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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
880.
Врз основа на член 45 став (8) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), министерот за образование и наука, дoнесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОТИЗАЦИЈА И ПАТ ЗА УЧЕСТВО НА ЕДЕН МЕЃУНАРОДЕН НАТПРЕВАР ОД ОБЛАСТА
НА МАТЕМАТИКАТА, ИНФОРМАТИКАТА И ПРИРОДНИТЕ НАУКИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за покривање на трошоците за котизација и пат за учество на еден меѓународен натпревар од областа на математиката, информатиката и природните науки.
Член 2
Образецот на барањето од член 1 од овој правилник, се печати на хартија со бела боја во А4 формат и е даден во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 18-2731/1
14 февруари 2020 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
д-р Арбер Адеми, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ
881.
Врз основа на член 8 алинеа 32, член 24 став (1)
алинеја 3 и член 165 од Законот за eлектронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015,
11/2018, 21/2018 и „Сл весник на РСМ“ бр. 98/2019 и
153/2019), директорот на Агенцијата за електронски
комуникации на 8 јануари 2020 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ВОДЕЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТЕР НА ТЕРМИНАЛНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ОПРЕМА (ТТО)
Член 1
Предмет
Со овој Правилник се пропишуваат формата, содржината и начинот на водење на регистарот како и видот на податоците и начинот на доставување на податоците потребни за водење на Електронски регистар на
телекомуникациска терминална опрема (во понатамошниот текст Терминална Опрема или скратено
ТТО).
Член 2
Надлежност
Електронскиот регистар на телекомуникациска терминална опрема го води Агенцијата за електронски комуникации, а покрај Агенцијата до него имаат пристап
и Операторите на јавни електронски комуникациски
услуги, правни лица регистрирани за продажба на Терминална опрема наменета за јавни мобилни електронски комуникациски услуги, други правни и физички
лица и надлежни институции и органи со законски овластувања во областа на телекомуникациите и финансиите, и други регистрирани субјекти со ограничени
привилегии.

Регистар на Телекомуникациска Терминална Опрема (РТТО) е систем за регистрирање и нотификација на
телекомуникациска терминална опрема или терминална опрема која се увезуваво Македонија, од страна на
сите даватели на телекомуникациски услуги низ Македонија, физички лица или правни лица кои внесуваат
телекомуникациска опрема купена од друга земја и
лица.
Регистиран субјект е правно лице кое врши увоз на
терминална телекомуникациска опрема (ТТО) и е регистрирано во Регистарот за ТТО согласно овој Правилник.
Член 4
Регистар на телекомуникациска терминална
опрема
(1) Агенцијата дава мислења и соработува со надлежните институции во однос на прашањата за увозот
и употребата на телекомуникациската терминална опрема, со цел за заштита на пазарот на ТТО и намалување на нелегални активности.
(2) Агенцијата води електронски регистар на Телекомуникациска терминална опрема наменета за јавни
мобилни електронски комуникциски услуги.
(3) Регистрираните субјекти се должни на Агенцијата да и достават податоци согласно со член 8 и 9 од
овој Правилник. Агенцијата во соработка со операторите ќе изработи Упатство со детална техничка спецификација за начинот воспоставување на интерфејс помеѓу РТТО и системите на операторите и типовите на
извештаи кои ќе се генерираат.
(4) Правни или физички лица кои набавиле телекомуникациска терминална опрема наменета за јавни мобилни електронски комуникациски услуги, но истата
не ја набавиле од регистрираните оператори, ја набавиле од странство или истата ја добиле како подарок, можат да ја пријават електронски во Регистарот.
(5) Операторите се должни на барање на Агенцијата, во рок од 15 дена од прием на барањето, да ја исклучат од јавната мобилна комуникациска мрежа телекомуникациската терминална опрема која не е евидентирана во регистарот од ставот (2) на овој член.
Член 5

Член 3

Пуштање во продажба и ставање во употреба

Дефиниции

Во продажба се пуштаат само апарати кои се претходно внесени во Регистерот за телекомуникациска
терминална опрема.

