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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
5472. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН  

РАЗВОЈ 

 

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за земјоделство и рурален развој, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 1 декември 2014 година. 

   

   Бр. 07 – 4485/1                         Претседател 

1 декември 2014 година       на Република Македонија,                       

      Скопје                            д-р  Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

 

Член 1 

Во Законот за земјоделство и рурален развој 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13 и 106/13) по членот 99 

се додава нов наслов и нов член 99-а кои гласат: 

 

„Дополнителна помош за земјоделски производи 

 

Член 99-а 

Владата може да донесе одлука за дополнителна 

помош како мерка за исплата за одреден земјоделски 

производ чиј износ не може да изнесува повеќе од про-

сечната цена за откуп за тој производ во производниот 

регион по единица мерка. 

Средствата за дополнителната помош од став 1 на 

овој член може да се неповратни или повратни и да се 

враќаат најдоцна во рок од три години од денот на нив-

ната исплата. 

Во одлуката од став 1 на овој член ќе се утврди ви-

дот на земјоделскиот производ, висината на дополни-

телната помош за тој производ согласно критериумите 

утврдени во ставот 1 на овој член како и начинот на ут-

врдување на износот и рокот за враќање на исплатени-

те средства за дополнителната помош. 

Дополнителната помош од ставот 1 на овој член ќе 

се исплаќа преку Агенцијата за финансиска поддршка 

во земјоделството и руралниот развој како мерка пред-

видена во годишната програма за финансиска под-

дршка во земјоделството.“ 

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

___________ 

 

L I GJ 

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR BUJQËSI 

DHE ZHVILLIM RURAL 

 

Neni 1 

Në Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 49/10, 53/11, 

126/12, 15/13, 69/13 dhe 106/13) pas nenit 99 shtohet 

titulli i ri dhe neni i ri 99-a si vijojnë: 

 

“Ndihma shtesë për produkte bujqësore 

 

99-a 

Qeveria mund të miratojë vendim për ndihmë shtesë si 

masë për pagesë të produktit të caktuar bujqësor shuma e të 

cilit nuk mund të jetë më e madhe se çmimi mesatar për 

blerje për atë produkt në rajonin prodhues sipas njësisë 

matëse. 

Mjetet për ndihmën shtesë nga paragrafi 1 i këtij neni 

mund të jenë të pakthyeshme ose të kthyeshme dhe të 

kthehen më së voni në afat prej tri vitesh nga dita e pagimit 

të tyre. 

Në vendimin nga paragrafi 1 i këtij neni do të 

përcaktohet lloji i produktit bujqësor, lartësia e ndihmës 

shtesë për atë produkt në pajtim me kriteret e përcaktuara 

në paragrafin 1 të këtij neni si dhe mënyra e përcaktimit të 

shumës dhe afatit për kthimin e mjeteve të paguara për 

ndihmë shtesë. 

Ndihma shtesë nga paragrafi 1 i këtij neni do të 

paguhet nëpërmjet Agjencisë për Përkrahje Financiare në 

Bujqësi dhe Zhvillim Rural si masë e paraparë në 

programin vjetor për përkrahje financiare në bujqësi.” 
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Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 

5473. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ 

 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

спортот, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на  1 декември 2014 година. 

   

   Бр. 07 – 4487/1                           Претседател 

1 декември 2014 година       на Република Македонија,                       

       Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СПОРТОТ 

 

Член 1 

Во Законот за изменување на Законот за спортот 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

42/14), членот 1 се менува и гласи: 

„Во Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за спортот („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 148/13), во членот 17 зборовите : „1 јуни 

2014 година “ се заменуваат со зборовите : „1 мај 2015 

година“.“. 

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

___________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SPORT 

 

Neni 1 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për sportin ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 42/14), neni 1 

ndryshohet si vijon:  

"Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

sport ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 

148/13), në nenin 17 fjalët: "1 qershor 2014" zëvendësohen 

me fjalët:  "1 maj 2015".".  

 

Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

___________ 

 

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 

НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

5474. 

Врз основа на член 16 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за данокот на додадена вред-

ност („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.130/14), Законодавно-правната комисија на Собра-

нието на Република Македонија на седницата одржана 

на  26 ноември 2014 година, го утврди Пречистениот 

текст на Законот за данокот на додадена вредност. 

Пречистениот текст на Законот на данокот на дода-

дена вредност ги опфаќа: Законот на данокот на дода-

дена вредност (“Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 44/1999), Законот за изменување и допол-

нување на Законот на данокот на додадена вредност 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 

86/1999), Законот за изменување и дополнување на За-

конот на данокот на додадена вредност (“Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 8/2001), Законот за 

изменување и дополнување на Законот на данокот на 

додадена вредност (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 21/2003), Законот за изменување и до-

полнување на Законот на данокот на додадена вред-

ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 

19/2004), Законот за изменување и дополнување на За-

конот на данокот на додадена вредност (“Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 33/2006), Законот за 

изменување и дополнување на Законот на данокот на 

додадена вредност (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 101/2006), Законот за изменување и 

дополнување на Законот на данокот на додадена вред-

ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 

114/2007), Законот за изменување и дополнување на 

Законот на данокот на додадена вредност (“Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 103/2008), Зако-

нот за дополнување на Законот на данокот на додадена 
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вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 114/2009), Законот за изменување и дополнување 

на Законот на данокот на додадена вредност (“Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 133/2009), Зако-

нот за изменување на Законот на данокот на додадена 

вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 95/10), Законот за изменување и дополнување на 

Законот на данокот на додадена вредност (“Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 102/10), Законот 

за изменување и дополнување на Законот на данокот 

на додадена вредност (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 24/11), Законот за дополнување на За-

конот на данокот на додадена вредност (“Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 135/11), Законот за 

изменување и дополнување на Законот на данокот на 

додадена вредност (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/11), Законот за изменување и до-

полнување на Законот на данокот на додадена вред-

ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 

155/12), Законот за изменување и дополнување на За-

конот на данокот на додадена вредност (“Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 12/14), Законот за 

изменување и дополнување на Законот на данокот на 

додадена вредност (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 112/14), Законот за изменување и до-

полнување на Законот на данокот на додадена вред-

ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 

130/14), во кои е означено времето на нивното влегува-

ње во сила и примена, Исправка на Законот на данокот 

на додадена вредност (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 59/1999), Исправка на Законот за из-

менување и дополнување на Законот на данокот на до-

дадена вредност (“Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 11/2000), Исправка на Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот на данокот на додадена 

вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 45/2006), Одлуката на Уставниот суд на Република 

Македонија У.бр.154/99, 164/99, 235/99 и 37/2000 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 

93/2000) и  Одлуката на Уставниот суд на Република 

Македонија У.бр.189/2003 (“Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 17/2004)  

 

 Претседател 

 на Законодавно-правната 

Бр. 10-3830/2 

27 ноември 2014 гoдина 

комисија на Собранието на  

Република Македонија, 

Скопје Светлана Јакимовска, с.р. 

ЗАКОН 

ЗА ДАНОКОТ  НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

(1) Со овој закон се воведува данокот на додадена 

вредност и се уредува неговото пресметување и пла-

ќање. 

(2) Данокот на додадена вредност, како општ пот-

рошувачки данок, се пресметува и плаќа во сите фази 

на производството и трговијата, како и во целокупниот 

услужен сектор, освен ако поинаку не е пропишано со 

овој закон. 

 

II. ПРЕДМЕТ НА ОДАНОЧУВАЊЕ 

 

Член 2 

Предмет на оданочување со данокот на додадена 

вредност е: 

 1. Прометот на добра и услуги (во натамошниот 

текст: промет) кој се врши со надоместок во земјата од 

страна на даночниот обврзник во рамките на неговата 

стопанска дејност и 

2. Увозот на добра. 

 

1. Промет на добра 

 

Член 3 

(1) Промет на добра во смисла на овој закон прет-

ставува преносот на правото на располагање со движен 

или недвижен материјален имот. 

(2) Како промет на добра во смисла на став 1 на 

овој член се смета и: 

1. Прометот на електрична енергија, гас, греење и 

разладување; 

2. Прометот на добра врз основа на договор за ли-

зинг, според кој правото на сопственост преминува на 

корисникот на лизингот најдоцна со исплатата на по-

следната рата; 

3. Прометот на добра од консигнационен склад; 

4.Испораката на добра на комисионерот од страна 

на сопственикот и испораката на добра од страна на ко-

мисионерот на примателот на добрата; 

5. Преносот на сопственост на добра врз основа на 

закон или налог издаден од или во име на орган на јав-

ната власт; 

6. Прометот на добра произведени или составени од 

материјали или елементи кои ги набавил испорачате-

лот, кај кои не се работи само за додатоци или за други 

споредни предмети. Истото важи и во случај на изград-

ба на недвижности и 

7. Прометот на добра од страна на закупeцот кон за-

куподавачот, во случај на инвестициско вложување во 

објект на закуподавачот извршен од страна на закупе- 
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цот, освен вложување кое се однесува на тековно (ре-
довно) одржување на објектот, кога објектот се корис-
ти за вршење на стопанската дејност на закупецот. 

 (3) Како промет на добра со надомест се смета: 
1.Земањето на добра кои се дел од имотот на прет-

пријатието за лични потреби на даночниот обврзник 
или на вработените лица кај него или за други цели кои 
не се поврзани со неговата стопанска дејност; 

2. Прометот на добра без надомест од страна на тр-
говски друштва и други здруженија на лица спрема 
нивните сопственици на влог, спрема членовите и 
спрема нив блиски лица; 

3. Задржувањето на добра од страна на даночниот 
обврзник или од лицето кое стапува на негово место, 
по престанувањето со вршењето на стопанската деј-
ност и 

4. Прометот на добра без надомест од страна на за-
купeцот кон закуподавачот, во случај на инвестициско 
вложување во објект на закуподавачот извршен од 
страна на закупецот, освен вложување кое се однесува 
на тековно (редовно) одржување на објектот, во случај 
кога објектот се користи за вршење на стопанската деј-
ност на закупецот. 

 
Член 4 

(1) Кога прометот на добра се врши како надомес-
ток за промет на други добра или за промет на услуги, 
секој од овие промети се смета за посебен промет на 
добра или на услуги. 

(2) Во случај на верижен промет кој се однесува на 
исто добро и каде што правото на располагање со доб-
рото се пренесува директно од првиот испорачател на 
последниот примател, секој промет во веригата се сме-
та за одделно извршен промет на добра. 

(3) Во случај на промет на добра, во кој даночниот 
обврзник посредува во име и за сметка на друго лице, 
се смета дека прометот е извршен од страна на другото 
лице. 

(4) При преносот на движен и недвижен имот во 
постапка на присилна наплата согласно Законот за да-
ночна постапка и во постапка за присилно извршување 
согласно со Законот за извршување, доколку доверите-
лот непосредно не се стекнува со доброто, се смета де-
ка прометот е извршен од должникот кон стекнувачот 
на доброто. 

 
Членoт 5 е избришан 

 
2. Промет на услуги 

 
Член 6 

 (1) Промет на услуги во смисла на овој закон прет-
ставува секоја дејност која не е промет на добра во 
смисла на член 3 од овој закон. 

 (2) Промет на услуги во смисла на став 1 од овој 
член претставува и: 

1. Вршењето услуга врз основа на закон или налог 
издаден од или во име на орган на јавната власт; 

2. Преземањето обврска за делумно или целосно 
воздржување од вршење на некоја дејност или да се 
трпи некое дејствие или состојба; 

3. Преносот и отстапувањето на авторски права, па-
тенти, лиценци, заштитни знакови и слични права;  

4. Предавањето на јадења и на пијалаци за консума-
ција на лице место и 

5. Прометот на услуги од страна на закупeцот кон 
закуподавачот, во случај на инвестициско вложување 
во објект на закуподавачот извршен од страна на заку-
пецот, освен вложување кое се однесува на тековно 
(редовно) одржување на објектот, во случај кога објек-
тот се користи за вршење на стопанската дејност на за-
купецот.  

(3) Како промет на услуги со надомест се смета: 

1. Користењето добра кои се дел од имотот на прет-
пријатието за лични потреби на даночниот обврзник, 
или на вработените лица кај него, или за други цели 
кои не се поврзани со неговата стопанска дејност; 

2. Вршењето услуги без надоместок од страна на 
даночниот обврзник за негови лични потреби, за потре-
бите на вработените лица кај него или за други цели 
кои не се поврзани со неговата стопанска дејност;  

3. Вршењето услуга без надоместок од страна на тр-
говски друштва и други здруженија на лица спрема 
нивните сопственици на влог, спрема членовите или 
спрема ним блиски лица и 

4.Промет на услуги без надомест од страна на за-
купeцот кон закуподавачот, во случај на инвестициско 
вложување во објект на закуподавачот извршен од 
страна на закупецот, освен вложување кое се однесува 
на тековно (редовно) одржување на објектот, во случај 
кога објектот се користи за вршење на стопанската деј-
ност на закупецот. 

 
Член 7 

(1) Кога прометот на услуги се врши како надомес-
ток за прометот на добра или за прометот на други ус-
луги, секој од овие промети се смета за посебен промет 
на добра или на услуги. 

(2) Кога даночниот обврзник, кој делува во свое 
име и за сметка на друго лице, се вклучи во вршењето 
услуга, ќе се смета дека даночниот обврзник ја примил 
и ја извршил услугата. 

 
3. Мешовит промет 

 
Член 8 

 (1) Ако прометот на добра како основен промет е 
дополнет со промет на друго добро или услуга како 
спореден промет, целокупниот промет ќе се смета за 
промет на добра. 

 (2) Ако прометот на услуги како основен промет е 
дополнет со промет на друга услуга или на добро, како 
спореден промет, целокупниот промет ќе се смета за 
промет на услуги. 

 
4. Даночен обврзник 

 
Член 9 

(1) Даночен обврзник е лице кое трајно или повре-
мено самостојно врши стопанска дејност, независно од 
целите и резултатите од оваа дејност. 

 (2) Под стопанска дејност во смисла на став 1 од 
овој член се подразбира секоја дејност на производите-
лите, трговците и лицата кои извршуваат услуги, која 
има за цел остварување приходи, вклучувајќи ги деј-
ностите од областа на рударството, земјоделството и 
шумарството, како и отстапувањето на материјални и 
нематеријални добра за нивно користење. 

(3) Како самостојна дејност не се смета дејноста на: 
1. Физичките лица, кои поединечно или здружени 

се вработени во некое претпријатие и по тој основ при-
маат плата и се обврзани да се повинуваат на упатства-
та на работодавачот и 

2. Подружниците, филијалите или другите поеди-
нечни организациони делови на некое претпријатие. 

 
Член 9-а 

(1) Како еден даночен обврзник, регистриран за да-
нокот на додадена вредност, согласно со член 51 од 
овој закон, можат да бидат и повеќе лица регистрирани  
за данокот на додадена вредност, кои така ќе одлучат 
заради нивната сопственичка, организациска или упра-
вувачка поврзаност. 

(2) Кога надлежниот даночен орган, ќе утврди по-
стоење на одредена сопственичка, организациска или 
управувачка поврзаност меѓу одделни  лица, кои се по-
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себни даночни обврзници регистрирани за данокот на 
додадена вредност, со решение ќе им наложи  да се ре-
гистрираат како еден даночен обврзник, доколку кај 
овие лица утврди нарушување на даночните принципи 
или можност за нивно нарушување. 

(3) Правата и обврските за данокот на додадена 
вредност на одделните лица кои се посебни даночни 
обврзници регистрирани за данокот на додадена вред-
ност и кои ќе се регистрираат како еден даночен обврз-
ник, се пренесуваат на новиот даночен обврзник. 

 (4) Министерот за финансии донесува поблиски 
прописи со кои ќе ги утврди критериумите, врз основа 
на кои може да се утврди постоење на сопственичка,  и 
управувачка поврзаност, ќе го уреди начинот на приме-
ната на одредбите од Законот за данокот на додадена 
вредност за субјектите наведени во ставовите (1) и (2) 
на овој член и ќе ги утврди случаите на нарушување на 
даночните принципи и можноста  за нивно нарушу-
вање. 

 
Член 10 

(1) Државните органи, органите на единиците на 
локалната самоуправа и другите јавно-правни тела не 
се даночни обврзници за оној дел од нивните дејности, 
што се ограничува на извршувањето на јавни функции, 
дури и ако во врска со тие дејности наплатуваат да-
ноци, такси, придонеси или други давачки. 

(2) Државните органи, органите на единиците на 
локалната самоуправа и другите јавно-правни тела се 
даночни обврзници  во случаите, доколку во рамките 
на одредена стопанска дејност вршат промет, кој спо-
ред овој закон е оданочив кај другите даночни обврз-
ници. 

 
5. Во земјата 

 
Член 11 

Поимот "во земјата" во смисла на овој закон ја 
претставува територијата на Република Македонија, со 
исклучок на слободните зони, царинските зони и ца-
ринските складови. 

 
6. Промет во слободни зони, царински зони  

и царински складови 
 

Член 12 
Прометот наменет за крајна потрошувачка во сло-

бодни зони, царински зони или царински складови ќе 
се смета за промет остварен во земјата. 

 
7. Место на прометот на добра 

 
Член 13 

За место на прометот на добра се смета: 
1. Местото каде што доброто се наоѓа во времето на 

прометот, кога доброто не се превезува или испраќа; 
2. Местото каде што доброто се наоѓа кога започну-

ва превозот или испраќањето, во случај кога доброто се 
превезува или испраќа од страна на испорачателот, 
примателот или од страна на трето лице; 

3. Местото каде што доброто се монтира или инста-
лира во случаите кога доброто се монтира или инстали-
ра од страна на испорачателот или од друго лице во не-
гово име и 

4. Местото каде што доброто е примено, во случај 
на испорака на електрична енергија, гас, греење и 
разладување. 

 
8. Место на прометот на услуги 

 
Член 14 

(1) За место на прометот на услуги се смета местото 
каде што вршителот на услугата има вистинско седиш-
те или подружница од каде услугата вистински се из-

вршува. Ако такво место не постои, за место на проме-
тот на услуги се смета местото каде што лицето кое ја 
врши услугата има свое постојано живеалиште или 
престојувалиште. 

(2) По исклучок од став 1 на овој член за место на 
прометот на услуги се смета: 

1. Делницата или дел од истата, по која се извршува 
превозот; 

2. Местото каде што се наоѓа недвижниот имот, ко-
га се работи за услуга во врска со тој имот, вклучувајќи 
го посредувањето во прометот со недвижности, про-
ценката на имот, подготовката, изведувањето и надзо-
рот на градежни работи; 

3. Местото каде што услугата вистински се извршу-
ва кога се работи за следните услуги: 

а) културни, уметнички, научни, образовни, спорт-
ски, забавни, или слични услуги, вклучувајќи ги услу-
гите на организаторите на тие услуги; 

б) проценка на движни материјални добра, вклучу-
вајќи го давањето стручно мислење за движните мате-
ријални добра; 

в) работи што се вршат на движни материјални доб-
ра и 

г) помошни превозни услуги како натовар, истовар, 
претовар, складирање, или други услуги кои на вооби-
чаен начин се поврзани со превозот и 

4. Местото на прометот во кое е извршено посреду-
вање, во случај на посреднички услуги. 

(3) По исклучок од став 1 на овој член, за место на 
прометот на услугата се смета местото во кое корисникот 
на услугата има вистинско седиште или подружница за 
кои услугата била вистински извршена или, доколку так-
во место не постои, неговото постојано живеалиште или 
престојувалиште, кога се работи за следниве услуги: 

1. Услуги на полето на рекламата и работа со јав-
носта; 

2. Банкарски и финансиски услуги и услуги на осигу-
рување и реосигурување, освен изнајмувањето сефови; 

3. Преземање обврска за делумно или целосно воз-
држување од вршење на некое дејствие, или да се трпи 
некое дејствие или состојба; 

4. Правен, економски и технички консалтинг, осо-
бено дејностите на нотари, адвокати, ревизори, даноч-
ни советници, сметководители и инженери, како и дру-
ги слични дејности; 

5. Услуги на електронска обработка на податоци и 
давање информации, вклучувајќи know-how и експер-
тиза; 

6. Обезбедување персонал; 
7. Изнајмување движен материјален имот, освен на 

сите видови превозни средства; 
8.  Телекомуникациски услуги; 
9. Пренос и отстапување авторски права, патенти, 

лиценци, заштитни знакови и други слични права и 
10. Услуги на посредување во врска со услугите од 

овој став. 
Одредбите од став 2 од овој член првенствено се 

применуваат пред одредбите од овој став. 
(4) Заради избегнување на двојно оданочување, не-

оданочување или нарушување на условите на конку-
ренцијата, министерот за финансии е овластен, по ис-
клучок од ставовите 1 и 3 на овој член, да го утврдува 
местото на вршењето на одделните услуги според тоа 
каде била искористена услугата. 

 
9. Увоз на добра 

 
Член 15 

За увоз на добра во смисла на овој закон се смета: 
1. Внесувањето на добра преку царинската линија 

на Република Македонија и 
2. Внесувањето добра од слободните зони, царин-

ските зони и царинските складови во земјата. 
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III. ДАНОЧНА ОСНОВА 
 

1. Даночна основа за промет во земјата 
 

Член 16 
(1) Даночна основа на данокот на додадена вред-

ност е вкупниот износ на надоместокот што е добиен, 
или што треба да се добие за прометот, во кој не е 
вклучен данокот на додадена вредност. 

(2) Под надоместок во смисла на став 1 од овој член 
се подразбираат пари, добра, услуги и други бенефи-
ции според пазарната цена која ја плаќа или треба да ја 
плати примателот на доброто или корисникот на услу-
гата или некое друго лице. 

 
Член 17 

Даночната основа ги опфаќа: 
1. Даноците, вклучувајќи ги акцизите, таксите, при-

донесите и други давачки пропишани со посебни за-
кони, освен данокот на додадена вредност; 

2. Зависните трошоци за пакување, натовар, исто-
вар, превоз и осигурување, како и провизиите и други-
те трошоци кои даночниот обврзник му ги пресметал 
на примателот на доброто или на корисникот на услу-
гата и 

3. Субвенциите кои се директно поврзани со цената 
на прометот на доброто или услугата. 

 
Член 18 

Даночната основа не ги опфаќа: 
1. Намалувањето на цената во форма на дисконт за 

авансни плаќања; 
2. Ценовниот дисконт, рабатот и другите видови на 

намалување на цената одобрени на примателот на доб-
рото или на корисникот на услугата во време на из-
вршувањето на прометот, ако тие се посебно искажани 
во фактурата и евидентирани во книговодството и 

3. Износот што го добива даночниот обврзник од 
примателот на доброто или од корисникот на услугата 
како плаќање за трошоците што ги направил во нивно 
име и за нивна сметка, ако тој износ е евидентиран во 
книговодството. 

 
Член 19 

(1) Посебни видови даночна основа се: 
1. Во случаите од член 3 став 3 на овој закон, набав-

ната цена или, доколку истата не постои, цената на чи-
нење во моментот на прометот; 

2. Во случаите од член 6 став 3 на овој закон изда-
тоците за извршената услуга; 

3. Кога надоместокот за прометот на доброто или за 
услугата се состои во целина или делумно во промет на 
друго добро или друга услуга, пазарната цена на добие-
ното добро или примената услуга; 

4. За прометот остварен по пат на лицитација, по-
стигнатата крајна цена; 

5. Во случај на промет на употребувани добра, 
вклучувајќи и употребувани моторни возила, уметнич-
ки и колекционерски предмети и антиквитети, разлика-
та меѓу продажната и набавната цена, ако за испорака-
та спрема даночниот обврзник не се должи данок и 

6. Надоместокот (провизијата) за услугата за отста-
пување на привремен агенциски работник на работода-
вач корисник, согласно со закон. 

(2) Кај прометот, кој се извршува од страна на: 
1. Трговски друштва и други здруженија на лица 

спрема нивните сопственици на влог, спрема членови и 
спрема ним блиски лица; 

2. Физички лица спрема ним блиски лица и 

3. Даночни обврзници спрема своите вработени и 
спрема ним блиски лица, како даночна основа се ут-
врдуваат износите наведени во став 1 точки 1 и 2 од 
овој член, доколку истите се повисоки од надоместокот 
според членовите 16 ,17 и 18 на овој закон. 

(3) Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член, да-
нокот на додадена вредност не претставува составен 
дел од даночната основа. 

(4) Во случаите на член 3 став (2) точка 7, член 3 
став (3) точка 4, член 6 став (2) точка 5 и член 6 став 
(3) точка 4 од овој закон, за даночна основа се смета 
пазарната вредност без данокот на додадена вредност 
на инвестициско вложување во објект на закуподава-
чот извршено од страна на закупецот, која е определе-
на од овластен проценувач во моментот на настанува-
ње на даночниот долг согласно член 31, став (7) на овој 
закон. 

(5) При преносот на движен и недвижен имот во 
постапка за присилна наплата и во постапка за присил-
но извршување, даночна основа претставува пости-
гнатата крајна цена намалена за данокот на додадена 
вредност, пресметан со примена на пресметковната 
стапка утврдена врз основа на пропишаната даночна 
стапка. 

 
Член 20 

Кога надоместокот кој го должи примателот на доб-
рото или корисникот на услугата е пресметан во стран-
ска валута, се врши конверзија во денари по продажни-
от курс утврден од Народната банка на Република Ма-
кедонија на денот на настанувањето на даночниот долг 
согласно со член 31 на овој закон. 

 
2. Даночна основа за увозот на добра 

 
Член 21 

(1) Даночна основа за увозот на добра е вредноста 
на увезеното добро утврдена според царинските про-
писи. Ако увезеното добро не подлежи на прописите за 
царинење или на плаќање царина, даночната основа ќе 
се утврди според надоместокот што е платен или што 
би требало да се плати или ако е тоа непознато, однос-
но ако надоместокот е нереално искажан, според вред-
носта што ќе ја одреди надлежниот царински орган. 

(2) Во даночната основа од став 1 на овој член се 
вклучуваат: 

1. Царината, даноците, вклучувајќи ги акцизите, так-
сите, другите увозни давачки, освен данокот на додадена 
вредност; 

2. Зависните трошоци, вклучувајќи ги трошоците за 
провизии, пакување, превоз и осигурување кои наста-
нуваат до првото место на крајната дестинација на доб-
рото во земјата, како што е искажано во документите 
за превоз, или ако такви податоци нема, до местото на 
првиот истовар на доброто. 

(3) Кога доброто било привремено извезено во 
странство за да биде поправено, ремонтирано или об-
лагородено на друг начин, а потоа е пак увезено во 
земјата од страна на извозникот, или од друго лице за 
него, даночна основа претставува надоместокот кој е 
платен за извршените работи, или ако не е платен надо-
месток, или ако е тој непознат, тогаш вредноста што ќе 
се утврди според царинските прописи, вклучувајќи ги 
износите од став 2 точки 1 и 2 на овој член. Ова важи и 
во случај ако наместо облагороденото добро се увезе 
друго добро, кое по количина и квалитет одговара на 
извезеното добро. 
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3. Промена на даночната основа 
 

Член 22 
(1) Ако даночната основа се промени поради враќа-

ње на доброто, поништување на договорот, или поради 
менување на цените откако бил извршен прометот, да-
ночниот обврзник, кој го извршил прометот, мора да го 
исправи данокот кој го должи за својот промет, а да-
ночниот обврзник кон кого е извршен прометот мора 
да ја исправи одбивката на претходниот данок во сог-
ласност со промената, во текот на даночниот период на 
извршената промена. 

(2) Даночниот обврзник кон кого е извршен проме-
тот од членот 32-а од овој закон, исто така, мора да ги 
исправи данокот кој го должи и одбивката на претход-
ниот данок, во текот на даночниот период на изврше-
ната промена, ако даночната основа се промени во слу-
чаите наведени во ставот (1) на овој член. 

(3) Ако данокот на додадена вредност кој бил 
пресметан и платен при увозот, а за кој била одобрена 
одбивката на претходниот данок, е дополнително нама-
лен или исплатен, увозникот е должен за соодветен из-
нос да ја исправи одбивката на претходниот данок во 
даночниот период во кој се појавила промената. 

 
IV. ДАНОЧНИ ОСЛОБОДУВАЊА 

 
1.Даночни ослободувања во земјата без право  

на одбивка на претходниот данок 
 

Член 23 
Се ослободуваат од данок на додадена вредност: 
1. Прометот на станбени згради и станови, во оној 

дел, во кој истите се користат за станбени цели, со ис-
клучок на првиот промет, кој ќе се изврши во период 
до пет  години по изградбата; 

2. Изнајмување на станбени објекти и станови, до-
колку истите се користат за станбени цели; 

3. Прометот на поштенски и таксени марки по нив-
ната номинална вредност, на коверти, поштенски кар-
тички и други поштенски вредносници на кои се втис-
нати поштенски марки, како и на контролни маркици 
(бандероли); 

4. Поштенски услуги од страна на Македонската 
пошта; 

5. Банкарски и финансиски промет и тоа: 
а) прометот, вклучувајќи го посредувањето, во врска 

со девизи, банкноти и монети кои служат како законско 
платежно средство, со исклучок на банкноти и монети 
кои не се користат како законско платежно средство, или 
кои имаат нумизматичка вредност, 

б) прометот, вклучувајќи го посредувањето, во врска 
со акции, удели во претпријатија или здруженија, обврз-
ници и други хартии од вредност, освен чувањето и упра-
вувањето со хартии од вредност, 

в) управувањето со фондови за социјално осигуру-
вање и со специјални инвестициони фондови, 

г) одобрувањето и посредувањето на кредити, како 
и управувањето со нив од страна на кредитодавачот, 

д) прометот, вклучувајќи го посредувањето во врска 
со работењето со тековни сметки, депозити, штедни вло-
гови, плаќања, вирмани, меници, чекови, жиро сметки, 
кредитни карти, дознаки, со исклучок на наплатата на ту-
ѓи побарувања и 

ѓ) преземањето кредитни гаранции или други обез-
бедувања, посредувањето со нив, како и управувањето 
со кредитни гаранции од страна на кредитодавачот; 

6. Услуги на осигурување и реосигурување, вклучу-
вајќи ги со нив поврзаните услуги на осигурителни 
брокери и агенти; 

7. Игри на среќа и забавни игри, чие изведување е 
регулирано со Законот за игрите на среќа и за забавни-
те игри; 

8. прометот од установите што вршат дејност од об-
ласта на културата со непрофитна цел за културните 
услуги и добра непосредно поврзани со тие услуги во 
согласност со прописите од областа на културата и 
прометот од ботанички градини, животински паркови, 
паркови, архиви и документациони центри; 

8-a) влезници за јавни настани кои се од национа-
лен интерес од областа на културата, а кои јавни наста-
ни како такви се утврдени и се финансираат преку го-
дишната програма за остварување на националниот ин-
терес во културата за годината во која се одржува јав-
ниот настан донесена од Министерство за култура. За 
примена на ослободувањето даночниот обврзник е пот-
ребно, пред да започне со прометот на влезниците, да 
обезбеди документ од Министерство за култура со кој 
се потврдува дека јавниот настан за кој се бара даночно 
ослободување е утврден во годишната програма за ос-
тварување на националниот интерес во културата; 

9. Услуги на радио-дифузни и телевизиски станици, 
освен комерцијалните дејности; 

10. Здравствени услуги од страна на болници, кли-
ники, здравствени домови, медицински и хемиски ла-
боратории за дијагностика, центри за рехабилитација и 
слични установи; 

11. Услуги и промет на добра од страна на  устано-
ви за социјална грижа и заштита, вклучувајќи ги услу-
гите на домови за хоспитализирање, нега и лекување 
на стари лица; 

12. Услуги во рамките на згрижување и надзор на 
деца и младинци, како и со нив тесно поврзан промет 
на добра; 

13. Услуги во рамки на сместување на деца и мла-
динци со цел за нивно воспитување, образование или 
дообразување, како и со нив тесно поврзан промет на 
добра; 

14. Услуги во рамки на професионалната дејност на 
доктори, стоматолози и забни техничари, или на други 
медицински професии кои даваат медицинска здрав-
ствена заштита,како и испорака на забни протези од 
страна на стоматолози и забни техничари,  освен: 

а) услуги од козметички салони и салони за масажа, 
б) услуги од лица кои применуваат нетрадиционал-

ни методи на лекување и 
в) ветеринарни услуги; 
15. Превозни услуги на болни и повредени лица со 

возила специјално наменети за такви цели; 
16. Прометот на човечка крв, мајчино млеко, човеч-

ки органи, клетки и ткива; 
17. Образовни услуги, и тоа: 
а) образование и воспитување на деца и младинци и 
б) услуги на оквалификување, доквалификување и 

преквалификување, како и услуги на училишта и цен-
три за изучување на странски јазици; 

18. Услуги на погребални институции и крематори-
уми, како и прометот на добра поврзан со ваквите ус-
луги; 

19. Меѓународен превоз на патници ; 
19-а. Употреба на јавен пат, негов дел или објект од 

патот (патарина) и 
20. Промет на добра, како и користење на истите во 

смисла на член 6 став 3 точка 1 од овој закон, за кои 
било исклучено правото на одбивка на претходните да-
ноци при нивната набавка,нивното производство или 
нивниот увоз според член 35. Ова не важи за прометот, 
кој е исклучен од даночното ослободување според точ-
ка 1 на овој член. 

 
2. Даночни ослободувања во земјата со право 

на одбивка на претходниот данок 
 

Член 24 
Се ослободуваат од данокот на додадена вредност: 
1. Испораки на добра кои се превезуваат или испра-

ќаат во странство од страна на даночниот обврзник, 
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примателот на доброто или од страна на трето лице по 
нивен налог, ако примателот на доброто е со седиште 
во странство. Испорачаното добро може да биде обра-
ботено или преработено пред извозот од страна на тре-
ти лица по налог на примателот на истото; 

2. Прометот на добра кои се превезуваат или испра-
ќаат од земјата во слободни зони, царински зони или 
царински складови; 

3. Услуги поврзани со увозот, извозот и транзитот и 
тоа: 

а) меѓународниот превоз на добра за извоз и други-
те услуги кои се извршуваат во непосредна врска со из-
возот на добрата; 

б) меѓународен превоз на добра за увоз, како и дру-
ги услуги кои се однесуваат на увозот, доколку вред-
носта на тие услуги е вклучена во даночната основа во 
согласност со член 21, став 2 точка 2 од овој закон и 

в) услуги кои директно се поврзани со увозот од 
членот 27 став (1) точка 2 и  членовите  27- а  и 27- в; 

4. Работи  на движни материјални добра кои биле 
набавени или увезени во земјата за цели на  овие рабо-
ти и кои потоа биле извезени од страна на вршителот 
на услугата,странскиот нарачател или во нивно име од 
страна на трето лице; 

5. Вршењето услуги од страна на посредници кои 
делуваат во име и за сметка на друго лице, кога таквите 
дејности се однесуваат на прометот наведен во овој 
член; 

6. Прометот на злато и други благородни метали 
према централни банки; 

7. Прометот, модификацијата, поправката, одржу-
вањето, чартерингот и изнајмувањето на летала кои се 
користат главно во меѓународниот комерцијален воз-
душен сообраќај, како и испораката, изнајмувањето, 
поправката и одржувањето на добрата кои служат  за 
опремување на леталото; 

8. Прометот на добра и услуги кои се во врска со 
намирување на непосредните потреби на летала според 
точка 7 на овој член и 

9. Меѓународниот воздушен превоз на патници во 
воздушниот сообраќај. Ова даночно ослободување ва-
жи за воздухопловни претпријатија со седиште во 
странство само во случај на реципроцитет. 

