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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
328. 

Врз основа на член 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 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за судските такси,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 1 март 2006 година. 
 

      Број 07-955/1                              Претседател, 
    1 март 2006 година           на Република Македонија,                       
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
 
                     Претседател на Собранието  
                      на Република Македонија, 
                    д-р Љупчо Јордановски, с.р.  

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ 

 
Член 1 

Во Законот за судските такси (“Службен весник на 
СРМ” број 46/90 и 11/91 и “Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 65/92, 20/95, 30/95 и 48/99), во 
Таксената тарифа во делот “1.” во тарифниот број 1 
точка 2 зборовите: “за одговор на тужба” се бришат. 

Во тарифниот број 2 точка 2 зборовите: “како и” се 
бришат, а зборовите: “или откажување” се заменуваат 
со зборовите: “пресуда врз основа на одрекување, пре-
суда поради неподнесување на одговор на тужба и пре-
суда без одржување на расправа”. 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во “Службен весник на Република Македонија”. 

__________ 
                       

LIGJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR 

TAKSAT GJYQËSORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për taksat gjyqësore (“Gazeta zyrtare e RSM-

së” numër 46/90 dhe 11/91 dhe “Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 65/92, 20/95, 30/95 dhe 
48/99), në Tarifën e taksës në pjesën “1.” në numrin tarifor 
1, në pikën 2, fjalët “për përgjigje ndaj padisë”, fshihen.  

Në numrin tarifor 2, në pikën 2, fjalët “si dhe” fshihen, 
ndërsa fjalët “ose heqjes dorë”, zëvendësohen me fjalët 
“aktgjykimin në bazë të mohimit, aktgjykimin për shkak të 
mosparaqitjes së përgjigjes ndaj padisë dhe aktgjykimin pa 
mbajtjen e shqyrtimit”. 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

329. 
Врз основа на членот 24 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за данокот на добивка 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
120/2005), Законодавно-правната комисија на Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
16 февруари 2006 година, го утврди пречистениот 
текст на Законот за данокот на добивка. 

Пречистениот текст на Законот за данокот на доби-
вка ги опфаќа: Законот за данокот од добивка (“Служ-
бен весник на Република Македонија” број 80/93), За-
конот за изменување и дополнување на Законот за да-
нокот од добивка (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” број 33/95), Законот за изменување на Зако-
нот за данокот од добивка (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 43/95), Законот за изменување и 
дополнување на Законот за данокот од добивка 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
71/96), Исправка на Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за данокот од добивка (“Службен вес-
ник на Република Македонија” број 5/97), Законот за 
изменување на Законот за данокот од добивка (“Служ-
бен весник на Република Македонија” број 28/98), За-
конот за изменување и дополнување на Законот за да-
нокот на добивка (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” број 11/2001), Законот за дополнување на За-
конот за данокот на добивка (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 2/2002), Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за данокот на добивка 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
44/2002), Законот за изменување и дополнување на За-
конот за данокот на добивка (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 51/2003) и Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за данокот на доби-
вка (“Службен весник на Република Македонија” број 
120/2005), во кои е означено времето на нивното влегу-
вање во сила.  
 
         Бр. 10-534/2                        Претседател 
16 февруари 2006 година   на Законодавно-правната комисија 
             Скопје                       на Собранието на Република  

                                              Македонија,  
                                             Цветанка Иванова,  с.р. 

 
ЗАКОН 

ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА 
(Пречистен текст) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се воведува данок на добивка и се 
уредува начинот на оданочување на добивката. 

 
Член 2 

Стапката на данокот на добивка е пропорционална. 
 

Член 3 
Пресметувањето и плаќањето на данокот на доби-

вка го врши обврзникот на данокот на добивка. 
 

II. ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК  
Член 4 

Обврзник на данокот на добивка  е правно лице 
(субјект) -  резидент на Република Македонија кој ос-
тварува добивка од вршење на дејност во земјата и 
странство. 

Резидент, во смисла на став 1 од овој член е субје-
ктот кој е основан или има седиште на територијата на 
Република Македонија. 
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Член 5 
Обврзник на данокот на добивка е и правно лице 

кое не е резидент на Република Македонија за добивка-
та што ја остварува од вршење на дејност на територи-
јата на Републиката. 

Обврзник во смисла на став 1  од овој член е и орга-
низациона единица која остварува добивка од вршење 
на дејност на територијата на Републиката. 

 
Член 6 

За целите на овој закон, постојана деловна единица 
на странско лице е постојано место на активност преку 
кое или во кое се врши, целосно или делумно, која би-
ло стопанска дејност на странско правно лице во Ре-
публика Македонија, директно или преку зависен 
агент. 

Постојаната деловна единица вклучува место на 
управување, филијала, канцеларија, фабрика, работил-
ница, рудник, извори на нафта или гас, каменолом или 
друго место на искористување на природните ресурси.  

Градежен локалитет, проект за изградба, монтажа 
или инсталација или супервизорски активности и вр-
шењето на услуги во врска со нив, кои траат подолго  
од 12 месеца, се смета за постојана деловна единица од 
денот на почетокот на активностите вклучувајќи ги и 
подготвителните работи. 

За постојана деловна единица, исто така, се смета 
извршувањето на услуги, вклучително и консалтинг ус-
лугите, но само доколку ваквите активности траат по-
долго од 90 дена во кој било дванаесетмесечен период. 

По исклучок на ставовите 1 и 2 на овој член, стран-
ско правно лице се смета дека има постојана деловна 
единица во Република Македонија во поглед на актив-
ностите кои едно лице, кое не е агент со независен ста-
тус, ги извршува во име на странското правно лице, до-
колку лицето делува во Република Македонија во име 
на странското правно лице и доколку се применува кое 
било од следново: 

а) лицето е овластено и редовно го спроведува во 
Република Македонија овластувањето да склучува до-
говори во име на странското правно лице, доколку 
активностите се ограничени на наведените во ставот 6 
точки од а) до ѓ) на овој член или 

б) лицето редовно одржува во Република Македо-
нија залиха на производи или добра од кои лицето ре-
довно испорачува производи или добра во име на 
странското правно лице. 

По исклучок на ставовите 1, 2, 3 и 4 од овој член, 
постојаната деловна единица не го вклучува следново: 

а) користење на кој било објект од страна на едно 
лице единствено за цели на складирање или изложува-
ње производи или добра кои му припаѓаат на тоа лице; 

б) одржување на залиха на производи или добра 
кои му припаѓаат на  лицето, единствено за цели на 
складирање или изложување; 

в) одржување на залиха на производи или добра 
кои му припаѓаат на лице единствено за цели на прера-
ботка од страна на друго лице; 

г) продажба на производи или добра кои му припа-
ѓаат на лице, кои биле изложени за време на привремен 
или повремен саем или изложба, доколку производите 
или добрата се продадат не подоцна од еден месец по 
завршувањето на саемот или изложбата; 

д) одржувањето на постојано место на активност 
единствено за целите на купување    производи или до-
бра или собирање информации за лицето; 

ѓ)  одржувањето на постојано место на активност 
само за целите на извршување на која било активност 
за лицето од подготвителна или помошна природа и 

е) одржувањето на постојано место на активност 
единствено за каква било комбинација на активности 
спомнати во деловите од а) до ѓ), под услов целата 
активност извршувана на такво постојано место да би-
де од подготвителна или помошна природа. 

Странско правно лице не се смета дека има постоја-
на деловна единица во Република Македонија, само по-
ради тоа што извршува стопанска дејност во Република 
Македонија преку брокер, општ агент или кој било 
друг агент со независен статус под услов активноста да 
биде редовна стопанска дејност на агентот.  