Мобилен телефонски апарат е мобилна или пренослива телекомуникациска терминална опрема која се користи од страна на Корисниците за меѓусебна комуникација преку јавна мобилна електронска комуникациска мрежа. Главна комуникациска функција е говорна
комуникација, но со развојот на технологијата добил и
други функции, како што се комуникација преку СМС
пораки, ММС пораки и пристап до Интернет.
Интерфејс е систем преку кој Корисникот или Регистрираниот субјект, Корисниците на регистерот и
други лица имаат пристап до Регистерот на ТТО за
внесување или обезбедување податоци за терминална
опрема.
Корисник на Регистарот е правно или физичко лице кое со најава ена регистрирано во Регистарот и има
добива пристап до него, со ограничени привилегии издадени и одобрени од страна на Агенцијата (кКако
правни лица можат да се регистрираат сите приаватни
компании и државни институции)
ИМЕИ единствен број (IMEI - International Mobile
Equipment Identity) претставува интернационален број
за идентификација на терминална опрема или телекомуникациската терминална опрема кој е составен од 15
цифри уникатни и единствени само за конктретната
терминална опрема.

Член 6
Право на користење на Регистар односно Системот
за регистрирање на телекомуникациска терминална опрема на Агенијата
(1) Агенцијата овозможува регистрирање на Корисници на Регистарот и Регистрирани субјекти со дефинирани привилегии (правно, физичко лице или институција) за користење на Регистарот на телекомуникациска терминална опрема.
(2) Агенцијата овозможува пристап до Регистарот
на телекомуникациска терминална опрема на Агенијата, со дефинирани привилегии и се грижи и управува
со Регистарот.
Член 7
Функционалности на системот
Регистерот на ТТО треба да овозможи:
- Портал – единствена точка на пријавување и регистрација “single sign on” на професионалните и други
корисници на АЕК;
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- Поддршка на повеќе јазици “Multilanguage
Support”;
- Внесување, преглед и едитирање на корисничките
податоци на регистрирани субјекти;
- Регистарот овозможува внесување на ИМЕИ броеви и други податоци за уредите при увоз од страна на
регистрираните субјекти;
- Регистарот овозможува внесување на податоци
за уреди чии ИМЕИ броевите не се внесени од страна
на регистрираните субјекти.
- Регистарот овозможува Операторите на Јавни мобилни електронски комуникцсики услуги да доставуваат ИМЕИ на активните уреди на нивната мрежа согласно став 1 од член 11 од овој Правилник;
- Регистарот овозможува претплатниците, корисниците на Јавни мобилни електронски комуникациски услуги и Регистрираните субјекти да добијат пристап до
Регистарот и да ги внесуваат ИМЕИ на активните уреди во Регистарот, согласно став 1 и 2 од член 10 од
овој Правилник;
- Регистарот овозможува генерирање на Извештаи
за видовите на ТТО која е увезена.
- Регистарот овозможува поединечно пребарување
по ИМЕИ.
Член 8
Постапка на запишување на Регистриран субјект
за увоз и продажба на ТТО
(1) Субјект по електронски пат поднесува Барање за
регистрација во Регистар на телекомуникациска терминална опрема на Агенцијата, со внесување на податоците:
- Име на субјектот;
- Адреса;
- Електронска адреса;
- Тел број за контакт и контакт лице;
- Управител;
- Електронска адреса на управителот;
- ЕМБ од Централен регистер за вршење дејност и
доставена копија за регистрирана дејност од Централен
регистер;
(2) Барањето во рок од 7 дена од датумот на поднесување го одобрува Агенцијата, со што подносителот
добива Корисничко име (User Name) и Лозинка
(Password) со кои се најавува во системот при внесување на Барање за внесување на Телекомуникациска терминална опрема.
(3) Доколку Барањето има недостатоци, Агенцијата
има право да побара од Барателот да ги отстрани недостатоците на поднесеното Барање, при што на Поднносителот му испраќа информација за причините на
одбивањето.
(4) За веродостојност на податоците одговара самиот подносител.
Член 9
Обврски на регистрираниот субјект
(1) Регистрираниот субјект има обврска во Регистарот да ги внесе податоците за регистрација на нова телекомуникациска терминална опрема.
(2) Податоци кои се задолжителни за внесување:
- Датум на увоз;
- Број на царинска декларација;
- Ознака и модел на уредот, согласно со увозната
декларација селектирана од листата (TAC - 6 или 8
броеви);
- Количина на увезените уреди;
- IMEI броеви:
- стандарден/нестандарден IMEI број;
- Производител на уред.