 
Член 24-а 

(1) Ослободен од данок на додадена вредност e про-
мет на добра и услуги, наменети за реализација на про-
ект кој е финансиран со парични средства добиени врз 
основа на договор за донација, склучен меѓу Република 
Македонија и странски донатори, ако во тој договор е 
предвидено дека со добиените парични средства нема 
да се плаќаат даноци. 

(2) Кај проектите кои се финансирани во рамките 
на инструментот за претпристапна помош (ИПА) кој се 
спроведува во услови на децентрализирано управу-
вање, даночното ослободување од ставот (1) на овој 
член се однесува и за делот на средствата од национал-
но кофинансирање обезбедено од Буџетот на Републи-
ка Македонија и тоа од сопствени средства или од дру-
ги извори на финансирање. 

(3) Даночното ослободување од ставот (1) на овој 
член се применува и доколку даночен должник е при-
мателот на доброто или корисникот на услугата соглас-
но со членот 32 точка 4 од овој закон. 

(4) Начинот на спроведување на даночното ослобо-
дување од ставот (1) на овој член го пропишува минис-
терот за финансии. 

 
Член 25 

(1) Купувач-физичко лице, кое на територијата на 
Република Македонија нема постојано живеалиште 
или привремен престој, има право на враќање на дано-
кот на додадена вредност за добрата кои се купени во 

Република Македонија чија вредност надминува износ 
од 5.000 денари, вклучувајки го и данокот на додадена 
вредност, кои ги изнесува од Република Македонија 
пред истекот од третиот месец кој следи по месецот на 
купување. 

(2) Правото на враќање на данокот на додадена 
вредност од ставот (1) на  овој член не се однесува на 
минерални масла, алкохол и алкохолни пијалаци, како 
и на производи од тутун. 

(3) Начинот на враќањето на данокот на додадена 
вредност и содржината на барањето за враќање на да-
нокот на додадена вредност ги пропишува министерот 
за финансии. 

 
Член 26 

(1) Извозот се смета за извршен, ако: 
1. Доброто ја премине царинската линија на Репуб-

лика Македонија и 
2. Доброто стигне во слободни зони, царински зони 

и царински складови, под услов истото да не е намене-
то за крајна потрошувачка. 

 (2) Странски примател во смисла на член 24 точка 1 
на овој закон претставува лице кое има свое фактичко се-
диште, подружница, постојано живеалиште или престоју-
валиште во странство. Подружницата на странскиот при-
мател која се наоѓа во земјата не се смета за странски при-
мател. 

(3) Странски нарачател во смисла на член 24 точка 
4 на овој закон претставува лице кое ги исполнува ус-
ловите од став 2.  

(4) Даночниот обврзник е должен да ја докаже ис-
полнетоста на условите за даночно ослободување наве-
дени во член 24  на овој закон, како и во став 1 од овој 
член. Министерот за финансии го уредува подетално 
начинот на докажување на даночното ослободување. 

 
3. Даночни ослободувања при увозот 

 
Член 27 

(1) Се ослободува од данок на додадена вредност 
увозот на следните добра: 

1) добра чиј промет е ослободен од данок на дода-
дена вредност во земјата според членовите 23 и 24 точ-
ки 6, 7 и  8 од овој закон; 

2) добра кои во рамките на транзитна царинска по-
стапка се движат од едно до друго место во царинското 
подрачје на Република Македонија; 

3) добра кои повторно се увезуваат во непроменета 
состојба како при нивниот привремен извоз и 

4) добра кои се увезуваат: 
а) од страна на шефови на странски држави и прет-

ставници на шефови на странски држави во посебни 
мисии, како и членовите на нивната придружба, за нив-
ни  службени потреби и за лична употреба, 

б) од страна на меѓународни и меѓудржавни орга-
низации со седиште во  Република Македонија, однос-
но нивни претставништва во Република Македонија, во 
време на вршење на својата дејност во Република Ма-
кедонија, за нивни службени потреби, 

в) од страна на дипломатски и конзуларни прет-
ставништва на странски држави во Република Македо-
нија, за нивни службени потреби, 

г) од страна на шефови на странски дипломатски 
претставништва во Република Македонија и членовите 
на нивните потесни семејства, за нивна лична упот-
реба, 

д) од страна на дипломатскиот персонал на стран-
ските дипломатски претставништва во Република Ма-
кедонија и членовите на нивните потесни семејства, за 
нивна лична употреба, 

ѓ) од страна на конзуларниот персонал на странски-
те конзуларни претставништва во Република Македо-
нија и членовите на нивните потесни семејства, за нив-
на лична употреба и 
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е) од страна на персоналот на странските дипломат-
ски и конзуларни претставништва во Република Маке-
донија, за предмети за домаќинство увезени во рок од 
12 месеца од денот на нивното доаѓање во Република 
Македонија. 

(2) Ослободувањето од ставот (1) точка 4 на овој 
член не може да го користат државјани на Република 
Македонија, ниту странски државјани со одобрен по-
стојан престој во Република Македонија. 

(3) За ослободување од данок на додадена вредност 
за добрата од ставот (1) точка 4 на овој член се приме-
нуваат царинските прописи со кои се одредуваат кри-
териумите и начинот на спроведување на ослободува-
ње од увозни давачки како и видот, количината и наме-
ната на добрата од ставот (1) точка 4 на овој член кои 
можат да се ослободат од увозните давачки; 

(4) Добрата од ставот (1) точка 4  на овој член не 
смеат во рок од три години од денот на увозот да се 
отуѓуваат, без да се плати данокот на додадена вред-
ност. 

 
Член 27-а 

(1) Се ослободува од плаќање данок на додадена 
вредност увозот на добра кои се наменети да: 

а) се стават на увид на царинскиот орган, и кога е 
применливо, да се стават во третман на привремено чу-
вани добра, 

б) се внесат во слободна зона или слободен склад и 
в) се стават во постапка на царинско складирање 

или царинска постапка на увоз за облагородување спо-
ред системот на одложено плаќање, согласно со царин-
ските прописи. 

(2) Ослободување од плаќање на данок на додадена 
вредност согласно ставот (1) од  овој член може да се 
оствари ако добрата не се пуштени во слободен про-
мет, односно не се наменети за крајна потрошувачка. 

(3) Од плаќање на данок на додадена вредност се 
ослободени и добра наменети за продажба во слободни 
царински продавници на аеродромите, отворени за ме-
ѓународен воздушен сообраќај под услови патниците 
истите да ги изнесат како багаж во дозволени количини 
во други држави со авион.       

                                               
Член 27-б 

(1) При увоз на добра од плаќање данок на додаде-
на вредност се ослободуваат: 

1) патници кои доаѓаат од странство, за предмети 
наменети за нивни лични потреби за време на патува-
њето во странство (личен багаж), а кои не подлежат на 
какви било важечки ограничувања или забрани, без ог-
лед на тоа дали ги носат со себе или истите ги дале на 
превоз на превозник; 

2) домашни патници, за други предмети со мала 
вредност покрај предметите од личниот багаж, кои ги 
внесуваат од странство, а кои не се од комерцијална 
природа. Ослободувањето од оваа точка не се примену-
ва за домашни патници кои влегуваат повеќе од еднаш 
во тековното деноноќие во царинското подрачје. Како 
домашни патници не се сметаат екипажот и лицата кои 
управуваат со јавните транспортни средства. Ослобо-
дувањата не се однесуваат на тутун и производи од 
тутун, алкохол и алкохолни пијалаци, како и на парфе-
ми и тоалетни води; 

3) државјани на Република Македонија и странски 
државјани, за предмети од некомерцијална природа со 
мала вредност испратени од странство од физички 
лица. Ослободувањата не се однесуваат на тутун и про-
изводи од тутун, алкохол и алкохолни пијалаци како и 
на парфеми и тоалетни води; 

4) државјани на Република Македонија и странски 
државјани, за лекови за лична употреба што ги носат со 
себе или ги добиваат во пратки од странство; 

5) возачи на моторни возила и мотоцикли, за гориво 
и мазиво кое се наоѓа во резервоари кои се фабрички 
вградени во моторните возила и мотоцикли;  

6) државјани на Република Македонија и странски 
државјани кои имаат одобрен постојан престој во Ре-
публика Македонија, за лични предмети кои ги насле-
диле во странство. Ослободувањата не се однесуваат 
на алкохол и алкохолни пијалаци, тутун и преработки 
од тутун, комерцијални моторни возила, предмети за 
употреба при вршење на трговија или професионална 
дејност кои ги употребувал починатиот при вршење на 
трговската или професионалната дејност, залихи на су-
ровини и готови или полуготови производи и живи жи-
вотни и земјоделски производи кои ги надминуваат ко-
личините кои се соодветни за вообичаените семејни 
потреби;  

7) државјани на Република Македонија кои живеат 
во пограничниот појас, за растителни и животински 
производи (предмети) добиени на сопствените имоти 
во пограничниот појас на соседна држава, како и за 
подмладок и други производи стекнати од стоката што 
ја имаат на тие имоти заради полски работи, паша или 
презимување; 

8) државјани на Република Македонија и странски 
државјани, за одликувања, медали, пехари, споменици 
и слични предмети од симболичен карактер добиени во 
странство на натпревари, изложби и приредби од меѓу-
народно значење. Ослободувањата не се однесуваат на 
алкохолни пијалаци, како и на тутун и производи од 
тутун;  

9) научници, книжевници и уметници, за сопстве-
ните дела што ги внесуваат од странство; 

10) државни органи или регистрирани хуманитарни 
или добротворни организации, за добра кои бесплатно 
ги увезуваат, а кои се наменети за бесплатна поделба 
на жртвите од природни или други непогоди или за 
добра кои остануваат во сопственост на тие организа-
ции, а кои се наменети за бесплатно ставање на распо-
лагање на жртвите на тие непогоди. Ослободувањето 
не се однесува на материјал и опрема наменета за об-
нова на подрачјата кои ги зафатила природна или друга 
катастрофа. Ослободувањето се однесува само на орга-
низации кои водат соодветно книговодство и им овоз-
можуваат на надлежните органи надзор над нивното 
работење и кои по потреба нудат гаранција како 
инструмент за обезбедување на плаќањето;     

11) регистрирани хуманитарни или добротворни 
организации, за добра кои бесплатно ги увезуваат од 
странство за извршување на нивните хуманитарни ак-
тивности. Ослободувањата не се однесуваат на алко-
холни пијалаци, тутун и производи од тутун, како и на 
моторни возила (освен амбулантни возила за превоз на 
болни и повредени лица). Ослободувањето се однесува 
само на организација која води соодветно книговод-
ство и на надлежните органи им овозможува надзор 
над нивното работење и кои по потреба нудат гаранци-
ја како инструмент за обезбедување на плаќањето; 

12) јавни музеи и јавни уметнички галерии, за пода-
рени збирки и уметнички предмети; 

13) јавни библиотеки, за подарен библиотекарски 
материјал; 

14) јавни архиви, за подарена репродуцирана архив-
ска граѓа;  

15) терапевтски супстанци од човеково потекло, ре-
агенси за определување на крвни групи и на типови 
ткива; 

16) лабораториски животни и биолошки или хемис-
ки супстанции наменети за истражување; 

17) мостри на добра со мала вредност кои според 
видот и количината не можат да се користат за друга 
намена;  
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18) добра наменети за употреба на саеми, трговски 
изложби или слични манифестации. Ослободувањето 
не се однесува на алкохол и алкохолни пијалаци, тутун 
и преработки од тутун и  горива, било да се работи за 
течни, тврди или за гас;  

19) добра кои се увезуваат заради испитување, ис-
тражување, анализирање или тестирање. Ослободува-
њето не се однесува на стока употребена за испиту-
вање, анализирање или тестирање за подобрување на 
продажбата;  

20) трговски марки, модели или дизајни и нивните 
придружни документи, како и поднесоци за признава-
ње на патенти за пронајдоци или слично, што им се 
доставуваат на организациите за заштита на авторските 
права или правата од индустриска сопственост; 

21) туристички пропаганден материјал наменет за 
бесплатно делење и чијашто главна задача е да ја прет-
стави странската туристичка понуда; 

22) фармацевтски производи за здравствена или ве-
теринарна намена што се употребуваат при меѓународ-
ни спортски манифестации организирани во Република 
Македонија; 

23) материјали потребни за прицврстување и за 
заштита на стоката во текот на нејзиниот транспорт;     

24) подлога и храна за добиток и за животни во те-
кот на нивниот транспорт;   

25) материјали за изградба, одржување или украсу-
вање на спомен обележја на жртвите од војните или 
гробишта за жртвите од војните;   

26) ковчези со тела, погребни урни со пепел и прид-
ружни погребни предмети; 

26-а) пратки со мала вредност испорачани од стран-
ство за примачи во земјата чија вкупна вредност по 
пратка не го надминува износот од 22 евра во денарска 
противвредност. Ослободувањата не се однесуваат на 
тутун и производи од тутун, алкохол и алкохолни пија-
лаци, како и на парфеми и тоалетни води; 

27) документи кои се испратени бесплатно до држав-
ните органи; 

28) изданија на странски влади и официјални меѓу-
народни органи наменети за бесплатно делење; 

29) предмети кои се поднесуваат како докази или за 
слични цели пред судовите или други државни органи; 

30) примероци на потписи и печатени циркулари 
кои се однесуваат на потписи кои се праќаат како дел 
од вообичаена размена на информации меѓу јавни 
служби или  меѓу банки; 

31) службени печатени материјали испратени до 
Народната банка на Република Македонија;  

32) извештаи, изјави, белешки, проспекти, обрасци 
за пријавување и други документи кои се изготвени од 
фирми регистрирани во странство и испратени до соп-
ствениците или носителите на хартии од вредност  из-
дадени од тие фирми;  

33) досиеја, архиви, печатени обрасци и други до-
кументи кои се користат на меѓународни состаноци, 
конференции или конгреси, како и извештаи за тие со-
бири; 

34) планови, технички цртежи, нацрти, описи и 
други слични документи увезени за добивање или ис-
полнување на нарачки во странство или за учество на 
конкурси или натпревари кои се одржуваат на царин-
ското подрачје;     

35) документи кои се користат при спроведување 
на испити на царинското подрачје кои ги спроведуваат 
институции со седиште во странство;  

36) печатени обрасци кои се користат како службе-
ни документи во меѓународниот промет на возила или 
стока, во рамките на меѓународни конвенции; 

37) печатени обрасци, етикети, билети и слични до-
кументи кои се испратени од странски превозници или 
хотели до туристички агенции со седиште во царинско-
то подрачје; 

38) печатени обрасци и билети, коносмани, товарни 
листови и други комерцијални или канцелариски доку-
менти кои веќе се искористени; 

39) службени печатени обрасци од странски земји 
или од меѓународни органи и печатени материјали кои 
се во согласност со меѓународни стандарди испратени 
за распределба од странски здруженија до соодветни 
здруженија со седиште во царинското подрачје;   

40) фотографии, слајдови и стандардни подлоги за 
фотографии, без оглед дали се титлувани, испратени до 
новински агенции или до издавачи на весници или спи-
санија;  

41) добра кои како подарок се добиени од странски 
донатори, како и увезени добра купени со паричните 
средства добиени како подарок на државните органи, 
општините и градот Скопје и на јавни правни субјекти 
и 

42) добра наменети за реализација на проект кој се 
финансира со парични средства добиени врз основа на 
договор за донација, склучен меѓу Република Македо-
нија и странски донатори, ако во тој договор е предви-
дено дека со добиените парични средства нема да се 
плаќаат даноци.  

(2) За ослободување од данок на додадена вредност 
за добрата од ставот (1) на овој член се применуваат 
царинските прописи со кои се одредуваат условите и 
начинот на спроведување на ослободување од увозни 
давачки, како и видот, количината и намената на доб-
рата од ставот (1) на овој член кои можат да се ослобо-
дат од увозните давачки. 

(3) Добрата од ставот (1) на овој член не смеат во 
рок од три години од денот на увозот да се отуѓуваат, 
без да се плати данокот на додадена вредност. 

(4) Кај проектите кои се финансирани во рамките 
на инструментот за претпристапна помош (ИПА) кој се 
спроведува во услови на децентрализирано управу-
вање, даночното ослободување од ставот (1) точка 42 
на овој член се однесува и за делот на средствата од на-
ционално кофинансирање обезбедено од Буџетот на 
Република Македонија и тоа од сопствени средства или 
од други извори на финансирање. 

(5) За остварување на ослободувањето од ставот (1) 
точка 42 на овој член увозникот на добрата поднесува 
барање до Министерството за финансии. 

(6) Начинот на спроведување на даночното ослобо-
дување од ставот (1) точка 42 на овој член, како и фор-
мата и содржината на барањето од ставот (5) на овој 
член ги пропишува министерот за финансии.  

 
Член 27 - в 

(1) Се ослободени од плаќање на данок на додадена 
вредност добрата кои привремено се увезуваат со це-
лосно ослободување од плаќање царина, и тоа: 

1) транспортни средства; 
2) лични предмети и стока за спортски цели увезе-

ни од патници; 
3) материјали за помош при непогоди; 
4) медицинска, хируршка и лабораториска опрема; 
5) животни; 
6) стока за употреба во погранични зони; 
7) медиуми - носачи на звук, слика или податоци; 
8) рекламен материјал;  
9) професионална опрема; 
10) педагошки материјал и научна опрема; 
11) амбалажа; 
12) калапи, матрици, нацрти, скици, модели, инстру-

менти за мерење, проверка и  тестирање и други слични 
предмети; 

13) специјален алат и инструменти; 
14) стока за вршење на тестирање или која е пред-

мет на тестирање; 
15) мостри на стока; 
16) заменувачки производи; 
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17) стока за изложби, саеми, средби и слични наста-
ни или за продажба; 

18) резервни делови, прибор и опрема и 
19) друга стока која повремено се увезува или се 

увезува во случаи во кои нема економски ефект.   
(2) За добрата наведени во ставот (1) од овој член 

ослободувањето од плаќање данок на додадена вред-
ност се одобрува согласно со условите и роковите оп-
ределени со царинските прописи со кои за добрата на-
ведени во ставот  (1) од овој член се одобрува привре-
мен увоз со целосно ослободување од плаќање царина. 

 
V. ДАНОЧНИ СТАПКИ 

 
Член 28 

Данокот на додадена вредност се пресметува со 
примена на пропорционални даночни стапки врз да-
ночната основа за оданочивиот промет на стоки и услу-
ги и увоз и тоа: 

1. според општата даночна стапка од 18% и 
2. според повластената даночна стапка од 5%. 
 

1. Општа даночна стапка 
 

Член 29 
Општата даночна стапка од 18% се применува врз 

целокупниот промет и увоз, освен врз прометот и уво-
зот кој се оданочува со повластената даночна стапка. 

 
2. Повластена даночна стапка 

 
Член 30 

(1) Повластената даночна стапка од 5% се примену-
ва врз прометот и увозот на: 

1. Производи за човечка исхрана; 
2. Вода за пиење од јавните системи за снабдување 

и одведување на урбаните отпадни води и вода за на-
воднување на земјоделско земјиште; 

3. Публикации и тоа: книги, брошури и слични пе-
чатени материјали, весници и други периодични пуб-
ликации, детски сликовници, книги за цртање и боење 
за деца и картографски производи од секаков вид, ос-
вен публикации кои служат претежно за рекламни 
цели, како и публикации со порнографска содржина;  

4. Семенски и саден материјал за производство на 
земјоделски растенија; 

5. Ѓубрива; 
6. Средства за заштита на растенијата; 
7. Фолии од пластична маса за употреба во земјо-

делството; 
8. Земјоделска механизација;  
9. Лекови; 
10. Машини за автоматска обработка на податоци и 

нивни единици (компјутери);  
11. Термални сончеви системи и компоненти;  
12. Медицинска опрема, помагала и други уреди 

чијашто намена е за олеснување или третирање на ин-
валидност исклучиво за лична употреба од страна на 
инвалидни лица; 

13. Сурово масло за производство на храна за чо-
вечка исхрана; 

14. Првиот промет на станбени згради и станови во 
оној дел во кој истите се користат за станбени цели и 
кој ќе се изврши во рок до пет години по изградбата;  

15. Добиточна храна, адитиви за добиточна храна и 
жив добиток; 

16.Бебешки производи, и тоа: креветче, количка, 
транспортер, релаксатор, седиште за во возило, када, 
хранилка, цуцла, шише и пелени за бебиња  и 

17. Училишен прибор, и тоа: училишна торба (ра-
нец), тетратка, молив, пенкало, блок, работна тетратка, 
боички, линијар, шестар, пластелин, острило, гума и  
коректор. 

(2) Повластената даночна стапка од 5% се примену-
ва и на прометот на следниве услуги: 

1. Превоз на лица и нивниот придружен багаж; 
2. Софтвер за машини за автоматска обработка на 

податоци и нивни единици (компјутери);  
3. Услуги за одржување на јавна чистота и отпрему-

вање на отпад и 
4. Услуги на сместување (ноќевање) или сместува-

ње со појадок, полупансион или полн пансион, во сите 
видови на комерцијални угостителски објекти. 

(3) Владата на Република Македонија поблиску ги 
определува добрата и услугите од ставовите (1) и (2) на 
овој член кои подлежат на повластена стапка на дано-
кот на додадена вредност.  

 
VI.ВРЕМЕ НА НАСТАНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИОТ 

ДОЛГ 
 

Член 31 
(1) Даночниот долг настанува: 
1. Во моментот кога е извршен прометот на доб-

рото. Кога доброто се превезува или испраќа, се смета 
моментот на започнување на превозот или на испраќа-
њето. Кога прометот вклучува монтирање или инстали-
рање, се смета моментот кога соодветните работи се 
завршени и 

2. Во моментот кога услугата е целосно извршена.  
(2) Кога плаќањето е извршено пред извршувањето 

на прометот, време на настанување на даночниот долг 
е моментот кога е добиено плаќањето, во висина на да-
нокот за добиениот износ. 

(3) Во случај на периодичен или континуиран про-
мет, за кој се предвидени последователни плаќања, 
време на настанување на даночниот долг е денот на кој 
е издадена фактура за соодветниот период или, докол-
ку е порано, денот во кој е добиено плаќање за соод-
ветниот период. 

(4) Ако економски деливиот промет се должи и из-
вршува во делови, време на настанување на даночниот 
долг е денот во кој е извршен соодветниот дел од про-
метот. 

(5) Кога се користат автомати за продажба на добра 
или за извршување услуги, кои работат со монети, 
книжни пари или жетони, време на настанување на да-
ночниот долг е денот на кој монетите, книжните пари 
или жетоните се вадат од автоматот. 

(6) За време на настанување на даночниот долг при 
увозот на добра се смета: 

1. Денот на настанување на обврската за плаќање на 
царината и другите увозни давачки, или денот на вне-
сување на доброто во земјата, кога се работи за добро 
кое не подлежи на плаќање царина и 

2. Моментот кога доброто, кое подлежи на режимот 
на добра во слободни зони, царински зони и царински 
складови или кога доброто е во транзит или е привре-
мено увезено, се пушта во слободниот промет. 

(7) За време на настанување на даночен долг во слу-
чај на инвестициско вложување во објект на закупода-
вачот извршени од страна на закупецот, се смета: 

1. Денот на престанување на договорот за закуп, во 
случај на истекување на времето за кое е склучен, ос-
вен кога закупот се продолжува или 

2. Денот на раскинување или откажување на дого-
вор за закуп или  

3. Денот кога е извршена уплатата на надоместокот 
од страна на закуподавачот, кога за време на важноста 
на договорот за закуп е извршен прометот со надомест 
во смисла на член 3 став (2) точка 7 и член 6 став (2) 
точка 5 од овој закон. 

(8) По исклучок на став (1) од овој член, за време на 
настанување на даночен долг во постапка за присилна 
наплата и во постапка за присилно извршување се сме-
та денот кога е извршена уплата од страна на стекнува-
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чот на доброто, во случај на прометот на добро кое е 
предмет на продажба во постапка за присилна наплата 
согласно Законот за даночна постапка или во постапка 
за присилно извршување согласно со Законот за из-
вршување. 

 
VII. ДАНОЧЕН ДОЛЖНИК 

 
Член 32 

Даночен должник е: 
1. Даночниот обврзник во случаите од член 2 точка 

1 од овој закон; 
2. Лице кое увезува добра во случаите од член 2 

точка 2 на овој закон; 
3. Лице кое издава фактура од член 55 ставови 1 и 2 

на овој закон; 
4.Примателот на доброто или корисникот на услу-

гата, доколку истиот е даночен обврзник или институ-
ција во смисла на член 10 став 1 од овој закон, во слу-
чај на промет, извршен од страна на даночен обврзник, 
кој нема ниту седиште, ниту подружница во Република 
Македонија. Во тие случаи, обврската за пресметување 
на данокот (член 40), за поднесување даночна пријава 
(член 41), за плаќање на данокот (член 43) и за плаќање 
камата во случај на задоцнето плаќање на данокот 
(член 44) паѓа на товар на даночниот должник. 

 
Член 32-а 

(1) По исклучок од членот 32 точка 1 од овој закон, 
даночен должник е даночниот обврзник од членот 51 
ставови (1) и (4) од овој закон кон кого од страна на 
друг даночен обврзник од членот 51 ставови (1) и (4) 
од овој закон, се извршени следниве промети на добра 
и услуги: 

1) градење, вклучувајќи одржување, реконструкци-
ја и отстранување на градби или нивни делови, кога 
примател на прометот е инвеститорот, а вршителот на 
прометот е изведувачот на работите и во случај кога 
примател на прометот е изведувачот, а вршител на про-
метот е подизведувачот на работите, согласно со зако-
нот со кој се уредува градењето и 

2) прометот со употребен материјал и употребен 
материјал кој не може повторно да се користи во иста 
состојба, отпад, индустриски и неиндустриски отпадни 
материјали, отпаден материјал кој може да се рецик-
лира, делумно преработен отпад. 

(2) Владата на Република Македонија поблиску ги 
определува добрата и услугите од ставот (1) на овој 
член. 

(3) Даночниот обврзник кон кого се врши промет е 
даночен должник и во случај на плаќање кое го врши 
однапред (аванс), пред да биде извршен прометот на 
добрата и услугите од ставот (1) на овој член. 

 
VIII. ОДБИВКА НА ПРЕТХОДНИОТ ДАНОК 

 
1. Услови за одбивка на претходниот данок 

 
Член 33 

(1) Претходен данок е износот за кој се намалува 
данокот на додадена вредност што се должи за изврше-
ниот промет за одреден даночен период. 

(2) Претходниот данок од став 1 на овој член се од-
несува на: 

1. Данокот на додадена вредност за прометот кој е 
извршен спрема даночниот обврзник од страна на дру-
ги даночни обврзници; 

2. Данокот на додадена вредност за плаќања, кои да-
ночниот обврзник ги извршил за промет во смисла на 
точка 1 од овој став, кој се уште не е извршен спрема не-
го и 

3. Данокот на додадена вредност кој е платен за 
увозот на добра. 

Член 34 
(1) Правото на одбивка според член 33 на овој за-

кон може да се оствари: 
1. Ако даночниот обврзник ги употребува набаве-

ните или увезените добра, односно примените услуги 
за цели на неговата стопанска дејност и 

2. Врз основа на фактура која е издадена во соглас-
ност со член 53 и 53-б од овој закон, или царинска дек-
ларација во која е посебно искажан платениот данок за 
увозот или актот од член 53 став (2) и Извештајот од 
член 43-а став (2) од овој закон и ако тие документи се 
евидентирани во книговодството на даночниот обврз-
ник. 

(2) Правото на одбивка на претходниот данок нас-
танува во моментот, во кој се исполнети сите услови 
според член 33 на овој закон и според став 1 од овој 
член. 

(3) Министерот за финансии се овластува да донесе 
поблиски прописи во врска со тоа, во кои случаи и под 
кои услови може, за цели на поедноставување на пра-
вото на одбивка на претходниот данок, да се откаже од 
обврската на издавање фактура во смисла на член 53 на 
овој закон или на поединечни податоци во истата. 

 
Член 34-а 

(1) Правото на одбивка според член 33 на овој за-
кон може да се оствари и ако даночниот обврзник ги 
употребува набавените или увезените добра, односно 
примените услуги за инвестициски вложувања во об-
јектот на закуподавачот, во случај кога објектот се ко-
ристи за вршење на стопанската дејност на даночниот 
обврзник кој е закупец. 

(2) За инвестициски вложувања од став (1) на овој 
член се сметаат вложувањата во објектот извршени од 
страна на закупец кои се однесуваат на: градење, ре-
конструкција, адаптација, надградба и доградба со кои 
се зголемува вредноста на закупениот објект.  

(3) Правото на одбивка на претходниот данок нас-
танува во моментот, во кој се исполнети сите услови 
според членовите 33 и 34 став (1) на овој закон. 

 
2. Исклучување на правото на одбивка  

на претходниот данок 
 

Член 35 
Даночниот обврзник нема право на одбивка на 

претходниот данок за: 
1. Набавки или увозот на добра и користењето ус-

луги за цели на прометот: 
a) ослободен од данок според член 23 на овој закон 

или 
б) во странство кој би бил ослободен од данок спо-

ред член 23 од овој закон, ако би се извршувал во зем-
јата; 

2. Набавки, производство и увоз на велосипеди, мо-
торни возила со помалку од четири тркала (категорија 
L), возила за превоз на патници, кои, покрај седиштето 
на возачот, имаат најмногу до осум седишта и чија нај-
голема маса не надминува 3500 кг (категорија М1), ис-
клучувајќи ги возилата за комбиниран превоз, летала, 
пловни објекти, како и резервни делови, гориво и пот-
рошен материјал за нив, нивно изнајмување, одржува-
ње и поправка и за други услуги поврзани со нивно ко-
ристење. Ова не важи во случаите, кога даночниот об-
врзник ги користи превозните средства или другите 
добра во календарската година исклучиво за следниве 
дејности: 

а) промет со наведените превозни средства и други 
средства, 

б) изнајмување на наведените превозни средства, 
в) превоз со наведените превозни средства, 
г) обука на возачи со нив и 
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д) одржување и поправка на наведените превозни 
средства и други добра; 

3. Расходи за репрезентација на претпријатието или 
на сопственикот (гостење, подароци, одмор, рекреација 
и разонода);  

4. Набавки или увоз на фрижидери, аудио и видео 
апарати, теписи и уметнички предмети со кои ги опре-
муваат своите административни простории; 

5. Издатоци за превоз на лица; 
6. Издатоци за сместување во хотели или слични 

објекти и за исхрана и 
7. Данокот на додадена вредност кој го должи изда-

вачот на фактурата според член  55 став 1 или 2 на овој 
закон. 

 
3. Поделба на претходните даноци 

 
Член 36 

(1) Ако даночниот обврзник ги употребува набаве-
ните или увезените добра или примените услуги, како 
за промет со, така и за промет без право на одбивка на 
претходниот данок, лицето може да го одбие само оној 
дел од претходниот данок, кој отпаѓа на прометот со 
право на одбивка на претходниот данок. Данокот ис-
клучен од правото на враќање според член 35  од  точ-
ка 2 до точка 7 на овој закон не се зема предвид при 
поделбата.  

(2) Министерот за финансии се овластува да донесе 
поблиски прописи за спроведување на став 1 од овој 
член и притоа да одобри одредени олеснувања. 

 
4. Исправка на одбивка на претходниот данок 

 
Член 37 

(1) Доколку кај одредено инвестиционо средство се 
променат околностите кои во календарската година на 
прва употреба биле одлучувачки за одобрување на 
претходниот данок и доколку промената настапи во 
рок од пет години од почетокот на употребата на сред-
ството, во тој случај се врши порамнување за секоја ка-
лендарска година на промена преку исправка на одбив-
ката на претходниот данок кој отпаѓа на трошоците за 
негова набавка или производство. За недвижности, ро-
кот изнесува десет години. 

(2) При исправката според став 1 на овој член, за 
секоја календарска година на промената, се поаѓа од 
една петтина во случаите од првата реченица, а во слу-
чаите од  втората реченица од една десеттина од прет-
ходниот данок кој отпаѓа на инвестиционото средство. 
Во согласност со конкретните случаи се земаат пред-
вид и пократки рокови. 

(3) Измена на околностите постои и ако даночниот 
обврзник го отуѓил или пренаменил за сопствена пот-
рошувачка според член 3 став 3 точка 1 на овој закон 
сеуште наменски подобното инвестиционо средство 
пред истекот на соодветниот рок за исправка според 
ставовите 1 и 2 од овој член и доколку отуѓувањето 
или сопствената потрошувачка можат поинаку да се 
оценат за цели на претходниот данок, отколку употре-
бата во првата календарска година. 

(4) Став 3 од овој член важи и ако отуѓувањето или 
самопотрошувачката настапиле во календарската годи-
на на негова прва употреба. 

(5) Исправката според ставовите 3 и 4 од овој член 
се врши така, што ќе се смета дека инвестиционото 
добро се користело во периодот од отуѓувањето или са-
мопотрошувачката до истекот на соодветниот рок за 
исправка и натаму за стопанската дејност на даночниот 
обврзник според соодветните променети околности. 

(6) Министерот за финансии се овластува да донесе 
поблиски прописи за спроведување на ставовите од 1 
до 5 од овој член и притоа да одобри одредени олесну-
вања. 

IX.ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ТУР-ОПЕРАТОРИ 
 

Член 38 
(1) Одредбите од овој член важат за туристички ус-

луги на даночен обврзник, доколку тој настапува спре-
ма патниците во свое име (во натамошниот текст: тур-
оператори) и притоа прима добра и услуги од трети ли-
ца кои се од непосредна полза за патниците (во ната-
мошниот текст: претходни туристички услуги). 

(2) Туристичките услуги дадени од страна на тур-
операторот се сметаат за една единствена услуга. Мес-
тото на оваа услуга се утврдува според член 14 став 1 
на овој закон. 

