка употреба; цев-
ки за пумпи и слични цевки од текстилни материјали; 
ремени за транспортери и трансмисии од текстилни 
материјали; други производи од текстилни материјали 
(вреќи, кеси, церади, шатори, платнени покриви, едра 
и други стоки од церада); ќебиња и прекривал, кревет-
ска постелнина и други предмети за преслекување, 
вклучувајќи и чаршави за маса и салвети; јоргани, ду-
шеци, перници, крпи за бришење лице, завеси, драпе-
рии прекривки за кревети и софи и други текстилни 
предмети за домаќинство; ткаенини за чадори и сонцо-
брани; мрежи за купување; знамиња; покривки за под 
(теписи, килими и други простирка); таписерии, обле-
ка и постелнина од текстилни ткаенини, плетени или 
преплетени ткаенини; прибор за облекување од тек-
стилни ткаенини и плетени и преплетен ткаенини; ша-
мивчиња, шалови, марами, велови, машини, околуврат-
ница манжетни, тантелни набори, стезници, нараме-
ници, подврска, нараквици, чорапи, кратки чорапи и 
слично, капи и шапки и други текстилни производи. 

2. Под обувки од став 2 точка 2 на овој тарифен 
број се подразбираат сите видови машки и женски 
обувки изработени од кожа, гума, пластика или ком-
бинирано од тие или од други суровини и материјали 
над број 34. 

3. Под мебел од став 3 точка 1 на овој тарифен 
броЈ се подразбираат, без оглед на тоа од КОЈ матери-
јал се изработени (дрво, иверица, пластика, кожа, гу-
ма, метал и други и комбинирано); ормани, кревети, 
каучи, отомани, маси, столови, клупи, столови со на-
слон, фотелји, полуфотелји, краденци, витрини, тезги 
(пултови), полици (сталажи), корнизи, лежалки, зака-
чалки за облека (ѕидни и стоечки), друг мебел (луксу-
зни соби, трпезарии, спални соби и друго, влошки со 
федери („јоги душеци“ и слично), маски за радијатори, 
огледала рекреативни маси и скали, шалтери и друг 
мебел. 

Под садови од став точка 7 на ОВОЈ тарифен број 
се подразбираат: тенџериња,, лонци, чинии, чаши, Ла-
жици, виљушки, ножеви и друго освен производите каЈ 
кои благородните метали (злато, сребро и друго) се 
застапени со повеќе од 2%. 

“ / 

4. Под градежна столарија од став 3 на точка 13 
на овој тарифен броЈ се подразбираат и обработени 
ламперии со перо, јатор или врез, жлебени и слично, 
паркет, врати, прозорци, капаци и други слични прои-
зводи без оглед на тоа од кој материјал се изработени 
(дрво, метал, пластика и комбинација на тие и на дру-
ги материјали). 

5. Под производи од став 3 точка 14 на овој тари-
фен број изработени од кожа (обработена и друго) и 
од крзно од домашни животни, вештачка кожа или 
скај или во комбин,ација на тие материјали, се подра-
збираат: сета облека - машка, женска и детска, без 
оглед на бројот и големината, куфери, нсссссри, тор-
би и други чантарски производи (кеси, портофоли, 
торби за мапи, навлаки за прибор за пишување, навла-
ка за налив пера, игли, клучеви и слично), корици за 
книги, кутии за цигари, актсн-чанти, торби за учени-
ци, торби за алати, зембили, разни спортски торби и 
слично, кутии (за фотографски апарати, двоглсди, пу-

шки, музички инструменти, шишиња, очила и слич-
но), етикети за багаж, ремени, кожни подметки, дело-
ви за копчиња, школи и други слични производи изра-
ботени од кожа или претежно од кожа и од други ма-
теријали како суровина од оваа точка. 

6. Под приколки од став 3 точка 16 на овој тари-
фен број се подразбираат приколките што по конс-
трукц,ија, уреди и опрема се оспособени и приспособе-
ни за влечење со патнички автомобил, што се предви-
дени со југословенскиот-стандард ЈУС М.Н0.010 под 
децимална ознака 1.3.1.2,На другите видови приколки 
се плаќа данок по стапката од тарифниот број 1 на 
оваа тарифа. 

Тарифен број 7 
Данок на промет по стапка од 72% се плаќа на 

прометот на: -
1) украсни и друг производи од сите видови или 

форми изработени со повеќе од 2% злато или други 
благородни метали (платина и други), односно прои-
зводи изработени со повеќе од 50% сребро; 

2) природно скапоцени камења и природен бисер 
и производи од сите видови форми изработени со бес-
ц е н е т камења и бисер; 

3) парфимерии и козметички производи; 
4) со рака јазлсни теписи со повеќе од 120.000 ја-

зли по 1м2 и 
5) кожа од влекачи (змија, гуштер, крокодил и 

друго) и на сите производи изработени од тие кожи, 
како и од природни крзна и производи од тоа крзно 
(облека, обувки и други производи) застапени со пове-
ќе од 50% од вредноста на производот, освен кожа и 
крзно од домашни животни и производи од тие кожи 
и крзна. 
Забелешки: 

1. Под украсни и други производи од злато и од 
други благородни медали од трчка 1 на ОВОЈ тарифен 
број се подразбираат: сите производи изработени, во 
целост или делумно, од злато и од други благородни 
метали, односно во комбинација1 на тие и други раз-
лични материјали (метал, дрво, еластичен материјал, 
морска пена, килибар, стакло и друго), што служат 
како личен украс (прстени, брошеви, белезици, обет-
ка, гердани, копчиња за манжетни-, игли и држачи за 
вратоврски, школи и слично), под услов таквите прои-
зводи да содржат повеќе од 2% злато или други благо-
родни метали. 

2. Под природни скапоцени камења од точка 2 на 
овој тарифен број се подразбираат: дијамант, корунд 
со своите варитети (рубин, сафир, смарагдамстист, 
аквамарин, хризонит, хијаснит, ориенталски топаз, 
спинел (рубин спинел, балос-спинел, спинел сафир и 
црн спинел), берил, аквамарин златен берил (морга-
нит) и хризоберил. 

3. Под природен бисер се подразбира природниот 
бисер што е производ од бисерни остриги или школки 
добиен по природен пат. 

4. Под парфимерски и козметички производи од 
точка 3 на ОВОЈ тарифен број се подразбираат: парфе-
ми и колонски води: креми, млека и лосиони за нега 
на кожата; кармини за усни; шминка, пудри и други 
препарати за маски; лакови за нокти; паста за нокти и 
препарати за полирање на нокти, растворувач на лак 
за нокти, масла, води и помади за коса; препарати за 
ондулација, бојосување и одбојосување на косата; 
фиксатори и други препарати за коса; помади и моли-
ви за клепки. 

5. Под природно крзно од точка 5 на овој тари-
фен број се подразбираат крзна од- ангорски зајак, да-
бар, видра, дива мачка„ кртица, верверичка, леопард, 
јагуар, пантер, хиена, шакал, ирвас, куна, нутрија, ма-
ли амерички мечки, кенгури, опозум, бизам, мрзли-
вец, мајмун, сребрена, сина, платанска, црна сива, и 
бела лисица, астраган, персијанср, чинчила, хермелин, 



27 мај 1992 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 34 - Стр. 575 

скунц, рис, како и самурови, вомбат и балабај - крзна 
и крзна од дивеч (од див зајак, волк, јазовец и друго). 
Под природна кожа и крзно од оваа точка од домашни 
животни се подразбираат кожи и кожи со крзно ИЛИ 
влакна од домашни животни (питоми зајаци, кози, ов-
ци и други домашни животни). 

Тарифен број 8 
На прометот на следниве производи данокот на-

промет се плаќа, и тоа: 
1) по стапка од 3% на прометот на: 
- опрема (машини, уреди и друго), што ги наба-

вуваат, правни лица и дуќани со статус или без статус 
на правно лице под услов и на начин од член 6 на овој 
закон, исклучително за вршење на својата дејност. 

- употребувани патнички автомобили, други мо-
торни возила и пловни објекти што подлежат на обв-
рската за годидша регистрација, а што се врши меѓу 
физички лица непосредно или преку трговски прет-
пријатија и други правни лица како посредници. 

- земјоделска механизација, уреди и друга опре-
ма, земјоделски алат за примарна обработка на земји-
штето, како и резервни делови за таа опрем,а и уреди. 
Владата на Република Македонија ги утврдува прои-
зводите од алинеја 3 на точка 1 од овој тарифен број; 

- органско и минерално ѓубриво и средства за за-
штита на растенијата; 

- основни производи на земјоделството и рибар-
ството; 

- производи што служат за човечка исхрана и ис-
храна на животни, освен производите што се наведени 
во други тарифни броеви на оваа тарифа; 

- оригинални уметнички дела од областа на сли-
карството, вајарството, архитектурата, графиката, и 
другите ликовни дејности и уникати на применетата 
уметност и индустриското обликување за кои на авто-
рите им се плаќаат авторски хонорари; 

- компјутери и џепни сметачи; 
- електрична енергија, лигнит, мрк јаглен, камен 

и дрвен јаглен, брикети од јаглен,гас добиен со дести-
лација на јаглен и огревно дрво,природен земен гас; 

- дневен и повремен печат, освен печатот од за-
бавен карактер; 

- учебници за бсноано, средно и високо образова-
ние; 

- книги, брошури, списанија и публикации од 
стручен, научен, уметнички, културен и образовен ка-
рактер; 

- како и чоколадо и други преработки за храна 
што содржат какао; 

- сол (НаЦЛ) за исхрана и 
- производи од шеќер (бонбони, гуми за џвакање 

и друго; ' 
2) по стапка од 50% на прометот на кафс-сурово, 

пржено, мелено и екстракт од кафе. 
Забелешки: 

1. Под опрема од точка 1 на овој тарифен број се 
подразбираат основните средства за вршење на дејно-
ста, предметите и ситен инвентар определени според 
прописите за амортизација, средства за лична заштита 
при работата и лична заштитна опрема и резервни де-
лови за таа опрема, освен патничките автомобили, ме-
белот, тсниситс, уметничките дела од ликовна и при-
менета уметност и други украсни предмети за опрему-
вање на административни простории, што се набавени 
под условите и начинот од член 6 на ОВОЈ закон. На 
опремата што не с набавена под условите и начинот 
од член 6 на ОВОЈ закон се плаќа данок по стапките од 
соодветните тарифни броеви на оваа тарифа. 