Член 10
Регистрирање на уреди кои не се внесени од страна
на Регистрирани субјекти
(1) Претплатниците/корисниците (правни или физички лица) кои користат уред набавен од странство,
добиена како подарок или донација од лица надвор од
територијата на Република Македонија, имаат обврска
во Регистарот електронски да се најават преку порталот достапен на веб страната на Агенцијата, во рок од
30 дена од почетокот на користење во мобилната мрежа на Операторот.
(2) Претплатниците ги внесуваат во Регистарот
следните податоци:
- Име и презиме на претплатникот;
- Електронска адреса;
- Тел број за контакт;
- ИМЕИ број;
- Модел на уред;
- Основ по кој е стекнат уредот.
Член 11
Обврски на Операторите на јавни мобилни
комуникациски услуги
(1) Операторите се должни еднаш месечно на
Агенцијата да ги достават ИМЕИ за сите уреди кои биле активни во тие изминати две недели, преку сервис
на Регистарот.
(2) Операторите се должни на барање на Агенцијата да ја исклучат од јавната мобилна комуникациска
мрежа телекомуникациската терминална опрема која
не е евидентирана во регистарот.
Член 12
Преодни одредби
(1) Почетното запишување на податоци се врши врз
база на доставени извештаи од страна на операторите
на Јавни мобилни електронски комуникациски услуги,
со ИМЕИ на уредите што се користени во нивната мрежа во последните два месеци пред пуштање на системнот во употреба.
(2) После овој рок, запишувањето на терминалната
опрема во Регистарот ќе се врши согласно член 9 и
член 10 од овој Правилник.
Член 13
Завршни одредби
(1) Овој Правилник во делот кој го уредува регистарот и неговото функционирање влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Македонија”, а неговата примена започнува со денот на
пуштање во работа на Регистарот, со известување на
ВЕБ страната на Агенцијата;
(2) По пуштањето на работа на Регистерот, Агенцијата за електронски работи во консултација со постојните оператори на мобилни електронски комуникациски мрежи ќе утврди рок за имплементирање на системи
со кои ќе се спроведува ограничувањето на употреба
на терминална опрема на барање на Агенцијата во сигласност со точка 6 од член 4 и став 3 од член 11 од овој
Правилник.
(3) По влегувањето во сила, овој Правилник ќе биде
објавен и на веб-страната на Агенцијата за електронски
комуникации.
Бр. 0101-97/3
8 јануари 2020 година
Скопје

Директор,
Сашо Димитријоски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
882.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА
ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА
ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ЧЕШКА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна
Македонија по потекло од Република Чешка (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.
19/20), во членот 1 ставот (1) се менува и гласи:
“(1) Со ова решение заради заштита од внесување
на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се
забранува увозот во Република Северна Македонија на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во
Република Чешка:
- Височина/Vysocina и
- Пардубице/Pardubice.“.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-273/2
18 февруари 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

__________
883.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД
РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Хохенлохенгреис/Hohenlohekreis во Република Германија.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ог-

раден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Северна Македонија од соседни трети
земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени
со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се
внесени
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани B, C или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината
на ветеринарно-здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и производи од животинско потекло(*1).
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 02-549/1
14 февруари 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

________________
(*1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои
е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни,
аквакултура и производи од животинско потекло, како
и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од Одлуката на Комисијата
2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана
на луѓе од трети земји и со која се повлекува Одлуката
2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.
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884.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД
РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Пловдив/Plovdiv во Република Бугарија.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Северна Македонија од соседни трети
земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени
со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се
внесени
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат ди-
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веч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани B, C или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината
на ветеринарно-здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*1).

Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-598/1
18 февруари 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

_______________
(*1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои
е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни,
аквакултура и производи од животинско потекло, како
и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од Одлуката на Комисијата
2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана
на луѓе од трети земји и со која се повлекува Одлуката
2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
885.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име
на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона
“Прилеп“, на 6.2.2020 година го донесе следниот
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ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ПРИЛЕП“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ
НА ТИРЗ “ПРИЛЕП“
I

та за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.
V
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради
објект за потребите на корисник ја примил фактурата
во архивата на корисникот односно на закупецот на
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник.
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, односно од
денот на склучување на договорот за закуп кога е склучен договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона со закупец на земјиште кој ќе
гради објект за потребите на корисник.

II
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, обврските
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за
потребите на корисникот.
III
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, износите
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.
IV
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредба-

VI
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
“Прилеп” од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по
избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по
фактура за стока транспортирана со повеќе превозни
средства со неограничен број на влез/излез на превозни
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Прилеп” и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Прилеп” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник
согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Прилеп” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.
VII
За државните органи, фондови, агенции, дирекции,
јавни претпријатија, јавни установи, и други институции основани од државата и кои се во државна сопственост а се од посебен интерес за работата на зоната,
не се наплаќа закупнина од дел I точки 5, 6 и 8 на овој
тарифник.
VIII
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Прилеп” на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ “Прилеп” (“Службен весник на Република Македонија” бр.123/18).
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IX
Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Северна Македонија.
Бр.01-259/13
Претседател
6 февруари 2020 година
на Управен одбор,
Скопје
Виктор Андонов, с.р.
__________
886.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име
на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона
“Гевгелија“, на 30.1.2020 година го донесе следниот
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ГЕВГЕЛИЈА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ
НА ТИРЗ “ГЕВГЕЛИЈА“
I

II
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, обврските
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за
потребите на корисникот.
III
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, износите
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.
IV
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.
V
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради
објект за потребите на корисник ја примил фактурата
во архивата на корисникот односно на закупецот на
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник.
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, односно од
денот на склучување на договорот за закуп кога е склучен договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона со закупец на земјиште кој ќе
гради објект за потребите на корисник.
VI
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Гевгелија” од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
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Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Гевгелија” и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Гевгелија” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Гевгелија” од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
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ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ВИНИЦА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ
НА ТИРЗ “ВИНИЦА“
I

VII
За државните органи, фондови, агенции, дирекции,
јавни претпријатија, јавни установи, и други институции основани од државата и кои се во државна сопственост а се од посебен интерес за работата на зоната,
не се наплаќа закупнина од дел I точки 5, 6 и 8 на овој
тарифник.
VIII
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Гевгелија” на надоместоци за извршени услуги кон
Корисниците на ТИРЗ “Гевгелија” (“Службен весник
на Република Македонија” бр.123/18).
IX
Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Северна Македонија.
Бр.01-259/14
Претседател
6 февруари 2020 година
на Управен одбор,
Скопје
Виктор Андонов, с.р.
__________
887.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име
на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона
“Виница“, на 6.2.2020 година го донесе следниот

II
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, обврските
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за
потребите на корисникот.
III
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, износите
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.
IV
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредба-
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та за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.

IX
Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Северна Македонија.

V
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради
објект за потребите на корисник ја примил фактурата
во архивата на корисникот односно на закупецот на
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник.
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, односно од
денот на склучување на договорот за закуп кога е склучен договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона со закупец на земјиште кој ќе
гради објект за потребите на корисник.

Бр.01-259/15
Претседател
6 февруари 2020 година
на Управен одбор,
Скопје
Виктор Андонов, с.р.
__________
888.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име
на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Берово“, на 6.2.2020 година го донесе следниот

VI
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
“Виница” од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по
избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по
фактура за стока транспортирана со повеќе превозни
средства со неограничен број на влез/излез на превозни
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Виница” и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Виница” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник
согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Виница” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.
VII
За државните органи, фондови, агенции, дирекции,
јавни претпријатија, јавни установи, и други институции основани од државата и кои се во државна сопственост а се од посебен интерес за работата на зоната,
не се наплаќа закупнина од дел I точки 5, 6 и 8 на овој
тарифник.
VIII
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Виница” на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ “Виница” (“Службен весник на Република Македонија” бр.123/18).

ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „БЕРОВО“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ
НА ТИРЗ „БЕРОВО“
I
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II
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, обврските
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за
потребите на корисникот.
III
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, износите
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.
IV
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.
V
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради
објект за потребите на корисник ја примил фактурата
во архивата на корисникот односно на закупецот на
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник.
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, односно од
денот на склучување на договорот за закуп кога е склучен договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона со закупец на земјиште кој ќе
гради објект за потребите на корисник.
VI
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Берово” од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-
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ство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Берово” и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Берово” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник
согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Берово” од дел I точки
2 и 3 на овој тарифник.
VII
За државните органи, фондови, агенции, дирекции,
јавни претпријатија, јавни установи, и други институции основани од државата и кои се во државна сопственост, а се од посебен интерес за работата на зоната,
не се наплаќа закупнина од дел I точки 5, 6 и 8 на овој
тарифник.
VIII
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Берово” на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ “Берово” (“Службен весник на Република Македонија” бр.123/18).
IX
Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Северна Македонија.
Бр.01-259/16
Претседател
6 февруари 2020 година
на Управен одбор,
Скопје
Виктор Андонов, с.р.
__________
889.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име
на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона
“Струмица“, на 6.2.2020 година го донесе следниот
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Бр. 49 - Стр. 13

ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СТРУМИЦА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ
НА ТИРЗ “СТРУМИЦА“
I

II
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, обврските
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за
потребите на корисникот.
III
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, износите
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.
IV
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредба-

та за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.
V
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради
објект за потребите на корисник ја примил фактурата
во архивата на корисникот односно на закупецот на
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник.
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, односно од
денот на склучување на договорот за закуп кога е склучен договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона со закупец на земјиште кој ќе
гради објект за потребите на корисник.
VI
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
“Струмица” од дел I точка 2 на овој тарифник се врши
по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или
по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни
средства со неограничен број на влез/излез на превозни
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Струмица” и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Струмица” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Струмица” од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
VII
За државните органи, фондови, агенции, дирекции,
јавни претпријатија, јавни установи, и други институции основани од државата и кои се во државна сопственост а се од посебен интерес за работата на зоната,
не се наплаќа закупнина од дел I точки 5, 6 и 8 на овој
тарифник.
VIII
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Струмица” на надоместоци за извршени услуги кон
Корисниците на ТИРЗ “Струмица” (“Службен весник
на Република Македонија” бр.123/18).
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IX
Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Северна Македонија.
Бр.01-259/17
Претседател
6 февруари 2020 година
на Управен одбор,
Скопје
Виктор Андонов, с.р.
__________
890.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име
на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона
“Струга“, на 6.2.2020 година го донесе следниот
ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СТРУГА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ
НА ТИРЗ “СТРУГА“
I

II
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, обврските
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за
потребите на корисникот.
III
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, износите
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.
IV
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.
V
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради
објект за потребите на корисник ја примил фактурата
во архивата на корисникот односно на закупецот на
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник.
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, односно од
денот на склучување на договорот за закуп кога е склучен договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона со закупец на земјиште кој ќе
гради објект за потребите на корисник.
VI
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Струга” од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-
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ство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Струга” и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Струга” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник
согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Струга” од дел I точки
2 и 3 на овој тарифник.

Бр. 49 - Стр. 15

ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ШТИП“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ
НА ТИРЗ “ШТИП“
I

VII
За државните органи, фондови, агенции, дирекции,
јавни претпријатија, јавни установи, и други институции основани од државата и кои се во државна сопственост а се од посебен интерес за работата на зоната,
не се наплаќа закупнина од дел I точки 5, 6 и 8 на овој
тарифник.
VIII
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Струга” на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ “Струга” (“Службен весник на Република Македонија” бр.123/18).
IX
Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Северна Македонија.
Бр.01-259/18
Претседател
6 февруари 2020 година
на Управен одбор,
Скопје
Виктор Андонов, с.р.
__________
891.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име
на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона
“Штип“, на 6.2.2020 година го донесе следниот

II
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, обврските
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за
потребите на корисникот.
III
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, износите
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.
IV
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредба-
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та за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.

IX
Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Северна Македонија.

V
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради
објект за потребите на корисник ја примил фактурата
во архивата на корисникот односно на закупецот на
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник.
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, односно од
денот на склучување на договорот за закуп кога е склучен договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона со закупец на земјиште кој ќе
гради објект за потребите на корисник.