(3) По исклучок од членовите 16, 17 и 18 на овој за-
кон, даночна основа на услугата на тур-операторот 
претставува разликата меѓу износот кој го плаќа патни-
кот за туристичкото патување и износот кој го плаќа 
тур-операторот за претходните туристички услуги. Да-
нокот на додадена вредност не е составен дел на даноч-
ната основа. Во случаите од член 19 став 1 точка 2 и од 
став 2 на овој закон, наместо износот кој го плаќа пат-
никот за туристичката услуга се земаат износите даде-
ни во наведениот член. Наместо за секоја туристичка 
услуга одделно, тур-операторот може даночната осно-
ва да ја утврди или за одделни групи на туристички ус-
луги, или за сите туристички услуги заедно, дадени во 
рамките на одреден даночен период. 

(4) Независно од членовите 33 и 34 на овој закон, 
тур-операторот не е овластен да го одбие како претхо-
ден данок данокот на додадена вредност кој му е од-
делно истакнат во фактурата за извршените претходни 
туристички услуги.  

(5) Се овластува Министерот за финансии да го ут-
врди начинот на исполнување на евиденциските об-
врски независно од член 52 на овој закон. 

 
IX-а. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ИНВЕСТИЦИСКО 

ЗЛАТО 
 

1. Општи одредби 
 

Член 38-а 
(1) За целите на овој закон, инвестициско злато се 

смета: 
1) злато во форма на прачки или плочки со тежина 

прифатена од пазарите за благородни метали и со фи-
ност еднаква или поголема од 995 илјадити делови не-
зависно од тоа дали е обезбедено во форма на хартии 
од вредност или не и 

2) златни монети, со финост еднаква или поголема 
од 900 илјадити делови, што се исковани по 1800 го-
дина, кои во земјата на потекло се или биле законски 
платежни средства и вообичаено се продаваат по цена 
што не надминува повеќе од 80% од вредноста на зла-
тото содржано во монетата, на слободниот пазар. 

(2) За целите на овој закон, се смета дека монетите 
од ставот (1) точка 2 на овој член не се продаваат за ну-
мизматички цели. 

(3) Владата на Република Македонија ги пропишу-
ва „тежината прифатена на пазарите на благородни ме-
тали” од ставот (1) точка 1 на овој член и видовите на 
златни монети од ставот (1) точка 2 на овој член, кои 
претставуваат инвестициско злато. 

 
2. Даночно ослободување на прометите со инвестициско 
злато и посредувањето во промети со инвестициско злато 

 
Член 38-б 

(1) Од данок на додадена вредност се ослободени 
прометот и увозот на инвестициско злато, вклучително 
инвестициското злато претставено со сертификати за 
алоцирано (асигнирано) или неалоцирано (неасигни-
рано) злато или е тргувано преку сметки за трговија со 
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злато, како и заемите во злато и свопови со злато 
(swap) со кои се стекнува право на сопственост или по-
барување во врска со инвестициско злато, и трансак-
ции во врска со инвестициско злато кои вклучуваат до-
говори за фјучерси и форворди чиј резултат е пренос 
на правото на сопственост или побарувањето во врска 
со инвестициско злато. 

(2) Од данокот на додадена вредност е ослободен 
прометот на услуги на посредникот, што дејствуваат во 
име и за сметка на трети лица, доколку тој посредува 
во прометот на инвестициско злато до неговите нало-
годавачи. 

 
3. Право на одбивка на претходниот данок за про-
мет со инвестициско злато кој е ослободен од данок 

 
Член 38-в 

За прометот на инвестициско злато кој е ослободен 
од данокот согласно со оваа глава, даночниот обврзник 
има право да ги одбие следниве износи: 

а) данокот на додадена вредност што се должи или 
е платен за злато, за промет кон него или увоз извршен 
од негова страна, коешто злато не е инвестициско 
злато, а потоа од него или од страна на друго лице во 
негово име истото било претворено во инвестициско 
злато и 

б) данокот на додадена вредност што го должи или 
е платен за промети на услуги извршени кон него, а ко-
ишто се состојат во менување на формата, тежината 
или чистотата на злато, вклучително и инвестициско 
злато. 

 
4. Право на одбивка на претходниот данок за даноч-
ни обврзници што произведуваат инвестициско злато  

или претвораат злато во инвестициско злато 
 

Член 38-г 
Даночните обврзници што произведуваат инвести-

циско злато или претвораат злато во инвестициско зла-
то можат да го одбијат како претходен данок данокот 
што се должи или е платен од нив за промет, или увоз 
на добра или за промети на услуги што се директно 
поврзани со производството или претворањето на ова 
злато, како промет на инвестициското злато да е одано-
чив, иако тој е ослободен од данокот согласно со чле-
нот 38-б став (1) од овој закон. 

 
5. Обврски за водење евиденции на даночните обврз-

ници кои вршат промет на инвестициско злато 
 

Член 38-д 
(1) Даночните обврзници мора да водат евиденција 

за промети на инвестициско злато, во која ќе бидат 
содржани и податоци кои ќе овозможат утврдување на 
идентитетот на примателите на овие промети и да ги 
чува документите во врска со овие промети. 

(2) Даночните обврзници ја чуваат евиденцијата и 
документите наведени во ставот (1) на овој член нај-
малку десет години, сметано од годината која следи по 
годината во која е извршен прометот на инвестициско 
злато. 

(3) Министерот за финансии ги пропишува содржи-
ната и начинот на водење на евиденцијата од ставот (1) 
на овој член. 

 
Х. ОДАНОЧУВАЊЕ 

 
1. Даночен период 

 
Член 39 

(1) Периодот за кој се пресметува и плаќа данокот 
на додадена вредност е даночен период. За даночен пе-
риод се смета календарскиот месец или, доколку вкуп-

ниот промет во изминатата календарска година не над-
минал износ од 25 милиони денари, даночниот период 
ќе биде календарско тримесечје. 

(2) Доколку даночниот обврзник е регистриран за 
цели на данокот на додадена вредност согласно со чле-
нот 51 од овој закон во текот на даночниот период кој 
му е определен во зависност од прометот кој го пред-
видел или го оставарил, за прв даночен период ќе му се 
смета само периодот од датумот на регистрација. До-
колку даночниот обврзник престане со вршење на деј-
ност во текот на даночниот период кој му е определен 
во зависност од прометот кој го предвидел или го оста-
варил, за последен даночен период ќе му се смета само 
периодот до датумот на бришење од регистрација. 

(3) Надлежниот даночен орган со решение го мену-
ва даночниот период кај даночните обврзници регис-
трирани за целите на данокот на додадена вредност врз 
основа на податоците за остварениот промет од прет-
ходната календарска година.  

 
2. Пресметување на данокот 

 
Член 40 

(1) Даночниот обврзник го пресметува данокот на 
додадена вредност за соодветниот даночен период спо-
ред вкупно извршениот промет и вкупно примениот 
промет за кој е даночен должник согласно со членот 
32-а од овој закон, доколку во тој период настанал да-
ночен долг според член 31 на овој закон. При пресме-
тувањето се земаат предвид исправките според членот 
22 ставови (1) и (2) и долгуваните износи според член 
55 став 2 на овој закон.  

(2) Данокот пресметан според став 1 на овој член се 
намалува за претходниот данок кој може да се одбие 
според членовите од 33 до 36 на овој закон, а кој се од-
несува на истиот даночен период, за кој се пресметува 
данок. При утврдувањето на претходниот данок се зе-
маат предвид исправките според членовите 22 и 37 на 
овој закон. 

(3) Ако за целите на оданочување биле решавачки 
околностите од одредена календарска година, кои мо-
жат да се утврдат само привремено во текот на таа ка-
лендарска година, во тој случај даночниот обврзник е 
должен да изврши конечна пресметка на даноците во 
даночната пријава за последниот даночен период од 
таа календарска година. 

(4) При увоз на добра, данокот на додадена вред-
ност го пресметува надлежниот царински орган кој ја 
спроведува постапката за царинење. 

 
3. Поднесување даночна пријава  и периодичен из-
вештај од денарски трансакциски сметки и девизни 
сметки, како и извешај за извршените промети во  

случаи на пренесување на даночна обврска 
 

Член 41 
(1) Даночниот обврзник е должен за секој даночен 

период да поднесе даночна пријава во рок од 25 дена 
по истекот на даночниот период во која сам го пресме-
тува данокот.  

(2) Кон даночната пријава од ставовите (1) и (4) на 
овој член, за соодветниот даночен период, даночниот 
обврзник е должен да поднесе периодичен финансиски 
извештај од одобрените фискални системи на опрема 
за регистрирање на готовински плаќања и преку носи-
телот на платниот промет согласно со ставот (6) на овој 
член да поднесе периодичен извештај од денарски 
трансакциски сметки и девизни сметки преку кои го 
остварува работењето.  

(3) Даночната пријава се поднесува во рокот од ста-
вот (1) на овој член и тогаш кога во соодветниот дано-
чен период даночниот обврзник нема извршено одано-
чив промет. 
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(4) По исклучок од ставот (1) на овој член во случај 
на престанок со вршење на дејност, даночниот обврз-
ник е должен да поднесе даночна пријава во рок од 25 
дена по истекот на календарскиот месец во кој преста-
нал со дејноста. 

(5) Даночната пријава се поднесува до надлежниот 
даночен орган кај кого е регистриран даночниот обврз-
ник. 

(6) Периодичните извештаи од денарски трансак-
циски сметки и девизни сметки преку кои даночниот 
обврзник регистриран за цели на данокот на додадена 
вредност го остварува своето работење од ставот (2) на 
овој член, ги доставува носителот на платниот промет 
по електронски пат до надлежниот даночен орган. Пе-
риодичните извештаи од овој став носителот на плат-
ниот промет ги доставува за период и во рок во кој се 
поднесува даночната пријава согласно со ставовите (1), 
(3) и (4) од овој член. 

(7) Надлежниот даночен орган по електронски пат 
до носителите на платниот промет ги доставува сле-
дниве податоци за даночните обврзници: 

- регистрација за цели на данокот на додадена вред-
ност и даночен период за пресметување и плаќање на 
данокот на додадена вредност, 

- прекинување на регистрација за данокот на дода-
дена вредност,  

- бришење од регистерот на обврзници за данокот 
на додадена вредност и 

- промена на даночниот период за пресметување и 
плаќање на данокот на додадена вредност. 

(8) Формата и содржината на даночната пријава ги 
пропишува министерот за финансии. 

 
Член  41-а 

(1) Доколку даночниот обврзник утврди дека прија-
вил неточно или нецелосно промети, даноци или прет-
ходни даноци во одредена даночна пријава за соодвет-
ниот даночен период, должен е да изврши исправка на 
даночната пријава преку поднесување на нова исправе-
на даночна пријава за тој даночен период и тоа најдоц-
на до рокот за доставување на годишната сметка. 
Исправката не се врши преку искажување на разликите 
во износите, туку преку искажување на целосните из-
носи. 

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, даночниот 
обврзник е должен да изврши исправка на неточната 
или нецелосната даночна пријава во последната даноч-
на пријава од календарската година на која се однесува 
грешката, доколку се работи за повеќе или помалку 
пријавен данок во дадениот даночен период кој е по-
мал од 1% од пријавениот данок. 

 
Член 41-б 

(1) Даночниот обврзник кој врши промет на добра и 
услуги за кој даночен должник е даночниот обврзник 
кон кого е извршен прометот согласно со членот 32-а 
од овој закон, има обврска да изготви извештај за из-
вршените промети на добрата и услугите од членот 32-
а од овој закон. 

(2) Даночниот обврзник го доставува извештајот од 
ставот (1) на овој член, заедно со даночната пријава, до 
надлежниот даночен орган за прометите извршени во 
периодот за кој се однесува даночната пријава. 

(3) Министерот за финансии ги пропишува формата 
и содржината на извештајот од ставот (1) на овој член. 

 
Член 42 

(1) Надлежниот даночен орган со решение ќе го ут-
врди данокот на додадена вредност за соодветниот  да-
ночен период, ако: 

1. даночниот обврзник не поднесе даночна пријава 
во пропишаните рокови; 

2. данокот не е правилно пресметан, или ако не од-
говара на реално остварениот промет и 

3. се утврди со контрола дека евиденцијата на да-
ночниот обврзник е нецелосна или содржи неточни по-
датоци. 

(2) При утврдувањето на данокот од став 1 на овој 
член, соодветно се применуваат одредбите на Законот 
за персоналниот данок од доход. 

 
4. Плаќање на данокот 

 
Член 43 

(1) Даночниот обврзник е должен за секој даночен 
период да го плати данокот кој го пресметал според 
член 40 ставови 1 и 2 од овој закон. 

(2) Данокот пресметан и пријавен за соодветниот 
даночен период, даночниот обврзник го плаќа во роко-
вите пропишани во член 41 ставови 1 и 4 на овој закон, 
во кои се поднесува даночната пријава. 

(3) Даночниот обврзник е должен данокот утврден 
според член 42 на овој закон да го плати во рок од 15 
дена по денот на приемот на решението за утврдување 
на данокот. 

(4) Даночниот обврзник е должен данокот за плаќа-
ње да го уплати на сметките утврдени со посебни про-
писи. 

(5) Данокот на додадена вредност при увозот се пла-
ќа во исто време кога се плаќаат царинските давачки. 

(6) Наплата на данокот од став 5 на овој член врши 
надлежниот царински орган и истиот посебно го иска-
жува во царинската декларација. 

(7) Добрата можат да бидат ослободени од царин-
скиот надзор само по плаќање на данокот на додадена 
вредност. 

 (8) Царинскиот орган е должен наплатениот данок 
да го уплати на сметка на државниот буџет во рок од 
три дена од неговата наплата. 

(9) Со цел да се избегнат тешкотиите при увозот, се 
овластува министерот за финансии да утврди во кои 
случаи и под кои околности може да се одложи плаќа-
њето на данокот на додадена вредност при увозот и ис-
товремено да се одбие истиот како претходен данок во 
истиот  даночен период, во кој настанал. 

 
Член 43-а 

(1) Во случај на промет од член 4 став (4) на овој 
закон, кога должникот е регистриран за данокот на до-
дадена вредност при промет на движен и недвижен 
имот во постапка за присилна наплата согласно Зако-
нот за даночна постапка и во постапка за присилно из-
вршување согласно со Законот за извршување, во име 
и за сметка на должникот пресметувањето и плаќањето 
на данокот на додадена вредност за прометот на добра-
та кои се предмет на продажба во овие постапки го 
врши субјектот надлежен за присилна наплата, однос-
но присилно извршување. 

(2) Субјектот надлежен за присилна наплата однос-
но присилно извршување од ставот (1) на овој член 
пресметувањето на данокот го врши на посебен обра-
зец (ДДВ-ПНПИ) Извештај за задржан данок на дода-
дена вредност во постапка на присилна наплата и при-
силно извршување, а плаќањето на данокот на додаде-
на вредност го врши поединечно за секој даночен об-
врзник на буџетска сметка утврдена со посебни про-
писи, на денот кога е извршена уплатата од страна на 
стекнувачот на доброто, за прометот на доброто кој е 
предмет на продажба во постапка за присилна наплата 
согласно Законот за даночна постапка и во постапка за 
присилно извршување согласно со Законот за извршу-
вање, а најдоцна во рок од пет работни дена.  

(3) Првенство на намирување од износот уплатен 
од страна на стекнувачот на доброто за прометот из-
вршен во постапки на присилна наплата согласно Зако-
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нот за даночна постапка или присилно извршување 
согласно Законот за извршување, има намирувањето на 
обврската за плаќањето на данокот на додадена вред-
ност.  

(4) Субјектот надлежен за присилна наплата однос-
но присилно извршување од ставот (1) на овој член е 
должен Извештајот од ставот (2) на овој член заедно со 
актот кој го изготвува согласно Законот за даночна по-
стапка и Законот за извршување кој е основ за стекну-
вање со сопственост на движните и недвижните добра, 
да ги достави до надлежниот даночен орган, до долж-
никот и до стекнувачот на доброто на денот кога е из-
вршена уплатата од страна на стекнувачот на доброто, 
за прометот на доброто кој е предмет на продажба во 
постапка за присилна наплата согласно Законот за да-
ночна постапка и во постапка за присилно извршување 
согласно со Законот за извршување, а најдоцна во рок 
од пет работни дена.  

(5) Надлежниот даночен орган врз основа на Из-
вештајот од ставот (2) на овој член го задолжува даноч-
ниот обврзник, односно должникот за износот на 
пресметаниот и платениот данок на додадена вредност, 
доколку должникот не го искажал прометот во даноч-
ната пријава која се поднесува согласно член 41 на овој 
закон.  

(6) Министерот за финансии ги пропишува формата 
и содржината на Извештајот од ставот (2) на овој член. 
 
Членот  44  престанува да важи согласно со Законот за 

даночна постапка  („Службен  весник на Република 
Македонија" бр. 13/2006) 

 
5. Враќање на данокот 

 
Член 45 

(1) Ако износот на претходниот данок во одреден 
даночен период е поголем од износот на данокот кој е 
пресметан за прометот кој го извршил, како и за проме-
тот за кои тој е даночен должник според членот 32-а од 
овој закон, разликата му се враќа на даночниот обврз-
ник врз основа на негово барање кое го искажува во да-
ночната пријава. Ако даночниот обврзник не искаже 
такво барање, разликата се пренесува како даночна 
аконтација за следниот даночен период. 

(2) Разликата на данокот од став 1 на овој член се 
враќа во рок од 30 дена по денот на поднесувањето на 
даночната пријава. 

(3) Доколку надлежниот даночен орган е оневозмо-
жен да изврши контрола на даночната пријава по вина 
на даночниот обврзник, рокот од став 2 на овој член 
почнува да тече дури откако се создадени услови за 
спроведување на контролата. 

(4) Неплатените даноци (данок на додадена вред-
ност и други даноци) на даночниот обврзник, како и 
казнените камати за нив се пребиваат со побарувањата 
за исплата според став 1 од овој член. 

(5) Кога данокот на додадена вредност при увозот е 
пресметан и наплатен на добра кои се ослободени од 
данокот, или кога се наплаќа поголем данок од износот 
кој според овој закон се должи, наплатениот данок, од-
носно повеќе наплатениот данок му се враќа на лицето 
кое нема или има делумно право да го одбие претход-
ниот данок, во рокот од став 2 на овој член. 

 
Член 46 

По исклучок од одредбите од членовите 39 до 45 на 
овој закон и во случај на постоење реципроцитет, на 
даночни обврзници кои немаат седиште или подружни-
ца во земјата и кои не извршуваат никаков промет во 
неа, или кои не должат данок за прометот ќе им се ис-

плати, по барање, претходниот данок кој може да се 
одбие според членовите од 33 до 36 на овој закон, спо-
ред посебна постапка која ја пропишува министерот за 
финансии. 

 
Член 47 

(1) На непрофитните организации им се одобрува, 
по барање, враќање на данокот за промет на добра и за 
увозот реализиран спрема нив под следните услови: 

1. прометот или увозот да не биле ослободени од 
данок; 

2. данокот на додадена вредност за извршениот 
промет на добра мора да е посебно искажан во факту-
рата во смисла на член 53 на овој закон и да бил платен 
со плаќањето на купопродажната цена;  

3. данокот долгуван за увозот мора да е платен и 
4. добрата мора да се пренесени во странство и та-

му да се користат за хуманитарни, добротворни или об-
разовни цели. 

(2) Министерот за финансии се овластува да ја уре-
ди постапката за исплата и да ги пропише условите за 
докажување на правото за исплата.  

 
Член 48 

(1) Доколку странското дипломатско или конзулар-
но претставништво набави добра или користи услуги 
за службени потреби, на барање на претставништвото 
ќе му се изврши враќање на данокот на додадена вред-
ност, доколку е платена фактурата и доколку во истата 
е одделно искажан данокот на додадена вредност од 
страна на даночниот обврзник според член 53 на овој 
закон. Враќањето се врши врз основа на посебни спо-
годби склучени со државата - испраќач, во согласност 
со условите на реципроцитет. Враќањето ќе се одбие, 
доколку износот на фактурата не надминува 5.000 де-
нари, вклучувајќи го данокот на додадена вредност. 

(2) Во согласност со став 1 од овој член, враќањето 
на данокот на додадена вредност му се одобрува и на 
шефот на дипломатското претставништво, на членови-
те на дипломатскиот персонал на странското дипло-
матско претставништво, како и на конзуларните 
фунционери, доколку наведените лица стекнале добра 
или користеле услуги за лични потреби или за потреби 
на членовите на семејствата кои ги сочинуваат нивните 
домаќинства. Во тој случај, враќањето се ограничува 
на вкупен износ од 50.000 денари за соодветната кален-
дарска година. При набавката на моторно возило, вра-
ќањето на данокот се одобрува  еднаш  во три години, 
освен во случаите на неопходна набавка на ново вози-
ло како замена за старото, после настаната кражба или 
тешко оштетување. Данокот на додадена вредност за 
ваквата набавка не се засметува  кон максималниот из-
нос за враќање од 50.000 денари. 

(3) При набавката на моторно возило како замена за 
старото пред истекот на три години по набавката на за-
менетото моторно возило, износот за враќање се нама-
лува, земајќи го притоа предвид остатокот од вреднос-
та на заменетото моторно возило, доколку за ваквата 
набавка било одобрено враќањето на данокот. 

(4) Се овластува министерот за финансии да ги ре-
гулира поединостите на постапката за враќање. 

 
Член 49 

(1) Данокот на додадена вредност ќе им се врати, на 
барање, на меѓународните организации и нивните чле-
нови за прометот на добра или услуги извршени спре-
ма нив, според условите и ограничувањата утврдени со 
меѓународни спогодби. 

(2) Поединостите во поглед на постапката за враќа-
ње ги регулира министерот за финансии. 
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6. Присилна наплата на данокот 
 

Членот 50 - престанува да важи согласно со Законот за 
даночна постапка („Службен  весник на Република Ма-

кедонија" бр. 13/2006) 
 

IX РЕГИСТРАЦИЈА 
 

Член 51 
(1) Сите даночни обврзници, чиј вкупен промет во 

изминатата календарска година надминал износ од 
1.000.000 денари или чиј вкупен промет се предвидува 
на почетокот од вршењето на стопанската дејност дека 
ќе го надмине износот или во текот на годината го над-
мине износот, обврзани се за регистрација за данокот 
на додадена вредност. Обврската за регистрација за да-
нокот на додадена вредност не се однесува за даночни 
обврзници во смисла на член 32 точка 4 и член 46 на 
овој закон. 

 (2) Вкупен промет претставува збир на прометот 
што го направил обврзникот во текот на календарската 
година и кој е предмет на оданочување според член 2 
точка 1 на овој закон, вклучувајќи го и данокот кој от-
паѓа на него, освен прометот ослободен од данок без 
право на одбивка на претходниот данок. Ако даночни-
от обврзник ја вршел својата дејност само во еден дел 
од календарската година, фактичкиот вкупен промет се 
пресметува на ниво на вкупен промет за целата кален-
дарска година. 

(3) Даночни обврзници-резиденти во земјата кои не 
се обврзани за регистрација според став 1 првата рече-
ница не должат данок на додадена вредност за проме-
тот на добра и услуги извршени од нив. Тие не се ов-
ластени одделно да искажуваат данок во фактурите 
или во други документи и немаат право на одбиток на 
претходни даноци. 

(4) Даночните обврзници во смисла на став 3 од 
овој член, можат доброволно да се регистрираат за да-
нокот на додадена вредност од почетокот на секоја ка-
лендарска година. Во тој случај не се применува став 3 
од овој член. 

(5) Даночните обврзници во смисла на став 1, прва-
та реченица и на став 4 од овој член се обврзани да 
поднесат пријава за регистрација за данокот на додаде-
на вредност кај надлежниот даночен орган. Формата и 
содржината на пријавата ги утврдува министерот за 
финансии. 

(6) Надлежниот даночен орган го врши уписот во 
регистарот на обврзници на данокот на додадена вред-
ност од почетокот  на тековната календарска година и 
притоа им издава на даночните обврзници решение. 
Ако даночниот обврзник започнал да ја врши својата 
дејност во текот на календарската година, регистраци-
јата се врши со започнувањето на вршењето на деј-
носта. Под започнување на вршење на дејноста се под-
разбира првото вршење на активност на даночниот об-
врзник како прва извршена набавка на добра (основни 
средства, трговска стока и друго), користена услуга (за-
куп, истражување на пазар и друго) и извршен промет 
на добра или услуга. Ако во текот на годината даноч-
ниот обврзник го надмине износот на остварен вкупен 
промет од 1.000.000 денари, регистрацијата се врши по 
истекот на месецот кога е остварен прометот. Во слу-
чаите од членот 9-а став (2) на овој закон, надлежниот 
даночен орган врши упис во регистарот на обврзници 
на данокот на додадена вредност, веднаш по утврдува-
њето. 

(7) Даночните обврзници во смисла на став 1 прва-
та реченица, на став 4 и на став 6 трета реченица од 
овој член остануваат регистрирани најмалку во рок од 
пет календарски години, независно од висината на 
вкупниот промет. Во овој период не се применува став 
3 на овој член. Доколку вкупниот промет во петтата ка-

лендарска година не го надминува износот според став 
1, даночниот обврзник може по истекот на рокот да 
поднесе пријава за отповикување на регистрацијата за 
данок на додадена вредност до надлежниот даночен 
орган, кој му издава решение за бришење од региста-
рот на обврзници за данокот на додадена вредност. 

(8) По исклучок на рокот утврден во ставот 7 на 
овој член, прекинувањето на регистрацијата може да се 
оствари во покус рок од пет календарски години, а со 
донесување на решение од надлежниот даночен орган. 

(9) Надлежниот даночен орган може да изврши пре-
кинување на регистрацијата кога: 

а) во претходната календарска година даночниот 
обврзник поднесува даночни пријави без искажување 
на данок за извршен промет и без искажување претхо-
ден данок за одбивање; 

б) во двете претходни календарски години даночни-
от обврзник поднесува даночни пријави без искажува-
ње на данок за извршен промет, со исклучок на случаи-
те кога во истите периоди во даночните пријави иска-
жува само промет ослободен од данок со право на од-
бивка или претходен данок кој произлегува од промет 
на инвестициони добра извршен кон даночниот обврз-
ник или увезени од него. 

в) даночниот обврзник не може да се најде на при-
јавената адреса и на адресата за вршење на деловни ак-
тивности; 

г) даночниот обврзник не поднесува даночна прија-
ва и тоа за најмалку два даночни периоди кај месечни-
те и тримесечните даночни обврзници; 

д) кај даночниот обврзник претходно е идентифи-
кувано даночно затајување и 

ѓ) ќе настапат случаите од членот 9-а ставови (1) и 
(2) на овој закон. 

(10) Даночните обврзници во смисла на став 1 прва-
та реченица и на став 4 на овој член ја поднесуваат 
пријавата најдоцна до 15 јануари во тековната година. 
Ако даночниот обврзник започнал со вршењето на сво-
јата дејност во текот на календарската година, пријава-
та се поднесува во рок од 15 дена од почетокот од 
вршењето на дејноста. Ако во текот на годината се над-
мине износот на остварен вкупен промет од 1.000.000  
денари, даночниот обврзник ја поднесува пријавата 
најдоцна до 15 во месецот кој следи по месецот кога е 
остварен прометот. 

(11) Пријавата за престанок на регистрацијата за да-
нокот на додадена вредност, даночните обврзници ја 
поднесуваат најдоцна до 15 јануари во годината од која 
сакаат да престанат да бидат регистрирани за данокот 
на додадена вредност.  

(12) Надлежниот даночен орган може да одбие да 
го регистрира даночниот обврзник кој започнува да 
врши дејност и даночниот обврзник кој доброволно се 
пријавил за регистрација, доколку:  

а) не може да се најде на пријавената адреса и на 
адресата за вршење на деловни активности; 

б) не може да ја докаже реалната намера да врши 
дејност или 

в) кај даночниот обврзник претходно е идентифику-
вано даночно затајување. 

 
Член 51-а 

(1) Доколку надлежниот даночен орган во рок од 15 
работни дена по денот на поднесувањето на пријавата 
за регистрација за данок на додадена вредност или при-
јава за отповикување на регистрацијата за данок на до-
дадена вредност, не донесе решение согласно со чле-
нот 51 ставови (6), (7) и (12) од овој закон, даночниот 
обврзник има право во рок од три работни дена од де-
нот на истекувањето на овој рок да поднесе барање до 
директорот на надлежниот даночен орган за донесува-
ње на решение. Барањето се поднесува до писарницата 
на директорот на надлежниот даночен орган. Доколку 
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директорот нема писарница, барањето се поднесува во 
писарницата на седиштето на надлежниот даночен ор-
ган. 

(2) Формата и содржината на образецот на барање-
то од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот 
за финансии. 

(3) Кон барањето од ставот (1) на овој член барате-
лот доставува и копија од пријавата од членот  51 ста-
вови (5) и (7) од овој закон. 

(4) Директорот на надлежниот даночен орган, или 
од него овластено лице, е должен во рок од пет работ-
ни дена од денот на приемот на барањето од ставот (1) 
на овој член во писарницата на директорот на надлеж-
ниот даночен орган, односно во писарницата на седиш-
тето на надлежниот даночен орган, да донесе решение 
за прифаќање или за одбивање на барањето. 

(5) Доколку директорот на надлежниот даночен ор-
ган, или од него овластено лице, не донесе решение во 
рокот од ставот (4) на овој член, подносителот на бара-
њето може да го извести Државниот управен инспекто-
рат во рок од пет работни дена. 

(6) Државниот управен инспекторат е должен во 
рок од десет дена од денот на приемот на известување-
то од ставот (5) на овој член да изврши надзор во над-
лежниот даночен орган дали е спроведена постапка по 
поднесеното барање во согласност со закон и во рок од 
три работни дена од денот на извршениот надзор е дол-
жен да го информира подносителот на барањето за пре-
земените мерки. 

(7) Инспекторот од Државниот управен инспекто-
рат од ставот (6) на овој член по извршениот надзор 
согласно со закон, доколку утврди повреда на правила-
та на постапката донесува решение со кое го задолжува 
директорот на надлежниот даночен орган, или од него 
овластено лице, во рок од десет дена да донесе реше-
ние за прифаќање или за одбивање на барањето и во 
истиот рок да го извести Државниот управен инспекто-
рат за донесениот акт. Кон известувањето се доставува 
копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. 

(8) Доколку директорот на надлежниот даночен ор-
ган или од него овластено лице не одлучи и во допол-
нителниот рок од ставот (7) на овој член, инспекторот 
во рок од три работни дена ќе да поднесе барање за по-
ведување на прекршочна постапка за прекршок ут-
врден во Законот за управната инспекција и ќе опреде-
ли дополнителен рок од пет работни дена во кои дирек-
торот на надлежниот даночен орган, или од него овлас-
тено лице, ќе одлучи по поднесеното барање за што во 
истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот 
акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со 
кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во 
рок од три работни дена ќе го информира подносите-
лот на барањето за преземените мерки. 

(9) Доколку директорот на надлежниот даночен ор-
ган, или од него овластено лице, не одлучи и во допол-
нителниот рок од ставот (8) на овој член, инспекторот 
во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до над-
лежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира 
подносителот на барањето за преземените мерки. 

(10) Доколку инспекторот не постапи по известува-
њето од ставот (5) на овој член, подносителот на извес-
тувањето во рок од пет работни дена има право да под-
несе приговор до писарницата на директорот на 
Државниот управен инспекторат. Доколку директорот 
нема писарница, приговорот се поднесува во писарни-
цата на седиштето на Државниот управен инспекторат. 

(11) Директорот на Државниот управен инспекто-
рат е должен во рок од три работни дена од денот на 
приемот да го разгледа приговорот од ставот (10) на 
овој член и доколку утврди дека инспекторот не поста-
пил по известувањето од подносителот на барањето од 
ставовите (6) и (7) на овој член и не поднесе пријава 

согласно со ставовите (8) и (9) на овој член, директорот 
на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање 
за поведување прекршочна постапка за прекршок ут-
врден во Законот за управната инспекција за инспекто-
рот и ќе определи дополнителен рок од пет работни де-
на во кој инспекторот ќе изврши надзор во надлежниот 
даночен орган дали е спроведена постапката согласно 
со закон и во рок од три работни дена од денот на из-
вршениот надзор да го информира подносителот на ба-
рањето за преземените мерки. 

(12) Доколку инспекторот не постапи и во дополни-
телниот рок од ставот (11) на овој член директорот на 
Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во 
рок од три работни дена ќе го информира подносите-
лот на барањето за преземените мерки. 

(13) Во случајот од ставот (12) на овој член дирек-
торот на Државниот управен инспекторат веднаш, а 
најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг 
инспектор да го спроведе надзорот. 

(14) Во случаите од ставот (13) на овој член, дирек-
торот на Државниот управен инспекторат во рок од три 
работни дена го ќе информира подносителот на бара-
њето за преземените мерки. 

(15) Доколку директорот на Државниот управен 
инспекторат не постапи согласно со ставот (11) на овој 
член, подносителот на барањето може да поднесе при-
јава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум ра-
ботни дена. 

(16) Доколку директорот на надлежниот даночен 
орган, или од него овластено лице, не одлучи во рокот 
од ставот (9) на овој член, подносителот на барањето 
може да поведе управен спор пред надлежен суд. 

(17) Постапката пред Управниот суд е итна.  
 

XII. АДМИНИСТРАТИВНИ ОБВРСКИ 
 

1. Евиденциски обврски 
 

Член 52 
(1) Даночниот обврзник е должен да води уредна и 

точна евиденција во поглед на основите на пресметува-
њето на данокот, особено на неговиот промет и прет-
ходниот данок кој може да го одбие, како и во поглед 
на основите на преметување на данок за прометот из-
вршен кон него во случаите од членот 32-а од овој за-
кон, така што ќе се овозможи лесна проверка на еви-
денцијата. 

(2) Евиденцијата од став 1 на овој член мора да сод-
ржи одделни податоци за: 

1. Прометот на даночниот обврзник, и тоа: 
а) даночната основа за тој промет и 
б) данокот долгуван за тој промет.  

Евиденцијата треба да го прикаже начинот на кој се 
врши распределба на даночната основа на оданочив 
промет, истиот поделен според даночни стапки, на 
промет ослободен од данок со право на одбивка на 
претходниот данок и на промет ослободен од данок без 
право на одбиток на претходниот данок; 

2. Прометот кој е извршен спрема даночниот обврз-
ник и тоа: 

а) даночната основа за тој промет и 
б) претходниот данок кој отпаѓа на тој промет; 

3. Увозот на даночниот обврзник и тоа: 
а) даночната основа за увозот и 
б) данокот кој отпаѓа на неа; 

4.Исправките на даночната основа и на одбитоците 
на претходниот данок;        

5. Данокот долгуван според член 55 ставови 1 и 2 
на овој закон; 

6. Претходниот данок кој може да се одбие; 
7. Поделбата на претходните даноци и 
8. Висината на данокот кој треба да се плати. 
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(3) Даночниот обврзник е должен на крајот од ка-
лендарската година да ги утврди и евидентира соодвет-
ните годишни износи. 