Странско правно лице не се смета дека има постоја-
на деловна единица во Република Македонија, само по-
ради тоа што контролира или е контролирано од страна 
на домашно правно лице или лице кое извршува сто-
панска дејност во Република Македонија, без разлика 
дали преку постојана деловна единица или на друг на-
чин.   

 
Член 7 

Матичното правно лице и неговите подружници 
кои претставуваат група на правни лица, доколку се си-
те резиденти на Република Македонија, можат данокот 
на добивка да го плаќаат како еден обврзник (даночна 
консолидација). 

Матичното правно лице и неговите подружници 
прават група правни лица, во смисла на овој закон, до-
колку меѓу нив постои непосредна или посредна кон-
трола над најмалку 90% од акциите или од уделот. 

Барање за даночна консолидација матичното прав-
но лице поднесува до управата за јавни приходи, нај-
доцна до 31 јануари наредната година, по годината за 
која барањето се поднесува. 

Одобрената даночна консолидација се применува 
најмалку пет години. 

 
III. ДАНОЧНА ОСНОВА 

 
Член 8 

Основа за пресметување на данокот на добивка е 
добивката која се утврдува во даночниот биланс. 

Добивката претставува разлика меѓу вкупните при-
ходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во из-
носи утврдени согласно со прописите за сметководс-
твото и сметководствените стандарди, освен приходите 
и расходите за кои со овој закон е пропишан друг на-
чин на утврдување. 

 
Член 9 

Вредноста на залихите на недовршеното производс-
тво, полупроизводите и готовите производи се проце-
нуваат најмногу по полната цена на чинење во соглас-
ност со прописите за сметководството и сметководс-
твените стандарди. 

Вредноста на залихите утврдена според став 1 на 
овој член не може да биде поголема од продажната 
вредност на денот на утврдување на основата за одано-
чување. 

 
Член 10 

Под расходи што се признаваат како одбитни ста-
вки за да се утврди добивката за оданочување се по-
дразбираат само расходите што се направени за врше-
ње на дејноста. 

Расходите се признаваат во висина утврдена со би-
лансот на успехот, во согласност со прописите за сме-
тководство, сметководствените стандарди и според 
одредбите на овој закон. 

 
Член 11 

Пресметката на трошоците на материјалите и на-
бавната вредност на продадената трговска стока се вр-
ши со примена на методот на просечни цени. 

Ако се користат други методи за водење на вредно-
ста на залихите, трошоците на материјалите, односно 
набавната вредност на продадената стока, во даночни-
от биланс се искажуваат во корегирани износи кои би 
произлегле од примената на методот од став 1 на овој 
член. 
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Кога потрошокот на материјалите и набавната вред-
ност на продадените трговски  стоки се евидентира по 
метод на плански, односно продажни цени, може да се 
смета како да е применет метод на просечни цени, до-
колку планската вредност на потрошените материјали 
и продажната вредност на продадените трговски стоки 
се корегираат за сразмерниот дел на отстапувањето. 

Просечните набавни цени на потрошените матери-
јали се утврдуваат за делот на продадените производи. 

 
Член 12 

Деловните расходи што настануваат од испораки на 
стоки, материјали и услуги меѓу поврзани правни лица 
и физички лица се утврдуваат според цените што би се 
оствариле на домашниот пазар или компаративниот 
странски пазар, кога не би се работело за однос со по-
врзани лица. 

Лице поврзано со обврзникот се смета она правно 
лице или физичко лице во чии односи со обврзникот се 
јавува можност за контрола или значително влијание 
врз деловните одлуки. 

Можност за контрола постои во случај на поседува-
ње на повеќе од половина или поединечно најголемиот 
дел од акциите или уделот.  

Се смета дека постои значително влијание врз де-
ловните одлуки ако се јавуваат големи заемни купо-
продажби, технолошка зависност или ако на друг на-
чин е воспоставена контрола над управувањето, или 
ако едно лице поседува најмалку 20% од уделите на 
друштвото. 

 
Член 13 

Сите трансакции што даночниот обврзник ги имал 
со поврзани лица посебно се искажуваат во даночниот 
биланс, заедно со трансферните цени по кои се реали-
зирани трансакциите. 

Разликата меѓу пазарната цена и трансферната цена 
се вклучува во даночната основа. 

 
Член 14 

Пресметаните бруто плати на вработените се приз-
наваат во целина како одбитна ставка на товар на де-
ловните расходи за периодот за кој се утврдува доби-
вката, до висина на исплатениот износ. 

Примањата на вработените по основа на учеството 
во добивката на даночниот обврзник не се признаваат 
на товар на расходите во даночниот биланс. 

Личните надоместоци на членовите на управниот и 
надзорниот одбор се признаваат како расходи во да-
ночниот биланс во висина од 50% од исплатениот из-
нос. 

 
Член 15 

Амортизацијата на нематеријалните и на материјал-
ните средства се признава како расход во даночниот 
биланс до износот утврден со примена на амортизацио-
ните стапки утврдени со Номенклатурата на средствата 
за амортизација.  

Еднаш одбраниот метод на амортизација се приме-
нува до конечната амортизација на основицата на пое-
динечното средство или група на средства. 

Еднаш амортизираните средства или група на 
средства не можат повторно да се вклучат во пресме-
тка на амортизација при утврдување на основата за 
оданочување. 

Преостанатата сегашна вредност на средствата кои 
не можат понатаму да се користат можат да се аморти-
зираат во целина независно од пропишаниот век на 
траење. Таквата амортизација за во целина да влезе ка-
ко расход при утврдување на основата за оданочување 
потребна е согласност од органот за јавни приходи, по 
поднесено писмено барање најдоцна до 31 јануари на-
редната година, по годината за која барањето се подне-
сува. 

Владата на Република Македонија ја пропишува 
Номенклатурата на средствата за амортизација и го-
дишните амортизациони стапки, како и начинот на 
пресметување на амортизацијата, односно отписот 
на вредноста на нематеријалните и материјалните  
средства. 

 
Член 16 

Кога со примена на функционалниот метод на 
амортизација, вкупната амортизација на обврзникот се 
зголемува за повеќе од 10% од амортизацијата пресме-
тана со пропорционална метода, за пресметка на амор-
тизацијата по функционалната метода, потребна е сог-
ласност од органот за јавни приходи, по поднесено 
писмено барање најдоцна до 31 јануари наредната го-
дина,  по годината за која барањето се поднесува. 

 
Член 17 

Ревалоризацијата  на нематеријалните и материјал-
ните средства, вклучувајќи ја и нивната амортизација, 
се признава како расход во даночниот биланс до виси-
на на износот утврден со коефициентот на растежот на 
цените на производителите на индустриски производи, 
според податоците на Државниот завод за статистика. 

Министерот за финансии ќе го пропише начинот и 
постапката на ревалоризација од став 1 на овој член. 

 
Член 18 

 Трошоците по основа на камати на кредити кои се 
користени исклучиво за вршење на дејноста на обврз-
никот, се признаваат на товар на расходите во даночни-
от биланс. 

 По исклучок од став 1 на овој член трошоците за 
камати на кредити кои се користени за набавка на пат-
нички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од 
ликовната и примената уметност и други украсни пред-
мети за опремување на административните простории,  
не  се признаваат на товар на расходите во даночниот 
биланс. 

 Ако постои кредитен однос  меѓу поврзани ли-
ца трошоците на каматите се признаваат до износот 
на каматите по кои можело да се земе соодветен 
кредит во пресметковниот период  од комерцијал-
ните банки. 
 