2. Под основни производи н,а земјоделството и 
рибарството се подразбираат: 

- сите видови сурово и сушено жито, други расте-
нија (индустриски, крмни, градинарски, зачински и ЈЈС-

-ковити), како и чаеви од растенија и друга слама, ша-
т а , трска, лика трева и слично; 

- цвеќе, грозје, овошје, печурки и други плодови 
на земјоделството и шумарството; 

- семе, садници и друг посадочен материјал: 
- сите видови добиток, живина и дивеч и прои- 4 

зводи од нив (сурова и непреработена кожа, волна, 
пердув, влакно, чапунки, рогови, копита и слично, јај-
ца, мед, восок) и свилена буба и 

- морска и слатководна риба, ракови, школки, 
водоземци, ме котелци, икра и друго. 

Под производи што служат за човечка исхрана се 
подразбираат прехрамбените производи: животни про-
дукти што се употребуваат за човечка исхрана, непре-
работени и преработени, како а зачини и сите други 
материи што им се додаваат на тие продукти заради 
конзервирање, поправање на изгледот, вкусот или ми-
рисот, заради бојосување, збогатување на составот 
или постигање на некое друго својство. 

Во тие производи спаѓаат, покрај другото и: прои-
зводите од овошје, на пример, мармалад, пекмез, ком-
пот, кандирано зашеќерено овошје, овошни сокови, 
концентрирани овошни напивки, концентрат од ово-
шен сок во прав, сушено овошје, сушено овошје во 
прав, овошно желе, овошен сируп, сладолед, каша од 
овошје и слично; производи од скроб и брашно; конди-
торски и други пекарски производи (кекс, наполитан-
ски слатки), скроб наменет за човечка исхрана, жела-
тин за јадење, есенција за подготвување на слатки и 
други слични производи. 

3. Под оригинални уметнички дела од областа на 
сликарството, в а ј а р с т в о , архитектурата, графиката 
и другите ликовни дејности и уникати на дела од при-
менета уметност и индустриското обликување со сме-
таат производите од член 3 став 2 алинеи 7 и 8 од 
Законот за авторското право (,Службен лист на 
СФРЈ“ број 18/78), што имаат сертификат од соодвет-
но уметничко здружение дека се во прашање дела од 
оваа точка. 

4. На прометот на други графички производи, 
освен на производите од точка 1 на овој тарифен број, 
данокот на промет се плаќа по стапка од тарифен број 
1 на оваа ?арифа. 

Под графички производи, книги, брошури, списа-
нија и други публикации од овој тарифен број се по-
дразбираат такви производи што се како целост печа-
тени (втиснати и слично), илустрирани или ^илустри-
рани, на хартија (картон и слично), а што се објавени 
под определени наслови, што имаат за цел репродук-
ција на дело од еден или повеќе автори, кои сс намене-
ти за образование, ширење на културата и знаењето 
или заради друго запознавање на читателите. 

Мислење за тоа дали се во прашање определени 
графички производи од точка 1 на овој тарифен брОЈ 
должен с да прибави издавачот, односно увозникот на 
надлсжниот орган пред пуштањето на таквите прои-
зводи во промет. Издавачот, односно увозникот на 
графичките производи с должен да отпечати, односно 
да втисне на графичкиот производ писмна клаузула 
дека се работи за таков графички производ на КОЈ врз 
основа на писмено мислење од надлежниот орган се 
применува посебно повластена даночна стапка од ОВОЈ 
тарифен број. 

5. Под' чоколади и други преработки за храна 
што содржат какао од ОВОЈ тарифен број се подразби-
раат: производи изработени од какао или претежно од 
какао (чоколадо полутечно, во форма на Прста и слич-
но), полнето чоколадо, чоколадни бонбони, чоколаден 
десерт, какао во прав со шеќер и други слични прои-
зводи што содржат какао. Производите (слатки бис-
квити, кекс и слично) со додаток на какао што сод-
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ржат помалку од 50% какао, спаѓаат во другите пре-
хранбени производи од член 14 на овој закон. 

Под сол (НаЦЛ) за исхрана од овој тарифен 
број се подразбираатЈсол наменета за човечка исхрана 
и сол -денатурирана за исхрана на животни. 

7. Под производи од шеќер од овој тарифен број 
сс подразбираат: производи изработени во форма на 
бонбони и слично од шеќер или претежно од шеќер, 
тврди бонбони, тврди полнети бонбони, свилени бон-
бони, свилени полнети бонбони, драже бонбони, кара-
мела желе-производи, фондан-бонбони, гумени бон-
бони, гуми за џвакање, шеќерни фигури, компримати 
и г^астили, лакриц-бонбони, пенеста производи, перси-
пан производи, ликерни бонбони, марципан-произво-
ди, нугат-про изводи, грилаж-производи, крокант-
производи, локум, тан алва, ќетен-алва, бела алва, 
екстракти од сладок корен и слично. 

8. Под кафе од овој тарифен број се подразби-
раат сурово, пржено, мелено и екстракт кафе. Под 
кафе од оваа точка се подразбираат и сите оние видо-
ви кафе што во себе содржат други додатоци или ме-
шаница на кафе со други сурогати на кафе, под услов 
содржината на кафе по вредност да изнесува најмалку 
50%. 

Данок на промет на услуги 
Тарифен број 1 

Данок на промет на услуги се плаќа: 
1) по станка од 3% на банкарски, кредитни и бер-

зански услуги и на услуги на платниот промет и 
2) по станка од 5% на услуги за осигурување на 

имот и лица. 
Тарифен број 2 

Данок на прометот на услуги се плаќа по станка 
од 5% на: 

1) услуги на увоз на производи; 
2) услуги на консигнациона продажба и сервиси-

рање на техничко одржување на производи и 
3) услуги на промет на производи на големо. 

Забелешки: 

Под вршење промет на големо се подразбира ку-
пување на производи и продажба на производи во ,не-
променета состојба од стовариште (склад и слично) 
или транзитно, освен продажбата за готови пари на 
друго правно лице врз основа на негова писмена по-
рачка и со задолжително издавање на фактура. 

Тарифен број 3 

Данок на промет на услуги се плаќа по стапка Од/ 
5% на: ' 

1) услуги на превоз на патници и стоки во друм-
скиот, воздушниот, поморскиот, речниот и езерскиот 
сообраќај што домашни правни и физички лица ќе ги 
извршат на територијата на Македонија; 

2) услуги на превоз на патници и стоки во меѓуна-
роден, езерски сообраќај со поаѓалиште на територи-
јата на Македонија што ќе ги изврши странско правно 
или физичко лице и 

3) услуги на шпедиција и сообраќајно-агснциски 
услуги. 

Забелешки 

Даночен обврзник за плаќање на данокот од точ-
ка 2 на ОВОЈ тарифен б р О Ј с исплатувачот на надоме-
сток Ја извршените услуги на превоз ко| с должен од 
надоместок да го одбие даноко! по пропишаната стап-

ка и одбиениот данок да го уплати на пропишаната 
сметка. Данокот од точката 2 на овој тарифен 6poj сс 
плаќа само под услов на реципроцитет. Реципроцитс-
тот, во смисла на овој став, во однос на одделни земји 
го утврдува Владата на Република Македонија со своја 
одлука. х 

Ако странско правно или физичко лице изврши-
тел на услуги на превоз и припаѓа на земја која на 
македонските превозници им наплатува данок по пови-
соки или со пониска стапка од стапката од овој тари-
фен број, данокот се плаќа по стапката по која во таа 
земја им се наплатува данокот од вршење на тие услу-
ги на македонските превозници. 

На приходот од вршењето на услуги на превоз 
што ќе ги оствари странско правно или физичко лице 
не се плаќа друг данок. 

Тарифен број 4 

Данок на промет од игри на среќа се плаќа: 
1) по стапка од 20% на игри на среќа со помош 

на автомати и други механички или автоматски апара-
ти и уреди (автомати за ковани пари, жетони, томболи 
и слично и посебни игри на среќа: roulette, trente et 
guarant, baccara, shemin de fer и слично) и 

2) по стапка од 5% на другите игри на среќа -
лото лотарија (редовна, вонредна, експрес и инстант), 
спортска прогноза и други игри на среќа за чиЈа орга-
низација надлежниот орган дал одобрение. 

Даночен обврзник по овој тарифен број е прире-
дувачот на игрите на среќа-правно, односно физичко 
лице кое има одобрение од надлежниот орган за при-
редување на игри на среќа. 

Тарифен број 5 

Данок на промет на услуги се плаќа: 
1) по стапка од 10% на услуги на издавање во за-

куп или подзакуп, односно во лизинг подвижни иред-
метиј 

2) по стапка од 20% на: 
- услуги на посредување; 
- услуги на застапување; 
- агенциски услуги и 
- комисиони услуги. 

665. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Македонија, претседателот на Републи-
ка Македонија и претседателот на Собранието на Ре-
публика Македонија издаваат 

У К А З ; 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБВ-

РЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за издавање обврзници на Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 20 мај 1992 година. 

