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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
1456.
Врз основа на член 96 став (5) од Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 241/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), министерот за

пријава целосно се совпаѓаат со остварениот вкупен
доход, износот на искористените одбитоци и платените
аконтации на данокот на личен доход, во наведениот
даночен период (календарска година)“.
Коригирање на податоците во годишната даночна
пријава се врши доколку податоците на даночниот обврзник не се совпаѓаат со вкупниот доход, износот на

финансии донесе

искористените одбитоци и платените аконтации на даПРАВИЛНИК

нокот на личен доход, со означување на полето „КО-

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНА-

РИГИРАМ податоци во годишната даночна пријава

ТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ ДА-

кои не се совпаѓаат со остварениот вкупен доход, изно-

НОК НА ЛИЧЕН ДОХОД, НАЧИНОТ НА ДОСТА-

сот на искористените одбитоци и платените аконтации

ВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА

на данокот на личен доход, во наведениот даночен пе-

ОД СТРАНА НА ОРГАНОТ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
И НАЧИНОТ НА ПОТВРДУВАЊЕ ОД СТРАНА
НА ОБВРЗНИКОТ
Член 1

риод (календарска година)“ и истовремено коригираните износи за соодветниот вид на доход се внесуваат во
празните полиња под податоците пополнети од органот
за јавни приходи.

Со овој правилник се пропишува формата и содЧлен 5

ржината на годишната даночна пријава за утврдување
данок на личен доход, начинот на доставување на го-

Коригираните податоци во годишната даночна при-

дишната даночна пријава од страна на органот за јавни

јава од членот 4 став 2 на овој правилник, се доставу-

приходи и начинот на потврдување од страна на обврз-

ваат преку системот „e-персонален данок” или во хар-

никот.

тиена форма.
Член 2

Годишната даночна пријава за утврдување на данокот на личен доход се изготвува на образец „ДЛДГДП” во А4 формат, на хартија во бела боја.

Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

Формата и содржината на годишната даночна при-

ната на пополнетата годишна даночна пријава за ут-

јава од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е

врдување на персоналниот данок на доход, начинот на

составен дел на овој правилник.

доставување на пополнетата годишна даночна пријава
од страна на органот за јавни приходи и начинот на

Член 3
Годишната даночна пријава, се доставува до даноч-

потврдување од страна на даночниот обврзник („Службен весник на Република Македонија” бр.243/18).

ниот обврзник преку системот „e-персонален данок”.
По исклучок од ставот 1 на овој член, доколку даночниот обврзник не е регистриран на системот „e-персонален данок”, годишната даночна пријава се доставува до даночниот обврзник во хартиена форма.

Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Член 4
Потврдувањето на податоците во годишната даноч-

Бр. 20 - 3156/1

на пријава се врши со означување на полето „ПОТ-

6 април 2020 година

Министер за финансии,

ВРДУВАМ дека податоците во годишната даночна

Скопје

д-р Нина Ангеловска, с.р.
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Член 5

1457.
Врз основа на член 29 став (2) од Законот за јавните
набавки во областа на одбраната и безбедноста (*)
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
број 180/19), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК

Известувањето за склучен договор се изготвува на
образец во А-4 формат во бела боја.
Формата и содржината на известувањето за склучен
договор се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на
овој правилник.

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОГЛАСИТЕ И
Член 6

ИЗВЕСТУВАЊАТА ЗА НАБАВКИ ОД ОБЛАСТА
НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА

Известувањето за измена на огласот се изготвува на
образец во А-4 формат во бела боја.

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на огласите и известувањата за набавки од об-

Формата и содржината на известувањето за измена
на огласот се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на
овој правилник.

ласта на одбраната и безбедноста.
Член 7
Член 2
Претходното информативно известување за набавки од областа на одбраната и безбедноста се изготвува
на образец во А-4 формат во бела боја.
Формата и содржината на претходното информативно известување за набавки од областа на одбраната

Известувањето за поништување на постапката се
изготвува на образец во А-4 формат во бела боја.
Формата и содржината на известувањето за поништување на постапката се дадени во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.

се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 8
Известувањето за набавки за подизведувачи се изЧлен 3

Огласот за јавна набавка од областа на одбраната и
безбедноста се изготвува на образец во А-4 формат во
бела боја.
Формата и содржината на огласот за јавна набавка

готвува на образец во А-4 формат во бела боја.
Формата и содржината на известувањето за набавки
за подизведувачи се дадени во Прилог 7 кој е составен
дел на овој правилник.

од областа на одбраната и безбедноста се дадени во
Член 9

Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
Член 4
Известувањето за доброволна претходна транспа-

денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

рентност се изготвува на образец во А-4 формат во бела боја.
Формата и содржината на известувањето за доброволна претходна транспарентност се дадени во Прилог
3 кој е составен дел на овој правилник.

Бр. 20 - 3239/1
7 април 2020 година

Министер за финансии,

Скопје

д-р Нина Ангеловска, с.р.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1458.
Судскиот совет на Република Северна Македонија,
одлучувајќи во постапка за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција на Јово Вангеловски, судија - претседател на Врховниот суд на Република Северна Македонија, на седницата одржана на
10.09.2019 година, согласно член 74 став 1 алинеја 2 и
став 2 и член 75 став 1 алинеја 2 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2006, 35/2008, 150/2010), а врз основа на член 93
став 1 алинеа 2 и член 94 од Законот за Судскиот совет
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011,
20/2015 и 61/2015), го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Јово Вангеловски, судија - претседател на Врховниот суд на Република Северна Македонија, СЕ РАЗРЕШУВА од вршење на судиската функција, поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција,
согласно член 74 став 1 алинеја 2 од Законот за судовите, а во врска со член 75 став 1 алинеја 2 од истиот
закон.
Судски совет на Република
Бр. 08 - 11/30
Северна Македонија
23 септември 2019 година
Претседател,
Скопје
Киро Здравев, с.р.
_________
1459.
Судскиот совет на Република Северна Македонија,
одлучувајќи во постапка за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција на Рахилка
Стојковска, судија на Врховниот суд на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10.09.2019
година, согласно член 74 став 1 алинеја 2 и став 2 и
член 75 став 1 алинеја 2 од Законот за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2006, 35/2008, 150/2010), а врз основа на член 93
став 1 алинеа 2 и член 94 од Законот за Судскиот совет
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011,
20/2015 и 61/2015), го донесе следното

РЕШЕНИЕ
Рахилка Стојковска, судија на Врховниот суд на Република Северна Македонија, СЕ РАЗРЕШУВА од
вршење на судиската функција, поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција, согласно член
74 став 1 алинеја 2 од Законот за судовите, а во врска
со член 75 став 1 алинеја 2 од истиот закон.
Бр. 08 - 11/32
24 септември 2019 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН
МАТЕРИЈАЛ
1460.
Врз основа на член 52 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10,
53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18),
Управата за семе и саден материјал во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го објавува запишувањето на сорти на земјоделски растенија во
НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА
Во Национална сортна листа се запишува следнава
автохтона сорта:

Управа за семе и саден
материјал,
Директор
Митко Крстевски, с.р.

Бр. 109-93/3
30 март 2020 година
Скопје

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