Член 19 
Трошоците за истражување и развој направени во 

рамките на сопствени истражувачко - развојни центри 
или преку самостојни научно-истражувачки институ-
ции, се признаваат на товар на расходите во даночниот 
биланс. 

 
Член 20 

Премиите платени за осигурување на деловниот 
имот и сите задолжителни видови на неживотно осигу-
рување утврдени со закон, се признаваат на товар на 
расходите во даночниот биланс.  

 
Член 21 

Исплатените надоместоци на трошоците поврзани 
со работата за: превоз до работа и од работа, за исхрана 
на вработените лица, еднократен надоместок во вид на 
испратнина, регрес за годишен одмор, теренски дода-
ток, надоместок за одвоен живот, надоместок за смрт 
на работник или член на неговото семејство и јубилеј-
ни награди, се признаваат како расходи во висина на 
пропишаниот износ. 

 
Член 22 

Придонесите  за пензиско и инвалидско осигурува-
ње, здравствено осигурување и придонесот за вработу-
вање што ги плаќа работодавачот, данокот на имот, та-
ксите и другите платени јавни давачки, се признаваат 
на товар на расходите во даночниот биланс. 
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Член 23 
Паричните казни и пенали и казнените камати за небла-

говремена уплата на јавните давачки на обврзникот не се 
признаваат на товар на расходите во даночниот биланс.  

Член 24 
За членовите на управниот одбор или за акционери-

те, трошоците за користење на патнички возила, за хра-
на и пијалаци, за подароци, за набавка на движен и 
недвижен имот, не се признаваат на товар на расходите 
во даночниот биланс.   

Член 25 
Надоместоците исплатени по основа на дневници за 

службени патувања во земјата и во странство и одвоен 
живот од семејството, на лицата во работен однос, се 
признаваат на товар на расходите во даночниот биланс, 
во висина утврдена со колективниот договор на ниво 
на гранка, односно со прописите за органите на држав-
ната управа. 

Надоместоците исплатени за користење на сопс-
твен автомобил за службени цели од лицата во работен 
однос, се признаваат на товар на расходите во даночни-
от биланс во висина од 50% од утврдениот износ спо-
ред критериумите од став 1 на овој член.  

 
Член 26 

Трошоците за економска пропаганда во функција 
на унапредување на дејноста на даночниот обврзник, 
се признаваат како расход во даночниот биланс, во ви-
сина на стварно направените, врз основа на приложена 
документација. 

Издатоците за донации и спонзорства за научни, ху-
манитарни, културни, образовни, здравствени, религи-
озни и спортски цели, освен издатоците за професиона-
лен спорт, се признаваат како расход во даночниот би-
ланс во висина до 3% од вкупниот приход, под услов 
да се исплатени во корист на јавни установи кои се фи-
нансираат од буџетот или на Црвениот крст на Репуб-
лика Македонија. 

Трошоците за репрезентација на даночниот обврз-
ник ( гоштевања, подароци, одмор, рекреација и разо-
нода), не се признаваат на товар на расходите во даноч-
ниот биланс. 

    
Член 27 

Побарувањата и  финансиските вложувања што не 
можат да се наплатат и кои се отпишуваат по пат на ис-
правка на вредноста, не се признаваат на товар на рас-
ходите во даночниот биланс, освен ненаплатените по-
барувања кои се отпишуваат по основ на правосилна 
судска одлука, како и пријавените ненаплатени побару-
вања од субјектите во стечај и ликвидација.  

 
Член 28 

Во даночниот биланс како расходи не се признаваат 
вкалкулираните долгорочни резервирања на материјал-
ните и нематеријалните трошоци освен оние резерви-
рања чија обврска е пропишана со Законот за шумите.  

 
Член 29 

Исплатите по основа на стипендии не се признаваат 
на товар на расходите во даночниот биланс. 

 
Член 30 

На обврзникот- банка и штедилница даночната ос-
нова му се намалува за издвојувањата во посебната ре-
зерва за обезбедување од потенцијалните загуби . 

На обврзникот - друштво за осигурување и реосигу-
рување на имоти и лица, даночната основа му се нама-
лува за издвојувањата во посебната резерва за осигуру-
вањето и други ризици. 

Издвојувањата во резерви, од ставовите 1 и 2  на 
овој член, може да изнесуваат најмногу до 75% од из-
вршените резервирања за оваа намена.    

Член 31 
Загубите од деловни, финансиски и неделовни 

трансакции освен загубите од член 36 на овој закон, 
можат да се пренесуваат на товар на добивката во ид-
ните пресметковни периоди но најмногу до 3 години, 
сметано од годината во која се искажани. 

Износот на искажаната загуба од став 1 на овој 
член, која се пренесува на товар на добивката во идни-
те пресметковни периоди, претставува загубата иска-
жана во билансот на успех, намалена за непризнаените 
расходи во даночниот биланс. 

Правото од став 1 на овој член не може да се кори-
сти во случај на промена на статусот на даночниот об-
врзник врз основа на спојување, припојување, поделба, 
сопственичка трансформација и слично. 

Обврзникот кој искажува загуба, правото од став 1 
на овој член го остварува со одобрение од органот за 
јавни приходи, по негово писмено барање, кое се под-
несува најдоцна до 31 март наредната година,   по го-
дината во која загубата е искажана. 
 
IV. ДАНОЧЕН  ТРЕТМАН НА ПРИХОДИТЕ ОД КА-
ПИТАЛ И НА КАПИТАЛНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ 

 
Член 32 

Приходите од дивиденди остварени со учество во 
капиталот на друг обврзник - резидент на Републиката, 
вклучувајќи ги и приходите од учество во добивката на 
друштвата со ограничена одговорност  не се вклучува-
ат во даночната основа, под услов да се оданочени кај 
обврзникот кој врши исплата според општата стапка од 
член 37 на овој закон. 

 
Член 33 

Приходите по основа на ефектот од распределба на 
ревалоризационата резерва (согласно со прописите за 
сметководство и сметководствените стандарди), извр-
шена од друг субјект кај кој даночниот обврзник има 
вложено средства, не се вклучуваат во даночната осно-
ва доколку даночниот обврзник не се стекнал со парич-
ни средства.  

 
Член 34 

Капиталните добивки остварени од продажба на 
хартии од вредност, опрема и недвижен имот се вклу-
чуваат во даночната основа на обврзникот. 

Капитална добивка од став 1 на овој член претста-
вува разликата меѓу продажната вредност на хартиите 
од вредност, опремата и недвижниот имот и нивната 
куповна (набавна) вредност  ревалоризирана на денот 
на продажбата. 

Ако разликата од став 2 на овој член е негативна се 
остварува капитална загуба, која се признава на товар 
на расходите  во даночниот биланс. 

Куповната (набавната) вредност се ревалоризира 
согласно со прописите за сметководство,  сметководс-
твените стандарди и со овој закон. 

Министерот за финансии поблиску ќе го уреди на-
чинот на ревалоризација на набавната вредност од став 
2 на овој член.  

Член 35 
Капитални добивки остварени од продажба на хар-

тиите од вредност, опрема и недвижен имот,  се вклу-
чуваат во даночната основа во висина од 70%. 

 
Член 36 

Капитална загуба остварена со продажба на хартии 
од вредност, се пребива со капиталните добивки оства-
рени во истата година. 

 Ако и по извршеното пребивање од став 1 на овој 
член се појави капитална загуба, вишокот се пренесува 
на идните капитални добивки во наредните три години. 
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V. ДАНОЧНА СТАПКА 
 

Член 37 
Стапката на данокот на добивка изнесува  15%. 
 