Број 08-2208/1 Претседател 
20 мај 1992 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВА-
ЊЕ ОБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-

ЈА 
Член 1 

Во Законот за издавање обврзници на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 55/91), во член 1 зборовите: „525 милиони 
динари“ се заменуваат со зборовите: „15 милиони гер-
мански марки“. 

Член 2 
Членот 5 се менува и 
„Откупот на обврзниците се врши со девизи или 

со денари во противвредност сметано според курсот 
на денарот утврден од Народната банка на Република 
Македонија на денот на откупот“. 

Член 3 
Во член 6 зборовите: „трае 60 дена почнувајќи од 

1 март“ се заменуваат со зборовите: „почнува од 1 
март, а трае до 30 јуни'ј. 

Член 4 
Во член 7 зборовите: „во динарска противвред-

ност на денот на наплатата сметано по курсот на дина-
рот на девизната берза организирана во Стопанската 
комора на Македонија“ се заменуваат со зборовите, 
„во противвредност на денот на наплатата сметано по 
курсот на денарот утврден од Народната банка на Ре-
публика Македонија“. 

Член 5 
Во членот 10 став 1 по зборовите: „банка на“ се 

додава зборот „Република“. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

666. 
Врз основа на член 75 ставови. 1 и 2 од Уставот 

на Република Македонија, претседателот на Републи-
ка Македонија и претседателот на Собранието на Ре-
публика Македонија издаваат , 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАЌА-
ЊЕ ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ПОРАМНУВАЊЕ 
НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕ-

НИТЕ СТОКИ 
Се прогласува Законот за плаќање посебна давач-

ка за порамнување на даночното оптоварување на уве-
зените стоки, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 19 мај 1992 година. 

Број 08-2205/1 
19 мај 1992 година 

Скопје г 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

на соодветните увезени стоки, за увозот на такви сто-
ки се воведува плаќање на посебна давачка за порам-
нување на даночното оптоварување на увезените сто-
ки. 

Член 2 
Владата на Република Македонија врз основа на 

критериуми што ќе ги донесе и објави во „Службен 
весник на Република Македонија“ ги определува гру-
пите на стоки за кои при увозот се плаќа посебна да-
вачка за порамнување на даночното оптоварување на 
увезените стоки и висината на таа давачка при што 
висината на давачката не може да биде поголема од 
50% од единствената царинска стока. 

Член 3 
Средствата остварени со наплата на посебната да-

вачка за порамнување на даночното оптоварување на 
увезените стоки се приход на Републиката. 

Член 4 
Наплатата на посебната давачка за порамнување 

на даночното оптоварување на увезените стоки се 
врши при царинењето на стоките, според прописите 
што важат за наплатување на царината. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 

Законот за плаќање на посебна давачка за израмнува-
ње на даночното оптоварување на увезените стоки 
(„Службен лист на СФРЈ“ број 63/80), престанува да 
се применува на територијата на Република Македони-
ја. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

667. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Македонија, претседателот на Републи-
ка Македонија и претседателот на Собранието на Ре-
публика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-

НАТА ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ 
Се прогласува Законот за посебната такса на уве-

зени стоки, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 19 мај 1992 година. 

Број 08-2204/1 
19 мај 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ПОРАМ-
НУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ 

НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ 
Член 1 

Со овој закон заради порамнување на даночното 
оптоварување на стоките од домашно производство и 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНАТА ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ 

Член 1 
Со овој закон заради остварување на усогласените 

односи во платниот биланс со странство привремено 
се воведува посебна такса на стоките што се увезу-
ваат. 

Член 2 
Владата на Република Македонија врз основа на 

критериумите што ќе ги донесе и објави во „Службен 
весник на Република Македонија“ ги определува сто^и -
те, односно групите стоки, на кои при увозот се плаќа 
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поеебна такса, висината на таксата и времето за кое 
ќе“се наплатува таксата при што висината на таксата 
не може да биде поголема од 50% од единствената ца-
ринска стапка. 

Член 3 
Средствата добиени со наплатата на посебната 

такса се приход на Републиката. 
Член 4 

Наплатата на посебната такса се врши при цари-
нење на стока, а според прописите што важат за на-
платување на царината. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на ОВОЈ закон, 

престанува да се применува на територијата на Репу-
блика Македонија Законот за посебната такса на уве-
зени стоки („Службен лист на СФРЈ“ број 31/70). 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

668. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Македонија^ претседателот на Републи-
ка Македонија и претседателот на Собранието на Ре-
публика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ 

ТАКСИ 
Се прогласува Законот за изменување на Законот 

за комуналните такси, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 19 мај 1992 година. 

Број 08-2206/1 
19 мај 1992 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛ-

НИТЕ ТАКСИ 
Член 1 

Во Законот за комуналните такси („Службен ве-
сник на СРМ“ број 45/72, 39/77, 42/80, 51/88,ч 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 28/ 
91), Тарифата за комуналните такси се менува и гласи: 

„ Т А Р И Ф А 
за комуналните такси 

Тарифен број 1 
За истакнување на фирма, односно назив на: 
а) деловните простории на граѓаните 

кои самостојно вршат стопанска и профе-
сионална дејност 10 000 ден 

б) деловните простории на граѓаните 
кои самостојно вршат стопанска и профе-
сионална дејност, а данокот го плаќаат во 
паушален износ 3.000 ден 

в) деловните простории на претприја-
тијата и другите правни лица од областа 

на производството, прометот и услугите, 
осден за продавници, киосци, деловни еди-
ници и слично за кои таксата изнесува 
10.000 30.000 ден. 

- деловни простории на-претпријати-
јата и другите правни лица, од комунални-
те услуги 15.000 ден. 

- деловни простории на претпријати-
јата и другите правни лица, како и на от-
купните пунктови кои дејствуваат повре-
мено 15.000 ден. 

Тарифен број 2 
За привремен престој на лица (дневно): 
- за домашни лица 100 ден. 
- за странски лица Се плаќа денарска 

противредност од 
- 2 САД долари 

Тарифен број 3 
За користење на површини во кампови 
за подигање шатори и друга слична 
привремена употреба - дневно 1СЃ0 ден. 
ЗАБЕЛЕШКА: 
Наплатата на таксата од таксените обврзници од 

тарифните броеви 2 и 3 ја вршат угостителските, тури-
стичките и други претпријатија, другите даватели на 
угостителски и туристички услуги, граѓаните кои 
вршат угостителска и туристичка дејност со личен 
труд, како и приватните домаќинства што вршат сме-
стување на домашни и странски лица кои привремено 
престојуваат во нивните угостителски и туристички 
објекти за сместување и приватните домаќинства. 

Наплатената такса од сткв' 1 претпријатијата и 
граѓаните се должни да ја уплатат на соодветната 
сметка кај единицата на Службата на општественото 
книговодство. 

Тарифен број 4 
За користење на тротоарите-лре д деловни 
простории за вршење на стопанска ДСЈНОСТ 

од м2 дневно 10 ден. 
Наплатата на таксата ја врши органот надлежен 

за издавање на одобрение за вршење на стопанска деј-
ност и ја уплатува на .соодветната сметка каЈ Службата 
на општественото книговодство во Република Македо-
нија. 

Тарифен број 5 
За истакнување на реклами, објави и огласи 
на Јавни места се плаќа такса, и тоа' 
1) за граѓани кои вршат стопанска 

дејност. 
- до седум дена . 1.500 ден. 
- до 30 дена ' 2.100 ден. 
- до една година 6.000 ден. 
2) за правните лица од областа на 

производството, прометот и ус,лугите: 
- до седум дена 3.000 ден. 
- до 30 дена 5.000 ден. 
- до една година ' 6.000 ден. 

Тарифен брОЈ 6 
За држење музика во Јавни локали 30 ООО ден 

Тарифен броЈ 7 
За држење предмети за игра во јавни 

локали, по предмет годишно 15.000 ден. 

Тарифен број 8 
За држење витрини за изложување на 
стоки надвор од деловните простории 
се плаќа такса годишно, и тоа: 
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- за граѓани кои вршат стопанска деј-
ност 6.000 ден. 

- за правните лица од областа на 
производството, прометот и услугите 12.000 ден. 

Тарифен број 9 
За користење на просторот за паркирање 

на моторни возила: 
а) паркирање и гаражирање на пат-

нички возила на јавни паркиралишта 
- до 2 часа 6 ден. 
- до 5 часа 15 ден. 
- до 12 часа 30 ден. 
- до 24 часа 60 ден. 
б) паркирање на товарни моторни во-

зила и автобуси 
- од 6,00 до 20,00 часот 150 ден. 
- од 20,00 до 6,00 часот 350 ден. 
в) паркирање со паркинг-часовници 
- до 30 минути 6 ден. 
- до 60 минути 15 ден. 
г) продажба на возила на паркинг-

простори 
- за патнички возила 300 ден. 
- за товарни моторни возила 1.500 ден. 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Наплатата на таксата ја врши претпријатието на 

кое му е доверено организирањето и одржувањето на 
паркинг-плацот и ја уплатува на соодветната сметка 
кај единицата на Службата на општественото книго-
водство. 

Тарифен број 10 
За користење на плоштадите и друг 

простор во градовите, населбите и населе-
ните места со цел за изложување на пред-
мети, приредување изложби и забавни 
приредби и друго се плаќа такса за заземе- . 
на површина по м2 дневно. 10 ден. 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Наплатата на таксите ја брши органот надлежен 

за издавање одобрение за приредување изложби и за-
бавни приредби и ја уплатува на соодветната сметка 
кај единицата на Службата на општественото книго-
водство. 

Тарифен број 11 
За користење на улиците со патнички, товарни, 

друмски, моторни и приклучни возила годишно, и тоа: 
- за товарни возила по тон носивост 600 ден. 
- за патнички возила до 1.000 кубика 300 ден. 

4 за патнички возила од 1.000 др 1.300 
кубика 500 ден. 