(4) Даночниот обврзник може да ги исполнува еви-
денциските обврски според став 2 точка 1 на овој член 
и на тој начин, што ќе води евиденција на даночните 
основи и на даноците во еден збир (бруто-евиденција). 
Во тој случај, должен е на крајот од секој даночен пе-
риод да го подели збирот на бруто-износите на даноч-
ни основи и на даноци и како такви да ги евидентира. 

(5) Во случаите од член 32 точка 4 и членот 32-а на 
овој закон, примателот на доброто или корисникот на 
услугата е должен да ги евидентира даночните основи 
за даноците кои тој ги долгува. 

(6) Евиденцијата се води врз основа на влезните и 
на излезните фактури, на царинските документи или на 
други пропишани документи, во рамките на роковите 
утврдени за плаќање на данокот. 

(7) Министерот за финансии е овластен да донесе 
поблиски прописи за начинот на исполнување на еви-
денциските обврски и за случаите, во кои може да се 
одобрат олеснувања во поглед на исполнувањето на 
овие обврски. 

 
2. Издавање фактура 

 
Член 53 

(1) Даночниот обврзник е должен на барање да из-
даде фактура за прометот извршен спрема други даноч-
ни обврзници. Фактурата може да се издаде во хартие-
на или електронска форма. 

(2) За фактура од став 1 на овој член се смета секој 
документ кој го издава даночниот обврзник или друго 
лице по негов налог за извршениот промет. Како фак-
тура се смета и пресметката, со која даночниот обврз-
ник пресметува одреден оданочив промет извршен 
спрема него од страна на друг даночен обврзник. По 
исклучок од ставот (1) на овој член, при преносот на 
движен и недвижен имот во постапка на присилна нап-
лата и во извршна постапка не се издава фактура од 
страна на даночниот обврзник, а од страна на субјектот 
кој ја спроведува постапката се изготвува решение за 
предавање на надвижноста на купувачот во владение 
или потврда за извршена продажба согласно Законот за 
даночна постапка или заклучок за извршена продажба 
согласно Законот за извршување кои се основ за стек-
нување со сопственост на движните и недвижните доб-
ра и Извештај за задржан данок на додадена вредност 
во постапка на присилна наплата и присилно извршу-
вање. 

(3) Кога е добиен надоместок само за делумно из-
вршен промет, пред да биде комплетиран прометот, да-
ночниот обврзник издава одвоени фактури за секој де-
лумно извршен промет. 

(4) Даночниот обврзник издава фактура за секое 
плаќање кое го добива однапред (аванс), пред да биде 
извршен прометот. 

(5) При размена на добра или услуги, секој поеди-
нечен даночен обврзник издава фактура. 

(6) Во фактури издадени како за оданочив промет, 
така и за промет ослободен од данок, се врши одделно 
наведување на прометот. Кога се извршува промет кој 
е ослободен од данокот, на фактурата се наведува: "да-
нок на додадена вредност не е пресметан". Кога прима-
телот на добрата и услугите е даночен должник во слу-
чаите од членот 32-а од овој закон, даночниот обврзник 
кој го врши прометот во фактурата наведува „пренесу-
вање на даночна обврска“. 

(7) Даночниот обврзник е должен да му достави, 
односно да му обезбеди фактура на примателот на доб-
рото или корисникот на услугата и да обезбеди приме-
рок од фактурата за сопствената евиденција. 

(8) Фактурата се издава на денот на кој бил из-
вршен прометот, а најдоцна во рок од пет  работни 
дена. 

(9) Кога се добива надоместок пред да биде из-
вршен прометот, фактурата се издава во истиот ден ко-
га авансното плаќање е добиено, а најдоцна во рокот од 
став 8 на овој член. 

(10) Фактурата мора да ги содржи следниве пода-
тоци: 

1. Место, дата на издавање и број; 
2.Име (назив) и адреса на даночниот обврзник кој 

го извршува прометот и негов даночен број под кој е 
регистриран за данок на додадена вредност; 

3. Име (назив) и адреса на примателот на доброто 
или корисникот на услугата.  

4. Ден на извршениот промет; 
5. Количина и опис на прометот; 
6. Износ на надоместокот за извршениот промет, 

без данокот на додадена вредност; 
7. Применета даночна стапка; 
8. Износ на пресметаниот данок на додадена вред-

ност; 
9. Вкупен износ на надоместокот за извршениот 

промет и данокот на додадена вредност и 
10.Име, презиме и потпис на овластеното лице за 

потпишување на фактури кај издавачот на фактурата.“ 
(11) Министерот за финансии се овластува да одо-

бри одредени олеснувања во однос на издавањето фак-
тура, а особено да утврди во кои случаи и под кои ус-
лови: 

1. Отпаѓа обврската за издавање фактура и 
2. Може лицето да се откаже од наведувањето одре-

дени податоци при издавањето фактури. 
(12) Фактурата издадена во електронска форма не 

треба да содржи печат на издавачот на фактурата. 
 

Член 53-а 
(1) По исклучок од членот 53 од овој закон за ко-

ристење на даночното ослободување од членот 24-а од 
овој закон, даночниот обврзник е должен да издаде 
фактура која содржи сериски број доделен од страна на 
даночниот орган. Даночниот обврзник пред да ја изда-
де фактурата, за користење на даночното ослободува-
ње мора да го пријави прометот, по електронски пат до 
даночниот орган. 

(2) Одребата од ставот (1) на овој член не се приме-
нува во случај на промет извршен од даночен обврзник 
кој нема ниту седиште, ниту подружница во Република 
Македонија. 

(3) Даночниот орган е должен да води евиденција 
за фактурите од ставот (1) на овој член во електронска 
форма. 

(4) Примателот на прометот е должен да води еви-
денција за примените фактури од ставот (1) на овој 
член по даночен обврзник. Во евиденцијата се внесува-
ат и примените фактури од даночен обврзник кој нема 
ниту седиште, ниту подружница во Република Македо-
нија, за промети за кои е користено даночното ослобо-
дување од членот 24-а став (3) од овој закон. 

(5) Примателот на прометот доставува по електрон-
ски пат податоци од евиденцијата од ставот (4) на овој 
член за секое календарско тримесечје, до даночниот 
орган, најдоцна до 25 во месецот по завршување на се-
кое календарско тримесечје. 

(6) Формата и содржината на фактурата од ставот 
(1) на овој член, формата и содржината на пријавата од 
ставот (1) на овој член, начинот на пријавување од ста-
вот (1) на овој член, содржината на евиденцијата од 
ставот (3) на овој член, како и формата и содржината 
на евиденцијата од ставот (4) на овој член ги пропишу-
ва министерот за финансии. 



1 декември 2014  Бр. 177 - Стр. 23 

 
 

Член 53-б 
(1) За фактура издадена во електронска форма се 

смета фактурата која е издадена како електронски до-
кумент. 

(2) Примателот на фактура дава согласност со своја 
експлицитно изразена волја во хартиена форма дека 
приемот на фактурите ќе го извршува во електронска 
форма. 

(3) Фактурата во електронска форма мора да ги за-
доволи следните барања: 

- да биде обезбедена автентичноста на потеклото на 
фактурата на начин што примателот на фактурата мо-
же недвосмислено да утврди дека таа фактура е испра-
тена од издавачот на фактурата, 

- да биде обезбеден интегритетот на содржината на 
фактурата на начин што применетата технологија и 
процедури да оневозможуваат промена на податоците 
во фактурата и 

- да биде обезбедена читливост на фактурата, од-
носно визуелна и разбирлива слика на издадената фак-
тура на компјутерскиот екран или други електронски 
уреди на еднаков начин како и на хартија. 

(4) Барањата од ставот (3) алинеи 1 и 2 на овој член 
се обезбедуваат со потпишување на фактурата со при-
мена на електронски потпис, кој е заснован на квали-
фикуван сертификат кој е уреден со Законот за подато-
ците во електронски облик и електронски потпис. 

 
Членот 54 - престанува да важи согласно со Законот за 

регистрирање на готовинските плаќања („Службен  
весник на Република Македонија" бр. 31/2001) 

 
Член 55 

(1) Ако некое лице во фактурата го искаже одделно 
данокот на додадена вредност иако за тоа не е овлас-
тено, тогаш го должи искажаниот износ. Износот на 
данокот се плаќа во рок од пет работни дена, по изда-
вањето на фактурата. 

(2) Ако даночниот обврзник во фактурата за из-
вршениот промет искаже одделно поголем данок од из-
носот кој според овој закон го должи, лицето ќе го дол-
жи и вишокот на данокот. 

(3) Одредбите од став 2 на овој член не се примену-
ваат ако се изврши исправка на данокот. Во тој случај 
соодветно се применува член 22 став 1 од овој закон. 

 
Член 56 

(1) Фактурите и другите документи издадени во 
согласност со овој закон, како и деловните книги на да-
ночните обврзници се чуваат најмалку пет години по 
истек на календарската година, за која се однесуваат. 

(2) Фактурите кои се издадени во електронска фор-
ма се чуваат во оригиналната форма во која се изда-
дени, односно примени. 

(3) Автентичноста на потеклото и интегритетот на 
содржината на фактурите кои се чуваат, како и нивната 
читливост, мора да бидат обезбедени од моментот на 
издавање до истекот на рокот утврден во ставот (1) од 
овој член. 

(4) Издавачот и примателот на фактурата во елек-
тронска форма се должни да обезбедат и чуваат реле-
вантни информации во врска со издавањето и приемот 
на фактурата преку кои може со сигурност да се утврди 
автентичноста на потеклото и интегритетот на содржи-
ната во рокот утврдени во ставот (1) од овој член. 

(5) Фактурите без разлика на формата во која се из-
дадени се чуваат на територијата на Република Маке-
донија. 

(6) Во случај на жалба во согласност со член 58 на 
овој закон, рокот од став 1 на овој член почнува да тече 
од завршувањето на жалбената постапка. 

(7) Министерот за финансии, во согласност од ми-
нистерот за информатичко општество и администраци-
ја го пропишува начинот на издавање, пренос, прима-
ње и чување на фактура издадена во електронска 
форма. 

 
XIII. ПРАВНА ЗАШТИТА 

 
1. Застареност 

 
Член 57 - престанува да важи со Законот за даночна по-

стапка  „Службен  весник на Република Македонија" 
бр. 13/2006 

 
2. Жалбена постапка 

 
Член 58- престанува да важи со Законот за даночна по-
стапка  „Службен  весник на Република Македонија" 

бр. 13/2006 
 

XIV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 59 
(1) Глоба во износ од 1.200 евра во денарска про-

тиввредност за сторен прекршок ќе му се изрече на 
правно лице - даночен обврзник ако поднесе пријава за 
регистрација за данокот на додадена вредност по исте-
кот на пропишаниот рок (член 51 став (10)).  

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член на од-
говорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба 
во износ од 500 евра во денарска противвредност. 

(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член на фи-
зичко лице - даночен обврзник ќе му се изрече глоба во 
износ од 500 евра во денарска противвредност. 

 
Член 59- а 

Глоба во износ од 500 евра во денарска противвред-
ност ќе му се изрече на носителот на платниот промет 
ако по добивањето на податоците од членот 41 став (7) 
на овој закон не достави по електронски пат периоди-
чен извештај од денарска трансакциска сметка и девиз-
на сметка на даночниот обврзник регистриран за цели 
на данок на додадена вредност до надлежниот даночен 
орган за период и во рок во кој се поднесува даночната 
пријава. 

 
Член 59-б 

(1) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска про-
тиввредност за сторен прекршок ќе му се изрече на 
правно лице - даночен обврзник, ако: 

1) поднесе даночна пријава до надлежниот даночен 
орган по истекот на пропишаниот рок (член 41 ставови 
(1), (3) и (4));  

2) неуредно води евиденција (член 52 став (1)); 
3) не издава фактура во пропишаниот рок (член 53) 

и 
4) не поднесе извештај заедно со даночната пријава 

до надлежниот даночен орган за прометите извршени 
во периодот на кој се однесува даночната пријава (член 
41-б). 

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член на од-
говорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба 
во износ од 500 евра во денарска противвредност. 

(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член на фи-
зичко лице - даночен обврзник ќе му се изрече глоба во 
износ од 500 евра во денарска противвредност. 

 
Член 60 

(1) Глоба во износ од 2.000 до 2.500 евра во денар-
ска противвредност за сторен прекршок ќе му се изре-
че на правно лице - даночен обврзник, ако: 

1) не поднесе даночна пријава до надлежниот дано-
чен орган (член 41 ставови (1), (3) и (4)); 
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2) данокот на додадена вредност не го уплати на ут-
врдената сметка (член 43 став (4));  

3) не поднесе пријава за регистрација за данокот на 
додадена вредност (член 51 став (10)); 

4) не води или неточно води евиденција (членови 
38-д,  52 став (1) и 53-а став (5)); 

4-а) не доставува евиденција до даночниот орган 
(член 53-а, став (6)); 

5) издава неуредна фактура (член 53) и 
6) фактурите или другите документи издадени во 

согласност со овој закон или деловните книги не ги чу-
ва во пропишаниот рок (член 38-д став (2) и член 56 
став (1)). 

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член на од-
говорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба 
во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвред-
ност. 

(3) За прекршокот од ставот (1) од овој член на фи-
зичко лице - даночен обврзник ќе му се изрече глоба во 
износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвред-
ност. 

 
Член 60-а 

(1) Одговорното лице во правното лице и физичко 
лице - даночен обврзник кои нема да поднесат даночна 
пријава во пропишаниот рок, или ќе поднесат даночна 
пријава, но во истата нема да внесат точни податоци, 
или ќе поднесат даночна пријава а нема да го уплатат 
долгуваниот данок на утврдените сметки, со цел да се 
стекнат со поголема имотна корист или вредност, ќе се 
казнат со казна затвор од шест месеци до пет години и 
со парична казна. 

(2) Ако износот на обврската од овој член е значи-
телен, сторителот ќе се казни со казна затвор од нај-
малку четири години и со парична казна. 

(3) Ако делото од овој член го стори правно лице ќе 
се казни со парична казна. 

(4) Имотната корист прибавена со извршеното кри-
вично дело од овој член се одзема со судска одлука. 

 
Член 60-б 

(1) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на субјектот надлежен за 
присилна наплата односно присилно извршување од 
член 43-а, став (1) на овој закон, доколку не достави до 
надлежниот даночен орган, до должникот и до стекну-
вачот на доброто Извештај за задржан данок на додаде-
на вредност во постапка на присилна наплата и при-
силно извршување (член 43-а став (4)). 

(2) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на субјектот надлежен за 
присилна наплата односно присилно извршување од 
член 43-а, став (1) на овој закон, доколку не го пресме-
та и не го уплати данокот на додадена вредност (член 
43-а став (2)). 

 
XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 61 

(член 61 од Законот објавен во,,Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.44/99 и член 11 од Законот об-

јавен во,,Службен весник на Република Македонија" 
бр.86/99 ) 

 
(1) Одредбите од овој закон се применуваат врз це-

локупниот промет и увоз остварен по 31 март 2000 го-
дина. 

(2) Одредбите од член 37 од овој закон се примену-
ваат врз инвестициони средства кои даночниот обврз-
ник ги набавил или произвел по 31 март 2000 година. 

(3) Законот за данокот на промет на производи и ус-
луги останува да важи за сите дејствија регулирани со 
него кои подлежат на оданочување и кои биле остваре-

ни пред 1 април 2000 година. Ако даночниот обврзник 
издал фактура пред овој датум за промет реализиран 
после 31 март 2000 година, не се применува член 24 
став 3 точка 1 од  законот наведен во овој став. 

(4) Доколку се изврши промет во делови според 
член 31 став 4, овој закон ќе се применува врз делот од 
прометот реализиран по 31 март 2000 година, а Зако-
нот за данокот на промет на производи и услуги ќе се 
применува врз делот од прометот реализиран пред 1 
април 2000-та година.  

 
Член 62 

(член 62 од Законот објавен во,,Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.44/99 и член 12 од Законот об-

јавен во,,Службен весник на Република Македонија" 
бр.86/99) 

 
Даночните обврзници, кои се обврзани од денот на 

примената на овој закон за регистрација според член 51 
на овој закон или кои сакаат доброволно да се регис-
трираат, должни се да се пријават кај надлежниот дано-
чен орган до 1 март 2000 година. 

 
Член 63 

(член 63 од Законот објавен во,,Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.44/99 и член 13 од Законот об-

јавен во,,Службен весник на Република Македонија" 
бр.86/99) 

 
(1) Даночните обврзници регистрирани за цели на 

данокот на додадена вредност според член 51 на овој 
закон, кои на 31 март 2000 година имаат добра на зали-
ха наменети за натамошна продажба и на кои има да-
нок на промет на производи пресметан од претходниот 
учесник во прометот и платен со купопродажната цена, 
или данок платен при увозот според Законот за дано-
кот на промет на производи и услуги, имаат право на 
одбивка на данокот на промет како претходен данок. 
Одбивката не се одобрува за производи кои даночниот 
обврзник ги користи за вршење на промет ослободен 
од данок во смисла на член 23 од овој закон.  

(2) Износот кој може да се одбие како претходен 
данок според став 1 од овој член се пребива до 31 де-
кември 2000 во делумни износи со данокот на додадена 
вредност кој треба да се плати. 

(3) Министерот за финансии ги уредува поединос-
тите на постапката на засметување и го утврдува начи-
нот на докажување на условите за користење на право-
то на одбивка според став 1 од овој член. 

 
Член 64 

(член 64 од Законот објавен во,,Службен весник  
на Република Македонија" бр.44/99) 

 
Поблиски прописи за извршување на овој закон ќе 

се донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

 
Член 65 

(член 65 од Законот објавен во,,Службен весник 
на Република Македонија" бр.44/99) 

 
Со денот на примената на овој закон, престанува да 

важи Законот за данокот на промет на производи и ус-
луги (,,Службен весник на Република Македонија,, 
број 34/92, 62/92, 63/92, 3/93, 4/93, 80/93, 42/95, 4/96, 
71/96, 5/97, 10/97, 28/97, 13/98 и 39/99). 

 
Член 66 

(член 66 од Законот објавен во,,Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.44/99 и член 15 од Законот об-

јавен во,,Службен весник на Република Македонија" 
бр.86/99 ) 
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Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се применува од 1 април 2000 -та година. 

 
Член 67 

(Член 14 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.86/1999) 

 
Првиот промет на станбените згради и станови чие 

градење отпочнало пред 1 април 2000 година, се осло-
бодени од данок на додадена вредност до 31 декември 
2000 година, а даночните обврзници за истиот период 
го задржуваат правото на одбиток на претходно плате-
ниот данок. 

 
Член 68 

(Член 16 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.86/1999) 

 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 април 2000 година, ос-
вен одредбата од член 12 на овој закон која ќе се при-
менува со денот на влегување во сила на овој закон. 

 
Член 69 

(Член 24 од Законот објавен во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.21/2003 и Одлука на Уставни-
от суд У.бр.189/2003 објавена во „Службен весник на 

Република Македонија“ бр.17/2004) 
 
Повластената даночна стапка од 5% ќе се примену-

ва и на првиот промет на станбени згради и станови, во 
оној дел во кој истите се користат за станбени цели, но 
само доколку нивната изградба е започната пред денот 
на влегувањето во сила на овој закон.  

 
Член 70 

(Член 25 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.21/2003) 

 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија", а ќе 
се применува од 1 април 2003 година. 

 
Член 71 

(Член 6 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.33/2006) 

 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се применува од 1 јануари 2006 година. 

 
Член 72 

(Член 2 од Законот објавен во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.101/2006 и член 1 од Законот 

објавен во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/10) 

 
Одредбите на членот 1 став (1) точка 8 на овој за-

кон ќе се применуваат до пристапување на Република 
Македонија во членство на Европската унија. 

 
Член 73 

(Член 3 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.101/2006) 

 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", а ќе се применува од 1 октомври 2006 го-
дина. 

Член 74 
(Член 4 од Законот објавен во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.114/2007, кој е избришан со 
членот 3 од Законот објавен во „Службен весник на  

Република Македонија“ бр.155/12) 
 

Член 75 
(Член 7 од Законот објавен во „Службен весник  

на Република Македонија“ бр.133/2009) 
 

Повластената даночна стапка од 5% ќе се примену-
ва до 31 декември 2011 година на првиот промет на 
станбени згради и станови во оној дел во кој истите се 
користат за станбени цели и кој ќе се изврши во рок до 
пет години по изградбата. 

 
Член 76 

(Член 8 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.133/2009) 

 
Одредбите од членовите 2 и 3 став (2) на овој закон 

ќе се применуваат од 1 јануари 2010 година. 
 

Член 77 
(Член 2 од Законот објавен во „Службен весник  

на Република Македонија“ бр.95/10) 
 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе 
се применува од 1 јули 2010 година. 

 
Член 78 

(Член 9 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.102/10) 

 
Надлежниот даночен орган по електронски пат до 

носителите на платниот промет ги доставува податоци-
те за даночните обврзници кои се регистрирани за цели 
на данокот на додадена вредност и определениот дано-
чен период за пресметување и плаќање на данокот на 
додадена вредност со состојба на 30 септември 2010 
година, најдоцна до 5 октомври 2010 година. 

 
Член 79 

(Член 10 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.102/10) 

 
Во членот 2 од овој закон со кој се менува член 41, 

одредбите од ставовите (7) и (8) ќе започнат да се при-
менуваат од 1 октомври 2010 година. 

 
Член 80 

(Член 11 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.102/10) 

 
Одредбата од членот 6 на овој закон со која се дода-

ва нов член 59-а ќе започне да се применува од 1 ок-
томври 2010 година.  

 
Член 81 

(Член 12 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.102/10) 

 
Одредбите од членот 4 на овој закон ќе започнат да 

се применуваат од 1 јануари 2011 година.  
 

Член 82 
(Член 2 од Законот објавен во „Службен весник  

на Република Македонија“  бр.135/11) 
 
Подзаконскиот акт утврден со овој закон министе-

рот за финансии го донесува во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон и истиот веднаш 
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по неговото објавување во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а најдоцна во рок од 24 часа се обја-
вува на веб страницата на Управата за јавни приходи. 

 
Член 83 

(Член 2 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.135/11) 

 
Одребите од членот 1 став 2 точка 14 од овој закон 

ќе се применуваат од 1 јануари 2012 година до 31 де-
кември 2015 година. 

 
Член 84 

(Член 22 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.12/14) 

 
Одредбите од членот 1 ставови (1) точки 10 и 11 и 

(2) точка 2 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за данокот на додадена вредност („Службен 
весник на Република Македонија“ број 114/2007) ќе се 
применуваат до пристапување на Република Македо-
нија во членство на Европската унија. 

 
Член 85 

(Член 23 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.12/14) 

 
На даночните обврзници кои со влегувањето во си-

ла на одредбата од членот 8 од овој закон на 1 јули 
2014 година, преминуваат од годишни во тримесечни 
даночни обврзници, за прв даночен период во 2014 го-
дина, ќе им се смета периодот од 1 јануари 2014 до 30 
јуни 2014 година. 

 
Член 86 

(Член 24 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.12/14) 

 
На даночните обврзници кои со влегувањето во си-

ла на одредбата од членот 8 од овој закон на 1 јули 
2014 година, преминуваат од годишни во тримесечни 
даночни обврзници, надлежниот даночен орган со ре-
шение им го менува даночниот период од календарска 
година во календарско тримесечје. 

 
Член 87 

(Член 25 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.12/14) 

 
Членовите 2, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20 и 21 од 

овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 февруа-
ри 2014 година. 

Членовите 4, 5, 8, 11, 13, 15 и 18 од овој закон ќе за-
почнат да се применуваат од 1 јули 2014 година. 

 
Член 88 

(Член 3 од Законот  објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр.112/14) 

 
Одредбата од членот 2 на овој закон ќе започне да 

се применува од 1 јануари 2016 година.  
 

Член 89 
(Член 15 од Законот објавен во „Службен весник  

на Република Македонија“ бр.130/2014) 
 
Одредбата од членот 2 од овој закон со кој во чле-

нот 4 се додава нов став (4), одредбата од членот 4 од 
овој закон со кој во членот 19 се додава нов став (5), 
одредбата од членот 5 од овој закон со кој во членот 31 
се додава нов став (8), одредбата од членот 7 од овој 
закон со кој во членот 34 во ставот (1) се менува точка-
та 2, одредбата од членот 9  од овој закон со кој се до-

дава нов член 43-а, одредбата од членот 10 од овој за-
кон со кој во членот 51 се врши измена во ставовите 
(1), (6) и (10), одредбата од членот 11 од овој закон со 
кој во членот 53 во ставот (2) се додава нова реченица 
и одредбата од членот 14 од овој закон со кој се додава 
нов член 60-б ќе започнат да се применуваат од 1 јану-
ари 2015  година. 

Одредбата од членот 11 од овој закон со кој во член 
53 став (1) се додава нова реченица и се менува ставот 
(7), и се додава нов став (12), одредбата од членот 12 
од овој закон со кој се додава нов член 53-б и одредба-
та од член 13 од овој закон со кој се додаваат ставовите 
(2), (3), (4) (5) и (7), а ставот (2) станува став (6) ќе за-
почнат да се применуваат од 1 март 2015  година.  

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
5475. 

Врз основа на член 227 став 5 од Законот за хартии 
од вредност (,,Службен весник на Република Македо-
нија’’ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013, 188/2013 и 43/2014),  Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИ-
КОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА  

ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот 

за изменување и дополнување на Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците што ги напла-
тува Комисијата за хартии од вредност бр. 03-1809/1 од 
31.10.2014 година, донесен од Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата, одржана на 31.10.2014 година.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-8664/1 Претседател на Владата 

25 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5476. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГРИ ЛЕНД АД – 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Агри Ленд АД - Скопје бр.09- 3485/3 од 
25.11.2014 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9368/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5477. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
25.11.2014 година, донесе                               

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН  ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА 
НА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА-
ИНДУСТРИСКА ЗОНА ОВЧЕ ПОЛЕ КО АМЗАБЕ-
ГОВО-ВОН Г.Р. ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план  за вон населено место за из-
градба на лесна и незагадувачка индустрија-индустрис-
ка зона Овче Поле КО Амзабегово-вон г.р., општина 
Свети Николе. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 264682м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9491/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5478. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-
РОВНИК НА ГРАДЕЖНОТО ДРУШТВО „ГРА-

НИТ“  АД СКОПЈЕ  НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
„ОСТРЕЦ“, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 

 
1. На Градежното друштво „ГРАНИТ“ АД Скопје  

се доделува концесија за експлоатација на минерална 
суровина – варовник на локалитетот „Острец“, општи-
на Делчево, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7648853 4653875 
Т-2 7648857 4653782 
Т-3 7648795 4653776 
Т-4 7648806 4653537 
Т-5 7648836 4653287 
Т-6 7648874 4653300 
Т-7 7649012 4653029 
Т-8 7649029 4653037 
Т-9 7649015 4652817 

Т-10 7648835 4652876 
Т-11 7648724 4653241 
Т-12 7648637 4653233 
Т-13 7648590 4653338 
Т-14 7648679 4653404 
Т-15 7648690 4653663 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0.161368 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.     

 
Бр.42 - 9555/1 Заменик на претседателот 

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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5479. 
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за  над-

ворешни работи (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 46/2006, 107/2008, 26/2013 и 39/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА 
КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ  

НА ОБЕДИНЕТИТЕ АРАПСКИ ЕМИРАТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука еднострано се укинуваат визите за 

краткорочен престој во Република Македонија до три 
месеци во текот на секој шестмесечен период, за 
државјаните на Обединетите Арапски Емирати.  

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9573/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5480. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за меѓуоп-

штинска соработка („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 79/09), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 25.11. 2014 година, до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И СЛЕ-
ДЕЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКАТА СОРАБОТКА 

 
Член 1 

Во Одлуката за формирање на Комисија за поттик-
нување и следење на меѓуопштинската соработка 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
17/10), членот 2 се менува и гласи: 

„Комисијата од член 1 од оваа одлука ја сочину-
ваат: 

- м-р Билјана Цветановска Гугоска, државен секре-
тар во Министерството за локална самоуправа - претсе-
дател на Комисијата 

- Јасна Видановска -претставник од Министерство-
то за образование и наука 

- Љупчо Јовановски - претставник од Министер-
ството за транспорт и врски 

- Тања Пауновска- претставник од Министерството 
за животна средина и просторно планирање 

- Александра Петкановска - претставник од Минис-
терството за финансии 

- Душко Миновски - претставник од Министерство-
то за труд и социјална политика 

- Лидија Бјелица -  претставник од Дирекцијата за 
заштита и спасување 

- Пламен Георгиевски - претставник од Министер-
ството за локална самоуправа 

- Магдалена Диковска - претставник од Министер-
ството за култура 

- Младен Протиќ - претставник на Советот на Севе-
роисточниот плански регион 

- Драгица Здравева - претставник на Советот на Ис-
точниот плански регион 

- Жулиета Ѓуркова - претставник на Советот на Ју-
гоисточниот плански регион 

- Марко Колев - претставник на Советот на Вардар-
скиот плански регион 

- Емилија Геровска - претставник на Советот на Пе-
лагонискиот плански регион 

- Мирјана Лозановска - претставник на Советот на 
Југозападниот плански регион 

- Беким Нухиу - претставник на Советот на Полош-
киот плански регион 

- Анета Лозановска- Равлинсон, раководител на 
Центарот за развој на Скопскиот плански регион - 
претставник на Советот на Скопскиот плански регион 

- Виктор Арнаудовски - претставник на Заедницата 
на единиците на локалната самоуправа на Република 
Македонија.“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9582/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5481. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на  25.11.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИ-
ОДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО 
И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ 

КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 
 
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

ослободување од плаќање радиодифузна такса на ко-
рисници на радио и тв приемници од подрачја кои не-
маат квалитетен радиотелевизиски сигнал бр.23-1472/1 
од 23.03.1999 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/99).  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 42-9583/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5482. 
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 
и 132/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ 
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса, 

вкупно 14 (четиринаесет) семејни домаќинства, кои не 
се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното 
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претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се 
емитуваат програмските сервиси на Македонската ра-
дио-телевизија од с.Патишка Река, општина Сопиште, 
а чии носители на семејни домаќинства како обврзници 
за плаќање радиодифузна такса се: 

1. Абдиовски Рефит, ул.„3” бр.42, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

2. Абдиовски Саќип, ул.„Населено место без ули-
чен систем” ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

3. Беќировски Дурмиш, ул.„3” бр.15, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

4. Имеровски Рамадан, ул.„1” бр.27, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

5. Имеровски Шабан, ул.„1” бр.20, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

6. Јашаровски Шериф, ул.„1” бр.5, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

7. Јашаровски Решат, ул.„Населено место без ули-
чен систем” ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

8. Јашаровски Авзи, ул.„3” бр.5, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

9. Јашаровски Елес, ул.„1” бр.11, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

10. Рушити Азем, ул.„1” бр.53, с.Патишка Река, оп-
штина Сопиште, 

11. Мустафовски Беџет, ул.„1” бр.7, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

12. Муслијовски Идрис, ул.„3” бр.45, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

13. Заимовски Шериф, ул.„3” бр.9, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

14. Шаќири Рушит, ул.„5” бр.33, с.Патишка Река, 
општина Сопиште.  