VI. ЗАДРЖУВАЊЕ НА ДАНОК НА ПРИХОД         
ПЛАТЕН НА СТРАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА 

 
Член 38 

Освен ако поинаку не е регулирано со Меѓународ-
ните договори за одбегнување на двојно оданочување, 
лицата  од ставот 3 на овој член кои вршат исплата на  
приходи на странско правно лице наведени во член 39 
на овој закон,  должни се при исплатата на приходот да 
го задржат и да го уплатат данокот на соодветната уп-
латна сметка, истовремено со исплатата на приходот. 

Задржаниот данок за кој било приход на странското 
правно лице, е конечно намирена даночна обврска на 
лицето за тој  приход. 

Следниве лица го задржуваат данокот на приход 
платен на странско лице и тоа: 

а) домашно правно лице;  
б) домашно физичко лице - регистрирано за врше-

ње на дејност и 
в) странско правно лице или физичко лице-нерези-

дент со постојана деловна единица во Република Маке-
донија. 

 
Член 39 

Задржувањето на данок се применува на следниве 
приходи, без оглед  дали  се  исплатени   во Република 
Македонија или во странство: 

1) приход од дивиденди; 
2) приход од камата од резидент; 
3) приход од камата од нерезидент  кој има  посто-

јана деловна единица во Република Македонија, ако 
каматата е на трошок на постојаната деловна единица; 

4) приход од авторски хонорар исплатен од рези-
дент;  

5) приход од авторски хонорар исплатен од нерези-
дент со постојана деловна единица во Република Маке-
донија, ако авторскиот хонорар е на трошок на постоја-
ната деловна единица; 

 6) приход од забавни или спортски активности кои 
се вршат во Република Македонија; 

7) приход од вршењето на менаџмент, консалтинг, 
финансиски, технички, административни, услуги на 
истражување и развој  и други услуги, ако  приходот е 
исплатен од резидент или ако  приходот е на трошок на 
постојаната деловна единица во Република Македони-
ја; 

8) приход остварен од наем на подвижни и недвиж-
ни добра во Република Македонија; 

9) приход во форма на награди кои се доделени на 
натпревари во Република Македонија, доколку прихо-
дот од секој натпревар ја надминува денарската про-
тиввредност од 500 евра;  

10) приход од осигурителни премии за осигурување 
или реосигурување од ризици во Република Македони-
ја и 

11) приход од телекомуникациски услуги меѓу Ре-
публика Македонија и странска држава. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, данокот не се 
задржува на следниве приходи: 

1) на трансфер на  дел од добивката на постојана 
деловна единица на странско правно лице во Републи-
ка Македонија, на која претходно е платен данок на до-
бивка; 

2) на приход од камата од должнички инструменти 
издадени и/или гарантирани од страна на Владата на 
Република Македонија, Народната банка на Република 
Македонија и банки или други финансиски институции 
кои делуваат како претставник на Владата на Републи-
ка Македонија; 

3) на приход од камата од депозити во банка лоци-
рана во Република Македонија и 

4) на приход остварен од посредување или консал-
тинг со државни хартии од вредност на меѓународен 
финансиски пазар. 

 
Член 40 

Данокот што ќе се задржи во согласност со одред-
бите од член 39 на овој закон, се пресметува на бруто 
приходите по стапка од 15%, освен на приходот од ка-
мата и на приходот остварен од наем на недвижни до-
бра во Република Македонија, по стапка од 10%.  

За целите од ставот 1 на овој член, бруто приходот 
е приходот кој би бил исплатен на странското правно 
лице доколку не се изврши задржување на данок од 
приходот кој би се исплатил.  

 
Член 41 

Доколку примателот  на приход врз кој се примену-
ва задржување на данок е резидент на странска држава 
која има договор со Република Македонија за одбегну-
вање на двојното оданочување во однос на даноците на 
доход и капитал, тогаш за целите од член 40 на овој за-
кон, даночната стапка која е утврдена за тој приход не 
смее да ја надмине даночната стапка која се применува 
за приходот одредена во договорот. 

Даночно ослободување или пониска стапка одреде-
на во договорот со странска држава се применува на 
приход врз кој се применува задржување на данок само 
ако примателот на приход му обезбеди на субјектот 
што го уплаќа приходот потврда за резидент издадена 
од даночниот орган на странската држава. 

 
Член 42 

Лицето кое има обврска да го задржи данокот во 
согласност со одредбите од оваа глава, поднесува ед-
наш годишно извештај за уплатениот данок по одбивка 
до органот за јавни приходи до 15 февруари наредната 
година, по годината во која постоела обврска за задр-
жување на данокот.  

Извештај за уплатениот данок по одбивка за една 
година ги вклучува следниве информации за секое 
странско правно лице во чие име е извршено задржува-
ње на данокот  за односната година: 

1)  име на исплатувачот, фирма и седиште; 
2)  име на лицето обврзник и  држава во која лицето 

е резидент; 
3)  вид и износ на приход врз кој се применува за-

држување на данок; 
4) износ на данок кој треба да се задржи и датата на 

пристигнување на обврската и 
5)  износ на данокот кој е задржан и дата на уплата-

та. 
Органот за јавни приходи за задржаниот данок на 

странското правно лице  го известува органот за јавни 
приходи во странство по негово писмено барање.  

 
VII.  ДАНОЧНИ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА 

 
Член 43 

Обврзникот има право на забрзана амортизација на 
основните средства во случаите кога остварува техно-
лошка модернизација или набавува средства за зашти-
та на животната средина и природата, но најмногу до 
висина која за 25% ја надминува амортизацијата прес-
метана на начин што е утврден во член 15 од овој за-
кон. 

Правото од став 1 на овој член обврзникот го оства-
рува со поднесување писмено барање до органот за јав-
ни приходи и врз основа на соодветна документација. 
Барањето се поднесува најдоцна до 31 јануари наредна-
та година, по годината за која барањето се поднесува. 
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Член 44 
На обврзникот му се намалува даночната основа за 

износот на инвестициите во основни средства за врше-
ње на дејноста до 100.000 евра во денарска против-
вредност, во тековната година, освен во патнички авто-
мобили, мебел, теписи, аудиовизуелни средства, бела 
техника, уметнички дела од ликовната и применетата 
уметност и други украсни предмети за опремување на 
административните простории.      

На обврзникот, за износот на инвестициите во ос-
новни средства за вршење на дејноста над 100.000 евра 
во денарска противвредност, во тековната година,  
освен во патнички автомобили, мебел, теписи, аудио-
визуелни средства, бела техника, уметнички дела од 
ликовната и применетата уметност и други украсни 
предмети за опремување на административните про-
стории, му се намалува даночната основа до 25%, по 
претходно искористување на правото од став 1 на овој 
член, но не повеќе од остатокот на неискористениот 
дел од инвестицијата.  

За остварување на правото на даночно ослободување од 
ставовите 1 и 2 на овој член, услов е обврзникот да не ги 
отуѓи основните средства за период од три години, почну-
вајќи од годината  во која е извршено инвестирањето.   

Ако обврзникот на крајот на секој пресметковен 
период, документирано не докаже дека износот на на-
малувањето на даночната основа го вложил за намени-
те од ставовите 1 и 2 на овој член и не ги отстапил ос-
новните средства, даночниот обврзник го губи правото 
на ослободување по оваа основа. Данокот кој би го 
платил да не го користел ова ослободување се наплату-
ва во износ зголемен со камата пропишана за даноците 
што не се платени во пропишаниот рок.   