- за патнипчки возила од 1.300 до 
1.500 кубика 600 ден. 

- за патнички возила над 1.500 кубика 900 ден. 
- за автобуси и други возила што слу-

жат за превоз на патници 3.000 ден. 
- за специјални возила 300 ден. 
- за сите видови мотоцикли 300 ден. 
ЗАБЕЛЕШКА: 
Наплатата на таксата ја врши органот надлежен 

за регистрација на возилата и ја уплатува на соодветна 
сметка кај единицата на Службата на општесвеното 
книговодство“. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

669. 
Врз основа на член 94 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 20 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКА. 
ТА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ 
1. За членови на Републичката комисија ,за одно-

си со верските заедници се именуваат: 

Кирил Андоновски, член на Извршниот одбор на 
Собранието на град Скопје, 

Јован Таковски, професор на Теолошкиот факул-
тет, д-р Атанас Ивановски, потпретседател на Собра-
нието на општина Охрид, 

Кирил Добрушевски, новинар во „Битолски ве-
сник“, 

м-р Џевад Мустафаи, магистер по исламска фило-
зофија, 

Дрита Карахасан, главен и одговорен уредник на 
весникот „Бирлик" и 

Рамиз Ќазимовски, инспектор во „Струшка трго-
вија“. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2170/1 
20 мај 1992 година 

Скопје 

670. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насо-
ченото образование, („Службен весник на СРМ“ број 
16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/91), Собра-
нието на Република Македонија на седницата одржа-, 
на на 20 мај 1992 година, донесе 

( О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП 

1. За членови на Комисијата за именување на ин-
дивидуален работоводен ооган на Педагошката акаде-
мија „Гоце Делчев“ - Штип, се именуваат: 

Јордан Живановиќ, асистент на Рударско-геоло-
шкиот факултет во Штип и 

Ристо Петковски, индивидуален работоводен ор-
ган на Медицинското училиште во Штип. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2169/1 
20 мај 1992 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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671. 
Врз основа на член 76 од Уставот на Република 

Македонија и член 209 од Деловникот на Собранието 
на Република Македонија, Собранието на Рспублнка 
Македонија, на седницата одржана на 20 мај 1992 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР 
НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УСТАВНИ 
ПРАШАЊА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА НАУЧНИТЕ И 
СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА 

ПРАВОТО 

1. Во Одлуката за избор на членови на Комисија-
та за уставни прашања на Собранието на Република 
Македонија од редот на научните и стручните работ-
ници од областа на правото („Службен весник на 
СРМ“ броЈ 5/91), во ставот 1 наместо: 

Ѓорѓи Наумовски, 
Беќир Жута, 
Љубомир Фрчковски и 
Димитар Бајалџиев, 

треба да стои: 
м-р Мерсил Биљаљи, магистер на правни науки, 
м-р Борче Давитковски, асистент на Правниот 

факултет во Скопје, 
м-р Панде Лазаревски, помлад асистент на Инсти-

тутот за социолошки и политичко-правни истражува-
ња и 

д-р Јосиф Талевски, професор на Техничкиот фа-
култет во Битола. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2168/1 
20 мај 1992 година 

Скопје 

672. 

Претседател 
на Собранието на Република 
^ Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

Врз основа на член 39 став 1 алинеја 1 од Законот 
за Јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ 
број 10/76, 30/77, 6/81, 46/82, 11/87, 12/89, 10/90 и 11/91), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 20 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕ-
НИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ ВО ОКРУЖНО-

ТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од функцијата заменик на јав-
ниот обвинител во Окружното јавно обвинителство во 
СкопЈе ТраЈче Китановски, по сопствено барање 

' 2. Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

673. 
Врз основа на член 12 од Законот за републички-

те награди („Службен весник на СРМ“ број 40/87 и 
36/89), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 20 мај 1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА НАГРАДАТА „И ОКТОМВРИ“ 

1. Се разрешуваат претседателот и членовите на 
Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“ 
поради истекот на времето за кое се именувани-

а) претседател 
проф. д-р. Пенчо Давчев, 

б) членовите: 
д-р Цветан Грозданов, 
Томе Серафимовски, 
д-р Миомир Поленаковиќ, 
Благоја Николовски, 
Мирослав Георгиевски, 
Бранко Ставрев, 
Дрита Карахасан, 
Симон Дракул, 
Љиљана Тодоровска, 
Јорго Ќука, 
д-р Синиша Спасов и 
Тахир Кадриу. 

2. За претседател и членови на Одборот за доде-
лување на наградата „11 Октомври“ се именуваат: 

а) за претседател 
академик Ксенте Богоев, претседател на Ма-
кедонската академија на науките и уметности-
те. 

б) за членови: 
м-р Васил Атанасов, музички уметник Ско-
пје, 
Васил Василев, ликовен уметник и професор 
на Факултетот за ликовни уметности - Скопје, 
Вевки Асановски, советник во Владата на Ре-
публика Македонија, 
Мишо Цветковски, машински инженер во 
„Силекс" - Кратово, 
Љубиша Георгиевски, режисер, 
д-р Коста Дохчев, професор на Медицинскиот 
факултет во Скопје, 
м-р Јаким Ивановски, пратеник во Собранието 
на Република Македонија, 
д-р Атанас Кајчевски, редовен професор на 
Факултетот за физичка култура, 
д-р Пано Кржовски, редовен професор на Ма-
шинскиот факултет, 
академик Матеја Матевски, 
д-р Александар Никољски, редовен професор 
на Архитектонскиот факултет во Скопје и 
д-р Луан Старова, писател и редовен професор 
на Филолошкиот факултет - Скопје. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

БРОЈ 08-2166/1 
20 маЈ 1992 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

Број 08-2172/1 
20 мај 1992 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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674. 
Врз основа на член 12 од Законот за републички-

те награди („Службен весник на СРМ“ броЈ 40/87 и 
36/89), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 20 мај 1992година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИД-

СКИ“ 

1. Се разрешуваат претседателот и членовите на 
Одборот за доделување на наградата „Климент Охрид-
ски“, поради истек на времето за кос се именувани: 

а) претседателот 
полковник Боривоје Соколовски 

б) членовите 
д-р Манол Пандевски, 
инж. Теофил Здравковски, 
Ѓунер Исмаил,, 
д-р Димитар Ќерамитчиев, 
Феми Муча, 
д-р Стефан Стафановски 
Васе Манчев, 
Слободан Мицковиќ, 
Павлина Мисиркова, 
Трајче Јанчевски и 
д-р Драган Шојлевски. 

2. За претседател и членови на Одборот за доде-
лување на наградата „Климент Охридски“ сс имену-
ваат: 

а) за претседател 
Тито Петковски, потпретседател на Собрание-
то на Република Македонија, 

б) за членови: 
д-р Ариф Аго, професор на Филозофскиот 
факултет во Скопје, 
д-р Михајло Георгиевски, Институт за старо-
словенски јазик, 
Таља Вуисиќ, балерина во ООЗТ Балет при 
МНТ-Скопје , 
Ѓулистана Јумеровска, пратеник во Собрание-
то на Република Македонија, 
д-р инж. Михаило Камиловски, редовен про-
фесор на Шумарскиов факултет во СКОПЈС, 
д-р Иван Катарцисв, научник - СКОПЈС, 
проф. д-р Владимир Ортаков, Правен факул-
тет - Скопје, 
Боро Митриќески, ликовен уметник - Скопје, 
Радован Павловски, писател, 
Хаљил Зендели, одговорен уредник на списа-
нието „Фатоси" НИ П ,Нова Македонија“ и 
проф. д-р Љупчо Серафимов, професор на 
Медицинскиот факултет - СКОПЈС И дописен 
член на МАНУ. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

БРОЈ 08-2171/1 
20 маЈ 1992 година 

Скопје 1 

675. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА АНСАМБЛОТ ЗА 
НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ НА МАКЕДОНИЈА 
„ТАНЕЦ“ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АН-

САМБЛОТ 
1. Собранието на Република Македонија дава со-

гласност на Одлуката на Работничкиот совет на Ан-
самблот за народни игри и песни на Македонија „Та-
нец“ со која за директор на Ансамблот с именуван 

Димитрија Ристовски, републички пазарен ин-
спектор во одделението за стопанство Кисела Вода. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-' 
блика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2173/1 
20 мај 1992 година 

Скопје 

676. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

Врз основа на член 16 од Законот за сцснско-
умстничката дејност („Службен весник на СРМ41 бр. 
4/86 и 51/88) Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 мај 1992 година, донесе 

Врз основа на член 1 од Уставниот закон за спро-
ведување на Уставот на Република Македонија и член 
45 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Ре-
публика Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ И НАЧИНОТ НА ИСПЛАТАТА 
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ РА-
БОТНИЦИ ОД СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРА-

ВАТА 
1. Функционерите и раководните работници од 

Република Македонија во сојузните органи и организа-
ции како и работниците од Републиката вработени по 
пат на конкурс во овие органи, кои се ставија на рас-
полагање на Владата на Република Македонија, со 
Акт на Владата или телото што таа ќе го овласти се 
преземаат и распоредуваат во соодветните органи на 
управата каде ќе ги остваруваат правата од работниот 
однос до нивното распоредување на соодветни работи 
и задачи што одговараат на нивната стручна подготов-
ка. 

2. На функционерите и раководните работници од 
точка 1 им се утврдува аконтација на личен доход во 
висина на коефициент 2,3 зголемен со соодветен про-
цент за минат труд. 

На останатите работници им се утврдува аконта-
ција на личниот доход според мерилата и критериуми-
те за обезбедување средства за лични доходи за врабо-
тените во органите на управата во висина на нето из-
нос според стручната подготовка и работното иску-
ство. 