Бр.01-259/19
Претседател
6 февруари 2020 година
на Управен одбор,
Скопје
Виктор Андонов, с.р.
__________
892.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име
на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона
“Скопје 2“, на 6.2.2020 година го донесе следниот

VI
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Штип” од дел I точка 2 на овој тарифник се врши
по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или
по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни
средства со неограничен број на влез/излез на превозни
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Штип” и мерење на вага на возило од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Штип” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник
согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Штип” од дел I точки
2 и 3 на овој тарифник.
VII
За државните органи, фондови, агенции, дирекции,
јавни претпријатија, јавни установи, и други институции основани од државата и кои се во државна сопственост а се од посебен интерес за работата на зоната,
не се наплаќа закупнина од дел I точки 5, 6 и 8 на овој
тарифник.
VIII
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Штип” на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ “Штип” (“Службен весник на Република Македонија” бр.123/18).

ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 2“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ
НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 2“
I
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II
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, обврските
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за
потребите на корисникот.
III
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, износите
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.
IV
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.
V
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради
објект за потребите на корисник ја примил фактурата
во архивата на корисникот односно на закупецот на
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник.
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, односно од
денот на склучување на договорот за закуп кога е склучен договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона со закупец на земјиште кој ќе
гради објект за потребите на корисник.
VI
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Скопје 2” од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-
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ство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Скопје 2” и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Скопје 2” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник
согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Скопје 2” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.
VII
За државните органи, фондови, агенции, дирекции,
јавни претпријатија, јавни установи, и други институции основани од државата и кои се во државна сопственост а се од посебен интерес за работата на зоната,
не се наплаќа закупнина од дел I точки 5, 6 и 8 на овој
тарифник.
VIII
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Скопје 2” на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ “Скопје 2” (“Службен весник на
Република Северна Македонија” бр.111/19).
IX
Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Северна Македонија.
Бр.01-259/20
Претседател
6 февруари 2020 година
на Управен одбор,
Скопје
Виктор Андонов, с.р.
__________
893.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име
на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона
“Скопје 1”, на 6.2.2020 година го донесе следниот
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ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 1“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ
НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 1“
I

од делот I точкa 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за
потребите на корисникот.
III
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, износите
на услугите утврдени во делот I точкa 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.
IV
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.

II
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, обврските

V
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради
објект за потребите на корисник ја примил фактурата
во архивата на корисникот односно на закупецот на
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник.
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, односно од
денот на склучување на договорот за закуп кога е склучен договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона со закупец на земјиште кој ќе
гради објект за потребите на корисник.
VI
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Скопје 1” од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-
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ство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Скопје 1” и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Скопје 1” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник
согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Скопје 1” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.
VII
За државните органи, фондови, агенции, дирекции,
јавни претпријатија, јавни установи, и други институции основани од државата и кои се во државна сопственост а се од посебен интерес за работата на зоната,
не се наплаќа закупнина од дел I точки 5, 6 и 8 на овој
тарифник.
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ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “РАДОВИШ“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ
НА ТИРЗ “РАДОВИШ“
I

VIII
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Скопје 1” на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ “Скопје 1” (“Службен весник на
Република Северна Македонија” бр.111/19).
IX
Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Северна Македонија.
Бр.01-259/21
Претседател
6 февруари 2020 година
на Управен одбор,
Скопје
Виктор Андонов, с.р.
__________
894.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име
на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Радовиш“, на 6.2.2020 година го донесе следниот

II
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, обврските
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за
потребите на корисникот.
III
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, износите
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.
IV
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредба-
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та за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.

IX
Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Северна Македонија.

V
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради
објект за потребите на корисник ја примил фактурата
во архивата на корисникот односно на закупецот на
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник.
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, односно од
денот на склучување на договорот за закуп кога е склучен договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона со закупец на земјиште кој ќе
гради објект за потребите на корисник.