Член 45 
Обврзникот кој е корисник на слободна економска 

зона,  се ослободува  од плаќање на данокот на добивка 
за период од десет години од отпочнувањето на врше-
њето на дејноста во слободната економска зона, под 
услови и постапка утврдени со   Законот за слободни 
економски зони.  

Член 46 
На даночниот обврзник, кај кој се вложени средства 

од странски лица му се намалува пресметаниот данок 
сразмерно на учеството на странскиот капитал, под ус-
лов учеството на странскиот капитал да изнесува нај-
малку 20% во вкупно вложениот заеднички траен капи-
тал. 

Под вложени средства од странски лица од став 1 
на овој член, во смисла на овој закон, се смета и отку-
пот на акции од страна на  странското лице. 

Ослободувањето од данокот од ставовите 1 и 2 на 
овој член се однесува и за даночните обврзници кои се 
основани  целосно со странски капитал. 

Ослободувањето од ставовите 1 и 2 на овој член не  
се однесува за даночните обврзници кои настанале со 
спојување, односно  со поделба. 

Ослободувањето на данокот од став 1  на овој член  
се однесува само за периодот од првите три години, 
почнувајќи од годината во која се остварува добивката, 
под услов обврзникот кој го користел ослободувањето  
да работи најмалку уште три години по истекот на пос-
ледната година во која го користел правото на даноч-
ното ослободување. 

Доколку даночниот обврзник престане со работе-
њето пред рокот од шест години,  утврден во став 5 од 
овој член, го губи правото на ослободување по оваа ос-
нова и е должен да го плати данокот  во износ зголемен 
со камата пропишана за даноците што не се платени во 
пропишаниот рок. 

Правото од став 1 на овој член обврзникот го оства-
рува со одобрение од органот за јавни приходи по под-
несено писмено барање, до 31 јануари наредната годи-
на,  по годината за која барањето се поднесува.  

Член 47 
 Приходите што се остварени по основа на 

средства кои се строго наменски за одвивање на дејно-
ста кај правното лице - даночен обврзник (буџети, фон-
дови) не влегуваат во даночната основа за пресметува-
ње на данокот од добивка. 

Како средства што се строго наменски за одвивање 
на дејноста се сметаат и средствата од посебните сме-
тки, средствата добиени  врз основа на донации со на-
менски карактер, членарина и други средства кои не се 
наменети за вршење на дејност и чија единствена 
функција е само прибирање и распоредување за одре-
дена намена. 

За користење на средствата по овој основ потребно 
е даночниот обврзник да донесе одлука за користење 
на строго наменски средства, финансиски план и про-
грама за начинот, постапката и роковите на трошење 
на строго наменските средства.  

 
Член 48 

На обврзникот му се намалува даночната основа во 
висина на средствата од добивката вложени за заштита 
на животната средина и на природата. 

Ако обврзникот на крајот на секој пресметковен 
период, документирано не докаже дека износот на на-
малувањето на даночната основа го вложил за намени-
те од став  1 на овој член, го губи правото на ослободу-
вање по оваа основа. Данокот кој би го платил да не го 
користел ова ослободување се наплатува во износ зго-
лемен со камата пропишана за даноците што не се пла-
тени во пропишаниот рок. 

 
Член 49 

На обврзникот кој за прв пат почнува со вршење на 
дејност,  во првата година во која искажува добивка, 
пресметаниот данок му се намалува за 50%. 

Како обврзник кој за прв пат почнал со вршење на 
дејност не се смета обврзникот кај кого дошло до ста-
тусни промени (спојување, припојување, поделба, 
сопственичка трансформација и слично). 

Ако обврзникот од став 1  на овој член престане со 
вршење на дејноста пред истекот на три години од де-
нот на користењето на намалувањето, го должи непла-
тениот данок во износ зголемен со камата пропишана 
за даноците што не се платени во пропишаниот рок. 

Правото од став 1 на овој член обврзникот го оства-
рува со одобрение од органот за јавни приходи, по под-
несено  писмено барање, до 31 јануари наредната годи-
на,  по годината за која барањето се поднесува. 

 
Член 50 

За обврзник што прв пат котира на берза и обврзни-
кот кој го искористил правото и котира на берза, изно-
сот на пресметаниот данок му се намалува во првата 
година за 30%, а во втората година за 15%.  

Правото од став 1 на овој член обврзникот го оства-
рува со поднесување на писмено барање до органот за 
јавни приходи и врз основа на соодветна документаци-
ја до 31 јануари наредната година,  по годината за која 
барањето се поднесува. 

Доколку берзата го исклучи даночниот обврзник од 
котација во периодот утврден во ставот 1 на овој член, 
даночниот обврзник го губи правото на ослободување 
по оваа основа и е должен да го плати данокот во износ 
зголемен со камата пропишана за даноците што не се 
платени во пропишаниот рок. 

 
Член 51 

На обврзникот кој е должен, согласно со членот 2 
од Законот за регистрирање на готовинските плаќања, 
да воведе и да користи одобрен систем на опрема за ре-
гистрирање на готовинските плаќања, му се намалува 
пресметаниот данок за набавени до десет фискални 
апарати, во висина на нивната вредност. 
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Даночното ослободување од ставот 1 на овој член 
обврзникот може да го користи од денот на воведува-
њето во употреба на одобрениот систем на опрема за 
регистрирање на готовинските плаќања, од првиот на-
реден месец во тековната година преку намалување на 
месечната аконтација на данокот, до крајот на година-
та, сразмерно на вложените средства. 

Доколку обврзникот даночното ослободување од ста-
вот 2 на овој член не го искористи до крајот на тековната 
година, има право да го пренесе во наредниот период. 

Правото од став 1 на овој член обврзникот го оства-
рува со одобрение од органот за јавни приходи по под-
несено писмено барање, до 31 јануари наредната годи-
на, по годината за која барањето се поднесува. 

  
Член 52 

Од плаќање на данок на добивка се ослободува На-
родната банка на Република Македонија. 

 
Член 53 

Доколку даночниот обврзник има право да користи 
даночни ослободувања со кои се намалува износот на 
данокот по повеќе основи ќе се определи да го користи 
најповолното ослободување. 

Ставот 1 од овој член не се однесува за даночното 
ослободување од членот 51 на овој закон. 

 
VIII. ИЗБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНО ОДАНОЧУВАЊЕ 

НА ДОБИВКАТА  
Член 54 

На обврзникот - резидент на Републиката кој на до-
бивката што е остварена со работа во странство платил 
данок во друга држава му се намалува пресметаниот 
данок во земјата за износот на данокот на добивка пла-
тен во странство, а најмногу до износ на данокот што 
би се добил со примена на даночната стапка од член 37 
на овој закон.   

Член 55 
Матичното правно лице - резидент на Републиката 

има право на намалување на пресметаниот данок во 
земјата за износот на данокот што го платила нејзината 
подружница во друга држава, на добивката што е вклу-
чена во приходите на матичното правно лице. 

Право на намалување на данокот од став 1 на овој 
член има матичното правно лице кое непрекинато во 
периодот од најмалку една година, пред поднесување-
то на билансот, држело 25% или повеќе акции односно 
учество во нерезидентната подружница, што се дока-
жува со соодветна документација и со нејзиниот би-
ланс на успехот и даночниот биланс. 

 
Член 56 

На обврзникот кој извршил резервирања во прет-
ходниот пресметковен период и на кој платил данок на 
добивка, му се одобрува даночен кредит во висина на 
платениот данок  на добивка. 

 
IX. УТВРДУВАЊЕ  И  НАПЛАТА 

 
Член 57 

Даночниот период за кој се утврдува данокот на до-
бивка е  една календарска година. 