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен 
сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 42-9583/2 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5483. 
Врз основа на член 136 став 3 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија”, бр. 184/13, 13/14, 44/14, 
101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе 

                                                               
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ КОИ  
ЌЕ ПЛАЌААТ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 
1. Со оваа одлука се определува семејните дома-

ќинства како обврзници за плаќање радиодифузна так-
са во населените места кои биле ослободени од плаќа-
ње на радиодифузната такса согласно Одлуката за ос-
лободување од плаќање радиодифузна такса на корис-
ници на радио и тв приемници од подрачја кои немаат 
квалитетен радиотелевизиски сигнал („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/99), а кои ќе плаќаат 
радиодифузна такса поради обезбедено покривање со 
радиодифузни сигнали на Јавното претпријатие Маке-
донска радиодифузија, преку кои се емитуваат програ-
мските сервиси на Македонската радио-телевизија, и 
тоа:  

1. Адиловска Зекија, ул.„3” бр.12, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

2.Вејселовска Ибадете, ул.„2“ бр.2, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

3. Асановски Тефик, ул.„1” бр.26, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

4.Имеровски Неџат, ул.„1” бр.49, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

5. Заимовска Зарифе, ул.„3” бр.7, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

6. Имеровски Сервет, ул.„1” бр.13, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

7. Муслијовски Беџет, ул.„4” бр.8, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

8. Имеровски Рамадан, ул.„1” бр.47, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

9. Џавити Џеват, ул.„2” бр.21, с.Патишка Река, оп-
штина Сопиште, 

10. Дурмишовски Сабедин, ул.„3” бр.48, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

11. Имеровски Дургут, ул.„1” бр.29, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

12. Беќировски Риза, ул.„4” бр.14, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

13. Заими Селветка, ул.„3” бр.8, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

14. Етеми Шабан, ул.„4” бр.32, с.Патишка Река, оп-
штина Сопиште, 

15. Јашаровски Кадри, Населено место без уличен 
систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

16. Јонузовски Ахмет, ул.„3” бр.4, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

17. Хајдаровска Салије, ул.„4” бр.30, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

18. Муаремовска Ајше, ул.„3” бр.44, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

19. Мемишовски Невзат, ул.„1” бр.43, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

20. Рамадани Асим, ул.„1” бр.2, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

21. Халиловски Рамадан, Населено место без ули-
чен систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

22. Муслиовски Бајрам, ул.„4” бр.8, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

23. Ибраимовски Асан, ул.„2” бр.16, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

24. Асановски Рамадан, ул.„1” бр.23, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

25. Сулемановска Раима, ул.„2” бр.6, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

26. Јакупи Рамис, ул.„1” бр.45, с.Патишка Река, оп-
штина Сопиште, 

27. Беќировска Хибе, Населено место без уличен 
систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

28. Алиловски Абдиљ, Населено место без уличен 
систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

29. Ејуповски Ваидин, Населено место без уличен 
систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

30. Хајдаровски Дритон, ул.„2” бр.12, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

31. Имеровски Шабан, ул.„1” бр.20, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

32. Имери Имране, ул.„3” бр.41, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

33. Муаремовски Ќахил, Населено место без уличен 
систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

34. Хајдаровски Реџеп, ул.„2” бр.12, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

35. Јашаровска Шерифа, ул.„1” бр.3, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

36. Имеровски Харун, Населено место без уличен 
систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

37. Адиловска Ајша, ул.„3” бр.10, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 
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38. Абдиовски Муарем, Населено место без уличен 
систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

39. Шаќировски Мегди, ул.„1” бр.12, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

40. Хајдаровски Мусли, ул.„2” бр.12, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

41. Имеровски Урим, ул.„5” бр.29, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

42. Ајдаровска Зејнепа, ул.„4” бр.28, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

43. Имеровски Рифит, Населено место без уличен 
систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

44. Имеровска Џемила, ул.„1” бр.20, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

45. Имеровски Раман, Населено место без уличен 
систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

46. Заимовски Јакуп, ул.„2” бр.22, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

47. Мемишовски Авни, ул.„5” бр.1, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

48. Заимовски Мерсим, ул.„2” бр.24, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

49. Асановски Асан, ул.„1” бр.8, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

50. Адиловски Ајриз, Населено место без уличен 
систем бр.39, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

51. Имеровски Наим, ул.„5” бр.15, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

52. Шаќировски Јетон, ул.„1” бр.10, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

53. Мемедовски Рамадан, Населено место без ули-
чен систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

54. Алиловски Џафер, ул.„1” бр.1, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

55. Ејуповски Рамадан, ул.„4” бр.32, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

56. Мемишовски Азем, Населено место без уличен 
систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

57. Адиловски Бејто, ул.„3” бр.11, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

58. Адиловски Мерсим, ул.„3” бр.10, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

59. Адиловски Раман, Населено место без уличен 
систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

60. Џеладиновски Агим, ул.„1” бр.19, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

61. Шаќири Муарем, ул.„3” бр.6, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

62. Ејуповски Етем, ул.„4” бр.32, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

63. Беќировски Расим, ул.„1” бр.18, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

64. Мемиши Арсим, ул.„5” бр.5, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

65. Муслиовски Халил, ул.„4” бр.10, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

66. Есатовска Онка, ул.„2” бр.3, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

67. Јашаровски Алим, Населено место без уличен 
систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

68. Адиловски Милаим, ул.„2” бр.8, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

69. Јашаровска Зарифа, ул.„3” бр.46, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

70. Мемишовски Батир, ул.„4” бр.24, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

71. Ајдаровски Илјаз, ул.„4” бр.26, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

72. Реџеповски Ариф, ул.„1” бр.14, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

73. Беќировски Аќем, ул.„3” бр.50, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

74. Халиловска Селима, ул.„1” бр.9, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

75. Мемишовски Гарип, ул.„1” бр.41, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

76. Селимовски Селим, ул.„4” бр.2, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

77. Есатовски Рихан, ул.„2” бр.1, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

78. Шакировски Фазли, ул.„1” бр.6, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

79. Мемишовски Шериф, ул.„5” бр.6, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

80. Шаќировски Сабир, ул.„1” бр.21, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

81. Ибраимовска Атиџе, Населено место без уличен 
систем бр.34, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

82. Ибраимовска Зарифа, ул.„2” бр.14, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

83. Ајдаровски Амди, ул.„4” бр.20, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

84. Хасановски Шабан, Населено место без уличен 
систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

85. Хајдаровски Реџеп, ул.„4” бр.18, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

86. Имеровски Емрула, ул.„1” бр.47, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

87. Ајдаровски Шериф, ул.„4” бр.26, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

88. Мемишовски Исни, Населено место без уличен 
систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште, 

89. Ајдаровски Азис, ул.„4” бр.26, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

90. Абдиовска Шерије, ул.„3” бр.40, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

91. Заимовски Африм, ул.„5” бр.7, с.Патишка Река, 
општина Сопиште, 

92. Хајдаровски Хајет, ул.„4” бр.18, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

93. Есатовски Џеладин, ул.„2” бр.3А, с.Патишка 
Река, општина Сопиште, 

94. Ишлер Ејуп, ул.„1” бр.9А, с.Патишка Река, оп-
штина Сопиште. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 42-9583/3 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5484. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14) и член 8 став 
(6) од Законот за технолошки индустриски развојни зо-
ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 
14/07, 103/08, 130/08, 139/09 156/10, 127/12, 41/14 и 
160/14) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 25.11.2014  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО 
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 

И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 

градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за за-
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купопримачот  Друштво за производство, трговија и 
услуги Менсан Европа ДОО Скопје  со седиште во 
Скопје. 

 
Член 2 

Градежното земјиште кое се дава во долготраен за-
куп претставува дел од КП 602/5 со површина од 
11.147 м2, според Имотниот лист бр. 1 за КО Бунарџик 
и Геодетскиот Елаборат за геодетски работи за посебни 
намени за нумерички податоци бр.11-337/3 од 5.9.2014 
година, сопственост на Република Македонија и прет-
ставува градежно земјиште, според извод од Урбанис-
тичкиот план бр.362, локалитет Илинден, Општина 
Илинден, издаден од Република Македонија, Општина 
Илинден, под бр. 10-2294/2 од 15.08.2014 година, врз 
основа на Урбанистички проект за ТИРЗ Скопје 1, бр. 
Ф1607 од 2008 година, одобрен по извршена ревизија 
од Комисијата при Министерството за транспорт и 
врски под бр. 16-8774/3 од 01.09.2008 година („Градеж-
ното земјиште“). 

 
Член 3 

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се 
дава во долготраен закуп за временски период во трае-
ње од педесет (50) години, сметано од денот на склучу-
вање на Договорот за долготраен закуп на градежно 
земјиште. 

 
Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 
од член 2 на оваа одлука изнесува:  

- во првите пет години, закупнината за наведеното 
градежно земјиште изнесува 0,1 евро годишно за метар 
квадратен во денарска противвредност според средни-
от курс од Народна банка на Република Македонија на 
денот на исплата, односно 1.114,7 евра за една година, 
одредено како фиксен износ.  

- по истекот на првите пет години, закупнината за 
градежното земјиште, ќе се одредува за секоја година 
посебно, десет дена пред датумот на склучување на До-
говорот за долготраен закуп на градежното земјиште, и 
ќе се пресметува како 0,1 евро годишно за квадратен 
метар, прилагодена за официјалната стапка на инфла-
ција во Република Македонија за претходната година, 
но не повеќе од 15% на годишно ниво, која ќе биде 
максималната стапка на зголемување. 

Во рок од 60 дена од денот на склучувањето на До-
говорот за долготраен закуп на градежно земјиште, за-
купопримачот доставува доказ за уплатен износ на 
сметката на Буџетот на Република Македонија во виси-
на од 5.573,5 евра во денарска противвредност според 
средниот курс од Народна банка на Република Македо-
нија на датумот на уплата, кој износ претставува закуп-
нина за првите пет години, за што закуподавачот прет-
ходно го известува закупопримачот. 

По истекот на првите пет години, сметано од дату-
мот на склучување на Договорот за долготраен закуп 
на градежно земјиште закупнината за долготраен закуп 
на градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се 
плаќа за секоја година однапред, најдоцна на истиот 
датум на кој е склучен Договорот за долготраен закуп 
на градежното земјиште, на сметката на Буџетот на Ре-
публика Македонија, за што закуподавачот претходно 
го известува закупопримачот.  

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9589/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5485. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терство за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Универзитетска клиника за дигестивна хи-
рургија - СКОПЈЕ. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за дигестивна хирургија - СКОПЈЕ, со кој 
се уредуваат  правата и обврските за движните  ствари 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9599/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5486. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ.НАУМ  

ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Универзитетска клиника по хируршки бо-
лести „Св.Наум Охридски“ - СКОПЈЕ. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охрид-
ски“ - СКОПЈЕ, со кој се уредуваат  правата и об-
врските за движните  ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9599/2 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5487. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
25.11 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА 
ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ, 
АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА, ИНТЕНЗИВНО 
ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР  - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терство за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Универзитетска клиника за трауматологија, 
ортопедски болести, анестезија, реанимација, интен-
зивно лекување и ургентен центар  - СКОПЈЕ. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за трауматологија, ортопедски болести, 
анестезија, реанимација, интензивно лекување и урген-
тен центар  - СКОПЈЕ, со кој се уредуваат  правата и 
обврските за движната  ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9599/3 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5488. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
25.11. 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА  - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терство за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

 
  
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Универзитетска клиника за детска хирургија  
- СКОПЈЕ. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за детска хирургија  - СКОПЈЕ, со кој се 
уредуваат  правата и обврските за движната  ствар од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9599/4 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5489. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република, Македонија, на седницата одржана на 
25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 

КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

 
   
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа - Универзитетска клиника за неврохирургија  
- Скопје. 
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Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа - Универзи-
тетска клиника за неврохирургија - Скопје, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9599/5 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5490. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република, Македонија, на седницата, одржана на 
25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА  

ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа - Универзитетска клиника за пластична и ре-
конструктивна хирургија  - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа - Универзи-
тетска клиника за пластична и реконструктивна хирур-
гија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движната  ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9599/6 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5491. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
25.11.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - УНИВЕРЗИТЕТСКА  

КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа - Универзитетска клиника за урологија - 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа - Универзи-
тетска клиника за урологија - Скопје, со кој се уредува-
ат  правата и обврските за движната  ствар од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9599/7 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5492. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - УНИВЕРЗИТЕТ-
СКА КЛИНИКА ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА  

ХИРУРГИЈА  - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

 
  
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа - Универзитетска клиника за торакална и вас-
куларна  хирургија  - Скопје. 
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Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа - Универзи-
тетска клиника за торакална и васкуларна хирургија  - 
СКОПЈЕ, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движната  ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9599/8 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5493. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА 

БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ -СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Градска општа болница „8-ми Септември“   
- Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Градска оп-
шта болница „8-ми Септември“  - Скопје, со кој се уре-
дуваат  правата и обврските за движните  ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9599/9 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

5494. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА  

- БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-
ство за здравство му престанува користењето на движ-
ните ствари: 
 
   
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Клиничка болница - Битола. 
 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со директо-
рот на Јавната здравствена установа Клиничка болница 
- Битола, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движните  ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 
 

Бр. 42-9599/10 Заменик на претседателот  
25 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
5495. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА –  

ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Клиничка болница - Тетово. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Клиничка 
болница - Тетово, со кој се уредуваат  правата и об-
врските за движните  ствари од член 1 од оваа одлука. 



1 декември 2014  Бр. 177 - Стр. 35 

 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9599/11 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

5496. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА –  

ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
   
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Клиничка болница - Штип. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Клиничка 
болница - Штип, со кој се уредуваат  правата и об-
врските за движните  ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9599/12 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

5497. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА  

– СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Општа болница - СТРУМИЦА. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-
ница - СТРУМИЦА, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движната  ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.42 - 9599/13 Заменик на претседателот 

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5498. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА  

– КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Општа болница - КУМАНОВО. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-
ница - КУМАНОВО, со кој се уредуваат  правата и об-
врските за движната  ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.42 - 9599/14 Заменик на претседателот 

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



 Стр. 36 - Бр. 177                                                                                  1 декември 2014 
 

5499. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА  

– ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

 
 
 
 
 
 
   

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Општа болница - ВЕЛЕС. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-
ница - ВЕЛЕС, со кој се уредуваат  правата и обврските 
за движната  ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.42 - 9599/15 Заменик на претседателот 

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5500. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА  

- СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Универзитетска клиника за гастроентерохепа-
тологија - СКОПЈЕ. 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за гастроентерохепатологија - СКОПЈЕ, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.42 - 9599/16 Заменик на претседателот 

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5501. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижни-
те ствари кои се наоѓаат во склоп на Спортско-рекреа-
тивниот центар „Крушино" во Кичево, КП бр. 5069,   
КО Кичево - вон   г.р., и тоа: 

- зграда 3, влез   1, намена   на   зграда   А5-4, кат 
пр, намена на посебен дел П, површина   64 м2, 

- зграда 4, влез 1, намена на зграда А5-4, кат пр,   
намена на посебен дел П. површина 36 м2; 

- зграда 5 влез 1, намена на зграда А5-4, кат пр, на-
мена на посебен дел П, површина 22 м2; 

- зграда 6, влез 1, намена на зграда А5-4, кат пр,   
намена на посебен дел П, површина 7 м2; 

- зграда 7, влез 1, намена на зграда А5-4, кат пр,   
намена на посебен дел П, површина 14 м2   и 

- зграда 8, влез 1, намена на зграда А5-4, кат пр,   
намена на посебен дел П, површина 10 м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата   на недвижностите. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на   Републи-
ка Македонија". 

 
Бр. 42-9615/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5502. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
25.11.2014 година, донесе 

                                             
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА-
ТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И  ПРОМОЦИ-
ЈА НА ИЗВОЗОТ  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република Македо-
нија му престанува користењето на движните ствари, и тоа: 



1 декември 2014  Бр. 177 - Стр. 37 

 
 

 
  



 Стр. 38 - Бр. 177                                                                                  1 декември 2014 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење  без надомест на Агенцијата за 
странски инвестиции и  промоција на извозот на Ре-
публика Македонија. 

                                                       
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти  на Владата на Република Македонија склучува 
договор со  директорот на Агенцијата за странски ин-
вестиции и  промоција на извозот на    Република Ма-
кедонија, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука.                                                                                                                                              

 
Член 4 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.    

 
Бр. 42-9656/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5503. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе 

 
O Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на Министерството за 
здравство („Службен весник на Република Македо-
нија" бр.68/2014), во членот 1, точката 6, се брише. 

Точката 7, која станува точка 6, се менува и гласи: 
„6 Патничко моторно возило 
М1  ПАТНИЧКО 
Марка - LANCIA 
Рег.број - ЅК 851 МU 
Број на шасија - ZLА83800002090976 
Тип на мотор - 838А8000 
Идентифик. број на моторот -1197247 
Год. на производство - 1998 
Сила на на моторот во KW -100 
Зафатнина на мотор во смЗ - 2387 
Вид на гориво - DIZEL, 
Комерцијална ознака - KAPPA 2.4 TD 
Маса на празно возилото (kg) -1560 
Број на седишта - 5 
Облик и намена на каросеријата - АВ – ВОЗИЛА 

СО ПОДВИЖНИ ЗАДНИ ВРАТИ 
Боја на возилото – Металик Сива / 7Н." 
Точката 8 станува точка 7. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 42-9657/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5504. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
25.11.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движната 
ствар,  и тоа: 

Вид на возило:  N1-TOVARNO 
Марка: VOLKSWAGEN 
Тип: TRANSPORTE 
Број на мотор: CS164953 
Број на шасија: WV2ZZZ5ZEH108459 
Раб.зафатнина  (ccm): 1984 
Снага на мотор: 37 
Носивост: 1.15 
Рег.број  на возилото: SK-750-KB  
       

Член 2 
Движната ствар од член 1 од  оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Град Скопје, а за 
потребите на ЈУ Музеј на Град Скопје – Скопје.       

   
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука.       

                              
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-9658/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5505. 
Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИС-
ТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОС-

ТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движната 
ствар и тоа: 

Вид на возило: ПАТНИЧКО 
Марка: VOLKSWAGEN 
Тип: PASSAT 1.6 
Број на мотор: AHL 148592 
Број на шасија: WVWZZZ3BZWP466872 
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Година на производство: 1998 
Раб.зафатнина (cm3): 1595 
Снага на мотор: 74 
Маса на празно возило во кг: 1306 
Места за седење: 5 
Рег.ознака на возилото: SK-377-VH 
Боја на каросеријата: 20 ЦРНА 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

времено користење на три години, без надомест, на 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање. 

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со министерот за животна средина и простор-
но планирање, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9659/1 Заменик на претседателот 

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5506. 
Врз основа на член 91 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14)  Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
25.11.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО  НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна 
ствар-објект во корист на Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижнос-
тите, кој се наоѓа на КП бр.5311/2 за КО Гостивар 2  и 
тоа: 

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
Б4-10; влез 3; кат ПО; број на посебен дел од зграда 1; 
намена на посебниот дел од зграда П; со внатрешна 
површина од 98 м2; 

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
Б4-10; влез 3; кат ПО; број на посебен дел од зграда 1; 
намена на посебниот дел од зграда Х; со внатрешна 
површина од 13 м2; 

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
Б4-10; влез 5; кат ПР; број на посебен дел од зграда 2; 
намена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна 
површина од 111м2; 

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
Б4-10; влез 5; кат ПР; број на посебен дел од зграда 2; 
намена на посебниот дел од зграда Х; со внатрешна 
површина од 16 м2; 

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
Б4-10; влез 5; кат ПР; број на посебен дел од зграда 2; 
намена на посебниот дел од зграда ПП; со внатрешна 
површина од 23 м2; 

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
Б4-10; влез 4; кат 1; број на посебен дел од зграда 3; на-
мена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна 
површина од 125 м2; 

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
Б4-10; влез 4; кат 1; број на посебен дел од зграда 3; на-
мена на посебниот дел од зграда ХС; со внатрешна 
површина од 9 м2; 

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
Б4-10; влез 4; кат 1; број на посебен дел од зграда 3; на-
мена на посебниот дел од зграда Х; со внатрешна пов-
ршина од 19 м2; 

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
Б4-10; влез 4; кат 2; број на посебен дел од зграда 4; на-
мена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна 
површина од 130 м2; 

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
Б4-10; влез 4; кат 2; број на посебен дел од зграда 4; на-
мена на посебниот дел од зграда ХС; со внатрешна 
површина од 9 м2;  

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
Б4-10; влез 4; кат 2; број на посебен дел од зграда 4; на-
мена на посебниот дел од зграда Х; со внатрешна пов-
ршина од 13 м2; 

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
Б4-10; влез 4; кат 3; број на посебен дел од зграда 5; на-
мена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна 
површина од 141 м2; 

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
Б4-10; влез 4; кат 3; број на посебен дел од зграда 5; на-
мена на посебниот дел од зграда ХС; со внатрешна 
површина од 9 м2 и 

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
Б4-10; влез 4; кат 3; број на посебен дел од зграда 5; на-
мена на посебниот дел од зграда Х; со внатрешна пов-
ршина од 4 м2.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9724/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5507. 
Врз основа на член 54 став 5 од Законот за безбед-

ност на храна („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 25.11.2014 година, донесе 

                                             
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИ-
ТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА 
ПОСЕБНА НУТРИТИВНА УПОТРЕБА-МЛЕЧНА  

ХРАНА ЗА ДОЕНЧИЊА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за изменување на Правилникот за посебните барања за 
безбедност на храната за посебна нутритивна упот-
реба-млечна храна за доенчиња, бр.02-1359/5 од 
5.08.2014 година и 08-4249/6 од 14.10.2014 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.    

 
Бр. 42-9776/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5508. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе 

  
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
  

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари  и тоа: 

1. Вид на возило:  Н1-ТОВАРНО 
EMB:  4097157 
Марка:  FIAT 
Комерцијална ознака:  223 DOBLO CARGO 
Идентиф.број на возило:  ZFA22300005724650 
Година на производство:  2010 
Облик и намена на каросерија:  ББ-ФУРГОН 
Зафатнина на мотор:  1248 
Сила на мотор:  55 
Идентификационен број на мотор: 199А20003489056 
Регистарска ознака:  SK 238-UU 
Вид на гориво: ДИЗЕЛ 
Маса на возилото:  1320 
Боја на возило:  БЕЛА/ 01 
2. Вид на возило:  Н1-ТОВАРНО 
EMB:  4097157 
Марка:  VOLKSWAGEN 
Комерцијална ознака:  CADDY 
Идентиф.број на возило: WV2ZZZ2KZ9X026888 
Година на производство:  2008 
Облик и намена на каросерија:  ББ-ФУРГОН 
Зафатнина на мотор:  1896 
Сила на мотор:  55 
Идентификационен број на мотор: 035483 
Регистарска ознака: SK 785-SI 
Вид на гориво: ДИЗЕЛ         
Маса на возилото:  1484 
Боја на возило:  БЕЛА/ 01 
3. Вид на возило:  Н1-ТОВАРНО 
EMB:  4097157 
Марка:  ŠKODA 
Комерцијална ознака:   5J PRAKTIK 
Идентиф.број на возило: TMBTCB5J795028766 
Година на производство:  2009 
Облик и намена на каросерија:  ББ-ФУРГОН 
Зафатнина на мотор:  1390 
Сила на мотор:  63 
Идентификационен број на мотор: 232133  
Регистарска ознака:  SK 284-TA  
Маса на возилото:  1185 
Боја на возило:  БЕЛА/ 01 
4.  Вид на возило:  М1-ПАТНИЧКО 
EMB:  4097157 
Марка:  FIAT 

Комерцијална ознака:   192 STILO 
Идентиф.број на возило: ZFA19200000299922 
Година на производство:  2003 
Облик и намена на каросерија:  АБ-ВОЗИЛА СО 

ПОДВИЖНИ ЗАДНИ ВРАТИ 
Зафатнина на мотор:  1910 
Сила на мотор:  59 
Вид на гориво: ДИЗЕЛ 
Идентификационен број на мотор: 3573771  
Регистарска ознака:  SK 391-OC  
Маса на возилото:  1500 
Боја на возило:  МЕТ. ПЛАВА/99 
5.  Вид на возило:  М1-ПАТНИЧКО 
EMB:  4097157 
Марка:  FIAT 
Комерцијална ознака:   PUNTO 1.2 
Идентиф.број на возило: ZFA 18800000769932 
Година на производство:  2004 
Облик и намена на каросерија:  АБ-ВОЗИЛА СО 

ПОДВИЖНИ ЗАДНИ ВРАТИ 
Зафатнина на мотор:  1242 
Сила на мотор:  44 
Идентификационен број на мотор: 2527584  
Регистарска ознака: SK-026-OK 
Маса на возилото:  1043 
Боја на возило:  ТЕМНО ЦРВЕНА/75 
6.  Вид на возило:  М1-ПАТНИЧКО 
EMB:  4097157 
Марка: VOLKSWAGEN 
Tип:   POLO 
Комерцијална  ознака: 1.2 TRENDLINE 
Идентиф.број на возилото: WVWZZZ9NZ7Y036011 
Година на производство:  2006 
Облик и намена на каросерија:  AA-ЛИМУЗИНА 
Зафатнина на мотор:  1198 
Сила на мотор:  40 
Вид на гориво:  БЕНЗИН 
Идентификационен број на мотор: 177405 
Регистарска ознака: SK 017-PR 
Маса на возилото:  1068 
Боја на возило:  БЕЛА/ 01 
7. Вид на возило:  M1-ПАТНИЧКО 
EMB:  4097157 
Марка: VOLKSWAGEN 
Комерцијална  ознака: 9N POLO 
Идентиф.број на возилото: WVWZZZ9NZ7Y035344 
Година на производство:  2006 
Облик и намена на каросерија:  AA-ЛИМУЗИНА 
Зафатнина на мотор:  1198 
Сила на мотор:  40 
Вид на гориво:  БЕНЗИН 
Идентификационен број на мотор: 177985 
Регистарска ознака: SK 019-PR 
Маса на возилото:  1198 
Боја на возило: БЕЛА/ 01 
8. Вид на возило:  M1-ПАТНИЧКО 
EMB:  4097157 
Марка: VOLKSWAGEN 
Комерцијална  ознака: 9N POLO 
Идентиф.број на возилото: WVWZZZ9NZ7Y073016 
Година на производство:  2006 
Облик и намена на каросерија:  AA-ЛИМУЗИНА 
Зафатнина на мотор:  1198 
Сила на мотор:  40 
Вид на гориво:  БЕНЗИН 
Идентификационен број на мотор: 182289 
Регистарска ознака:  SK 953-PU 
Маса на возилото:  1225 
Боја на возило:  БЕЛА-/ 01 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за внатрешни работи.       

   
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со министерот за внатрешни работи со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.      

    
Бр. 42-9660/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5509. 
Врз основа на член 12 став 4 алинеја 1 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.14/2007, 
103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012, 
41/2014 и 160/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА РАСКИНУВА-
ЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ БР. 09-127/1 ОД 
20.1.2014 ГОДИНА, СКЛУЧЕН СО ДРУШТВОТО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА ИСТЕМ МЕДИ-
КАЛ ДОО ИЛИНДЕН, КАКО ЗАКУПОПРИМАЧ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони еднострано да 
го раскине Договорот за долготраен закуп на градежно 
земјиште бр.09-127/1 од 20.01.2014 година, склучен со 
Друштвото за производство и трговија Истем Медикал 
ДОО Илинден како закупопримач. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-9995/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5510. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА  

ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНИ 
 

Член 1 
 Во Одлуката за престанок и давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на општини („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 23/12), во членот 2 

во табелата во редот 3 во колоната „количина на стол-
чиња“ бројот „200“ се заменува со бројот „400“, а ре-
дот 13 се брише. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 42-10012/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5511. 
Врз основа на член  74 став 1 алинеја 3  од  Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно партнер-
ство („Службен весник на Република Македонија" бр. 
7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) и член 58 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 6/12 и 144/14), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 25.11.2014 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ПРО-
ЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО РЕ-
ГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ЗА КОМУНАЛЕН ЦВРСТ 

ОТПАД ВО ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се прекинува постапката за доде-

лување на концесија за финансирање, проектирање, из-
градба и управување со регионална депонија за кому-
нален цврст отпад во Југоисточна Македонија, започ-
ната согласно Јавниот повик за доставување на барања 
за учество во Конкурентен дијалог бр. 1, објавен во 
"Службен весник на Европска Унија" со бр. OJEU S74 
16/04/2010 111051-2010-EN и Одлуката за започнување 
на постапка за доделување на концесија за финанси-
рање, проектирање, изградба и управување со регио-
нална депонија за комунален цврст отпад во Југоисточ-
на Македонија бр.51-287/1 („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 26/2010), поради отпаѓање на 
потребата од спроведување на постапката како резул-
тат на околности кои не биле познати, ниту можеле да 
бидат познати во моментот на донесување на одлуката 
за започнување на постапката. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за започнување на поста-
пката за доделување на концесија за финансирање, 
проектирање, изградба и управување со регионална 
депонија за комунален цврст отпад во Југоисточна Ма-
кедонија бр. 51-287/1 од 11.02.2010 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 26/2010). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-10055/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5512. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 25.11.2014 го-
дина, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ  

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 
намени од значење за Република Македонија се ут-
врдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска 
подлога за планскиот опфат за урбанистичко планска 
документација за автокамп „АС“ во Општина Струга. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-10096/1 Заменик на претседателот 

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

5513. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за внатрешни работи бр. 09-5197/4  
од 18.11.2014 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 42-10159/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5514. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за внатрешни работи бр. 09- 
5255/3 од 18.11.2014 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 42-10159/2 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5515. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за внатрешни работи бр. 09 – 
5256/3 од 18.11.2014 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 42-10159/3 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5516. 
Врз основа на член 33 став (2) од Законот за ек-

спропријација („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2012, 131/2012, 24/2013 и 27/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 25.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ-ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни 

патишта - како предлагач на експропријацијата, да му 
се предаде во владение градежното земјиште кое прет-
ставува: 

1. Дел од КП.бр.949/6 КО Охрид 4 со површина од 
37м2, евидентирана во Имотен лист бр.101733, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1062/2014 од 
04.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

2. Дел од КП.бр.986/2 КО Песочан со површина од 
949м2, евидентирана во Имотен лист бр.4, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-2350/2014 од 
09.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

3. Дел од КП.бр.1130/15 КО Песочан со површина 
од 939м2 и дел од КП.бр.1130/18 КО Песочан со пов-
ршина од 866м2, евидентирани во Имотен лист бр.18, 
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согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
2347/2014 од 02.10.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

4. Дел од КП.бр.2640/2 КО Сливово со површина од 
66м2, евидентирана во Имотен лист бр.839, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2460/2014 од 
07.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

5. Дел од КП.бр.742/1 КО Горенци со површина од 
200м2, евидентирана во Имотен лист бр.317, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-336/2014 од 
03.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

6. Дел од КП.бр.832/2 КО Охрид 4 со површина од 
577м2, евидентирана во Имотен лист бр.101748, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1015/2014 
од 30.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

7. Дел од КП.бр.966/8 КО Охрид 4 со површина од 
2.424м2, евидентирана во Имотен лист бр.101762, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1014/2014 
од 14.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

8. Дел од КП.бр.837/1 КО Охрид 4 со површина од 
219м2, евидентирана во Имотен лист бр.101121, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1030/2014 
од 14.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

9. Дел од КП.бр.950/2 КО Охрид 4 со површина од 
317м2, евидентирана во Имотен лист бр.101771, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1029/2014 
од 04.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

10. Дел од КП.бр.407/4 КО Оровник со површина 
од 83м2, евидентирана во Имотен лист бр.1134, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1593/2014 од 
14.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

11. Дел од КП.бр.2661/1 КО Охрид 4 со површина 
од 751м2, евидентирана во Имотен лист бр.4357, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1005/2014 
од 14.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

12. Дел од КП.бр.381/1 КО Арбиново со површина 
од 555м2, евидентирана во Имотен лист бр.43, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-151/2014 од 
24.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

13. Дел од КП.бр.420/2 КО Ново Село со површина 
од 533м2, евидентирана во Имотен лист бр.73, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2312/2014 од 
04.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

14. Дел од КП.бр.165/1 КО Песочан со површина од 
339м2 и дел од КП.бр.1017/1 КО Песочан со површина 
од 23м2, евидентирани во Имотен лист бр.191, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-77/2014 од 
30.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

15. Дел од КП.бр.1127/5 КО Оровник со површина 
од 248м2, евидентирана во Имотен лист бр.1019, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1598/2014 
од 24.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

16. Дел од КП.бр.4301/2 КО Оровник со површина 
од 240м2, евидентирана во Имотен лист бр.458, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2466/2014 од 
10.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

17. Дел од КП.бр.945/1 КО Песочан со површина од 
88м2, евидентирана во Имотен лист бр.8, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-81/2014 од 
24.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

18. Дел од КП.бр.191/1 КО Издеглавје со површина 
од 248м2, евидентирана во Имотен лист бр.125, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2325/2014 од 
22.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

19. Дел од КП.бр.1120/1 КО Требеништа со пов-
ршина од 267м2, евидентирана во Имотен лист бр.821, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1387/2014 од 08.04.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

20. Дел од КП.бр.85 КО Песочани со површина од 
1.200м2, евидентирана во Имотен лист бр.222, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-73/2014 од 
14.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

21. Дел од КП.бр.304 КО Сливово со површина од 
241м2, евидентирана во Имотен лист бр.46, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1899/2014 од 
20.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

22. Дел од КП.бр.2603/33 КО Охрид 4 со површина 
од 846м2, евидентирана во Имотен лист бр.101769, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1056/2014 
од 14.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

23. Дел од КП.бр.1847 КО Ботун со површина од 
1.085м2, евидентирана во Имотен лист бр.48, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-846/2014 од 
14.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

24. Дел од КП.бр.327/2 КО Сливово со површина од 
30м2, евидентирана во Имотен лист бр.78, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-1932/2014 од 
24.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

25. Дел од КП.бр.1043/1 КО Оровник со површина 
од 51м2 и дел од  КП.бр.1044/4 КО Оровник со пов-
ршина од 28м2, евидентирани во Имотен лист бр.1023, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1818/2014 од 06.10.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

26. Дел од КП.бр.434/1 КО Оровник со површина 
од 73м2, евидентирана во Имотен лист бр.1353, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1836/2014 од 
20.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 
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27. Дел од КП.бр.269/1 КО Арбиново со површина 
од 2м2, евидентирана во Имотен лист бр.42, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2278/2014 од 
24.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

28. Дел од КП.бр.4339/1 КО Мешеишта со површи-
на од 211м2, евидентирана во Имотен лист бр.1678, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1319/2014 од 10.11.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

29. Дел од КП.бр.384/1 КО Мешеишта со површина 
од 984м2, евидентирана во Имотен лист бр.1670, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-2293/2014 
од 04.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

30. Дел од КП.бр.1852 КО Ботун со површина од 
830м2, евидентирана во Имотен лист бр.30, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-843/2014 од 
06.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

31. Дел од КП.бр.833/1 КО Горенци со површина од 
24м2, евидентирана во Имотен лист бр.440, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-316/2014-2 од 
06.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

32. Дел од КП.бр.897 КО Оровник со површина од 
49м2, евидентирана во Имотен лист бр.1356, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1771/2014-2 од 
27.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

33. Дел од КП.бр.957/3 КО Охрид 4 со површина од 
45м2, евидентирана во Имотен лист бр.90706, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-992/2014 од 
04.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

34. Дел од КП.бр.83/1 КО Горенци со површина од 
506м2, евидентирана во Имотен лист бр.265, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2140/2014 од 
01.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

35. Дел од КП.бр.509/1 КО Арбиново со површина 
од 240м2, евидентирана во Имотен лист бр.323, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2279/2014 од 
14.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

36. Дел од КП.бр.937/2 КО Охрид 4 со површина од 
2.323м2, евидентирана во Имотен лист бр.101750, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1012/2014 
од 14.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

37. Дел од КП.бр.1328/2 КО Песочани со површина 
од 92м2, дел од КП.бр.1142/1 КО Песочани со површи-
на од 213м2, дел од КП.бр.1143/2 КО Песочани со пов-
ршина од 157м2, дел од КП.бр.947/2 КО Песочани со 
површина од 1.361м2 и дел од КП.бр.84/2 КО Песоча-
ни со површина од 223м2, евидентирани во Имотен 
лист бр.7, согласно Решение за експропријација 
УП.бр.26-39/2014-2 од 16.05.2014 година на Министер-
ство за финансии, Управа за имотно правни работи - 
Одделение за управна постапка во Охрид; 

38. Дел од КП.бр.868/3 КО Оровник со површина 
од 248м2, евидентирана во Имотен лист бр.644, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-547/2014 од 

27.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

39. Дел од КП.бр.830/2 КО Охрид 4 со површина од 
753м2, евидентирана во Имотен лист бр.101745, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1016/2014 
од 14.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

40. Дел од КП.бр.1100/2 КО Мешеишта со површи-
на од 894м2, евидентирана во Имотен лист бр.1631, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1338/2014 од 21.05.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

41. Дел од КП.бр.486/3 КО Горенци со површина од 
124м2 и дел од  КП.бр.485/1 КО Горенци со површина 
од 265м2, евидентирани во Имотен лист бр.495 соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-383/2014 од 
10.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

42. Дел од КП.бр.949/7 КО Охрид 4 со површина од 
16м2, евидентирана во Имотен лист бр.101740, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-986/2014 од 
03.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

43. Дел од КП.бр.2472 КО Сливово со површина од 
34м2, евидентирана во Имотен лист бр.250, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2040/2014 од 
24.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

44. Дел од КП.бр.216/4 КО Требеништа со површи-
на од 126м2, евидентирана во Имотен лист бр.778, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-2403/2014 
од 27.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

45. Дел од КП.бр.430/1 КО Оровник со површина 
од 140м2, евидентирана во Имотен лист бр.1243, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1586/2014-
2 од 08.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

46. Дел од КП.бр.83 КО Ботун со површина од 
50м2, евидентирана во Имотен лист бр.11028, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-716/2014 од 
22.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

47. Дел од КП.бр.880/1 КО Оровник со површина 
од 192м2, евидентирана во Имотен лист бр.1044, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1592/2014 
од 16.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

48. Дел од КП.бр.702/1 КО Оровник со површина 
од 756м2, евидентирана во Имотен лист бр.1354, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-2406/2014 
од 04.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид - за изградба на Автопатот „Ки-
чево- Охрид“. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-10380/1 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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5517. 