3. Личниот доход ќе се исплатува сметано од де-
нот на преземањето во органот каде работникот ќе 
биде преземен. 

4. Средствата за лични доходи ќе бидат обезбеде-
ни на товар на Буџетот на Република Македонија 

5. Со денот на влегување во сила на оваа одлука, 
Престанува да важи Одлуката за начинот на исплатата 
на личните доходи на преземените работници од соју-
зните органи на управата („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 24/92) 

6 Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-1595/1 
12 маЈ 1992 година 

Скопје 

Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с р. 
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677. 
Врз основа на член 155 став 1 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. ^0/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 мај 1992 година, донссс 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВА-
ЊЕ ИНСПЕКТОРИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ ВО 
ПОДРАЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ 
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРА-

ДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА 
I. Владата на Република Македонија не дава со-

гласност за инспектори за патен сообраќај во подрач-
ните организациони единици на Министерството за ур-
банизам, градежништво, сообраќај и екологија да би-
дат назначени: 

1. Златкр Паласкаров, сообраќаен инженер 
- за инспектор во патниот сообраќај за регионот 

Гевгелија и Валандово. 
2. Благоја Меруцески, сообраќаен инженер 
- за инспектор во патниот сообраќај за регионот 

Охрид, Струга и Кичево. 
3. Ѓоко Ковачевски, сообраќаен инженер 
- за инспектор во патниот сообраќај во подрачна-

та организациона единица во општина Тетово. 
И. Ова решение влегува во сила со денот на доне-, 

сувањето, а ќе сс објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-1219/5 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев с.р. 

Скопје 

678. 

Врз основа на член 155 став 1 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВА-
ЊЕ УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКТОРИ, УРБАНИ-
СТИЧКО ГРАДЕЖНИ ИНСПЕКТОРИ И ГРАДЕЖ-
НИ ИНСПЕКТОРИ ВО ПОДРАЧНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРА-

ЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА 
I. Владата на Република Македонија не дава со-

гласност за урбанистички инспектори, урбанистичко-
градсжни инспектори и градежни инс;псктори во по-
рачките организациони единици на Министерството 
за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија да 
бидат назначени: 

1. Белчев Никола 
- за вд градежен инспектор за општината Гевге-

лија. 
2. Давидовски Марјан, дипл. инженер т архитект 
- за вд урбанистички инспектор за општина Го-

стивар. 
' 3. Србиновски Југослав, дипл, градежен инжент 

ер 
- за вд градежен инспектор за општината Гости-

вар. 
4. Казафер Ајдини, градежен темничар 
- за вл градежен инспектор за општината Гости-

вар. -

5. Алексовски Ванче, дипл, градежен инженер 
- за ,вд урбанистичко-градежен инспектор за оп-

штината Кратово. 
6. Талеска Артима, дипл, инженср-архитскт 
- за вд урбанистичко-градсжсн инспектор за оп-

штината Крушево. 
И. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-1219/7 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 ѕ го д и на д-р Никола Кљусев, с.р 

Скопје 

679. 
Врз основа на член 155 став 1 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/ 
90), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12 мај 1992 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКТОРИ, УРБАНИ-
СТИЧКО-ГРАДЕЖНИ ИНСПЕКТОРИ И ГРАДЕЖ-
НИ ИНСПЕКТОРИ ВО ПОДРАЧНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРА-

ЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА 
1. Владата на Република Македонија дава согла-

сност за урбанистички инспектори, урбанистичко-гра-
дежни инспектори и градежни инспектори во подрач-
ните организациони единици на Министерството за ур-
банизам, градежништво, сообраќај и екологија да би-
дат назначени: 

1. Рунтевски Марјан, дипломиран градежен инже-
нер 

- За урбанистичко-градежен инспектор и изврши-
тел на извршни акти за општината Берово. 

2. Матовска Пенка, дипломиран инженер - архи-
тект 

- За урбанистички инспектор за општина Битола. 
3. Лазаровски Љупчо, дипломиран градежен ин-

женер 
- За градежен инспектор за општина Битола. 
4. Рајчевска Ангелина, дипломиран инженер - ар-

хитект 
- За градежен инспектор за суштина Битола. 
5. Новески Зоран, дипломиран градежен инженер 
- За урбанистичко-градежек инспектор за општи-

на Македонски Брод. 
6. Попова Душанка, дипломиран инженер -Архи-

тект 
- За урбанистичко-градежен инспектор за општи-

на Валандово, 
7. Милановски Методија, дипломиран градежен 

инженер 
- За урбанистичко-градсжсн инспектор и изврши-

тел на извршни акти за општина Виница. 
8. Олга Баламовска, дипломиран инжснср-архи-

тскт 
- За урбанистички инспектор за општина Гевге-

лија. 
9. Ангелов Александар, дипломиран градежен ин-

женер 
- За урбанистичко градежен инспектор и изврши-

тел на извршни акти за општина Крива Паланка 
К) Алексовски Зоран, дипломиран инжснер-архи-

тскт 
- За урбанистички инспектор за општина Кумано-

во. 
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нер 

11. Нечева Лилјана, дипломиран инженер - архи-
тект 

- За урбанистичко-градежен инспектор и изврши-
тел на извршни акти за оптшината Неготино. 

I 12. Радески Благоја; дипломиран инженер - архи-
тект 

- За урбанистичко-градежен инспектор и изврши-
тел на извршни акти за општина Дебар. 

13. Ангеловски Фиданчо, дипломиран инженер -
архитект 

- За урбанистичко-градежен инспектор и изврши-
тел на извршни акти за општина Делчево. 

14. Пејовска Славица, дипломиран инженер - ар-
хитект 

- За урбанистичко-градежен инспектор за општи-
на Демир Хисар. 

15. Димитровски Ацо, диплбмиран инженер - ар-
хитект 

- За урбанистички инспектор за општината Кава-
дарци. 

16. Грков Панче дипломиран градежен - инженер 
- За градежен инспктор и извршител на извршни 

акти за општината Кавадарци 
17. Бајдеска Лепосава, дипломиран инженер - ар-

хитект 
- За урбанистички инспектор за општина Кичево 
18. Грујовски Мирко, дипломиран градежен - ин-

женер" ' 
- За градежен инспектор на општина Кичево. 
19. Георгиев Огњан, дипломиран инженер - архи-

тект 
- За урбанистички инспектор за општина Кочани. 
20. Пантов Рисаки, дипломиран градежен инже-

За градежен инспектор за општината Кочани. 
21. Јовчевски Кирил, дипломиран градежен инже-

нер 
- За градежен инспектор за општината Охрид. 
22. Чатлески Горан, дипломиран инженер - архи-

тект 
- За урбанистички инспектор за општината При-

леп. 
23. Богески Киро, дипломиран градежен инженер 
- За градежен инспектор за Општината Прилеп. 
24. Ивановски Митко, дипломиран инженер - ар-

хитект 
- За градежен инспектор за општината Прилеп. 
25. Сребреновска Гордана, дипломиран инженер 

- архитект 
- За урбанистичко градежен Инспектор за општи-

ната Пробиштип. 
26. Иванова Зорка, дипломиран инженер - архи-

тект 
- За урбанистичко градежен инспектор за оп-

штината Радовиш. 
27. Кадински Гоце, дипломиран инженер - архи-

тект 
- За урбанистичко градежен инспектор и изврши-

тел на извршни акти за општината Ресен./ 
28. Стојановски Бранко, дипломиран инженер -

архитект 
- За урбанистичко-градежен инспектор и изврши-

тел на извршни акти за општината Свети Николе. 
29. Малинов Ламбе, дипломиран инженер - архи-

тект 
- За началник на одделението за инспекциски слу-

жби за општините на градот Скопје. 
30. Каменарски Иван, дипломиран инженер - ар-

хитект 
- За урбанистички инспектор во одделението за 

инспекциски служби на градот Скопје. 

31. Черезони Мимоза, дипломиран инженер - ар-
хитект 

- За урбанистички инспектор во одделението за 
инспекциски служби за градот Скопје. 

32. Чудуловски Илија, дипломиран инженер - ар-
хитект 

- За урбанистички инспектор во одделението за 
инспекциски служби на градот Скопје. 

33. Јовановски Никола, дипломиран инженер -
архитект 

- За урбанистички инспектор во одделението за 
инспекциски служби за градот Скопје. 

34. Камиловска Цвета, дипломиран инженер - ар-
хитект 

- За урбанистички инспектор во одделението за 
инспекциски служби за градот Скопје. 

35. Поповска - Марангидис Наташа, дипломиран 
инженер - архитект 

- За урбанистички инспектор во одделението за 
инспекциски служби за градот Скопје. 

36. Кировски Владимир, дипломиран инженер -
архитект 

- За урбанистички инспектор во одделението за 
инспекциски служби за градот Скопје 

37 Пантев Коста, дипломиран градежен инженер 
- За градежен инспектор во одделението за ин-

спекциски служби за градот Скопје. 
38. Кусевски Јордан, дипломиран градежен инже-

нер 
- За градежен инспектор во одделението за ин-

спекциски служби за градот СкопЈе. 
39. Бундалевски Александар, дипломиран граде-

жен инженер 
- За градежен инспектор во одделението за ин-

спекциски служби за градот Скопје. 
40. Илковски Никола, дипломиран градежен ин-

женер 
- За градежен инспектор во одделението за ин-

спекциски служби за градот Скопје. 
41. Ивановски Петар, дипломиран градежен ин-

женер 
- За градежен инспектор во одделението за ин-

спекциски служби за градот Скопје. 
42. Јанев Душан, дипломиран градежен инженер 
- За градежен инспектор во одделението за ин-

спекциски служби за градот Скопје. 
43. Велков Борче, дипломиран градежен инженер 
- За градежен инспектор во одделението за ин-

спекциски служби за градот Скопје. 
44. Петрески Богдан, дипломиран инженер - ар-

хитект 
- За урбанистички инспектор за општината Стру-

га 
45. Бандовска Павлинка, дипломиран инженер -

архитект 
- За градежен инспектор за општината Струга 
46. Ојлеска Нада, дипломиран инженер - архи-

тект 
- За градежен инспектор за општината Струга 

47. Трај кова Иринка, дипломиран инженер - ар-
хитект 

- За урбанистички инспектор за општината Стру-
мица. 