Доколку даночниот обврзник работел за период по-
краток од една календарска година, за даночен период 
ќе се смета периодот од годината за која работел. 

 
Член 58 

Даночниот обврзник е должен утврдувањето и пла-
ќањето на данокот на добивка да го врши врз основа на 
образец-даночен биланс што се доставува до органот за 
јавни приходи во рокот пропишан за поднесување на 
годишната сметка согласно со Законот за трговските 
друштва и прописите за сметководство. 

Член 59 
Обврзниците на данокот на добивка во текот на го-

дината данокот на добивка го плаќаат во вид на месеч-
ни аконтации на образецот-месечен даночен биланс. 

Месечната аконтација се плаќа во рок од 15 дена по 
истекот на секој календарски месец. 

Износот на месечната аконтација за секој календар-
ски месец и за месец јануари наредната година,  се 
утврдува според основата на данокот утврдена за прет-
ходната година, зголемена за процентот на кумулатив-
ниот пораст на цените на мало во Републиката од прет-
ходниот период  од годината, односно до 31 јануари 
наредната година, во однос на просечните цени на ма-
ло во претходната година. 

Процентот на порастот на цените на мало, од став 3 
од овој член, се утврдува според  податоците на Др-
жавниот завод за статистика. 

На износите на месечните аконтации што не се пла-
тени во рокот утврден во став 2 од овој член органот за 
јавни приходи пресметува камата. 

Обврзникот кој искажал загуба во работењето во 
претходната година, плаќањето на аконтацијата го вр-
ши врз основа што сам ќе ја утврди, врз основа на про-
ценетите можности за остварување на добивката. 

Обврзникот кој прв пат почнува со вршење на деј-
ност, плаќањето на  аконтацијата  на данокот е должен 
да го врши со поднесување на  образецот-даночен би-
ланс и пресметка за пократок временски период однос-
но, со состојба на  31 март, 30 јуни,  30 септември, или 
31 декември во тековната година, врз основа на која ги 
утврдува и плаќа аконтациите на данокот.  

Член 60 
Разликата меѓу уплатената аконтација и вистинска-

та обврска на пресметаниот данок на добивка, обврзни-
кот е должен  да ја уплати во рок од 30 дена од денот 
на истекот на рокот за предавање на годишната сметка. 

Ако обврзникот на данокот во вид на аконтација 
платил поголем износ на данок од износот што бил 
должен да го плати, може од органот за јавни приходи 
да бара враќање на повеќе платениот износ. 

Органот за јавни приходи  е должен повеќе плате-
ниот данок на добивка да му го врати на обврзникот на 
негово барање, во рок од 45 дена од денот на поднесу-
вањето на барањето за враќање. 

Ако обврзникот на данокот на добивка не бара вра-
ќање на повеќе уплатениот данок, повеќе платениот из-
нос ќе се смета како аконтација за наредниот период.  

Член 61 
Во поглед на присилната наплата на данокот, кама-

тата, застареноста на обврската за плаќање на данокот  
на добивка, соодветно се применуваат одредбите од За-
конот за утврдување и наплата  на јавните приходи. 
Во поглед на жалбената постапка се применуваат 

одредбите од Законот за персоналниот данок на доход. 
 

Член  62 
Органот за јавни приходи врши контрола на начи-

нот на пресметувањето, уплатувањето и враќањето на 
данокот на добивка.   

Член  63 
Државниот  завод за статистика до 10 во месецот го 

објавува процентот на порастот на цените на мало во 
Републиката од член 59 став 2 на овој закон. 

 
X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ  

Член 64 
Со парична казна до десеткратен износ од помалку 

платениот данок на  добивка ќе се казни за прекршок 
обврзникот на данокот на добивка кој за утврдената да-
ночна основа и даночните олеснувања на образецот за 
пресметка на данокот наведе неточни податоци поради 
кои дошло до утврдување на помала даночна основа. 
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За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со 
парична казна од 40.000 до 50.000 денари и одговорно-
то лице на обврзникот на данокот на добивка. 

 
Член 65 

Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе 
се казни за прекршок исплатувачот-правно лице, ако при 
исплатата на приходот не го задржи и не го уплати дано-
кот на соодветната уплатна сметка (член 38 став 1). 

За прекршокот од став 1 на овој член со парична 
казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се казни и исплату-
вачот-физичко лице. 

За прекршоците од ставовите 1 и 2 на овој член со 
парична казна од 30.000 до 40.000 денари ќе се казни и 
одговорното лице кај исплатувачот. 

  
Член 66 

Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе 
се казни за прекршок правното лице кое во пропиша-
ниот рок не му поднесе на органот за јавни приходи 
пресметка на пропишаниот образец ( член 58 и 59). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со 
парична казна од 40.000 до 50.000 денари за прекршок 
и одговорното лице во правното лице.  

Член 67 
Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе 

се казни за прекршок правното лице кое во пропиша-
ниот рок не ја плаќа месечната аконтација на данокот 
на добивка (член 59). 

 За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со 
парична казна од 40.000 до 50.000 денари и одговорно-
то лице во правното лице. 

 
Член 68 

Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе 
се казни за прекршок правното лице кое во пропиша-
ниот рок нема да ја плати разликата меѓу платената  
аконтација и вистинската обврска на пресметаниот да-
нок на добивка (член 60 став 1). 

За прекршокот од став 1 на овој член  ќе се казни со 
парична казна од 40.000 до 50.000 денари и одговорно-
то лице во правното лице. 

 
Член 69 

За прекршок од член 64 став 1 на овој закон, покрај 
паричната казна може да се изрече мерка на безбедност 
и тоа на правното лице - забрана на вршење на дејност 
за време од шест месеци до една година, а на одговор-
ното лице кај правното лице забрана на вршење на 
должност за време од три месеци до една година. 

 
Член 70 

Одговорното лице во правното лице кое дава неточни 
податоци за висината на даночната основа, или  не поднесе 
образец-даночен биланс и годишна сметка за утврдување и 
плаќање на данок на добивка  со цел да се стекне со поголе-
ма имотна корист или вредност, ќе се казни за кривично дело 
со казна затвор од три до пет  години. 

 
XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 71 

Министерот за финансии ќе донесе поблиски про-
писи за начинот на пресметувањето и уплатувањето на 
данокот на добивка, како и за спречување на двојното 
ослободување или двојното оданочување и ќе пропише 

образец - даночен биланс за пресметување и уплатува-
ње на данокот од добивка во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

   
Член 72 

Ослободувањата утврдени до денот на примената 
на овој закон, по основа на странските вложувања, до 
висина на вложените средства во тој период важат до 
истекот на утврдениот рок. 

 
Член 73 

Одредбите од членовите 34 и 35 на овој закон, кои 
се однесуваат за оданочувањето на капиталните доби-
вки остварени од продажба на хартии од вредност ќе се 
применуваат од 1 јануари 2006  година. 

 
Член 74 

Одредбата на  членот 46 на овој закон за ослободу-
вање од данок по основа на странски вложувања, ќе се 
применува до 31 декември 2006 година. 

 
Член 75 

Намалување на утврдениот данок на добивка на об-
врзник кој котира на официјалните пазари на берза од 
членот 50 на овој закон, ќе се применува до 31 декем-
ври 2007 година, и тоа за 2006 година намалувањето ќе 
изнесува 30%,  а за 2007 година 15%. 