Врз основа на член 34 од Законот за научно - истра-

жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012,  

24/2013, 147/2013 и 41/2014), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 25 ноември 2014 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-

БОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВ-

НО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ 

 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за ду-

ховно културно наследство на Албанците –Скопје бр. 

0201-254/2 од 28.10.2014 година, со која за директор на 

Институтот е избран д-р Скендер Асани, научен сора-

ботник, досегашен в.д. директор на Институтот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во„Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-9370/3 Претседател на Владата 

25 ноември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5518. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

43/2012 и 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 

132/2014), Владата на Република Македонија на седница-

та одржана на 25 ноември 2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТО-

ЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, 

РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ  

И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР – СКОПЈЕ 

 

1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за траумато-

логија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и 

интензивно лекување и ургентен центар – Скопје се 

именува Александар Митов. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24-10411/1 Претседател на Владата 

25 ноември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5519. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за 

организација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата 

на Република Македонија на седницата одржана на 25 

ноември 2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 

РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИ-

ЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА 

ЗАЕДНИЦИТЕ 

 

1. За директор на Управата за развој и унапредува-

ње на образованието на јазиците на припадниците на 

заедниците, орган во состав на Министерството за об-

разование и наука, се именува Реџепали Чупи, досега-

шен в.д. директор на Управата. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-10412/1 Претседател на Владата 

25 ноември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5520. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 8/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 

97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата 

на Република Македонија на седницата одржана на 25 

ноември 2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-

РИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП 

„СТРЕЖЕВО“-БИТОЛА 

 

1. Димитар Диковски се разрешува од должноста 

член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-

финансиското работење на Јавното претпријатие 

„Стрежево“-Битола. 
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2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално-финансиското работење на Јавното претпри-

јатие „Стрежево“-Битола се именува Васка Арсовска-

Цветаноски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во„Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-10413/1 Претседател на Владата 

25 ноември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5521. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 

97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата 

на Република Македонија на седницата одржана на 25 

ноември 2014 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВА-

ЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ 

ШУМИ„-П.О. СКОПЈЕ 

 

1. Жан Дрвошанов се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопа-

нисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ 

ШУМИ„-П.О. Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕ-

ДОНСКИ ШУМИ„-П.О. Скопје се именува Марија Ар-

сова. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-10414/1 Претседател на Владата 

25 ноември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  

И ВРСКИ 

5522. 

Врз основа на член 59-е став (4) од Законот за гра-

дење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

130/09, 124/10, 18/11,  36/ 11, 54/11, 13/12, 144/12, 

25/13, 79/13, 137/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14 и 

149/14), министерот за транспорт и врски, донесе  

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ НА 

АДМИНИСТРАТОРОТ ВО ИНФОРМАЦИСКИОТ  

СИСТЕМ Е-ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ 

  

Член 1 

Во Правилникот за начинот на постапување на ад-

министраторот во информацискиот систем е-одобрение 

за градење („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.72/14) во членот 7 став (1) зборовите: “ а се-

уште од страна на барателот не е прикачен доказ за 

платен надоместок за уредување на градежно зем-

јиште“ се заменуваат со зборовите: “а сеуште не е до-

несен управен акт.“ 

 

Член 2 

По членот 15 се додава нов член 15-а кој гласи: 

 

„Член 15-а 

(1) Во информацискиот систем е-одобрение за гра-

дење може да се постапи доколку по поднесена жалба 

против управен акт, надлежниот второстепен орган го 

поништил првостепеното решение и треба сам да ја ре-

ши работата. 

 (2) Во случаите од ставот (1) на овој член, во бара-

њето за постапување во информацискиот систем е-

одобрение за градење, треба да се наведе кои делови од 

постапката треба да се спроведат и во која фаза да се 

врати предметот, а администраторот преку информа-

цискиот систем го враќа предметот во фазата која е на-

ведена во барањето.“ 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија.“ 

 

Бр. 01-16540/1 Mинистер 

25 ноември 2014 година за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

5523. 

Врз основа на член 25 став (8) од Законот за кон-

трола на емисии од испарливи органски соединенија 

при користење на бензини („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 38/14), министерот за животна 

средина и просторно планирање, донесе 
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П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И ПОТРЕБНАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО И НАЧИНОТ НА 

ДОСТАВУВАЊЕТО НА БАРАЊЕТО ЗА РЕГИС-

ТРАЦИЈА НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ,  

ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПОЛНЕЊЕ И ПРАЗНЕЊЕ, НА 

МОБИЛНИ КОНТЕЈНЕРИ И НА БЕНЗИНСКИ 

СТАНИЦИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ПОТВРДАТА ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ИНСТАЛАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ИНСТАЛА-

ЦИИ ЗА  ПОЛНЕЊЕ И ПРАЗНЕЊЕ НА МОБИЛ-

НИ КОНТЕЈНЕРИ И НА БЕНЗИНСКИ СТА-

НИЦИ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И 

НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА 

ИНСТАЛАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ,  ИНСТАЛА-

ЦИИ ЗА ПОЛНЕЊЕ И ПРАЗНЕЊЕ НА МОБИЛ-

НИ КОНТЕЈНЕРИ И НА БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата, сод-

ржината и потребната документација, како и начинот 

на доставувањето на барањето за регистрација на 

инсталации за складирање,  инсталации за полнење и 

празнење, на мобилни контејнери и на бензински ста-

ници, формата и содржината на потврдата за упис во 

Регистарот на инсталации за складирање, инсталации 

за полнење и празнење на мобилни контејнери и на 

бензински станици, како и формата, содржината и на-

чинот на водење на Регистарот на инсталации за скла-

дирање,  инсталации за полнење и празнење на мобил-

ни контејнери и на бензински станици. 

 

Член 2 

(1) Барањето за регистрација на инсталации за скла-

дирање,  инсталации за полнење и празнење, на мобил-

ни контејнери и на бензински станици (во понатамош-

ниот текст: Барање за регистрација), операторот на 

инсталацијата за складирање, на инсталацијата за пол-

нење и празнење на мобилни контејнери и на бензин-

ски станици го доставува до Управата за животна сре-

дина на образец во електронска и/или пишана форма 

заедно со потребната документација. 

(2) Барањето се печати на бела хартија во А4 фор-

мат. 

(3) Формата и содржината Барањето се дадени во 

Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

(1) Во прилог на Барањето за регистрација, опера-

торот на постојна инсталација, мобилен контејнер 

и/или бензински станици треба да ја достави следната 

документација: 

- потврда дека е пуштена во употреба инсталаци-

јата, односно бензинската станица;  

- решение со кое е одобрена оценката на влијанието 

врз животната средина согласно Законот за животна 

средина и  

- потврда за регистрација на мобилниот контејнер 

(копија од сообраќајна дозвола – само кога се врши ре-

гистрација на мобилен контејнер).   

(2) Во прилог на Барањето за регистрација, опера-

торот на нова инсталација, мобилен контејнер и/или 

бензински станици треба да ја достави следната доку-

ментација:  

- решение со кое се одобрува започнувањето со ра-

бота на инсталацијата, односно бензинската станица и  

- потврда за регистрација на мобилниот контејнер 

(копија од сообраќајна дозвола - само кога се врши ре-

гистрација на мобилен контејнер).  

 

Член 4 

(1) Во Регистарот на инсталации за складирање,  

инсталации за полнење и празнење на мобилни контеј-

нери и на бензински станици (во понатамошниот текст: 

Регистар) се внесува регистарски број на пристигнати-

те барања кој е комбиниран број од датум на уписот и 

редниот број на уписот.  

(2) Во случај на промена на податоците доставени 

при регистрацијата кои се внесени во Регистарот, ре-

гистарскиот број се задржува при што на крајот се до-

дава коса црта и се наведува редниот број на бараната 

промена. 

(3) Секоја промена на податоците се запишува во 

Регистарот со денот на приемот на барањето за проме-

на на податоците за регистрација. 

(4) Регистерот се води во електронска форма. 

(5) Формата и содржината на Регистарот се дадени 

во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 5 

(1) Врз основа на извршениот упис во Регистарот се 

издава Потврда за упис во Регистарот. 

(2) Потврдата од став (1) на овој член се издава на 

хартија во бела боја во А4 формат. 

(3) Формата и содржината на Потврдата од став (1) 

на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел 

на овој правилник. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 07-10504/1 Министер за животна средина и 

17 октомври 2014 година просторно планирање, 

Скопје Нурхан Изаири, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5524. 
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011, 
79/2013, 164/2013, 41/2014 и 151/2014), член 28 од За-
конот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 
135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од За-
конот за данокот на додадена вредност („Службен вес-
ник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 
33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 
133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 
112/14 и 130/14), Законот за животната средина 
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за 
начинот на утврдување, пресметување и уплатување на 
надоместокот за задолжителни резерви на нафта и наф-
тени деривати што се плаќаат при увоз и/или производ-
ство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ 
бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија, на седницата одржана 
на 1.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                               до 32,680 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                               до 34,162 
   
б) Дизел гориво                       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                   до 34,381 
 
в) Масло за горење                     ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                              до 33,832 
   
г) Мазут                                        ден/кг 
- М-1 НС                                                   до 24,867 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини                                    ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 70,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                до 71,50 
 
б) Дизел гориво                                            ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                          до 60,00 
 
в) Масло за горење                                         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                 до 48,50 
 
г) Мазут                                                             ден/кг 
- М-1 НС                                                    до 30,866 

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                до 0,080 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                             до 0,030 
 
в) Масло за горење                                            ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до 0,040 
 
г) Мазут                                                    ден/кг 
- М-1 НС                                                          до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини                                         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                 до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                 до 0,890 



 Стр. 54 - Бр. 177                                                                                  1 декември 2014 
 

б) Дизел гориво                                                 ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                            до 0,300 
   
в) Масло за горење                                      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                 до 0,300 
   
г) Мазут                                                               ден/кг 
- М-1 НС                                                           до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                               до 21,972 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                               до 21,761 
 
б) Дизел гориво                                                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 12,437 
 
в) Масло за горење                                           ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до 3,230 
   
г) Мазут                                                               ден/кг 
- М-1 НС                                                           до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 2.12.2014 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02 –2633/1  

1 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
5525. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13 и 41/14) и член 45 од Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги АКСПО МК ДООЕЛ Скопје, за менување на ли-
ценца за трговија со електрична енергија, на седницата 
одржана на ден 26.11.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трго-

вија со електрична енергија издадена со Одлука бр. 02-
2203//1 од 30.09.2009 година, („Службен весник на 
РМ“ бр. 120/2009) на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ЕГЛ ДООЕЛ Скопје, се менува. 

2. Изменетата лиценца е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
   УП1 Бр. 07-13/14  

26 ноември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1  

 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги АК-

СПО МК ДООЕЛ Скопје, ул. „Карпошово Востание“ 
бр. 4/2-3, Скопје, Република Македонија 

 
2.  Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија со електрична енергија  
 
3.  Датум на менување на лиценцата:  
26.11.2014 година  
 
4.  Датум до кога важи лиценцата:  
26.11.2024 година  
 
5. Евидентен број на издадената/изменетата  ли-

ценца:  
ЕЕ - 37.10.1/09/2/14 
 
6. Број на деловниот субјект – 6480725 
          
7. Единствен даночен број - 4057009501904 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја од земјата и од странство, заради продажба на други 
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 
и операторите на дистрибутивните системи како и про-
дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 
Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-
дувач може да продава електрична енергија и на потро-
шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 
учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 
пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енер-
гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 
е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 
во согласност со пазарните правила, мрежните правила 
за пренос на електрична енергија и мрежните правила 
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за дистрибуција на електрична енергија како и Прави-
лата за доделување на прекуграничните преносни капа-
цитети. 

 
9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија  и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
  Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  
  Носителот на лиценцата е должен да: 
 - обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-
вори;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-
ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-
носни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на 
електрична енергија во однос на доверливоста и обе-
мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 
кон купувачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедува-
њeутврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-
тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-
носен и дистрибутивен капацитет и регулираните ус-
луги, согласно превземените обврски за потрошувачи-
те кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-
рот на електрична енергија информации за количините 
на електрична енергија и соодветниот временски рас-
поред од сите договори за купoпродажба на електрична 
енргија како и соодветните договори за прекугранични 
трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-
зарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  
извештаи за своите трансакции и деловни активности 
при продажбата на електрична енeргија во својство на 
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-
вите за самостојно учество на пазарот на електрична 
енергија, утврдени во пазарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македони-ја, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-
бота; 

 
12.  Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-
тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-
ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

 
14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да до-ставува: 

- информации за испорачаните количини на елек-
трична енергија според      купопродажните договори, 
согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца; 

- испорачани количини на електрична енергија - 
квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност трговија со елек-
трична енергија; 

- како и други промени во работењето согласно 
правилникот. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид во целокупната документација која 
што се однесува на вршењето на енергетската дејност 
за која што е издадена лиценцата, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  
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5526. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-
нот за енергетика (“Службен весник на РМ” 
бр.16/2011,  136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014 и 
151/2014), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот сис-
тем за продажба на природен гас на тарифни потрошу-
вачи (“Службен весник на РМ” бр.94/2005, 43/2010, 
9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата 
за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – 
Скопје, за определување на продажна цена на приро-
ден гас за тарифни потрошувачи приклучени на систе-
мот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, 
за месец ноември 2014 година, на седницата одржана 
на 28 ноември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-
ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енер-
гетските дејности дистрибуција на природен гас, упра-
вување со системот за дистрибуција на природен гас и 
снабдување со природен гас на тарифните потрошува-
чи приклучени на системот за дистрибуција на приро-
ден гас, продажната цена на природниот гас за месец 
ноември 2014 година, се утврдува да изнесува 29,1151 
ден/nm3. 

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 
на овој член, содржани се: 

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец 
ноември 2014 година, во износ од 24,4692 ден/nm3 и 
цена за услугата снабдување на тарифните потрошува-
чи непосредно приклучени на системот за пренос на 
природен гас, во износ од 0,2958 ден/nm3, утврдени со 
Одлуката за определување продажна цена на природен 
гас за месец ноември 2014 година  (“Службен весник” 
бр. 174/14); 

2.2 Цената за услугата пренос и управување со сис-
темот за пренос на природен гас, во износ од 1,4642 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-
дажна цена на природен гас за месец ноември 2014 го-
дина (“Службен весник” бр. 174/14); 

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас, во износ од 2,8859 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за одобрување на тари-
фа за вршење на дејноста дистрибуција на природен 
гас и снабдување со природен гас на тарифните потро-
шувачи приклучени на системот за дистрибуција на 
природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 185/13).  

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е 
пресметена без данок на додадена вредност. 

 
Член 2 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување. 

 
Член 3 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”.        
    

УП1 Бр. 08-255/14  
28 ноември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

5527. 
Врз основа на на член 22 став 1 точка 9 и член 28 

став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14 и 151/14), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата од-
ржана на ден 27 ноември 2014 година,  донесе  

 
П Р А В И Л А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛА ЗА СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

Член 1 
(1) Во Правилата за снабдување во краен случај со 

електрична енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.144/12 и 91/13),  членот 49 се менува и 
гласи: 

„(1) Овие Правила влегуваат во сила со денот на об-
јавување во Службен весник на Република Македонија 
а ќе се применуваат од 1 јули 2016 година “. 

 
Член 2 

(1) Овие Правила за изменување и дополнување на 
Правилата за снабдување во краен случај со електрич-
на енергија влегуваат во сила со денот на објавувањето 
во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 01-2608/1  

27 ноември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
5528. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 25 став 3 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), 
на седницата одржана на ден 27.11.2014 година, донесе    

 
ТАРИФЕН СИСТЕМ  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИ-
ФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА НА МАЛИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИК-
ЛУЧЕНИ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ ВО  

СОПСТВЕНОСТ НА АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
(1) Во Тарифниот систем за продажба на електрич-

на енергија на мали потрошувачи приклучени на дис-
трибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ – 
Скопје („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 113/14), по  членот 24, се додава нов член 25 кој 
гласи: 

„(1) Одредбите од овој Тарифен систем ќе се при-
менуваат и за тарифните потрошувачи што ќе се снаб-
дуваат од снабдувачот на електрична енергија за тари-
фни потрошувачи, а до 30 јуни 2020 година регулира-
ниот максимален приход за снабдувачот за тарифни 
потрошувачи ќе се определува според Правилникот за 
цени на електрична енергија за тарифни потрошувачи.  

 (2) Малите потрошувачи во зависност од годишна-
та потрошувачка на електрична енергија се тарифни 
потрошувачи со следнава временска динамика: 

1) до 30 јуни 2016 година, мали потрошувачи со 
потрошувачка на електрична енергија во 2015 година 
над 1000 MWh, 

2) до 30 јуни 2017 година, мали потрошувачи со 
потрошувачка на електрична енергија во 2016 година 
над 500 MWh,; 

3) до 30 јуни 2018 година, мали потрошувачи со 
потрошувачка на електрична енергија во 2017 година 
над 100 MWh,; 
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4) до 30 јуни 2019 година, мали потрошувачи со 
потрошувачка на електрична енергија во 2018 година 
над 25 MWh, и 

5) до 30 јуни 2020 година, домаќинствата и сите ос-
танати мали потрошувачи на електрична енергија“. 

(2) Членот 25 станува член 26.   
 

Член 2 
(1) Овој Тарифен систем за изменување и дополну-

вање на Тарифниот систем за продажба на електрична 
енергија на мали потрошувачи приклучени на дистри-
бутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ – Скоп-
је влегува во сила со денот на објавувањето во “Служ-
бен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 01-2606/1  

27 ноември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
5529. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 25 став 3 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), 
на седницата одржана на ден 27.11.2014 година, донесе    

 
ТАРИФЕН СИСТЕМ  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИ-
ФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ДОМАЌИНСТВА И МАЛИ  

ПОТРОШУВАЧИ 
 

Член 1 
(1) Во Тарифниот систем за продажба на електрич-

на енергија на домаќинства и мали потрошувачи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
97/14), членот 25 се менува и гласи: 

„ (1) Одредбите од овој Тарифен систем ќе се при-
менуваат и за тарифните потрошувачи што ќе се снаб-
дуваат од снабдувачот на електрична енергија за тари-
фни потрошувачи, а до 30 јуни 2020 година регулира-
ниот максимален приход за снабдувачот за тарифни 
потрошувачи ќе се определува според Правилникот за 
цени на електрична енергија за тарифни потрошувачи.  

(2) Малите потрошувачи во зависност од годишна-
та потрошувачка на електрична енергија и дома-
ќинствата се тарифни потрошувачи со следнава вре-
менска динамика: 

1) до 30 јуни 2016 година, мали потрошувачи со 
потрошувачка на електрична енергија во 2015 година 
над 1000 MWh, 

2) до 30 јуни 2017 година, мали потрошувачи со 
потрошувачка на електрична енергија во 2016 година 
над 500 MWh, 

3) до 30 јуни 2018 година, мали потрошувачи со 
потрошувачка на електрична енергија во 2017 година 
над 100 MWh, 

4) до 30 јуни 2019 година, мали потрошувачи со 
потрошувачка на електрична енергија во 2018 година 
над 25 MWh, и 

5) до 30 јуни 2020 година, домаќинствата и сите ос-
танати мали потрошувачи на електрична енергија.“ 

 
Член 2 

(1) Овој Тарифен систем за изменување и дополну-
вање на Тарифниот систем за продажба на електрична 
енергија на домаќинства и мали потрошувачи влегува 
во сила со денот на објавувањето во “Службен весник 
на Република Македонија”. 

 
Бр. 01-2607/1  

27 ноември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

5530. 
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 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 и 41/14), Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони во име на Вла-
дата на Република Македонија како основач на Техно-
лошката индустриска развојна зона “Радовиш“, на ден 
20.10.2014 година ги донесе, следните 

 
П Р А В И Л А 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО 
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “РАДОВИШ“ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овие правила за условите за користење на Тех-
нолошко индустриската развојна зона “Радовиш“, се 
одредуваат условите под кои се користи просторот на 
ТИРЗ “Радовиш“ за вршење дејност од страна на ко-
рисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зо-
ната, внатрешниот ред и мерките за заштита на живот-
ната средина и природата. 

  
Член 2 

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се 
должни да работат согласно овие правила и законодав-
ството на Република Македонија. 

 
II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 3 
Корисниците на ТИРЗ “Радовиш“, објектите и 

просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите 
на одобрената планска документација за ТИРЗ “Радо-
виш“ за градежната парцела согласно Договорот за 
долготраен закуп на градежно земјиште. 

 
1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ  
ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ 

 
Член 4 

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички 
блок треба за секој поединечен простор да изврши 
внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја 
внатрешна изградена ограда треба да биде транспарен-
тна, добро одржувана со поставување на обезбедување 
според одобрението добиено од основачот. 

2. Пресметка на потрошената вода од страна на ко-
рисниците се врши преку инсталирани водомери, чие 
поставување е обврска и на трошок на корисникот. 

3. Искористената вода, Корисникот треба редовно 
да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мер-
ни инстументи, а по добивање на сметка. 

4. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги ис-
пушти отпадните води во примарната канализациона 
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречис-
тување на истите во соодветни пречистителни станици, 
кои корисникот треба да ги изгради. 

 
2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

 
Член 5 

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на За-
куподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот 
на основачот на ТИРЗ “Радовиш“ на надоместоци за 
извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Радо-
виш“, кој претставува составен дел на Договорот за 
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вршење дејност склучен помеѓу основачот и корисни-
кот на зоната согласно член 33 од Законот за техно-
лошки индустриски развојни зони и согласно член 34 
од Законот за технолошки индустриски развојни зони, 
на име и по основ на: 

- одржување на јавните површини и инфраструкту-
рата во составот на јавните површини, а во границите 
на зоната; 

- одржување на уличното осветлување на јавните 
површини во зоната; 

- обезбедување на границите на зоната; 
- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и 

обезбедување на услови за работење на Царинските и 
даночните служби; 

- други ненаведени услуги од заеднички интерес за 
нормално функционирање на зоната. 

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за од-
ржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од 
денот на добивање на владение врз парцелата во рам-
ките на ТИРЗ “Радовиш“, во согласност со Тарифникот  
на основачот на ТИРЗ “Радовиш“ на надоместоци за 
извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Радо-
виш“. 

 
3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ 

 
Член 6 

1. По регулирањето на закупот на просторот, заку-
пувачот треба да добие согласност да ја отпочне из-
градбата пред завршување на основната инфраструкту-
ра на ТИРЗ. Закупувачот - корисник ќе го користи 
просторот според овие правила донесени од основачот, 
по инструкции на проект менаџерот одреден од основа-
чот, како и според прописите за времен пристап и вре-
мен приклучок на основната инфраструктура и да обез-
беди сигурност и безбедност во текот на изведбата и 
експлоатацијата. Закупувачот- корисник ќе ги изгради 
сите потребни времени влезови во просторот на лока-
ција и на начин одобрен од основачот, а по завршува-
њето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани 
времените влезови на начин прифатлив и усогласен со 
Основачот. 

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот. 
За изградба на стабилни и цврсти згради и други 

објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е дол-
жен, за своја сметка, да ангажира специјализирана ин-
женерска фирма за рекогносцирање на земјиштето и 
изведба на детални геотехнички истражни работи, со 
цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на 
земјиштето потребни за изготвување на проектната до-
кументација. 

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градеж-
ните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, од-
ржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, па-
тиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и 
се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настреш-
ници, мостови и други градби) при изведувањето гра-
дежни работи во закупената недвижност и веднаш да 
го поправат оштетеното. 

4. За да се гарантира доследното извршување на об-
врските од точка 3 од овој член по потпишувањето на 
договорот за закуп на просторот, Закупувачот или из-
ведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се 
должни да депонираат кај основачот парични средства 
или банкарска гаранција за да одговори на сите можни 
оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците 
за нивно санирање. Во зависност од големината на за-
купениот простор висината на депозитот или банкар-
ската гаранција е во износ: 

ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА 
Големина на парцела / износ: 
- 2.500м2 или помалку      МКД 500.000,00 денари. 
- 2.500м2 до 5.000 м2       МКД 800.000,00 денари. 
- 5.000м2 до 10.000 м2    МКД 1.200.000,00 денари. 
- 10.000 м2 и повеќе       МКД 1.500.000,00 денари. 
  
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА 
  
Големина на парцела / износ: 
За сите големини        МКД 500.000,00 денари. 
4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила 

се додека Закупувачот не добие соодветен документ за 
употреба на објектот од надлежниот орган. 

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба 
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот 
на целиот период на изведување градежни работи сог-
ласно следните правила: 

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад 
за времетраење на градбата, треба да се отстранат од 
локацијата согласно важечките законски прописи од 
областа на заштита на животната средина; 

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со 
заштитна церада за време на превозот за да се избегне 
можното растурање на отпадните материи; 

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се 
должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на 
соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред 
да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал; 

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни 
се да обезбедат правилно складирање на вкупно пот-
ребниот градежен материјал во соодветни простории 
од времен карактер, а за останатото треба да се коорди-
нираат со основачот; 

д. За време на работните и неработните часови за-
купувачот и неговиот изведувач се должни и одговор-
ни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје 
при работа. 

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од стра-
на на Закупувачот се одговорни за цело времетраење 
на градбата да се грижат за материјалите, постројките 
и другата опрема што е потребна за изведување на ра-
ботите. 

е. На вработените не им е дозволено да живеат во 
просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата. 

 
4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА 

 
Член 7 

Сите површински води од закупеното земјиште тре-
ба да се собираат на локацијата и соодветно да се насо-
чат и испуштат во атмосферската канализација или со-
одветните одводни објекти. Во никој случај површин-
ските води не смеат да бидат насочени или испуштени 
кон соседните локации од Зоната или слободно испуш-
тени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е об-
врзан да изгради/постави собирна шахта за собирање 
на сите наталожени ситни честички и крупен материјал 
од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот 
мора да ја постави во рамките на неговата парцела.  

 
III. ДЕЈНОСТИ 

 
1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 8 
1. Во зоната се вршат производствени и услужни 

дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, 
банкарски и други финансиски работи, работи на оси-
гурување и реосигурување на имоти и лица и други ра-
боти исклучиво за потребите на работењето на зоните. 
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2. Дејностите од точка 1 на овој член се вршат под 
следните услови: 

а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупро-
изводите и готовите производи да можат да се утврдат 
и контролираат. 

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, 
животната средина и здравјето на луѓето во зоната; 

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните 
средства и вработените од ризици кои произлегуваат 
од работењето. 

3. Во ТИРЗ “Радовиш“ корисникот може да врши и: 
а) Складирање на стоки за свои потреби; 
б) Промет на стоки и услуги за другите корисници 

во зоната; 
    
2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 9 
Во Технолошко индустриската развојна зона “Радо-

виш“ не смее да се врши активност поврзана со: 
1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со исте-

чен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја зага-
дуваат животната средина или кои не се за човечка и 
животинска употреба; 

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се пот-
ребни за индустриски, медицински и научно- истражу-
вачки цели, одобрени од надлежните органи на Репуб-
лика Македонија; 

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски 
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се 
употребуваат во индустриски, преработувачки, ме-
дицински и фармацевтски цели, според сертификати 
издадени од Министерството за здравство; 

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански 
експлозиви; 

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји 
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади нало-
жени од национални и меѓународни органи и власти; 

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавни-
от морал, јавната безбедност и одбраната; 

7. Производство и услуги кои не се во согласност со 
законите на Република Македонија и на меѓународните 
договори ратификувани во Република Македонија кои 
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и ин-
дустриска сопственост и 

8. Производство и услуги кои произлегуваат од зло-
употреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, 
лиценци, права и концесии издадени од надлежен ор-
ган. 

  
IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО  

ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА 
 

Член 10 
1. Влегувањето и излегувањето на вработените и 

други лица на подрачјето на Технолошко индустриска-
та развојна зона е дозволено само со легитимација из-
дадена од основачот. 

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, 
движењето и излегувањето на подрачјето на Техно-
лошко индустриската развојна зона, се издавааат леги-
тимации кои можат да бидат за: 

- вработените; 
- надворешни лица (изведувачи на градежни и дру-

ги работи за основачот или корисниците на Технолош-
ко индустриската развојна зона ); 

- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во 
посета во Технолошко индустриската развојна зона; 

- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на 
Технолошко индустриската развојна зона; 

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата 
за обезбедување на Технолошко индустриската развој-
на зона во координација со царинскиот орган. 

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат 
за истовар или утовар на подрачјето на Технолошко ин-
дустриската развојна зона го користат влезот односно из-
лезот утврден во согласност со царинскиот орган. 

5. За се што со овие правила не е предвидено во де-
лот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската 
развојна зона ќе се применуваат одредбите од Правил-
никот за поблиските критериуми и начинот на уредува-
ње на технолошко индустриските развојни зони и Пра-
вилникот за задолжителните податоци кои треба да ги 
содржи записот од евиденцијата и образецот од запи-
сот од евиденцијата. 

      
V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

И ПРИРОДАТА 
 

Член 11 
1. Постапката за заштита од комунални и индус-

триски опасни и штетни материи во производството, 
употребата, транспортот, прометот, складирањето, от-
странувањето, неутрализирањето и депонирањето, се 
врши на начин и под услови да не се доведе во опас-
ност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на 
животинскиот и растителниот свет, да не се загади жи-
вотната средина и природата како во процесот на фун-
кцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со 
мерилата и условите утврдени со закон и меѓународни-
те конвенции и договори кои Република Македонија ги 
ратификувала или им пристапила. 

2. За се што се однесува со заштитата на животната 
средина и природата, а што не е предвидено со овие 
правила ќе се применуваат одредбите од прописите од 
областа на заштита за животната средина. 

    
VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 

 
Член 12 

Овие правила влегуваат во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македо-
нија”, а ќе се објават по добивањето согласност од Вла-
дата на Република Македонија. 

      
Бр. 02-1302/3 Управен одбор 

20 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Дејан Николовски, с.р. 

__________ 
5531. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 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 и 41/14), Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони во име на Вла-
дата на Република Македонија како основач на Техно-
лошката индустриска развојна зона “Берово“, на ден 
20.10.2014 година ги донесе, следните 

  
П Р А В И Л А 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШ-
КО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “БЕРОВО“  

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овие правила за условите за користење на Тех-
нолошко индустриската развојна зона “Берово“, се од-
редуваат условите под кои се користи просторот на 
ТИРЗ “Берово“ за вршење дејност од страна на корис-
ниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, 
внатрешниот ред и мерките за заштита на животната 
средина и природата. 
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Член 2 
Корисниците-закупувачи на простор на зоната се 

должни да работат согласно овие правила и законодав-
ството на Република Македонија. 

  
II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 3 
Корисниците на ТИРЗ “Берово“, објектите и прос-

торот во зоната ќе го користат согласно одредбите на 
одобрената планска документација за ТИРЗ “Берово“ 
за градежната парцела согласно Договорот за долготра-
ен закуп на градежно земјиште. 

 
1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ 

УСЛУГИ 
 

Член 4 
1. Корисникот во рамките на својот урбанистички 

блок треба за секој поединечен простор да изврши 
внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја 
внатрешна изградена ограда треба да биде транспарен-
тна, добро одржувана со поставување на обезбедување 
според одобрението добиено од основачот. 

2. Пресметка на потрошената вода од страна на ко-
рисниците се врши преку инсталирани водомери, чие 
поставување е обврска и на трошок на корисникот. 

3. Искористената вода, Корисникот треба редовно 
да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мер-
ни инстументи, а по добивање на сметка. 

4. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги ис-
пушти отпадните води во примарната канализациона 
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречис-
тување на истите во соодветни пречистителни станици, 
кои корисникот треба да ги изгради. 

 
2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

 
Член 5 

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на Заку-
подавачот месечен надоместок согласно Тарифникот на 
основачот на ТИРЗ “Берово“ на надоместоци за изврше-
ни услуги кон корисниците на ТИРЗ “Берово“, кој прет-
ставува составен дел на Договорот за вршење дејност 
склучен помеѓу основачот и корисникот на зоната сог-
ласно член 33 од Законот за технолошки индустриски 
развојни зони и согласно член 34 од Законот за техно-
лошки индустриски развојни зони, на име и по основ на: 

- одржување на јавните површини и инфраструкту-
рата во составот на јавните површини, а во границите 
на зоната; 

- одржување на уличното осветлување на јавните 
површини во зоната; 

- обезбедување на границите на зоната; 
- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и 

обезбедување на услови за работење на Царинските и 
даночните служби; 

- други ненаведени услуги од заеднички интерес за 
нормално функционирање на зоната. 

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за од-
ржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од 
денот на добивање на владение врз парцелата во рам-
ките на ТИРЗ “Берово“, во согласност со Тарифникот 
на основачот на ТИРЗ “Берово“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Берово“. 

 
3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ 

 
Член 6 

1. По регулирањето на закупот на просторот, заку-
пувачот треба да добие согласност да ја отпочне из-
градбата пред завршување на основната инфраструкту-

ра на ТИРЗ. Закупувачот - корисник ќе го користи 
просторот според овие правила донесени од основачот, 
по инструкции на проект менаџерот одреден од основа-
чот, како и според прописите за времен пристап и вре-
мен приклучок на основната инфраструктура и да обез-
беди сигурност и безбедност во текот на изведбата и 
експлоатацијата. Закупувачот- корисник ќе ги изгради 
сите потребни времени влезови во просторот на лока-
ција и на начин одобрен од основачот, а по завршува-
њето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани 
времените влезови на начин прифатлив и усогласен со 
Основачот. 

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот. 
За изградба на стабилни и цврсти згради и други 

објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е дол-
жен, за своја сметка, да ангажира специјализирана ин-
женерска фирма за рекогносцирање на земјиштето и 
изведба на детални геотехнички истражни работи, со 
цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на 
земјиштето потребни за изготвување на проектната до-
кументација. 

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градеж-
ните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, од-
ржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, па-
тиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и 
се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настреш-
ници, мостови и други градби) при изведувањето гра-
дежни работи во закупената недвижност и веднаш да 
го поправат оштетеното. 