48. Мазнејков Томислав, дипломиран инженер -
архитект 

- За градежен инспектор за општината Струмица. 
49. Делев Петар, дипломиран инженер - архитект 
- За градежен инспектор за општината Струмица 
50. Митревска Роза, дипломиран инженер - архи-

тект ' 
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- За урбанистички инспектор за општината Тето-
во. 

51. Јовановска Славица, дипломиран инженер -
архитект 

- За урбанистички инспектор за општина Тетово. 
52. Петровски Мирослав, дипломиран градежен 

инженер 
- За градежен инспектор за општината Тетово. 
53. Беќири Имрли, дипломиран градежен инже-

нер 
- За градежен инспектор за општината Тетово. 
54. Величков Благојче, дипломиран инженер-ар-

хитект 
- За урбанистички инспектор за општината Штип. 
55. Шопов Тони, дипломиран градежен инженер 
- За градежен инспектор за општината Штип. 
56. Радојев Павле, дипломиран градежен инженер 
- , З а градежен инспектор за општината Штип. 
57. Зарова Василка, дипломиран инженер - архи-

тект х -
- За урбанистички инспектор за суштината 

Охирд. 
58. Точко Никола, дипломиран инженер - архи-

тект 
- За градежен инспектор за општината Охрид. 
II. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-1219/6 Претседател на Владата, 
12 мај 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р.. 

Скопје 

680. 
Врз основа на член 25 и 67 од Законот за данокот 

на промет на производи и услуги („Службен весник на 
Република Македонија“, број 34/92), министерот за 
финансии донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПЛАТНИТЕ СМЕТКИ НА ДАНОКОТ НА 

ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
Со оваа наредба се пропишуваат сметки кај Слу-

жбата на општественото книговодство на Македонија 
на кои ќе се уплатува данокот на промет на производи 
и услуги. 

1. Данок на промет на производи се уплатува на: 
1) 840-2010 Данок на промет на производи (тарифен 

број 1); 
2) 840-2101 данок на промет на нафта и нафтени де-

ривати (тарифен број 2); 
3) 840-2117 данок на промет на тутунски преработки 

(тарифен број 3); 
4) 840-2122 данок на промет на алкохолни пијалаци, 

безалкохолни пијалаци и минерални во-
ди (производи од тарифен број 4, точки 
1,2,3 и 5); 

5) 840-21228 данок на промет на пиво што го плаќа 
производителот (тар. бр. 4 точка 4); 

6) 840-21233 данок на промет на пиво што го пла-
ќаат даночните обврзници, освен прои-
зводителот на пиво (тар. бр. 4 точка 4). 

7) 840-2143 данок на промет на алкохол - етанол 
(тарифен број 4, точка 6); 

8) 840-2185 данок на промет на патнички автомоби-
ли што го плаќаат правните лица 

9) 840-2190 данок на промет на патнички автомоби-
ли што го плаќаат граѓаните ' 

10) 840-20689 данок на промет на производи од та-
рифниот број 6, став 1; 

11) 840-2073 данок на промет на производи од тари-
фен број 6, ставД; 

12) 840-2068 данок на промет на производи од тари-
фен број 6, став 3; 

13) 840-2026 даноку на /промет-на производи од тари-
ф е н б р О Ј 7 ; 

14) 840-2159,данок на промет на производи од тари-
фен “број 8, точка 1, алинеја 1; 

15) 840-2052 данок на промет на производи од тари-

16) 840-2047 данок нд промет на графички производи 
(тарифен број 8, точка 1, алинеи од 10 
до 12); 

17) 840-2005 данок на промет на производи од тари-
фен број 8, точка 1 други алинеи; 

18) 840-21511 данок на промет на производи од тари-
фен број 8, точка 2; 

19) 840-2094 данок џџ промет на производи наплатени 
при увозот на производи; 

20) 840-2806 данок на промет на моторен бензин МБ-
86; 

21) 840-28'' данок на промет на моторен бензин МБ-
98; 

22) 840-2827 данок на промет на-моторен бензин МБ-
95; -

23) 840-2832 данок на промет на гасно масло-дизел-

24) 840-2848 данок на промет на дизел гориво Д-2; 
25) 840-2853 данок - на промет на гасно масло-дизел 

26) 840-2869 данок на промет на масло за горење екс-
тра лесно (ЕЛ); 

27) 840-2874 данок на промет на масло за горење ле-
сно специјално (ЛС); 

28) 840-2895 данок на промет на масло за горење ле-
сно (Л), средно (С), тешко (Т); ниско-
сулфурно лесно (НСЛ), нискосулфурно 
средно (НСС) и нискосулфурно тешко 
(ИСТ); 

29) 840-2902 данок на. промет, на млазно гориво и 
авионски бензин 

30) 840-2918 данок на промет на течен гас; 
2. Данок на промет на услугиве уплатува на: 

31) 840-28005 данок на, проме,т -,цзг услуги од тарифен 
број 1 

32) 840-28010 данок на промет на услуги од тарифен 
број 2 ; 

33) 840-2234 данок на промет на ^услуги од тарифен 
' број 

34) 840-2229 данок на промет на услуги од игри на 
среќа (тарифен број4); 

35) 840-2031 данок на промет на услуги од тарифен 
број 5: 

3 Даночните обврзници го уплатуваат данокот на 
промет на производи и услуги за целокупниот оства-
рен промет на територијатаЈна. одделна општина, на 
соодветните уплатна сметки-ксМ се водат каЈ организа-
ционите единици на Службата на општественото кни-
говодство. 

4. Надлежната служба на Општествено книговод-
ство ќе обезбеди евиденциј,а за приходите од оваа на-
редба по општини избирно.,на ;ниво на Републиката. 

5. Даночните обврзници уплатуваат данок на 
промет на производи ^услуги на сметките предвидени 
со оваа наредба, при уплатата на данокот на наведени-
те сметки, ќе го напишат на налогот за уплата Опера-
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тивниот број на надлежната служба на општествено 
книговодство, бројот на основната сметка од планот 
на сметки на СОК, бројнана ознака на односната оп-
штина и бројот на уплатната сметка на приходот пред-
виден со оваа наредба. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Точката 2. Даноци на про-
мет на производи и надоместоци за вршење услуги, 
под I. Приходи на оппггествено-политичките заедници 
од Наредбата за сметките за уплата на приходите на 
општествено-политичките заедници и нивните фондо-
ви, на самоуправните интересни заедници и на други 
самоуправни организации и заедници, за начинот на 
уплатување на тие приходи и за начинот на известува-
ње на корисниците на тие приходи. („Сл. лист на 
СФРЈ“ бр. 19/84 до 79/91). 

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

Број 11-4287 Министер за финансии, 
27 мај 1992 година м-р Методија Тошевски, с.р. 

С к о п ј е 

681. 
Врз основа на член 64 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/ 
92), министерот за одбрана донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВРЕМЕТО И НАЧИНОТ НА УПАТУВАЊЕ НА 
РЕГРУТИТЕ НА ОТСЛУЖУВАЊЕ НА ВОЕНИОТ 
РОК, ОДЛАГАЊЕТО И ПРЕКИНОТ НА СЛУЖЕ-
ЊЕТО НА ВОЕНИОТ РОК И ОТПУШТАЊЕТО 
НА ВОЈНИЦИТЕ ОД ПОСТОЈАНИОТ СОСТАВ 
НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА 
Член 1 

Со овој правилник се уредуваат прашањата што 
се однесуваат на времето и начинот на упатување на 
регрутите на отслужување на воениот рок, одлагање-
то и прекинот на служењето на воениот рок и отпу-
штањето на војниците од постојаниот состав на Арми-
јата на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Армијата). 

И. ВРЕМЕ И НАЧИН НА УПАТУВАЊЕ НА РЕ-
ГРУТИТЕ НА ОТСЛУЖУВАЊЕ НА ВОЕНИОТ 

РОК 

Член 2 
Времето на упатување на регрутите на отслужува-

ње на воениот рок се определува во четири редовни 
упатни рокови и два вонредни рокови согласно потре-
бите на пополнувањето на постојаниот состав на арми-
јата. 

Како редовни упатни рокови се определуваат ме-
сеците: јануари, април, јули и октомври и тоа во дено-
вите од 15 до 20 во месецот. 

Времето за упатување на регрутите на отслужува-
ње на воениот рок од став 2 на овој член, може да се 
продолжи најмногу 10 дена во исклучителни случаи: 
стапување во брак, полагање на испит и Смртен случај 
на член на потесно с е м е ј с т в о 

Член 3 
Упатувањето на регрутот на отслужување на вое-

ниот рок се врши согласно Планот за пополнување на 
постојаниот состав на армијата со регрути, Планот за 
упатување на регрутите во единиците и установите на 
постојаниот состав на армијата и Прегледот со бројот 
на регрутите за превоз. 

Член 4 
Упатувањето на регрутите на отслужување на 

воениот рок се врши со организирана свеченост. 
По одржаната свеченост, на регрутите им се 

соопштува начинот и времето на превезувањето до 
определениот гарнизон, односно воена пошта. 