__________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

330. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 2.03.2006 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ 
СТУДИИ ОД ОБЛАСТА НА ЕУ ВО СТРАНСТВО 

ЗА 2006/2007 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука, Владата на Република Македонија 

доделува средства во висина од 5.000.000,00 денари за 
поддршка на определен број постдипломски студии  во 
странство за 2006/2007 година во рамките на средства-
та определени со Буџетот на Република Македонија, за 
Владата на Република Македонија, раздел – 04009 Се-
кретаријат за европски прашања, Програма – 60 - доде-
лување средства за постдипломски студии од областа 
на ЕУ во странство за 2006/2007 година. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат 
за финансирање на постдипломски студии од областа 
на европското право, економија, политиките на ЕУ 
и/или мултидисциплинарни студии за ЕУ/ЕИ, при што 
предност ќе се даде на кандидатите коишто немаат 
обезбедени финансиски средства за покривање на 
истите по друг основ и се запишани на специјализира-
ни студии како што се: политика на конкуренција, вна-
трешен пазар, заедничка земјоделска  политика, инду-
стриска политика, регионална политика на ЕУ, интеле-
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ктуална сопственост, заштита на потрошувачи, инфор-
матичко општество, како и некои други конкретни и 
специјализирани аспекти на законодавството и полити-
ките на ЕУ.  

Член 3 
Средствата од член 1 од оваа одлука покриваат 

школарина, сместување, исхрана и патни трошоци до 
дестинацијата на студирање и назад.   

Член 4 
Постапката на избор на кандидати за користење на 

средствата за постдипломски студии се остварува по 
пат на конкурс.  

Член 5 
1. Кандидатот за доделување на стипендија за постдип-

ломските студии треба да ги исполнува следните услови: 
- да е државјанин на Република Македонија; 
- да потврди дека започнал постапка за запишување 

на постдипломски студии кои траат една академска го-
дина (до 12 месеци) на високообразовна институција во 
странство со соодветна програма на постдипломски сту-
дии од наведените области во член 2 од оваа одлука; 

- да поседува универзитетска диплома за завршено 
соодветно високо образование со висок просек од 
оценките на студиите;   

- одлично да го владее англискиот јазик, (познава-
њето на други јазици од земјите членки на ЕУ се смета 
предност). 

Услов за кандидатите кои ќе се јават за областите 
европско право и економија и политики на ЕУ е да 
имаат завршено правен или економски факултет. 

2. Нема да бидат разгледувани апликациите на кан-
дидатите за постдипломски студии од областа на ЕУ за 
учебната 2006/2007 година, кои: 

- веќе се во тек со своите постдипломски студии од 
областа на ЕУ во странство; 

- се пред завршување на своите постдипломски сту-
дии или штотуку ги завршиле своите постдипломски 
студии од областа на ЕУ во странство; 

- кои веќе завршиле едни постдипломски студии и 
бараат стипендија за втори постдипломски студии; 

- започнале постапка за запишување или се запиша-
ле на постдипломски студии од областа на ЕУ во 
странство, кои траат две години.  

Член 6 
Кандидатите коишто се запишани на студии со 

школарина повисока од 20.000,00 евра, истите ќе кофи-
нансираат за износот што е над 20.000,00 евра.  

Член 7 
Конкурсот за прибирање пријави од заинтересира-

ни кандидати за  доделување на средствата од член 1 од 
оваа одлука наменети за финансирање на постдиплом-
ски студии го распишува Секретаријатот за европски 
прашања на Владата на Република Македонија.  Конкур-
сот се објавува во дневниот печат во два весника, на ма-
кедонски јазик и на јазикот на којшто зборуваат најмаку 
20% од населението во Република Македонија, во трае-
ње од 30 дена од денот на неговото објавување.  

 
Член 8 

За спроведување на конкурсот и изборот на канди-
датите, Секретаријатот за европски прашања на Влада-
та на Република Македонија формира Комисија со пре-

тседател, четири члена и записничар, составена од 
претставници на Секретаријатот за европски прашања 
на Владата на РМ, Министерството за образование и 
наука и Агенцијата за државни службеници.  

 
Член 9 

Комисијата врши избор од пристигнатите пријави за 
користење на средствата од член 1 на оваа одлука, согласно 
принципот за обезбедување на квалитет и стручност на из-
браните кандидати, водејќи грижа и за еднаква и правична 
застапеност на припадниците на заедниците. 

За извршениот избор на кандидати се известуваат 
сите кандидати коишто се пријавиле на конкурсот во 
рок од осум дена од извршениот избор.  

 
Член 10 

Секретаријатот за европски прашања на Владата на 
Република Македонија ги презема неопходните актив-
ности за извршување на плаќањето на стипендиите на  
избраните кандидати на универзитетите во странство. 

 
Член 11 

Заменикот на Претседателот на Владата на Репуб-
лика Македонија задолжен за евроинтеграции, склучу-
ва договор со избраните кандидати чиишто постдип-
ломски студии ги финансира Владата, со којшто тие се 
обврзуваат да работат во органите на државната управа 
во период од најмалку три години од нивното завршу-
вање на постдипломските студии. Периодот на обврзно 
работно ангажирање точно се определува во зависност 
од висината на доделените средства. 

Кандидатите на кои им се доделува износ од 15.000 
евра се обврзуваат на работен ангажман од три години, 
а за секој дополнителен износ од 5.000 евра се додава 
по една година работен ангажман. 

Секретаријатот за европски прашања еднаш годиш-
но ќе ја информира Владата на Република Македонија 
за ангажирањето на стипендираните студенти во ин-
ституциите на државната управа по завршувањето на 
нивните студии, согласно склучениот договор.    

 
Член 12 

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

 
      Бр. 19-838/1             Претседател на Владата 
2 март 2006 година         на Република Македонија,  

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

331. 
Врз основа на член 2 став 3 од Законот за издавање 

на обврзници на Република Македонија за денациона-
лизација (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 37/02), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 2.03.2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПЕТТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ЗА 
ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

 
1. Република Македонија врши Петта емисија на 

обврзници за денационализација. 
2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од 

34.000.000,00 евра. 



8 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 27 - Стр. 11 

3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа 
одлука, опфатени се сите правосилни решенија за дена-
ционализација до 31.12.2005 година во кои како надо-
мест се даваат обврзници. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
    Бр. 19-784/1                Претседател на Владата 
2 март 2006 година              на Република Македонија,  

    Скопје             д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

332. 
Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи (“Службен 
всник на Република Македонија“ бр. 8/05) и член 36, став 3 
од Законот за Владата на Република Македонија (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 
55/05), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 2.03.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР ЗА 
ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР - 

ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО 
 

Член 1 
Се дава согласност на Договор за трајно користење на 

движна ствар-патничко моторно возило помеѓу досегаш-
ниот корисник Министерството за правда како давател на 
движната ствар и Министерството за финансии - Царин-
ска управа, како корисник на движната ствар. 

 
Член 2 

Со склучувањето на Договорот, предмет на оваа одлука, 
на Министерството за правда трајно му престанува правото 
на користење на движната ствар - патничко моторно возило 
марка VW;  тип GOLF - 1,4; број на мотор ВСА167188; број 
на шасија WVWZZZ1JZW190303; година на производство 
2003, сила на мотор 55 KW; запремнина 1390 ССМ, се-
дишта 4+1, со вредност од 571.950,00 денари. 

 
Член 3 

Движната ствар од член 2 на оваа одлука, се дава на 
трајно користење на Министерството за финансии - 
Царинска управа. 
 

Член 4 
Договорот од член 1 на оваа одлука ќе се склучи по 

влегувањето во сила на Одлуката. 
Примопредавањето на движната ствар од член 2 на 

оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
правда и Министерството за финансии - Царинска 
управа, во рок од петнаесет дена од денот на склучува-
њето на договорот, предмет на оваа одлука. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во “Службен весник на Република Македонија“. 
 