4. За да се гарантира доследното извршување на об-
врските од точка 3 од овој член по потпишувањето на 
договорот за закуп на просторот, Закупувачот или из-
ведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се 
должни да депонираат кај основачот парични средства 
или банкарска гаранција за да одговори на сите можни 
оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците 
за нивно санирање. Во зависност од големината на за-
купениот простор висината на депозитот или банкар-
ската гаранција е во износ: 

  
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА 
 
Големина на парцела/износ: 
- 2.500м2 или помалку       МКД 500.000,00 денари. 
- 2.500м2 до 5.000 м2      МКД 800.000,00 денари. 
- 5.000м2 до 10.000 м2    МКД 1.200.000,00 денари. 
- 10.000 м2 и повеќе         МКД 1.500.000,00 денари. 
  
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА 
  
Големина на парцела / износ: 
За сите големини        МКД 500.000,00 денари. 
4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила 

се додека Закупувачот не добие соодветен документ за 
употреба на објектот од надлежниот орган. 

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба 
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот 
на целиот период на изведување градежни работи сог-
ласно следните правила: 

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад 
за времетраење на градбата, треба да се отстранат од 
локацијата согласно важечките законски прописи од 
областа на заштита на животната средина; 

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со 
заштитна церада за време на превозот за да се избегне 
можното растурање на отпадните материи; 

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се 
должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на 
соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред 
да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал; 
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г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни 
се да обезбедат правилно складирање на вкупно пот-
ребниот градежен материјал во соодветни простории 
од времен карактер, а за останатото треба да се коорди-
нираат со основачот; 

д. За време на работните и неработните часови за-
купувачот и неговиот изведувач се должни и одговор-
ни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје 
при работа. 

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од стра-
на на Закупувачот се одговорни за цело времетраење 
на градбата да се грижат за материјалите, постројките 
и другата опрема што е потребна за изведување на ра-
ботите. 

е. На вработените не им е дозволено да живеат во 
просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата. 

 
 

4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА 
 

Член 7 
Сите површински води од закупеното земјиште тре-

ба да се собираат на локацијата и соодветно да се насо-
чат и испуштат во атмосферската канализација или со-
одветните одводни објекти. Во никој случај површин-
ските води не смеат да бидат насочени или испуштени 
кон соседните локации од Зоната или слободно испуш-
тени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е об-
врзан да изгради/постави собирна шахта за собирање 
на сите наталожени ситни честички и крупен материјал 
од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот 
мора да ја постави во рамките на неговата парцела.  

 
III. ДЕЈНОСТИ 

 
1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 8 
1. Во зоната се вршат производствени и услужни 

дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, 
банкарски и други финансиски работи, работи на оси-
гурување и реосигурување на имоти и лица и други ра-
боти исклучиво за потребите на работењето на зоните. 

2. Дејностите од точка 1 на овој член се вршат под 
следните услови: 

а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупро-
изводите и готовите производи да можат да се утврдат 
и контролираат. 

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, 
животната средина и здравјето на луѓето во зоната; 

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните 
средства и вработените од ризици кои произлегуваат 
од работењето. 

3. Во ТИРЗ “Берово“ корисникот може да врши и: 
а) Складирање на стоки за свои потреби; 
б) Промет на стоки и услуги за другите корисници 

во зоната. 
    
2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 9 
Во Технолошко индустриската развојна зона “Бе-

рово“ не смее да се врши активност поврзана со: 
1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со исте-

чен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја зага-
дуваат животната средина или кои не се за човечка и 
животинска употреба; 

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се пот-
ребни за индустриски, медицински и научно- истражу-
вачки цели, одобрени од надлежните органи на Репуб-
лика Македонија; 

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски 
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се 
употребуваат во индустриски, преработувачки, ме-
дицински и фармацевтски цели, според сертификати 
издадени од Министерството за здравство; 

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански 
експлозиви; 

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји 
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади нало-
жени од национални и меѓународни органи и власти; 

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавни-
от морал, јавната безбедност и одбраната; 

7. Производство и услуги кои не се во согласност со 
законите на Република Македонија и на меѓународните 
договори ратификувани во Република Македонија кои 
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и ин-
дустриска сопственост и 

8. Производство и услуги кои произлегуваат од зло-
употреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, 
лиценци, права и концесии издадени од надлежен ор-
ган. 

 
IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО  

ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА 
 

Член 10 
1. Влегувањето и излегувањето на вработените и 

други лица на подрачјето на Технолошко индустриска-
та развојна зона е дозволено само со легитимација из-
дадена од основачот. 

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, 
движењето и излегувањето на подрачјето на Техно-
лошко индустриската развојна зона, се издавааат леги-
тимации кои можат да бидат за: 

- вработените; 
- надворешни лица (изведувачи на градежни и дру-

ги работи за основачот или корисниците на Технолош-
ко индустриската развојна зона ); 

- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во 
посета во Технолошко индустриската развојна зона; 

- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на 
Технолошко индустриската развојна зона; 

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата 
за обезбедување на Технолошко индустриската развој-
на зона во координација со царинскиот орган. 

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегу-
ваат за истовар или утовар на подрачјето на Технолош-
ко индустриската развојна зона го користат влезот од-
носно излезот утврден во согласност со царинскиот ор-
ган. 

5. За се што со овие правила не е предвидено во де-
лот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската 
развојна зона ќе се применуваат одредбите од Правил-
никот за поблиските критериуми и начинот на уредува-
ње на технолошко индустриските развојни зони и Пра-
вилникот за задолжителните податоци кои треба да ги 
содржи записот од евиденцијата и образецот од запи-
сот од евиденцијата . 

      
V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

И ПРИРОДАТА 
 

Член 11 
1. Постапката за заштита од комунални и индус-

триски опасни и штетни материи во производството, 
употребата, транспортот, прометот, складирањето, от-
странувањето, неутрализирањето и депонирањето, се 
врши на начин и под услови да не се доведе во опас-
ност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на 
животинскиот и растителниот свет, да не се загади жи-
вотната средина и природата како во процесот на фун-
кцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со 
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мерилата и условите утврдени со закон и меѓународни-
те конвенции и договори кои Република Македонија ги 
ратификувала или им пристапила. 

2. За се што се однесува со заштитата на животната 
средина и природата, а што не е предвидено со овие 
правила ќе се применуваат одредбите од прописите од 
областа на заштита за животната средина. 

    
VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 

 
Член 12 

Овие правила влегуваат во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македо-
нија”, а ќе се објават по добивањето согласност од Вла-
дата на Република Македонија.       
   

Бр. 02-1302/6 Управен одбор 
20 октомври 2014 година Претседател, 

Скопје Дејан Николовски, с.р. 
__________ 

5532. 
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 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 и 41/14), Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони во име на Вла-
дата на Република Македонија како основач на Техно-
лошката индустриска развојна зона “Виница“, на ден 
20.10.2014 година ги донесе, следните 

 
П Р А В И Л А 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО 
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “ВИНИЦА“ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овие правила за условите за користење на Тех-
нолошко индустриската развојна зона “Виница“, се од-
редуваат условите под кои се користи просторот на 
ТИРЗ “Виница“ за вршење дејност од страна на корис-
ниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, 
внатрешниот ред и мерките за заштита на животната 
средина и природата. 

  
Член 2 

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се 
должни да работат согласно овие правила и законодав-
ството на Република Македонија. 

 
II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 3 
Корисниците на ТИРЗ “Виница“, објектите и прос-

торот во зоната ќе го користат согласно одредбите на 
одобрената планска документација за ТИРЗ “Виница“ 
за градежната парцела согласно Договорот за долготра-
ен закуп на градежно земјиште. 

 
1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ  
ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ 

 
Член 4 

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички 
блок треба за секој поединечен простор да изврши 
внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја 
внатрешна изградена ограда треба да биде транспарен-
тна, добро одржувана со поставување на обезбедување 
според одобрението добиено од основачот. 

2. Пресметка на потрошената вода од страна на ко-
рисниците се врши преку инсталирани водомери, чие 
поставување е обврска и на трошок на корисникот. 

3. Искористената вода, Корисникот треба редовно 
да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мер-
ни инстументи, а по добивање на сметка. 

4. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги ис-
пушти отпадните води во примарната канализациона 
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречис-
тување на истите во соодветни пречистителни станици, 
кои корисникот треба да ги изгради. 

 
2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

 
Член 5 

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на За-
куподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот 
на основачот на ТИРЗ “Виница“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Виница“, 
кој претставува составен дел на Договорот за вршење 
дејност склучен помеѓу основачот и корисникот на зо-
ната согласно член 33 од Законот за технолошки ин-
дустриски развојни зони и согласно член 34 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони, на име и по 
основ на: 

- одржување на јавните површини и инфраструкту-
рата во составот на јавните површини, а во границите 
на зоната; 

- одржување на уличното осветлување на јавните 
површини во зоната; 

- обезбедување на границите на зоната; 
- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и 

обезбедување на услови за работење на Царинските и 
даночните служби; 

- други ненаведени услуги од заеднички интерес за 
нормално функционирање на зоната. 

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за од-
ржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од 
денот на добивање на владение врз парцелата во рам-
ките на ТИРЗ “Виница“, во согласност со Тарифникот 
на основачот на ТИРЗ “Виница“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Виница“. 

 
3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ 

 
Член 6 

1. По регулирањето на закупот на просторот, заку-
пувачот треба да добие согласност да ја отпочне из-
градбата пред завршување на основната инфраструкту-
ра на ТИРЗ. Закупувачот - корисник ќе го користи 
просторот според овие правила донесени од основачот, 
по инструкции на проект менаџерот одреден од основа-
чот, како и според прописите за времен пристап и вре-
мен приклучок на основната инфраструктура и да обез-
беди сигурност и безбедност во текот на изведбата и 
експлоатацијата. Закупувачот- корисник ќе ги изгради 
сите потребни времени влезови во просторот на лока-
ција и на начин одобрен од основачот, а по завршува-
њето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани 
времените влезови на начин прифатлив и усогласен со 
Основачот. 

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот. 
За изградба на стабилни и цврсти згради и други 

објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е дол-
жен, за своја сметка, да ангажира специјализирана ин-
женерска фирма за рекогносцирање на земјиштето и 
изведба на детални геотехнички истражни работи, со 
цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на 
земјиштето потребни за изготвување на проектната до-
кументација. 

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градеж-
ните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, од-
ржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, па-
тиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и 
се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настреш-
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ници, мостови и други градби) при изведувањето гра-
дежни работи во закупената недвижност и веднаш да 
го поправат оштетеното. 

4. За да се гарантира доследното извршување на об-
врските од точка 3 од овој член по потпишувањето на 
договорот за закуп на просторот, Закупувачот или из-
ведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се 
должни да депонираат кај основачот парични средства 
или банкарска гаранција за да одговори на сите можни 
оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците 
за нивно санирање. Во зависност од големината на за-
купениот простор висината на депозитот или банкар-
ската гаранција е во износ: 

  
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА 
Големина на парцела/износ: 
- 2.500м2 или помалку       МКД 500.000,00 денари. 
- 2.500м2 до 5.000 м2        МКД 800.000,00 денари. 
- 5.000м2 до 10.000 м2    МКД 1.200.000,00 денари. 
- 10.000 м2 и повеќе          МКД 1.500.000,00 денари. 
  
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА 
  
Големина на парцела/износ: 
За сите големини        МКД 500.000,00 денари. 
4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила 

се додека Закупувачот не добие соодветен документ за 
употреба на објектот од надлежниот орган. 

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба 
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот 
на целиот период на изведување градежни работи сог-
ласно следните правила: 

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад 
за времетраење на градбата, треба да се отстранат од 
локацијата согласно важечките законски прописи од 
областа на заштита на животната средина; 

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со 
заштитна церада за време на превозот за да се избегне 
можното растурање на отпадните материи; 

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се 
должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на 
соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред 
да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал; 

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни 
се да обезбедат правилно складирање на вкупно пот-
ребниот градежен материјал во соодветни простории 
од времен карактер, а за останатото треба да се коорди-
нираат со основачот; 

д. За време на работните и неработните часови за-
купувачот и неговиот изведувач се должни и одговор-
ни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје 
при работа. 

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од стра-
на на Закупувачот се одговорни за цело времетраење 
на градбата да се грижат за материјалите, постројките 
и другата опрема што е потребна за изведување на ра-
ботите. 

е. На вработените не им е дозволено да живеат во 
просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата. 

 
4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА 

 
Член 7 

Сите површински води од закупеното земјиште тре-
ба да се собираат на локацијата и соодветно да се насо-
чат и испуштат во атмосферската канализација или со-
одветните одводни објекти. Во никој случај површин-
ските води не смеат да бидат насочени или испуштени 
кон соседните локации од Зоната или слободно испуш-
тени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е об-
врзан да изгради/постави собирна шахта за собирање 
на сите наталожени ситни честички и крупен материјал 
од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот 
мора да ја постави во рамките на неговата парцела.  

III. ДЕЈНОСТИ 
 

1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ  
ВО ЗОНАТА 

 
Член 8 

1. Во зоната се вршат производствени и услужни 
дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, 
банкарски и други финансиски работи, работи на оси-
гурување и реосигурување на имоти и лица и други ра-
боти исклучиво за потребите на работењето на зоните. 

2. Дејностите од став 1 на овој член се вршат под 
следните услови: 

а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупро-
изводите и готовите производи да можат да се утврдат 
и контролираат. 

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, 
животната средина и здравјето на луѓето во зоната; 

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните 
средства и вработените од ризици кои произлегуваат 
од работењето. 

3. Во ТИРЗ “Виница“ корисникот може да врши и: 
а) Складирање на стоки за свои потреби; 
б) Промет на стоки и услуги за другите корисници 

во зоната. 
    
2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 9 
Во Технолошко индустриската развојна зона “Ви-

ница“ не смее да се врши активност поврзана со: 
1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со исте-

чен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја зага-
дуваат животната средина или кои не се за човечка и 
животинска употреба; 

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се пот-
ребни за индустриски, медицински и научно- истражу-
вачки цели, одобрени од надлежните органи на Репуб-
лика Македонија; 

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски 
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се 
употребуваат во индустриски, преработувачки, ме-
дицински и фармацевтски цели, според сертификати 
издадени од Министерството за здравство; 

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански 
експлозиви; 

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји 
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади нало-
жени од национални и меѓународни органи и власти; 

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавни-
от морал, јавната безбедност и одбраната; 

7. Производство и услуги кои не се во согласност со 
законите на Република Македонија и на меѓународните 
договори ратификувани во Република Македонија кои 
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и ин-
дустриска сопственост и 

8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоу-
потреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, ли-
ценци, права и концесии издадени од надлежен орган. 

  
IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО  

ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА 
 

Член 10 
1. Влегувањето и излегувањето на вработените и 

други лица на подрачјето на Технолошко индустриска-
та развојна зона е дозволено само со легитимација из-
дадена од основачот. 

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, 
движењето и излегувањето на подрачјето на Техно-
лошко индустриската развојна зона, се издавааат леги-
тимации кои можат да бидат за: 
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- вработените; 
- надворешни лица (изведувачи на градежни и дру-

ги работи за основачот или корисниците на Технолош-
ко индустриската развојна зона ); 

- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во 
посета во Технолошко индустриската развојна зона; 

- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на 
Технолошко индустриската развојна зона; 

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата 
за обезбедување на Технолошко индустриската развој-
на зона во координација со царинскиот орган. 

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегу-
ваат за истовар или утовар на подрачјето на Технолош-
ко индустриската развојна зона го користат влезот од-
носно излезот утврден во согласност со царинскиот ор-
ган. 

5. За се што со овие правила не е предвидено во де-
лот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската 
развојна зона ќе се применуваат одредбите од Правил-
никот за поблиските критериуми и начинот на уредува-
ње на технолошко индустриските развојни зони и Пра-
вилникот за задолжителните податоци кои треба да ги 
содржи записот од евиденцијата и образецот од запи-
сот од  евиденцијата. 

      
V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

И ПРИРОДАТА 
 

Член 11 
1. Постапката за заштита од комунални и индус-

триски опасни и штетни материи во производството, 
употребата, транспортот, прометот, складирањето, от-
странувањето, неутрализирањето и депонирањето, се 
врши на начин и под услови да не се доведе во опас-
ност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на 
животинскиот и растителниот свет, да не се загади жи-
вотната средина и природата како во процесот на фун-
кцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со 
мерилата и условите утврдени со закон и меѓународни-
те конвенции и договори кои Република Македонија ги 
ратификувала или им пристапила. 

2. За се што се однесува со заштитата на животната 
средина и природата, а што не е предвидено со овие 
правила ќе се применуваат одредбите од прописите од 
областа на заштита за животната средина. 

    
VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 

 
Член 12 

Овие правила влегуваат во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македо-
нија”, а ќе се објават по добивањето согласност од Вла-
дата на Република Македонија. 

 
 Бр. 02-1302/9 Управен одбор 

20 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Дејан Николовски, с.р. 

__________ 
5533. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 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 и 41/14), Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони во име на Вла-
дата на Република Македонија како основач на Техно-
лошката индустриска развојна зона “Струга“, на ден 
20.10.2014 година ги донесе, следните 

П Р А В И Л А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО 

ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “СТРУГА“ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овие правила за условите за користење на Тех-

нолошко индустриската развојна зона “Струга“, се од-
редуваат условите под кои се користи просторот на 
ТИРЗ “Струга“ за вршење дејност од страна на корис-
ниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, 
внатрешниот ред и мерките за заштита на животната 
средина и природата. 

  
Член 2 

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се 
должни да работат согласно овие правила и законодав-
ството на Република Македонија. 

  
II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 

ЗОНАТА 
 

Член 3 
Корисниците на ТИРЗ “Струга“, објектите и прос-

торот во зоната ќе го користат согласно одредбите на 
одобрената планска документација за ТИРЗ “Струга“ 
за градежната парцела согласно Договорот за долготра-
ен закуп на градежно земјиште. 

 
1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ 

УСЛУГИ 
 

Член 4 
1. Корисникот во рамките на својот урбанистички 

блок треба за секој поединечен простор да изврши 
внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја 
внатрешна изградена ограда треба да биде транспарен-
тна, добро одржувана со поставување на обезбедување 
според одобрението добиено од основачот. 

2. Пресметка на потрошената вода од страна на ко-
рисниците се врши преку инсталирани водомери, чие 
поставување е обврска и на трошок на корисникот. 

3. Искористената вода, Корисникот треба редовно 
да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мер-
ни инстументи, а по добивање на сметка. 

4. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги ис-
пушти отпадните води во примарната канализациона 
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречис-
тување на истите во соодветни пречистителни станици, 
кои корисникот треба да ги изгради. 

 
2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

 
Член 5 

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на За-
куподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот 
на основачот на ТИРЗ “Струга“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Струга“, кој 
претставува составен дел на Договорот за вршење деј-
ност склучен помеѓу основачот и корисникот на зоната 
согласно член 33 од Законот за технолошки индустрис-
ки развојни зони и согласно член 34 од Законот за тех-
нолошки индустриски развојни зони, на име и по основ 
на: 

- одржување на јавните површини и инфраструкту-
рата во составот на јавните површини, а во границите 
на зоната; 

- одржување на уличното осветлување на јавните 
површини во зоната; 

- обезбедување на границите на зоната; 
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- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и 
обезбедување на услови за работење на Царинските и 
даночните служби; 

- други ненаведени услуги од заеднички интерес за 
нормално функционирање на зоната. 

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за од-
ржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од 
денот на добивање на владение врз парцелата во рам-
ките на ТИРЗ “Струга“, во согласност со Тарифникот 
на основачот на ТИРЗ “Струга“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Струга”. 

 
3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ 

 
Член 6 

1. По регулирањето на закупот на просторот, заку-
пувачот треба да добие согласност да ја отпочне из-
градбата пред завршување на основната инфраструкту-
ра на ТИРЗ. Закупувачот - корисник ќе го користи 
просторот според овие правила донесени од основачот, 
по инструкции на проект менаџерот одреден од основа-
чот, како и според прописите за времен пристап и вре-
мен приклучок на основната инфраструктура и да обез-
беди сигурност и безбедност во текот на изведбата и 
експлоатацијата. Закупувачот- корисник ќе ги изгради 
сите потребни времени влезови во просторот на лока-
ција и на начин одобрен од основачот, а по завршува-
њето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани 
времените влезови на начин прифатлив и усогласен со 
Основачот. 

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот. 
За изградба на стабилни и цврсти згради и други 

објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е дол-
жен, за своја сметка, да ангажира специјализирана ин-
женерска фирма за рекогносцирање на земјиштето и 
изведба на детални геотехнички истражни работи, со 
цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на 
земјиштето потребни за изготвување на проектната до-
кументација. 

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градеж-
ните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, од-
ржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, па-
тиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и 
се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настреш-
ници, мостови и други градби) при изведувањето гра-
дежни работи во закупената недвижност и веднаш да 
го поправат оштетеното. 

4. За да се гарантира доследното извршување на об-
врските од точка 3 од овој член по потпишувањето на 
договорот за закуп на просторот, Закупувачот или из-
ведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се 
должни да депонираат кај основачот парични средства 
или банкарска гаранција за да одговори на сите можни 
оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците 
за нивно санирање. Во зависност од големината на за-
купениот простор висината на депозитот или банкар-
ската гаранција е во износ: 

  
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА 
Големина на парцела/износ: 
- 2.500м2 или помалку      МКД 500.000,00 денари. 
- 2.500м2 до 5.000 м2       МКД 800.000,00 денари. 
- 5.000м2 до 10.000 м2    МКД 1.200.000,00 денари. 
- 10.000 м2 и повеќе       МКД 1.500.000,00 денари. 
  
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА 
  
Големина на парцела / износ: 
За сите големини        МКД 500.000,00 денари. 
4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила 

се додека Закупувачот не добие соодветен документ за 
употреба на објектот од надлежниот орган. 

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба 
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот 
на целиот период на изведување градежни работи сог-
ласно следните правила: 

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад 
за времетраење на градбата, треба да се отстранат од 
локацијата согласно важечките законски прописи од 
областа на заштита на животната средина; 

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со 
заштитна церада за време на превозот за да се избегне 
можното растурање на отпадните материи; 

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се 
должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на 
соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред 
да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал; 

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни 
се да обезбедат правилно складирање на вкупно пот-
ребниот градежен материјал во соодветни простории 
од времен карактер, а за останатото треба да се коорди-
нираат со основачот; 

д. За време на работните и неработните часови за-
купувачот и неговиот изведувач се должни и одговор-
ни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје 
при работа. 

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од стра-
на на Закупувачот се одговорни за цело времетраење 
на градбата да се грижат за материјалите, постројките 
и другата опрема што е потребна за изведување на ра-
ботите. 

е. На вработените не им е дозволено да живеат во 
просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата. 

 
4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА 

 
Член 7 

Сите површински води од закупеното земјиште тре-
ба да се собираат на локацијата и соодветно да се насо-
чат и испуштат во атмосферската канализација или со-
одветните одводни објекти. Во никој случај површин-
ските води не смеат да бидат насочени или испуштени 
кон соседните локации од Зоната или слободно испуш-
тени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е об-
врзан да изгради/постави собирна шахта за собирање 
на сите наталожени ситни честички и крупен материјал 
од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот 
мора да ја постави во рамките на неговата парцела.  

 
III. ДЕЈНОСТИ 

 
1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 8 
1. Во зоната се вршат производствени и услужни 

дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, 
банкарски и други финансиски работи, работи на оси-
гурување и реосигурување на имоти и лица и други ра-
боти исклучиво за потребите на работењето на зоните. 

2. Дејностите од точка 1 на овој член се вршат под 
следните услови: 

а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупро-
изводите и готовите производи да можат да се утврдат 
и контролираат. 

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, 
животната средина и здравјето на луѓето во зоната; 

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните 
средства и вработените од ризици кои произлегуваат 
од работењето. 

3. Во ТИРЗ “Струга“ корисникот може да врши и: 
а) Складирање на стоки за свои потреби; 
б) Промет на стоки и услуги за другите корисници 

во зоната. 
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2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ 
ВО ЗОНАТА 

 
Член 9 

Во Технолошко индустриската развојна зона 
“Струга“ не смее да се врши активност поврзана со: 

1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со исте-
чен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја зага-
дуваат животната средина или кои не се за човечка и 
животинска употреба; 

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се пот-
ребни за индустриски, медицински и научно- истражу-
вачки цели, одобрени од надлежните органи на Репуб-
лика Македонија; 

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски 
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се 
употребуваат во индустриски, преработувачки, ме-
дицински и фармацевтски цели, според сертификати 
издадени од Министерството за здравство; 

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански 
експлозиви; 

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји 
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади нало-
жени од национални и меѓународни органи и власти; 

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавни-
от морал, јавната безбедност и одбраната; 

7. Производство и услуги кои не се во согласност со 
законите на Република Македонија и на меѓународните 
договори ратификувани во Република Македонија кои 
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и ин-
дустриска сопственост и 

8. Производство и услуги кои произлегуваат од зло-
употреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, 
лиценци, права и концесии издадени од надлежен ор-
ган. 

  
IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО  

ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА 
 

Член 10 
1. Влегувањето и излегувањето на вработените и 

други лица на подрачјето на Технолошко индустриска-
та развојна зона е дозволено само со легитимација из-
дадена од основачот. 

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, 
движењето и излегувањето на подрачјето на Техно-
лошко индустриската развојна зона, се издавааат леги-
тимации кои можат да бидат за: 

- вработените; 
- надворешни лица (изведувачи на градежни и дру-

ги работи за основачот или корисниците на Технолош-
ко индустриската развојна зона ); 

- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во 
посета во Технолошко индустриската развојна зона; 

- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на 
Технолошко индустриската развојна зона; 

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата 
за обезбедување на Технолошко индустриската развој-
на зона во координација со царинскиот орган. 

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегу-
ваат за истовар или утовар на подрачјето на Технолош-
ко индустриската развојна зона го користат влезот од-
носно излезот утврден во согласност со царинскиот ор-
ган. 

5. За се што со овие правила не е предвидено во де-
лот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската 
развојна зона ќе се применуваат одредбите од Правил-
никот за поблиските критериуми и начинот на уредува-
ње на технолошко индустриските развојни зони и Пра-
вилникот за задолжителните податоци кои треба да ги 
содржи записот од евиденцијата и образецот од запи-
сот од евиденцијата. 

V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  
И ПРИРОДАТА 

 
Член 11 

1. Постапката за заштита од комунални и индус-
триски опасни и штетни материи во производството, 
употребата, транспортот, прометот, складирањето, от-
странувањето, неутрализирањето и депонирањето, се 
врши на начин и под услови да не се доведе во опас-
ност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на 
животинскиот и растителниот свет, да не се загади жи-
вотната средина и природата како во процесот на фун-
кцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со 
мерилата и условите утврдени со закон и меѓународни-
те конвенции и договори кои Република Македонија ги 
ратификувала или им пристапила. 

2. За се што се однесува со заштитата на животната 
средина и природата, а што не е предвидено со овие 
правила ќе се применуваат одредбите од прописите од 
областа на заштита за животната средина. 

    
VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 

 
Член 12 

Овие правила влегуваат во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македо-
нија”, а ќе се објават по добивањето согласност од Вла-
дата на Република Македонија. 

      
Бр. 02-1302/12 Управен одбор 

20 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Дејан Николовски, с.р. 

__________ 
5534. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 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 и 41/14), Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони во име на Вла-
дата на Република Македонија како основач на Техно-
лошката индустриска развојна зона “Струмица“, на ден 
20.10.2014 година ги донесе, следните 

 
П Р А В И Л А 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНО-
ЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА  

“СТРУМИЦА“ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овие правила за условите за користење на Тех-

нолошко индустриската развојна зона “Струмица“, се 
одредуваат условите под кои се користи просторот на 
ТИРЗ “Струмица“ за вршење дејност од страна на ко-
рисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зо-
ната, внатрешниот ред и мерките за заштита на живот-
ната средина и природата. 

  
Член 2 

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се 
должни да работат согласно овие правила и законодав-
ството на Република Македонија. 

 
II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 3 
Корисниците на ТИРЗ “Струмица“, објектите и 

просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите 
на одобрената планска документација за ТИРЗ “Стру-
мица“ за градежната парцела согласно Договорот за 
долготраен закуп на градежно земјиште. 
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1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ  
ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ 

 
Член 4 

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички 
блок треба за секој поединечен простор да изврши 
внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја 
внатрешна изградена ограда треба да биде транспарен-
тна, добро одржувана со поставување на обезбедување 
според одобрението добиено од основачот. 

2. Пресметка на потрошената вода од страна на ко-
рисниците се врши преку инсталирани водомери, чие 
поставување е обврска и на трошок на корисникот. 

3. Искористената вода, Корисникот треба редовно 
да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мер-
ни инстументи, а по добивање на сметка. 

4. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги ис-
пушти отпадните води во примарната канализациона 
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречис-
тување на истите во соодветни пречистителни станици, 
кои корисникот треба да ги изгради. 

 
2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

 
Член 5 

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на За-
куподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот 
на основачот на ТИРЗ “Струмица“ на надоместоци за 
извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Стру-
мица“, кој претставува составен дел на Договорот за 
вршење дејност склучен помеѓу основачот и корисни-
кот на зоната согласно член 33 од Законот за техно-
лошки индустриски развојни зони и согласно член 34 
од Законот за технолошки индустриски развојни зони, 
на име и по основ на: 

- одржување на јавните површини и инфраструкту-
рата во составот на јавните површини, а во границите 
на зоната; 

- одржување на уличното осветлување на јавните 
површини во зоната; 

- обезбедување на границите на зоната; 
- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и 

обезбедување на услови за работење на Царинските и 
даночните служби; 

- други ненаведени услуги од заеднички интерес за 
нормално функционирање на зоната. 

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за од-
ржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од 
денот на добивање на владение врз парцелата во рам-
ките на ТИРЗ “Струмица“, во согласност со Тарифни-
кот на основачот на ТИРЗ “Струмица“ на надоместоци 
за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Стру-
мица“. 

 
3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ 

 
Член 6 

1. По регулирањето на закупот на просторот, заку-
пувачот треба да добие согласност да ја отпочне из-
градбата пред завршување на основната инфраструкту-
ра на ТИРЗ. Закупувачот - корисник ќе го користи 
просторот според овие правила донесени од основачот, 
по инструкции на проект менаџерот одреден од основа-
чот, како и според прописите за времен пристап и вре-
мен приклучок на основната инфраструктура и да обез-
беди сигурност и безбедност во текот на изведбата и 
експлоатацијата. Закупувачот- корисник ќе ги изгради 
сите потребни времени влезови во просторот на лока-
ција и на начин одобрен од основачот, а по завршува-
њето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани 
времените влезови на начин прифатлив и усогласен со 
Основачот. 

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот. 
За изградба на стабилни и цврсти згради и други 

објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е дол-
жен, за своја сметка, да ангажира специјализирана ин-
женерска фирма за рекогносцирање на земјиштето и 
изведба на детални геотехнички истражни работи, со 
цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на 
земјиштето потребни за изготвување на проектната до-
кументација. 

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градеж-
ните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, од-
ржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, па-
тиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и 
се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настреш-
ници, мостови и други градби) при изведувањето гра-
дежни работи во закупената недвижност и веднаш да 
го поправат оштетеното. 

4. За да се гарантира доследното извршување на об-
врските од точка 3 од овој член по потпишувањето на 
договорот за закуп на просторот, Закупувачот или из-
ведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се 
должни да депонираат кај основачот парични средства 
или банкарска гаранција за да одговори на сите можни 
оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците 
за нивно санирање. Во зависност од големината на за-
купениот простор висината на депозитот или банкар-
ската гаранција е во износ: 

  
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА 
Големина на парцела/износ: 
- 2.500м2 или помалку       МКД 500.000,00 денари. 
- 2.500м2 до 5.000 м2       МКД 800.000,00 денари. 
- 5.000м2 до 10.000 м2    МКД 1.200.000,00 денари. 
- 10.000 м2 и повеќе          МКД 1.500.000,00 денари. 
  
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА 
  
Големина на парцела/износ: 
За сите големини        МКД 500.000,00 денари. 
4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила 

се додека Закупувачот не добие соодветен документ за 
употреба на објектот од надлежниот орган. 

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба 
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот 
на целиот период на изведување градежни работи сог-
ласно следните правила: 

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад 
за времетраење на градбата, треба да се отстранат од 
локацијата согласно важечките законски прописи од 
областа на заштита на животната средина; 

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со 
заштитна церада за време на превозот за да се избегне 
можното растурање на отпадните материи; 

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се 
должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на 
соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред 
да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал; 

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни 
се да обезбедат правилно складирање на вкупно пот-
ребниот градежен материјал во соодветни простории 
од времен карактер, а за останатото треба да се коорди-
нираат со основачот; 

д. За време на работните и неработните часови за-
купувачот и неговиот изведувач се должни и одговор-
ни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје 
при работа. 

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна 
на Закупувачот се одговорни за цело времетраење на 
градбата да се грижат за материјалите, постројките и дру-
гата опрема што е потребна за изведување на работите. 

е. На вработените не им е дозволено да живеат во 
просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата. 
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4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА 
 

Член 7 
Сите површински води од закупеното земјиште тре-

ба да се собираат на локацијата и соодветно да се насо-
чат и испуштат во атмосферската канализација или со-
одветните одводни објекти. Во никој случај површин-
ските води не смеат да бидат насочени или испуштени 
кон соседните локации од Зоната или слободно испуш-
тени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е об-
врзан да изгради/постави собирна шахта за собирање 
на сите наталожени ситни честички и крупен материјал 
од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот 
мора да ја постави во рамките на неговата парцела.  

 
III. ДЕЈНОСТИ 

 
1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 8 
1. Во зоната се вршат производствени и услужни 

дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, 
банкарски и други финансиски работи, работи на оси-
гурување и реосигурување на имоти и лица и други ра-
боти исклучиво за потребите на работењето на зоните. 

2. Дејностите од точка 1 на овој член се вршат под 
следните услови: 

а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупро-
изводите и готовите производи да можат да се утврдат 
и контролираат. 

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, 
животната средина и здравјето на луѓето во зоната; 

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните 
средства и вработените од ризици кои произлегуваат 
од работењето. 

3. Во ТИРЗ “Струмица“ корисникот може да врши 
и: 

а) Складирање на стоки за свои потреби; 
б) Промет на стоки и услуги за другите корисници 

во зоната. 
    