III. ОДЛАГАЊЕ НА СЛУЖЕЊЕТО НА ВОЕНИОТ 
РОК 

Член 5 
Служењето на воениот рок по барање на регру-

тот се одлага и тоа: 
1. ако е запишан на факултет, односно на друга 

висока или виша школа - до завршувањето на факул-
тетот, односно друга висока или виша школа, но нај-
доцна до наполнувањето на 26 години живот; 

2. ако е ученик на средно образование, а по на-
полнување на 19 години живот не го завршил учили-
штето за средно образование до завршувањето на учи-
лиштето, но најдоцна до наполнувањето на 21 година 
животу 

3. ако според прописите за заштита на семејство-
то на лицата на задолжителна воена служба стекнал 
својство на единствен хранител на семејството и со 
упатувањето на служењето на воениот рок неговото 
семејство би било доведено во тешка материјална по-
ложба - додека тие околности траат, а најдоцна до 
крајот на септември од календарската година во која 
наполнува 27 години живот; 

4. ако од неговото домаќинство, истовремено се 
упатуваат уште еден или повеќе регрути или членови 
на неговото домаќинство веќе се наоѓаат на служење 
на воениот рок - за време додека еден член не го от-
служи воениот рок или од други причини не биде отпу-
штен од армијата, а најдоцна до крајот на септември 
во календарската година во која наполнува 27 години 
живот; 

5. ако регрутот има добиено одобрение за патува-
ње и привремен престој во странство заради лекување, 
извршување на службени работи, уредување на имот-
но-правни, семејни и слични Односи или заради зами-
нување во странство со родителите, службено или на 
работа најдоцна до календарската година во која на-
вршува 26 години живот. 

Член 6 
Регрутот кој го одлага служењето на воениот рок 

поради школување на факултет, односно на ,друга ви-
сока или виша школа доставува писмено барање вед-
наш по запишувањето, односно заверување на семе-
старот или учебната година, но најдоцна до 1 октом-
ври во тековната година. 

На регрутот од став 1 точка 3 и 4 на член 5 од 
овој правилник, служењето на воениот рок му се одла-
га за наредната година ако барањето за одлагање на 
служењето на воениот рок и потребните докази ги 
поднесе во рок од три дена од денот на приемот на 
поканата за упатување на отслужување на воениот 
рок. 

Регрутот од став 1 точка 5 на член 5 од овој пра-
вилник, кој привремено престојува во странство, а му 
е одложено служењето на воениот рок, должен е да 
се врати во Републиката и во рок од осум дена од де-
нот на доаѓањето да се пријави заради регрутирање, 
односно упатување на отслужување на воениот рок. 

Член 7 
По исклучок, служењето на воениот рок, на бара-

ње од регрутот, може да се одложи најмногу за една 
година, и тоа: 

1. ако неговото присуство е неопходно, д а се реши 
станбеното прашање на неговото домаќинство во вре-
мето за кое бара одлагање на служењето на воениот 
рок; 
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2. ако се вратил од странство во Републиката за-
ради служење на воениот рок, а не е во можност се-
мејството да го згрижи до денот определен за упатува-

в, ако во неговото семејно домаќиксгво нема друг 
член способен за стопанисување, а е неопходно да из-
врши неодложни земјоделски работи кои без неговото 
присуство не можат да се извршат без значителна 
штета за домаќинството; 

4. ако до завршувањето на факултетот кој е со 
траење од 9 и повеќе семестри му останало најмногу 
една година по отслушувањето на наставата; 

5. ако непосредно 6 месеци пред упатувањето на 
отслужувањето на воениот рок е примен во постојан 
работен однос; 

6. ако во заедничкото домаќинство има членови 
на кои за секојдневните животни потреби им е неоп-
ходна помош и нега од друго лице; 

7. ако е определен за член на репрезентација на 
Сојузот на физичка култура на Република Македони-
ја, заради учество на европско или светско натпрева-
рување или на олимписки игри. 

Барањето за одлагање на служењето на воениот 
рок од точка 8 на овој член го поднесува регрутот и 
Сојузот за физичка култура на Република Македонија. 

Член 8 
Подносителот на барањето за одлагање на служе-

њето на воениот рок, односно за доотслужување на 
воениот рок, не се упатува на служење на воениот рок 
додека не се донесе решение за тоа барање, освен ако 
подносителот на барањето во таа календарска година 
наполнува 26, односно 27 и 30 години живот. 

IV. ПРЕКИН НА СЛУЖЕЊЕТО НА ВОЕНИОТ 
РОК 

Член 9 
Служењето на воениот рок се прекинува на вој-

ник кој во текот на служењето на воениот рок: 
1. е оценет како привремено неспособен за воена 

служба; 
2. е осуден со правосилна пресуда со казна затвор 

со траење над шест месеци, и 
3. ако е поведена кривична постапка за кривично 

дело сторено пред стапување на служба на воениот 
рок, кое се гони по службена должност, ако за тоа 
дело е предвидена казна затвор над три години. 

По исклучок од став 1 точка 2 на овој член, слу-
жењето на воениот рок не се прекинува на војник кој 
со правосилна пресуда е осуден на казна малолетнички 
затвор до две години или на безусловна казна Затвоп 
до две години, доколку до завршувањето на служење-
то на воениот рок му останува помалку од 4,5 месеци. 

Член 10 
Служењето на воениот рок на војник може по не-

гово! барање да се прекине ако поради смрт или те-
шка болест на член во семејството или поради елемен-
тарна непогода, семејството се доведува во тешка по-
ложба поради неговата отсутност за времето додека 
постојат тие причини, а најмногу за една година. 

Служењето на воениот рок може да му се преки-
не на војник по негово барање или по барање ^'Соју-
зот за физичка култура на Република Македонија, за-
ради негово учество во состав на репрезентацијата на 
Републиката на светско или европско натпреварување 
или на олимписки игри, доколку не користи отсуство 
за учество на овие спортски натпревари. 

Војник на кој му е прекинато служењето на вое-
ниот рок од причините наведени во став 2 на овој 
член, се упатува на доотслужување на воениот рок во 
текот на календарската година во која е завршено нат-

преварувањето, а најдоцна до крајот на календарската 
година во која наполнува 27 години живот. 

За прекинување на служењето на воениот рок на 
војник според одредбите на став 2 од овој член, реша-
ва воениот старешина што ќе го определи министерот 
за одбрана. 

Член II 
Војник кој е оценет како привремено неспособен 

за воена служба, служењето на воениот рок, по тој 
основ може да му се прекине само еднаш. Војник кој 
по вторпат ќе биде оценет за привремено неспособен 
за воена служба се отпушта од Армијата и се преведу-
ва во резервен состав. 

Член 12 
Војникот на кој му е прекинато служењето на 

воениот рок од причините наведени во член 9 и 10 од 
овој правилник станува регрут и ќе се упати на доот-
служување на преостанатиот дел од воениот рок по 
престанувањето на причините поради кои му било пре-
кинато служењето на воениот рок, а најдоцна до кра-
јот на календарската година во која наполнува 27 од-
носно 30 години живот. 

Член 13 
За одлуката за прекин на служењето на воениот 

рок се донесува решение кое се запишува во воената 
книшка и другите воено-евиденциони документи. 

Во решението за прекин на служењето на вое-
ниот рок се запишува датумот на почетокот и датумот 
на завршетокот на прекин на служењето на воениот 
рок. 

Член 14 
За прекин на служењето на воениот рок во слу-

чаите од член 10 од овој правилник, војникот поднесу-
ва барање до претпоставениот воен старешина. Кон 
барањето приложува: 

1. потврда од надлежен орган на управата, дека 
семејството на војникот поради елементарна непогода 
е доведено до тешка положба - ако прекинувањето на 
служењето на воениот рок го бара поради последици 
предизвикани од елементарна непогода; 

2. потврда од надлежната здравствена установа за 
тешка болест на член во семејството, односно извод 
од матична книга на умрените за смрт во семејството 
- ако прекинувањето на служењето на воениот рок го 
бара поради тешка положба на семеј,ството предизви-
кано од тие причини. 

Член 15 
Ако во текот на служењето на воениот рок врз 

основа на наодот, оцената и мислењето на надлежната 
военолекарска комисија се оцени дека војникот е при-
времено неспособен за воена служба, воената едини-
ца, односно установа донесува решение за прекинува-
ње на служењето на воениот рок и го запишува во 
неговиот единечен картон и воената книшка основот 
и датумот на прекинувањето и го отпушта од воената 
единица, односно установа. 

Регрутот од став 1 на овој член кој на повторното 
регрутирање ќе биде оценет како способен или огра-
ничено способен за воена служба пред истекот на ка-
лендарската година во која наполнува 27 години жи-

' вот, ќе се упати на доотслужување на преостанатиот 
дел од воениот рок во единица од ист род, односно 
служба во која порано го служел воениот рок, освен 
регрутот кој пред прекинувањето на служењето на 
воениот рок поради привремена неспособност воениот 
рок го служел во гранична, падобранец, десантска 
или извидувачка единица или воена полиција. Согла-
сно школската и стручната подготовка и завршената 
воена обука во единицата од родот, односно од слу-
жбата во која порано служел воен рок му се определу-
ва друг род, односно служба. 
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Член 16 
Војник, кој по втор пат е оженет како привремено 

неспособен и поради тоа треба да му се прекине слу-
жењето на воениот рок се отпушта од Армијата согла-
сно оцената за привремена неспособност за воена слу-
жба од надлежната воено лекарска комисија. 

Во решението за отпуштањето од Армијата и вое-
но евиденционите документи за него се внесува пода-
токот за воено-евиденциоцата специјалност и основот 
и датумот на отпуштањето од Армијата на Република 
Македонија. 

V. ОТПУШТАЊЕ НА ВОЈНИЦИТЕ ОД 
АРМИЈАТА 

Член 17 
Војник кој го отслужил воениот рок, односно на 

кого му е прекинато служењето на воениот рок, пора-
ди оцена за привремена неспособност за воена служба 
се отпушта од воената единица, односно воената уста-
нова во која се наоѓа на денот на отслужувањето на 
воениот рок. 