Бр.01-259/22
Претседател
6 февруари 2020 година
на Управен одбор,
Скопје
Виктор Андонов, с.р.
__________
895.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име
на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона
“Кичево“, на 6.2.2020 година го донесе следниот

VI
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
“Радовиш” од дел I точка 2 на овој тарифник се врши
по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или
по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни
средства со неограничен број на влез/излез на превозни
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Радовиш” и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Радовиш” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Радовиш” од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
VII
За државните органи, фондови, агенции, дирекции,
јавни претпријатија, јавни установи, и други институции основани од државата и кои се во државна сопственост а се од посебен интерес за работата на зоната,
не се наплаќа закупнина од дел I точки 5, 6 и 8 на овој
тарифник.
VIII
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Радовиш” на надоместоци за извршени услуги кон
Корисниците на ТИРЗ “Радовиш” (“Службен весник
на Република Македонија” бр.123/18).

ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “КИЧЕВО“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ
НА ТИРЗ “КИЧЕВО“
I
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II
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, обврските
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за
потребите на корисникот.
III
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, износите
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.
IV
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.
V
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради
објект за потребите на корисник ја примил фактурата
во архивата на корисникот односно на закупецот на
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник.
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, односно од
денот на склучување на договорот за закуп кога е склучен договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона со закупец на земјиште кој ќе
гради објект за потребите на корисник.
VI
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Кичево” од дел I точка 2 на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-
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ство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Кичево” и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Кичево” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник
согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Кичево” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.
VII
За државните органи, фондови, агенции, дирекции,
јавни претпријатија, јавни установи, и други институции основани од државата и кои се во државна сопственост а се од посебен интерес за работата на зоната,
не се наплаќа закупнина од дел I точки 5, 6 и 8 на овој
тарифник.
VIII
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Кичево” на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ “Кичево” (“Службен весник на Република Македонија” бр.123/18).
IX
Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Северна Македонија.
Бр.01-259/23
Претседател
6 февруари 2020 година
на Управен одбор,
Скопје
Виктор Андонов, с.р.
__________
896.
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име
на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона
“Делчево“, на 6.2.2020 година го донесе следниот
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ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ДЕЛЧЕВО“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ
НА ТИРЗ “ДЕЛЧЕВО“
I

II
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, обврските
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за
потребите на корисникот.
III
Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште
кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект
во технолошката индустриска развојна зона, износите
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.
IV
Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за
отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.
V
Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога
корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради

објект за потребите на корисник ја примил фактурата
во архивата на корисникот односно на закупецот на
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник.
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони.
Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, односно од
денот на склучување на договорот за закуп кога е склучен договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона со закупец на земјиште кој ќе
гради објект за потребите на корисник.
VI
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ
“Делчево” од дел I точка 2 на овој тарифник се врши
по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или
по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни
средства со неограничен број на влез/излез на превозни
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Делчево” и мерење на вага на возило од дел I
точки 2 и 3 на овој тарифник.
По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет,
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал
од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на
домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Делчево” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.
Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Делчево” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.
VII
За државните органи, фондови, агенции, дирекции,
јавни претпријатија, јавни установи, и други институции основани од државата и кои се во државна сопственост а се од посебен интерес за работата на зоната,
не се наплаќа закупнина од дел I точки 5, 6 и 8 на овој
тарифник.
VIII
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ
“Делчево” на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ “Делчево” (“Службен весник на
Република Македонија” бр.123/18).
IX
Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност
од Владата на Република Северна Македонија.
Бр.01-259/24
6 февруари 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Виктор Андонов, с.р.
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14 февруари 2020 година
Скопје

Претседател,
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АД МЕПСО
898.
Врз основа на член 236 став (4) точка 2), во врска со член 79 став (2) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 96/19),
а согласно член 19 од Статутот на АД МЕПСО Скопје, Управниот одбор на Оператор на електропреносниот
систем на Република Северна Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје, а по претходно одобрување од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со Решение бр. 12-384/3 од 10
февруари 2020 година, на ден 20 февруари 2020 година со Одлука бр. 02-1461/2 донесе
ПРАВИЛА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА БАЛАНСИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ
Член 1
Во Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 179/19 и бр.242/19), во член 39 став (4) точка 2) процентот “30%” се менува со процентот “70%”.
Член 2
Овие правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”.
АД МЕПСО
Директор на ОЕПС,
Борко Алексоски, с.р.

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
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