2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 9 
Во Технолошко индустриската развојна зона “Стру-

мица“ не смее да се врши активност поврзана со: 
1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со исте-

чен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја зага-
дуваат животната средина или кои не се за човечка и 
животинска употреба; 

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се пот-
ребни за индустриски, медицински и научно- истражу-
вачки цели, одобрени од надлежните органи на Репуб-
лика Македонија; 

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски 
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се 
употребуваат во индустриски, преработувачки, ме-
дицински и фармацевтски цели, според сертификати 
издадени од Министерството за здравство; 

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански 
експлозиви; 

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји 
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади нало-
жени од национални и меѓународни органи и власти; 

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавни-
от морал, јавната безбедност и одбраната; 

7. Производство и услуги кои не се во согласност со 
законите на Република Македонија и на меѓународните 
договори ратификувани во Република Македонија кои 
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и ин-
дустриска сопственост и 

8. Производство и услуги кои произлегуваат од зло-
употреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, 
лиценци, права и концесии издадени од надлежен ор-
ган. 

 
IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО  

ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА 
 

Член 10 
1. Влегувањето и излегувањето на вработените и 

други лица на подрачјето на Технолошко индустриска-
та развојна зона е дозволено само со легитимација из-
дадена од основачот. 

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, 
движењето и излегувањето на подрачјето на Техно-
лошко индустриската развојна зона, се издавааат леги-
тимации кои можат да бидат за: 

- вработените; 
- надворешни лица (изведувачи на градежни и дру-

ги работи за основачот или корисниците на Технолош-
ко индустриската развојна зона ); 

- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во 
посета во Технолошко индустриската развојна зона; 

- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на 
Технолошко индустриската развојна зона; 

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата 
за обезбедување на Технолошко индустриската развој-
на зона во координација со царинскиот орган. 

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат 
за истовар или утовар на подрачјето на Технолошко ин-
дустриската развојна зона го користат влезот односно из-
лезот утврден во согласност со царинскиот орган. 

5. За се што со овие правила не е предвидено во де-
лот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската 
развојна зона ќе се применуваат одредбите од Правил-
никот за поблиските критериуми и начинот на уредува-
ње на технолошко индустриските развојни зони и Пра-
вилникот за задолжителните податоци кои треба да ги 
содржи записот од евиденцијата и образецот од запи-
сот од евиденцијата. 

      
V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

И ПРИРОДАТА 
 

Член 11 
1. Постапката за заштита од комунални и индус-

триски опасни и штетни материи во производството, 
употребата, транспортот, прометот, складирањето, от-
странувањето, неутрализирањето и депонирањето, се 
врши на начин и под услови да не се доведе во опас-
ност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на 
животинскиот и растителниот свет, да не се загади жи-
вотната средина и природата како во процесот на фун-
кцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со 
мерилата и условите утврдени со закон и меѓународни-
те конвенции и договори кои Република Македонија ги 
ратификувала или им пристапила. 

2. За се што се однесува со заштитата на животната 
средина и природата, а што не е предвидено со овие 
правила ќе се применуваат одредбите од прописите од 
областа на заштита за животната средина. 

    
VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 

 
Член 12 

Овие правила влегуваат во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македо-
нија”, а ќе се објават по добивањето согласност од Вла-
дата на Република Македонија. 

      
Бр. 02-1302/15 Управен одбор 

20 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Дејан Николовски, с.р. 
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5535. 
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 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 и 41/14), Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони во име на Вла-
дата на Република Македонија како основач на Техно-
лошката индустриска развојна зона “Гевгелија“, на ден 
20.10.2014 година ги донесе, следните 

 
П Р А В И Л А 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНО-
ЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА 

“ГЕВГЕЛИЈА“ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овие правила за условите за користење на Тех-

нолошко индустриската развојна зона “Гевгелија“, се 
одредуваат условите под кои се користи просторот на 
ТИРЗ “Гевгелија“ за вршење дејност од страна на ко-
рисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зо-
ната, внатрешниот ред и мерките за заштита на живот-
ната средина и природата. 

  
Член 2 

Корисниците - закупувачи на простор на зоната се 
должни да работат согласно овие правила и законодав-
ството на Република Македонија. 

 
II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 3 
Корисниците на ТИРЗ “Гевгелија“, објектите и 

просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите 
на одобрената планска документација за ТИРЗ “Гевге-
лија“ за градежната парцела согласно Договорот за 
долготраен закуп на градежно земјиште. 

 
1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ  
ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ 

 
Член 4 

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички 
блок треба за секој поединечен простор да изврши 
внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја 
внатрешна изградена ограда треба да биде транспарен-
тна, добро одржувана со поставување на обезбедување 
според одобрението добиено од основачот. 

2. Пресметка на потрошената вода од страна на ко-
рисниците се врши преку инсталирани водомери, чие 
поставување е обврска и на трошок на корисникот. 

3. Искористената вода, Корисникот треба редовно 
да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мер-
ни инстументи, а по добивање на сметка. 

4. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги ис-
пушти отпадните води во примарната канализациона 
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречис-
тување на истите во соодветни пречистителни станици, 
кои корисникот треба да ги изгради. 

 
2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

 
Член 5 

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на За-
куподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот 
на основачот на ТИРЗ “Гевгелија“ на надоместоци за 
извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Гевге-
лија“, кој претставува составен дел на Договорот за 
вршење дејност склучен помеѓу основачот и корисни-
кот на зоната согласно член 33 од Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони и согласно член 34 
од Законот за технолошки индустриски развојни зони, 
на име и по основ на: 

- одржување на јавните површини и инфраструкту-
рата во составот на јавните површини, а во границите 
на зоната; 

- одржување на уличното осветлување на јавните 
површини во зоната; 

- обезбедување на границите на зоната; 
- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и 

обезбедување на услови за работење на Царинските и 
даночните служби; 

- други ненаведени услуги од заеднички интерес за 
нормално функционирање на зоната. 

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за од-
ржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од де-
нот на добивање на владение врз парцелата во рамките на 
ТИРЗ “Гевгелија“, во согласност со Тарифникот на осно-
вачот на ТИРЗ “Гевгелија“на надоместоци за извршени 
услуги кон корисниците на ТИРЗ “Гевгелија“. 

 
3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ 

 
Член 6 

1. По регулирањето на закупот на просторот, заку-
пувачот треба да добие согласност да ја отпочне из-
градбата пред завршување на основната инфраструкту-
ра на ТИРЗ. Закупувачот - корисник ќе го користи 
просторот според овие правила донесени од основачот, 
по инструкции на проект менаџерот одреден од основа-
чот, како и според прописите за времен пристап и вре-
мен приклучок на основната инфраструктура и да обез-
беди сигурност и безбедност во текот на изведбата и 
експлоатацијата. Закупувачот- корисник ќе ги изгради 
сите потребни времени влезови во просторот на лока-
ција и на начин одобрен од основачот, а по завршува-
њето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани 
времените влезови на начин прифатлив и усогласен со 
Основачот. 

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот. 
За изградба на стабилни и цврсти згради и други 

објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е дол-
жен, за своја сметка, да ангажира специјализирана ин-
женерска фирма за рекогносцирање на земјиштето и 
изведба на детални геотехнички истражни работи, со 
цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на 
земјиштето потребни за изготвување на проектната до-
кументација. 

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градеж-
ните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, од-
ржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, па-
тиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и 
се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настреш-
ници, мостови и други градби) при изведувањето гра-
дежни работи во закупената недвижност и веднаш да 
го поправат оштетеното. 

4. За да се гарантира доследното извршување на об-
врските од точка 3 од овој член по потпишувањето на 
договорот за закуп на просторот, Закупувачот или из-
ведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се 
должни да депонираат кај основачот парични средства 
или банкарска гаранција за да одговори на сите можни 
оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците 
за нивно санирање. Во зависност од големината на за-
купениот простор висината на депозитот или банкар-
ската гаранција е во износ: 

  
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА 
Големина на парцела/износ: 
- 2.500м2 или помалку         МКД 500.000,00 денари. 
- 2.500м2 до 5.000 м2       МКД 800.000,00 денари. 
- 5.000м2 до 10.000 м2    МКД 1.200.000,00 денари. 
- 10.000 м2 и повеќе          МКД 1.500.000,00 денари. 
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ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА 
  
Големина на парцела/износ: 
За сите големини        МКД 500.000,00 денари. 
4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила 

се додека Закупувачот не добие соодветен документ за 
употреба на објектот од надлежниот орган. 

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба 
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот 
на целиот период на изведување градежни работи сог-
ласно следните правила: 

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад 
за времетраење на градбата, треба да се отстранат од 
локацијата согласно важечките законски прописи од 
областа на заштита на животната средина; 

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со 
заштитна церада за време на превозот за да се избегне 
можното растурање на отпадните материи; 

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се 
должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на 
соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред 
да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал; 

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни 
се да обезбедат правилно складирање на вкупно пот-
ребниот градежен материјал во соодветни простории 
од времен карактер, а за останатото треба да се коорди-
нираат со основачот; 

д. За време на работните и неработните часови за-
купувачот и неговиот изведувач се должни и одговор-
ни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје 
при работа. 

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од стра-
на на Закупувачот се одговорни за цело времетраење 
на градбата да се грижат за материјалите, постројките 
и другата опрема што е потребна за изведување на ра-
ботите. 

е. На вработените не им е дозволено да живеат во 
просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата. 

 
4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА 

 
Член 7 

Сите површински води од закупеното земјиште тре-
ба да се собираат на локацијата и соодветно да се насо-
чат и испуштат во атмосферската канализација или со-
одветните одводни објекти. Во никој случај површин-
ските води не смеат да бидат насочени или испуштени 
кон соседните локации од Зоната или слободно испуш-
тени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е об-
врзан да изгради/постави собирна шахта за собирање 
на сите наталожени ситни честички и крупен материјал 
од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот 
мора да ја постави во рамките на неговата парцела.  

 
III. ДЕЈНОСТИ 

1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ  
ВО ЗОНАТА 

 
Член 8 

1. Во зоната се вршат производствени и услужни 
дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, 
банкарски и други финансиски работи, работи на оси-
гурување и реосигурување на имоти и лица и други ра-
боти исклучиво за потребите на работењето на зоните. 

2. Дејностите од точка 1 на овој член се вршат под 
следните услови: 

а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупро-
изводите и готовите производи да можат да се утврдат 
и контролираат. 

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, 
животната средина и здравјето на луѓето во зоната; 

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните 
средства и вработените од ризици кои произлегуваат 
од работењето. 

3. Во ТИРЗ “Гевгелија“ корисникот може да врши 
и: 

а) Складирање на стоки за свои потреби; 
б) Промет на стоки и услуги за другите корисници 

во зоната; 
    
2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 9 
Во Технолошко индустриската развојна зона “Гев-

гелија“ не смее да се врши активност поврзана со: 
1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со исте-

чен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја зага-
дуваат животната средина или кои не се за човечка и 
животинска употреба; 

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се пот-
ребни за индустриски, медицински и научно- истражу-
вачки цели, одобрени од надлежните органи на Репуб-
лика Македонија; 

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски 
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се 
употребуваат во индустриски, преработувачки, ме-
дицински и фармацевтски цели, според сертификати 
издадени од Министерството за здравство; 

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански 
експлозиви; 

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји 
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади нало-
жени од национални и меѓународни органи и власти; 

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавни-
от морал, јавната безбедност и одбраната; 

7. Производство и услуги кои не се во согласност со 
законите на Република Македонија и на меѓународните 
договори ратификувани во Република Македонија кои 
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и ин-
дустриска сопственост и 

8. Производство и услуги кои произлегуваат од зло-
употреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, 
лиценци, права и концесии издадени од надлежен ор-
ган. 

 
IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО  

ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА 
 

Член 10 
1. Влегувањето и излегувањето на вработените и 

други лица на подрачјето на Технолошко индустриска-
та развојна зона е дозволено само со легитимација из-
дадена од основачот. 

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, 
движењето и излегувањето на подрачјето на Техно-
лошко индустриската развојна зона, се издавааат леги-
тимации кои можат да бидат за: 

- вработените; 
- надворешни лица (изведувачи на градежни и дру-

ги работи за основачот или корисниците на Технолош-
ко индустриската развојна зона ); 

- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во 
посета во Технолошко индустриската развојна зона; 

- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на 
Технолошко индустриската развојна зона; 

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата 
за обезбедување на Технолошко индустриската развој-
на зона во координација со царинскиот орган. 

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегу-
ваат за истовар или утовар на подрачјето на Технолош-
ко индустриската развојна зона го користат влезот од-
носно излезот утврден во согласност со царинскиот ор-
ган. 

5. За се што со овие правила не е предвидено во де-
лот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската 
развојна зона ќе се применуваат одредбите од Правил-
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никот за поблиските критериуми и начинот на уредува-
ње на технолошко индустриските развојни зони и Пра-
вилникот за задолжителните податоци кои треба да ги 
содржи записот од евиденцијата и образецот од запи-
сот од евиденцијата. 

      
V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

И ПРИРОДАТА 
 

Член 11 
1. Постапката за заштита од комунални и индус-

триски опасни и штетни материи во производството, 
употребата, транспортот, прометот, складирањето, от-
странувањето, неутрализирањето и депонирањето, се 
врши на начин и под услови да не се доведе во опас-
ност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на 
животинскиот и растителниот свет, да не се загади жи-
вотната средина и природата како во процесот на фун-
кцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со 
мерилата и условите утврдени со закон и меѓународни-
те конвенции и договори кои Република Македонија ги 
ратификувала или им пристапила. 

2. За се што се однесува со заштитата на животната 
средина и природата, а што не е предвидено со овие 
правила ќе се применуваат одредбите од прописите од 
областа на заштита за животната средина. 

    
VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 

 
Член 12 

Овие правила влегуваат во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македо-
нија”, а ќе се објават по добивањето согласност од Вла-
дата на Република Македонија. 

 
Бр. 02-1302/18 Управен одбор 

20 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Дејан Николовски, с.р. 

__________ 
5536. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 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 и 41/14), Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони во име на Вла-
дата на Република Македонија како основач на Техно-
лошката индустриска развојна зона “Прилеп“, на ден 
20.10.2014 година ги донесе, следните 

 
П Р А В И Л А  

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО 
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “ПРИЛЕП“ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овие правила за условите за користење на Тех-
нолошко индустриската развојна зона “Прилеп“, се од-
редуваат условите под кои се користи просторот на 
ТИРЗ “Прилеп“ за вршење дејност од страна на корис-
ниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, 
внатрешниот ред и мерките за заштита на животната 
средина и природата. 

  
Член 2 

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се 
должни да работат согласно овие правила и законодав-
ството на Република Македонија. 

II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ  
ВО ЗОНАТА 

 
Член 3 

Корисниците на ТИРЗ “Прилеп“, објектите и прос-
торот во зоната ќе го користат согласно одредбите на 
одобрената планска документација за ТИРЗ “Прилеп“ 
за градежната парцела согласно Договорот за долготра-
ен закуп на градежно земјиште. 

 
1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ  
ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ 

 
Член 4 

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички 
блок треба за секој поединечен простор да изврши 
внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја 
внатрешна изградена ограда треба да биде транспарен-
тна, добро одржувана со поставување на обезбедување 
според одобрението добиено од основачот. 

2. Пресметка на потрошената вода од страна на ко-
рисниците се врши преку инсталирани водомери, чие 
поставување е обврска и на трошок на корисникот. 

3. Искористената вода, Корисникот треба редовно 
да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мер-
ни инстументи, а по добивање на сметка. 

4. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги ис-
пушти отпадните води во примарната канализациона 
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречис-
тување на истите во соодветни пречистителни станици, 
кои корисникот треба да ги изгради. 

 
2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

 
Член 5 

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на За-
куподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот 
на основачот на ТИРЗ “Прилеп“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Прилеп“, 
кој претставува составен дел на Договорот за вршење 
дејност склучен помеѓу основачот и корисникот на зо-
ната согласно член 33 од Законот за технолошки ин-
дустриски развојни зони и согласно член 34 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони, на име и по 
основ на: 

- одржување на јавните површини и инфраструкту-
рата во составот на јавните површини, а во границите 
на зоната; 

- одржување на уличното осветлување на јавните 
површини во зоната; 

- обезбедување на границите на зоната; 
- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и 

обезбедување на услови за работење на Царинските и 
даночните служби; 

- други ненаведени услуги од заеднички интерес за 
нормално функционирање на зоната. 

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за од-
ржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од 
денот на добивање на владение врз парцелата во рам-
ките на ТИРЗ “Прилеп“, во согласност со Тарифникот  
на основачот на ТИРЗ “Прилеп“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Прилеп“. 

 
3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ 

 
Член 6 

1. По регулирањето на закупот на просторот, заку-
пувачот треба да добие согласност да ја отпочне из-
градбата пред завршување на основната инфраструкту-
ра на ТИРЗ. Закупувачот - корисник ќе го користи 
просторот според овие правила донесени од основачот, 
по инструкции на проект менаџерот одреден од основа-
чот, како и според прописите за времен пристап и вре-
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мен приклучок на основната инфраструктура и да обез-
беди сигурност и безбедност во текот на изведбата и 
експлоатацијата. Закупувачот- корисник ќе ги изгради 
сите потребни времени влезови во просторот на лока-
ција и на начин одобрен од основачот, а по завршува-
њето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани 
времените влезови на начин прифатлив и усогласен со 
Основачот. 

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот. 
За изградба на стабилни и цврсти згради и други 

објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е дол-
жен, за своја сметка, да ангажира специјализирана ин-
женерска фирма за рекогносцирање на земјиштето и 
изведба на детални геотехнички истражни работи, со 
цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на 
земјиштето потребни за изготвување на проектната до-
кументација. 

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градеж-
ните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, од-
ржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, па-
тиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и 
се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настреш-
ници, мостови и други градби) при изведувањето гра-
дежни работи во закупената недвижност и веднаш да 
го поправат оштетеното. 

4. За да се гарантира доследното извршување на об-
врските од точка 3 од овој член по потпишувањето на 
договорот за закуп на просторот, Закупувачот или из-
ведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се 
должни да депонираат кај основачот парични средства 
или банкарска гаранција за да одговори на сите можни 
оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците 
за нивно санирање. Во зависност од големината на за-
купениот простор висината на депозитот или банкар-
ската гаранција е во износ: 

  
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА 
Големина на парцела/износ: 
- 2.500м2 или помалку       МКД 500.000,00 денари. 
- 2.500м2 до 5.000 м2         МКД 800.000,00 денари. 
- 5.000м2 до 10.000 м2    МКД 1.200.000,00 денари. 
- 10.000 м2 и повеќе         МКД 1.500.000,00 денари. 
  
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА 
  
Големина на парцела/износ: 
За сите големини        МКД 500.000,00 денари. 
4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила 

се додека Закупувачот не добие соодветен документ за 
употреба на објектот од надлежниот орган. 

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба 
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот 
на целиот период на изведување градежни работи сог-
ласно следните правила: 

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад 
за времетраење на градбата, треба да се отстранат од 
локацијата согласно важечките законски прописи од 
областа на заштита на животната средина; 

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со 
заштитна церада за време на превозот за да се избегне 
можното растурање на отпадните материи; 

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се 
должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на 
соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред 
да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал; 

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни 
се да обезбедат правилно складирање на вкупно пот-
ребниот градежен материјал во соодветни простории 
од времен карактер, а за останатото треба да се коорди-
нираат со основачот; 

д. За време на работните и неработните часови за-
купувачот и неговиот изведувач се должни и одговор-
ни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје 
при работа. 

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од стра-
на на Закупувачот се одговорни за цело времетраење 
на градбата да се грижат за материјалите, постројките 
и другата опрема што е потребна за изведување на ра-
ботите. 

е. На вработените не им е дозволено да живеат во 
просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата. 

 
4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА 

 
Член 7 

Сите површински води од закупеното земјиште тре-
ба да се собираат на локацијата и соодветно да се насо-
чат и испуштат во атмосферската канализација или со-
одветните одводни објекти. Во никој случај површин-
ските води не смеат да бидат насочени или испуштени 
кон соседните локации од Зоната или слободно испуш-
тени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е об-
врзан да изгради/постави собирна шахта за собирање 
на сите наталожени ситни честички и крупен материјал 
од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот 
мора да ја постави во рамките на неговата парцела.  

 
III. ДЕЈНОСТИ 

 
1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 8 
1. Во зоната се вршат производствени и услужни 

дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, 
банкарски и други финансиски работи, работи на оси-
гурување и реосигурување на имоти и лица и други ра-
боти исклучиво за потребите на работењето на зоните. 

2. Дејностите од точка 1 на овој член се вршат под 
следните услови: 

а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупро-
изводите и готовите производи да можат да се утврдат 
и контролираат. 

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, 
животната средина и здравјето на луѓето во зоната; 

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните 
средства и вработените од ризици кои произлегуваат 
од работењето. 

3. Во ТИРЗ “Прилеп“ корисникот може да врши и: 
а) Складирање на стоки за свои потреби; 
б) Промет на стоки и услуги за другите корисници 

во зоната. 
    
2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 9 
Во Технолошко индустриската развојна зона “При-

леп“ не смее да се врши активност поврзана со: 
1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со исте-

чен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја зага-
дуваат животната средина или кои не се за човечка и 
животинска употреба; 

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се пот-
ребни за индустриски, медицински и научно- истражу-
вачки цели, одобрени од надлежните органи на Репуб-
лика Македонија; 

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски 
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се 
употребуваат во индустриски, преработувачки, ме-
дицински и фармацевтски цели, според сертификати 
издадени од Министерството за здравство; 

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански 
експлозиви; 

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји 
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади нало-
жени од национални и меѓународни органи и власти; 
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6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавни-
от морал, јавната безбедност и одбраната; 

7. Производство и услуги кои не се во согласност со 
законите на Република Македонија и на меѓународните 
договори ратификувани во Република Македонија кои 
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и ин-
дустриска сопственост и 

8. Производство и услуги кои произлегуваат од зло-
употреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, 
лиценци, права и концесии издадени од надлежен ор-
ган. 

 
IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО  

ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА 
 

Член 10 
1. Влегувањето и излегувањето на вработените и 

други лица на подрачјето на Технолошко индустриска-
та развојна зона е дозволено само со легитимација из-
дадена од основачот. 

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, 
движењето и излегувањето на подрачјето на Техно-
лошко индустриската развојна зона, се издавааат леги-
тимации кои можат да бидат за: 

- вработените; 
- надворешни лица (изведувачи на градежни и дру-

ги работи за основачот или корисниците на Технолош-
ко индустриската развојна зона ); 

- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во 
посета во Технолошко индустриската развојна зона; 

- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на 
Технолошко индустриската развојна зона; 

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата 
за обезбедување на Технолошко индустриската развој-
на зона во координација со царинскиот орган. 

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегу-
ваат за истовар или утовар на подрачјето на Технолош-
ко индустриската развојна зона го користат влезот од-
носно излезот утврден во согласност со царинскиот ор-
ган. 

5. За се што со овие правила не е предвидено во де-
лот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската 
развојна зона ќе се применуваат одредбите од Правил-
никот за поблиските критериуми и начинот на уредува-
ње на технолошко индустриските развојни зони и Пра-
вилникот за задолжителните податоци кои треба да ги 
содржи записот од евиденцијата и образецот од запи-
сот од евиденцијата. 

      
V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

И ПРИРОДАТА 
 

Член 11 
1. Постапката за заштита од комунални и индус-

триски опасни и штетни материи во производството, 
употребата, транспортот, прометот, складирањето, от-
странувањето, неутрализирањето и депонирањето, се 
врши на начин и под услови да не се доведе во опас-
ност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на 
животинскиот и растителниот свет, да не се загади жи-
вотната средина и природата како во процесот на фун-
кцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со 
мерилата и условите утврдени со закон и меѓународни-
те конвенции и договори кои Република Македонија ги 
ратификувала или им пристапила. 

2. За се што се однесува со заштитата на животната 
средина и природата, а што не е предвидено со овие 
правила ќе се применуваат одредбите од прописите од 
областа на заштита за животната средина. 

VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 
 

Член 12 
Овие правила влегуваат во сила со денот на објаву-

вањето во “Службен весник на Република Македо-
нија”, а ќе се објават по добивањето согласност од Вла-
дата на Република Македонија. 

       
Бр. 02-1302/21 Управен одбор 

20 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Дејан Николовски, с.р. 

__________ 
5537. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 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 и 41/14), Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони во име на Вла-
дата на Република Македонија како основач на Техно-
лошката индустриска развојна зона “Радовиш“, на ден 
20.10.2014 година го донесе следниот 

 
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “РАДОВИШ“ НА НАДОМЕС-
ТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ  

НА ТИРЗ “РАДОВИШ“ 
 

I 
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II 

Надоместоците за услугите од Дел I од овој  тари-

фник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на 

доставување на фактурата на приходната сметка на Ди-

рекцијата за технолошки индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 

од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од 

денот на добивање на Решение за започнување со рабо-

та од Дирекцијата за технолошки индустриски развој-

ни зони. 

 

III 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-

РЗ “Радовиш” од  Дел I точка  2. на овој тарифник се 

врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-

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 ча-

сот. 

Стоката со вредност помала од 6.200,00 МКД е ос-

лободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 

ТИРЗ “Радовиш” од  Дел I точка  2. на овој тарифник. 

Стока наменета за испитување, 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 точка  2 на овој тари-

фник. 

  

IV 

Идентификационите картички од Дел I точка 4 од 

овој тарифник, се со важност од 2 (две) календарски 

години. Корисникот е обврзан за секоја промена на 

вработените и превозните средства за кои се издава 

идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата 

за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова 

идентификациона картичка во рок не подолг од пет (5) 

работни дена. 

  

V 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 

Владата на Република Македонија. 

      

Бр. 02-1302/4 Управен одбор 

20 октомври 2014 година Претседател, 

Скопје Дејан Николовски, с.р. 

__________ 

5538. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 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 и 41/14), Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни зони во име на Вла-

дата на Република Македонија како основач на Техно-

лошката индустриска развојна зона “Берово“, на ден 

20.10.2014 година го донесе следниот 

Т А Р И Ф Н И К 
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “БЕРОВО“ НА НАДОМЕС-
ТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ  

НА ТИРЗ “БЕРОВО“ 
 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

II 

Надоместоците за услугите од Дел I од овој  тари-

фник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на 

доставување на фактурата на приходната сметка на Ди-

рекцијата за технолошки индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 

од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од 

денот на добивање на Решение за започнување со рабо-

та од Дирекцијата за технолошки индустриски развој-

ни зони. 
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III 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-

РЗ “Берово” од  Дел I точка  2. на овој тарифник се 

врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-

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 ча-

сот. 

Стоката со вредност помала од 6.200,00 МКД е ос-

лободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 

ТИРЗ “Берово” од  Дел I точка  2. на овој тарифник. 

Стока наменета за испитување, 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 точка  2 на овој тари-

фник. 

  

IV 

Идентификационите картички од Дел I точка 4 од 

овој тарифник, се со важност од 2 (две) календарски 

години. Корисникот е обврзан за секоја промена на 

вработените и превозните средства за кои се издава 

идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата 

за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова 

идентификациона картичка во рок не подолг од пет (5) 

работни дена. 

  

V 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 

Владата на Република Македонија. 

      

Бр. 02-1302/7 Управен одбор 

20 октомври 2014 година Претседател, 

Скопје Дејан Николовски, с.р. 

__________ 

5539. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 6 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 и 41/14), Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни зони во име на Вла-

дата на Република Македонија како основач на Техно-

лошката индустриска развојна зона “Виница“, на ден 

20.10.2014 година го донесе следниот 

Т А Р И Ф Н И К 
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ВИНИЦА“ НА НАДОМЕС-
ТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ  

НА ТИРЗ “ВИНИЦА“ 
 

I 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II 

Надоместоците за услугите од Дел I од овој  тари-

фник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на 

доставување на фактурата на приходната сметка на Ди-

рекцијата за технолошки индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 

од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од 

денот на добивање на Решение за започнување со рабо-

та од Дирекцијата за технолошки индустриски развој-

ни зони. 
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III 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-

РЗ “Виница” од  Дел I точка  2. на овој тарифник се 

врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-

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 ча-

сот. 

Стоката со вредност помала од 6.200,00 МКД е ос-

лободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 

ТИРЗ “Виница” од  Дел I точка  2. на овој тарифник. 

Стока наменета за испитување, анализирање или тес-

тирање 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 точка  2 на овој тарифник. 

IV 

Идентификационите картички од Дел I точка 4 од 

овој тарифник, се со важност од 2 (две) календарски 

години. Корисникот е обврзан за секоја промена на 

вработените и превозните средства за кои се издава 

идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата 

за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова 

идентификациона картичка во рок не подолг од пет (5) 

работни дена. 

  

V 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 

Владата на Република Македонија. 

      

Бр. 02-1302/10 Управен одбор 

20 октомври 2014 година Претседател, 

Скопје Дејан Николовски, с.р. 

__________ 

5540. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 6 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 и 41/14), Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни зони во име на Вла-

дата на Република Македонија како основач на Техно-

лошката индустриска развојна зона “Струга“, на ден         

20.10.2014 година го донесе следниот 

Т А Р И Ф Н И К 
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СТРУГА“ НА НАДОМЕС-
ТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ  

НА ТИРЗ “СТРУГА“ 
 

I 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
Надоместоците за услугите од Дел I од овој  тари-

фник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на 
доставување на фактурата на приходната сметка на Ди-
рекцијата за технолошки индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 од 
овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од денот 
на добивање на Решение за започнување со работа од Ди-
рекцијата за технолошки индустриски развојни зони. 

 
III 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ 
“Струга” од  Дел I точка  2. на овој тарифник се врши по из-
бор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фак-
тура за стока транспортирана со повеќе превозни средства 
со неограничен број на влез/излез на превозни средства во 
текот на денот најдоцна до 24 часот. 

Стоката со вредност помала од 6.200,00 МКД е ос-
лободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Струга” од  Дел I точка  2. на овој тарифник. 

Стока наменета за испитување, анализирање или тести-
рање 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 точка  2 на овој тарифник. 

  
IV 

Идентификационите картички од Дел I точка 4 од 
овој тарифник, се со важност од 2 (две) календарски 
години. Корисникот е обврзан за секоја промена на 
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вработените и превозните средства за кои се издава 
идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата 
за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова 
идентификациона картичка во рок не подолг од пет (5) 
работни дена. 

  
V 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 02-1302/13 Управен одбор 

20 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Дејан Николовски, с.р. 

__________ 
5541. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 6 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 и 41/14), Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони во име на Вла-
дата на Република Македонија како основач на Техно-
лошката индустриска развојна зона “Струмица“, на ден 
20.10.2014 година го донесе следниот 

 
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СТРУМИЦА“ НА 
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН 

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “СТРУМИЦА“ 
 
I 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II 
Надоместоците за услугите од Дел I од овој  тари-

фник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на 

доставување на фактурата на приходната сметка на Ди-

рекцијата за технолошки индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 

од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од 

денот на добивање на Решение за започнување со рабо-

та од Дирекцијата за технолошки индустриски развој-

ни зони. 

 

III 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-

РЗ “Струмица” од  Дел I точка  2. на овој тарифник се 

врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-

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 ча-

сот. 

Стоката со вредност помала од 6.200,00 МКД е ос-

лободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 

ТИРЗ “Струмица” од  Дел I точка  2. на овој тарифник. 

Стока наменета за испитување, 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 точка  2 на овој та-

рифник. 
  

IV 

Идентификационите картички од Дел I точка 4 од 

овој тарифник, се со важност од 2 (две) календарски 

години. Корисникот е обврзан за секоја промена на 

вработените и превозните средства за кои се издава 

идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата 

за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова 

идентификациона картичка во рок не подолг од пет (5) 

работни дена. 
  

V 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 

Владата на Република Македонија. 

      

Бр. 02-1302/16 Управен одбор 

20 октомври 2014 година Претседател, 

Скопје Дејан Николовски, с.р. 

__________ 

5542. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 6 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 и 41/14), Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни зони во име на Вла-

дата на Република Македонија како основач на Техно-

лошката индустриска развојна зона “Гевгелија“, на ден 

20.10.2014 година го донесе следниот 
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Т А Р И Ф Н И К 
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ГЕВГЕЛИЈА“ НА 
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН 
 КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “ГЕВГЕЛИЈА“ 

 
I 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
Надоместоците за услугите од Дел I од овој  тари-

фник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на 
доставување на фактурата на приходната сметка на Ди-
рекцијата за технолошки индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 од 
овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од денот на 
добивање на Решение за започнување со работа од Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони. 

 
III 

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 фак-
тура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со 
неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот 
на денот најдоцна до 24 часот. 

Стоката со вредност помала од 6.200,00 МКД е ос-
лободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Гевгелија” од  Дел I точка  2. на овој тарифник. 

Стока наменета за испитување, анализирање или тести-
рање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ос-
лободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ 
“Гевгелија” од Дел I точка  2 на овој тарифник. 

IV 
Идентификационите картички од Дел I точка 4 од 

овој тарифник, се со важност од 2 (две) календарски 
години. Корисникот е обврзан за секоја промена на 
вработените и превозните средства за кои се издава 
идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата 
за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова 
идентификациона картичка во рок не подолг од пет (5) 
работни дена. 

  
V 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
Владата на Република Македонија. 

      
Бр. 02-1302/18 Управен одбор 

20 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Дејан Николовски, с.р. 

__________ 
5543. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 6 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 и 41/14), Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони во име на Вла-
дата на Република Македонија како основач на Техно-
лошката индустриска развојна зона “Прилеп“, на ден 
20.10.2014 година го донесе следниот 

 
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ПРИЛЕП“ НА НАДОМЕС-
ТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ  

НА ТИРЗ “ПРИЛЕП“ 
 

I 
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II 

Надоместоците за услугите од Дел I од овој  тари-

фник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на 

доставување на фактурата на приходната сметка на Ди-

рекцијата за технолошки индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 

од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од 

денот на добивање на Решение за започнување со рабо-

та од Дирекцијата за технолошки индустриски развој-

ни зони. 

 

III 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-

РЗ “Прилеп” од  Дел I точка  2. на овој тарифник се 

врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-

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 ча-

сот. 

Стоката со вредност помала од 6.200,00 МКД е ос-

лободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 

ТИРЗ “Прилеп” од  Дел I точка  2. на овој тарифник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стока наменета за испитување, 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 точка  2 на овој тари-
фник. 

  
IV 

Идентификационите картички од Дел I точка 4 од 
овој тарифник, се со важност од 2 (две) календарски 
години. Корисникот е обврзан за секоја промена на 
вработените и превозните средства за кои се издава 
идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата 
за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова 
идентификациона картичка во рок не подолг од пет (5) 
работни дена. 

  
V 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 02-1302/22 Управен одбор 

20 октомври 2014 година Претседател, 
Скопје Дејан Николовски, с.р. 
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