При отпуштањето му се врач.ува решението за 
прекин на служењето на воениот рок, воената и здрав-
ствената книшка. 

Војник кој во текот на служењето на воениот рок 
е оценет како неспособен за воена служба се отпушта 
од постојаниот состав на Армијата. 

Член 18 
Војник кој на крајот од служењето на воениот 

рок ќе го користи отсуството што му припаѓа или што 
му е одобрено од непосредниот старешина, се отпушта 
порано од Армијата и тоа за онолку денови колку што 
трае отсуството што му припаѓа. 

Во служењето на воениот рок не се смета време-
то што војникот ќе го помине на: 

1. лекување и боледување поради повреда или 
друго онеспособување предизвикано со намера да ја 
одбегне воената служба или изврши некоја должност 
или да биде распореден на полесна должност, ако е 
тоа утврдено со правосилна пре,суд а̂  

2. самоволно одалечувања или бегство од посто-
јаниот состав на армијата, што непрекинато траело 
најмалку 24 часа, и 

3. во притвор што против него е определен во 
кривична постапка, ако тоа време со правосилна пре-
суда му е засметано во казната поради извршеното 
кривично дело. 

VI ,ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 19 

Регрутите-питомци“на воените училишта на пора-
нешната ЈНА на кои им е прекинато школувањето во 
втората учебна година ,по кој' и да е основ до 
15.02.1992 година, а немаат услови за регулирање на 
воената обврска на друг начин, ќе бидат упатени на 
отслужување на воениот рок во упатниот рок што ќе 
го изберат, а регрутите-питомци што ќе го продол-
жат школувањето односно висока или виша школа -
но завршувањето, а најдоцна до наполнувањето на 26 
години живот. 

На регрутите од став 1 на овој член им се опреде-
лува родот, односно службата што е во согласно 
нивното школување во воената школа, каде 
упатувањето на отслужување на воениот рок -
не промена во здравствената состојба, а се . -мине 
врз способноста за воена служба 

Член 20 
Регрутите кои до 15.02.1992 година се запишале 

на школување на факултетите:медицински, техно-
лошки, фармацевтски,електротехнички и ветерина-
рен, групата ОНО на филозофскиат факултет и Фа-
култетот за општествена самозаштита и безбедност и 
на школувањето на трет степен или, специјализација, 

ќе се упатат на служење на воен рок по завршувањето 
на школувањето, а најдоцна до наполнување на 27 го-

дини живот. 
Член 21 

За регрутот кој покрај македонското примил и 
странско државјанство, а побара да биде упатен на 
служење на воениот рок, одлучува министерот за од-
брана. 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

Број 13-794/1 Министер за одбрана, 
20 мај 1992 година Д-р Трајан Гоцевски, с. р. 
Скопје 

682. 
Врз основа на член 40 став 2 и член 100 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Сл. весник на 
Република Македонија“, бр. 26/92), и член 2 од Одлуката за 
повлекување од оптек на книжни пари што гласат на југосло-
венски динари („Сл. весник на Република Македонија4', бр. 
26/92), гувернерот на Народната банка на Република Македо-
нија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ЗА ПРЕДАДЕНИТЕ КНИЖНИ ПАРИ ШТО 

ГЛАСАТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДИНАРИ 
1. Народната банка на Македонија ќе ја утврди количи-

ната и вредноста на повлечените книжни пари од оптек на 
подрачјето на Република Македонија што гласат на југосло-
венски динари и ќе и ги предаде на Народната банка на Југо-
славија во договорена динамика. 

За износот на предадените книжни пари што гласат на 
југословенски динари над износот со кој Народната банка на 
Македонија книговодствено е задолжена со состојба на 26 
април 1992 година Народната банка на Македонија девизно 
ќе ја задолжи Народната банка на Југославија според курсот 
на СЛД-доларот што важи на денот на предавањето на пари-
те, аналогно на постапката пропишана од Советот на гувер-
нерите на Народната банка на Југославија со Одлуката за 
задолжување на Банката на Словенија за книжните и ковани-
те пари што ги издала Народната банка на Југославија („Сл. 
лист на СФРЈ“, 74/91), Одлуката за задолжување на Народна-
та банка на Хрватска за книжните и ковани иари кои ги 
издала Народнатајбанка н^ Југославија („Сл. лист на 
СФРЈ“, бр. 93/91) и Одлуката за задолжување на Народната 
банка на Македонија за книжните и ковани пари кои ги изда-
ла Народната банка на Југославија („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 
2/92). 1 

2. Девизното задолжување на Народната банка на Југо-
славија за предадениот вишок на книжни и ковани пари што 
гласат на југосл(?венеки динари, Народната банка на Македо-
нија ќе го пресметува со посебни документи (фактури) но 
извршената испорака на париве 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

О. бр. 15/1 Гувернер 
25 мај 1992 година на Народната банка на 

Скопје Македонија, 
м-р Борко Станоевски, с.р. 

683. — 

Број 115 
25 мај 1992 година 

Скопје 

Претседател, 
адв. Јордан Дескоски, с.р. 



Стр. 588 - Бр. 34 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ^ 27 мај 1992 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 84 став 1 точка 1 до 3, точка 5 и 8 и 

точките 10 и 11 од Законот за сметководството („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 12/89;'35/89; 3/90; 42/90 и 61/90) кој се 
применува како републички пропис, Републичкиот завод за 
статистика ги утврдува и објавува 
КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И 
КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА ПОРАСТОТ НА ЖИВОТНИТЕ 
ТРОШОЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕ-
ЦИТЕ ЈАНУАРИ, ФЕВРУАРИ, МАРТ И АПРИЛ 1992 ГО-

ДИНА 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на про-

изводителите на индустриски производи се утврдува како што 
следи: 

- во јануари 1992 година во однос на декември 1991 го-
дина е 0.490; 

- во февруари 1992 година во однос на јануари 1992 го-
дина е 0,630; 

- во март 1992 година во однос на февруари 1992 година е 
0.462; 

- во април 1992 година во однос на март 1992 година е 
1.032. 

2. Коефициентот на порастот на цените на производите^ 
лите на индустриски производи се утврдува како што следи: 

- од почетокот на годината до крајот на јануари 1992 
година е 0.490; 

- од почетокот на годината до крајот на февруари 1992 
година е 1.428; 

- од почетокот на годшата до крајот на март 1992 годша 
е 2.552; 

- од почетокот на гоД1 шата до крајот на април 1992 го-
дина е 6.215. 

3. Коефициентот на просечниот месечен пораст на це-
ните на производителите на индустриски производи се утвр-
дува како што следи: 

- од почетокот на годшата до крајот на јануари 1992 
годша е 0.490; 

- од почетокот на годшата до крајот на февруари 1992 
год1ша е 0.560; 

- од почетокот на годшата до крајот на март 1992 година 
е 0.527; 

- од почетокот на годшата до крајот на април 1992 го-
дина е 0.653. 

4. Коефициентот на порастот на цените на производите-
лите на индустриски производи се утврдува како што следи: 

- во јануари 1992 годша во однос на петиот месец од 
претходната година е 4.248; 

- во февруари 1992 година во однос на истиот месец од 
претходната година е 6.732; 

- во март 1992 година во однос на истиот месец од прет-4 

ходната годша е 9.907; 
- во април 1992 година во однос на истиот месец од 

претходната година е 20.690. 
5. Месечниот коефициент на порастот на цените на мало 

се утврдува како што следи: 
- во јануари 1992 година во однос на декември 1991 го-

дина е 0.284; 
- во февруари 1992 гоЈџша во однос на јануари 1992 го-

дина е 0.460; к 

- во март 1992 година во однос на февруари 1992 година е 
0.376; 

- во април 1992 година во однос на март 1992 година е 
0.861. 

6. Коефициентот на порастот на цените на мало се утвр-
дува како што следи: 

- од почетокот на 1992 година до крајот на јануари 1992 
година е 0.284; 

- од почетокот на 1992 година до крајот на февруари 1992 
годша е 0.874; 

- од почетокот на 1992 година до крајот на март 1992 
годша е 1.579; 

- од почетокот на 1992 година до крајот на април 1992 
го/џша е 3.800. 

7. Коефициентот на просечниот месечен пораст на це-
ните на мало се утврдува како што следи: 

- од почетокот на годината до крајот на јануари 1992 
год1ша е 0.284; 

- од почетокот на годината до крајот на февруари 1992 
годЈша е 0.372; 

- од почетокот на годшата до крајот на март 1992 годта 
е 0.373; 

- од почетокот на годината до крајот на април 1992 го-
дина е 0.495. 

8. Коефициентот на порастот на цените на мало се утвр-
дува како што следи: 

- во јануари 1992 година во однос на истиот месец од 
претходната година е 3.007; 

- во февруари 1992 година во однос на истиот месец од 
претходната година е 4.328; 

- во март 1992 година во однос на истиот месец од прет-
ходната годша е 6.222; 

- во април 1992 година во однос на истиот месец од 
претходната година е 11.987. 

9. Коефициентот на порастот на трошоците на животот 
во Република Македонија се утврдува како што следи: 

- од почетокот на годшата до крајот на јануари 1992 
годша во однос на просекот на трошоците на животот во 1991 

^година е 1.344; 
- од почетокот на годшата до крајот на февруари 1992 

година во однос на просеттш трошоците на животот во 1991 
годша е 1.883; 

- од почетокот на годшата до крајот на март 1992 годша 
во однос на просекот на трошоците на животот во 1991 голта 
е 2.439; 

- од почетокот на годтата до крајот на април 1992 го-
дина во однос на просекот на трошоците на животот во 1991 
годша е 3.576. „ Директор 

Светлана Антоновска, с.р. 
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