    Бр. 19-854/1                 Претседател на Владата 
2 март 2006 година              на Република Македонија,  

  Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

333. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 2.03.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ 
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР  

Член 1 
На досегашниот корисник Министерството за еко-

номија му престанува користењето на недвижната 
ствар - општински бараки и тоа: 

- општинска барака бр. 19 (канцеларии бр. 1, 12, 13 
и 15) во општина Бутел на ул. “Босна и Херцеговина“ - 
Скопје, КО Бутел;  

- општинска барака бр. 5 (канцеларии бр. 89, 90, 91, 
92, 93 и 94) во општина Гази Баба на бул. “Александар 
Македонски“ - Скопје, КО Гази Баба;  

- општинска барака бр. 3 (канцеларии бр. 7, 8, 9 и 
10) во општина Карпош на ул. “Партизанска“ - Скопје, 
лоцирана на К.П. бр. 1673, КО Карпош, евидентирана 
во имотен лист бр. 4917;  

- општинска барака бр. 2 (канцеларии бр. 2, 3, 6 и 
10) во општина Кисела Вода на ул. “Првомајска“ - 
Скопје, лоцирана на К.П. бр. 1086, КО Кисела Вода 1, 
евидентирана во имотен лист бр. 30556. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава 
на користење на општините: Бутел, Гази Баба, Карпош 
и Кисела Вода, без надоместок. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука да се изврши меѓу Министерството за 
економија и општините: Бутел, Гази Баба, Карпош и 
Кисела Вода во рок од 15 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.  
  Бр. 19-871/1                      Претседател на Владата 
2 март 2006 година              на Република Македонија,  

 Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

334. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
2.03.2006 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 19-3037/2 ОД 29.12.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ИГРИ НА СРЕЌА “ИНТЕРГЕЈМ 
БАЛКАН“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТО-
ЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА 
СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА 
УЛ. “ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ“ ББ ВО СТРУМИЦА  

1. Во Лиценцата под бр. 19-3037/2 од 29.12.2005 го-
дина, издадена на Друштвото за игри на среќа “Интер-
гејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје, за постојано при-
редување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во 
точката 3 бројот “15“ се заменува со бројот “20“. 

2. Ова изменување на Лиценцата се објавува во 
“Службен весник на Република Македонија“. 
 
       Бр. 19-857/1                Претседател на Владата 
2 март 2006 година              на Република Македонија,  

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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   Бр. 11-1865/1  
27 февруари 2006 година    
      Скопје 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министер, 
 Садула Дураку, с.р. 

 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО  
335. 

Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицински помагала 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98), Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство објавува 

 
С П И С О К 

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА ЗА КОИ Е ДАДЕНО 
ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОД ОД 01.12.2005 ДО 31.01.2006 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

СООПШТЕНИЕ 
Министерството за образование и наука ја огласува 

за ништовна Одлуката на министерот за образование и 
наука, бр. 09-2692/1 од 03.07.2002 година за признава-
ње на високообразовната квалификација стекната во 
странство на Сабит Ќамиловски од село Црнилиште, 
Прилеп. 

                       Државен секретар, 
        д-р Зоран Поповски, с.р.  

__________ 
 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

47. 
Врз основа на член 32 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување (“Службен весник на РМ“ 
бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 
5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005) и 
Соопштението на Државниот завод за статистика на 
Република Македонија бр. 4.1.6.14, Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија ги 
утврдува и објавува 

 
ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ 

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРА-
НЕШНИТЕ ГОДИНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИ-
СКА ОСНОВА НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД 2005 ГО-
ДИНА, ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2006 ГОДИНА 

 
1. Платите остварени од 1970 до 2005 година што 

се земаат за утврдување на пензиската основа се прес-
метуваат според просечната плата на вработените во 
Републиката од 2005 година, како последна календар-
ска година што и претходи на годината во која осигу-
реникот го остварува правото на пензија, со валориза-
ционите коефициенти што се пресметуваат врз основа 
на статистичките податоци за движењето на платите на 
сите вработени во Републиката, и  тоа: 
 

Година Просечна плата Коефициент 
1970 0,001136 11.088.908,4507 
1971 0,001366 9.221.815,5198 
1972 0,001625 7.752.000,0000 
1973 0,001872 6.729.166,6667 
1974 0,002400 5.248.750,0000 
1975 0,003013 4.180.882,8410 
1976 0,003435 3.667.248,9083 
1977 0,004087 3.082.211,8914 
1978 0,004902 2.569.767,4419 
1979 0,005775 2.181.298,7013 
1980 0,006945 1.813.822,8942 
1981 0,008817 1.428.717,2508 
1982 0,011259 1.118.838,2627 
1983 0,014076 894.927,5362 
1984 0,019542 644.611,6058 
1985 0,032821 383.809,1466 
1986 0,066730 188.775,6631 
1987 0,133917 94.065,7273 
1988 0,359726 35.018,3195 
1989 6,420000 1.962,1495 
1990 38,540000 326,8552 
1991 77,850000 161,8112 

1992 764,000000 16,4882 
1993 4854,000000 2,5952 
1994 9009,000000 1,3983 
1995 9373,000000 1,3440 
1996 9445,000000 1,3337 
1997 9469,000000 1,3303 
1998 9623,000000 1,3091 
1999 9754,000000 1,2915 
2000 9942,000000 1,2670 
2001 10552,000000 1,1938 
2002 11279,000000 1,1169 
2003 11824,000000 1,0654 
2004 12293,000000 1,0247 
2005 12597,000000 1,0000 

 
2. Пензиите пресметани со коефициентите од точка 

1 на ова известување се сведуваат од просечно на ме-
сечно ниво со коефициент од 1,0419. 

 
Бр. 02-1448/1         Директор,  

1 март 2006 година                 Бошко Китановски, с.р. 
     Скопје 

__________ 
48. 

Врз основа на член 20 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување (“Службен весник на РМ“ 
бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 
5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005) и 
Соопштението на Државниот завод на статистика на 
Република Македонија бр. 4.1.6.14, Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија ја 
утврдува и објавува 

 
ВИСИНАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ОСНОВИЦИ 

НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ 
НЕ ОСТВАРИЛЕ ПЛАТА ОДНОСНО НАДОМЕ-
СТОК НА ПЛАТА ПО 1 ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА  

ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2006 ГОДИНА 
 
1. Висината на пензиските основици за осигурени-

ците и лицата кои не оствариле плата односно надоме-
сток на плата по 1 јануари 1970 година, според струч-
ната подготовка изнесува: 

 
- за висока стручна подготовка 13.540,00 ден. 
- за виша стручна подготовка или 
подготовка за висококвалификуван 
работник 11.300,00 ден. 
- за средна стручна подготовка или 
подготовка за квалификуван работник 10.250,00 ден. 
- за стручна подготовка на полуква-
лификуван работник  односно нижа 
стручна подготовка 9.050,00 ден. 
- за осигуреници и лица без стручна 
подготовка 8.720,00 ден. 

 
2. Износите од точка 1 на ова известување се сметаат 

како просечна плата остварена во 2005 година и служат за 
утврдување на пензиската основа на осигуреници и лица, 
кои право на пензија остваруваат во 2006 година. 

 
     Бр. 02-1456/1                       Директор,  
3 март 2006 година                 Бошко Китановски, с.р.  

    Скопје 
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www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефон:  +389-2-3298-860. 
Телефакс: +389-2-3112-267. 
 
Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
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