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1006. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весникна Република 
Македонија“, бр. 38/90) Владата на Република Македо-
нија, донесе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДАНОК НА ПРО-
МЕТ НА ПРОДАЖБА НА ТУТУНСКИТЕ ПРЕРА-

БОТКИ 

Член 1 
Во Уредбата за ослободување од данок на промет 

на продажба на тутунските преработки (,Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр. 3/92 и 27/92), во 
член 2 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Цигарите кои се произведени во Република Сло-
венија и Република Хрватска, а наменети за пазарот во 
Република Македонија задолжително да бидат одбеле-
жани со ознака: „за продажба во Република Македони-
ја“. 

Член 2 

Во членот 5, став 1 зборовите: „4.500 до 45.000" се 
заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000". 

Член 3 

По членот 5 се додава нов член 6 кој гласи: 
„Со парична казна од 300.000 до 500.000 денари ќе 

се казни за стопански престап правното лице, ако во 
својство на продавач пушта во промет: странски цигари 
кои се ставени во промет во Република Македонија без 
ознака „М" и тутунски преработки произведени и наме-
нети за продажба во Република Македонија без ознака 
„М". 

Со парична казна од 150.000 до 250.000 денари ќе 
се казни за прекршок физичко лице - претприемач, ако 
во својство на продавач пушта во промет: странски 
цигари кои се ставени во промет во Република Македо-
нија без ознака „М" и тутунски преработки произве-
дени и наменети за продажба во Република Македонија 
без ознака „М". 

Покрај паричната казна се изрекува и заштитна 
мерка забрана на вршење на дејноста на правното и 
физичкото лице (претприемач) до 5 години, а на одго-
ворното лице - забрана на вршење на функцијата на 
одговорно лице за период од 5 години/1 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 1.09.1992 година. 

Број 23-2367/1 
28 јули 1992 година 

Скопје 

Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с.р. 

1007. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 38/90) Владата на Република Македо-
нија, донесе 

У Р Е Д Б А 

З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ДАНОЧНИОТ 
ОБВРЗНИК НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ТУ-
ТУНСКИТЕ ПРЕРАБОТКИ НАБАВЕНИ ОД РЕПУ-
БЛИКА СЛОВЕНИЈА, РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА, 
РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, РЕПУ-

БЛИКА ЦРНА ГОРА И РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Член 1 
Во Уредбата за одредување на даночниот обврзник 

на данокот на промет на тутунските преработки наба-
вени од Република Словенија, Република Хрватска, Ре-
публика Босна и Херцеговина, Република Црна Гора и 
Република Србија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 10/92 и 27/92,) во став 2, бројката „30" се 
заменува со бројката „60", 

Член 2 
По членот 1 се додава нов член кој гласи: 
„Цигарите произведени во Република Словенија, 

Република Хрватска и Република Србија, кои се ста-
ваат во промет во Република Македонија се третираат 
како увозни цигари на кои се плаќа данок на промет по 
стапка од 65". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а одредбите од член 2 ќе се применуваат од 
1 септември 1992 година. 

Број 23-2366/1 Претседател на Владата, 
28 јули 1992 година Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје . 
1008. 

Врз основа на член 14, точка 13 од ^Законот за 
данокот на промет на производи и услуги („Службен 
весник на РМ“ бр. 34/92) и член 45 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија, („Службен весник на 
РМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИ ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО ОРТО-
ПЕДСКИ СПРАВИ И ПОМАГАЛА И АПАРАТИ ЗА 
ПОДОБРУВАЊЕ НА СЛУХОТ И ВИДОТ НА КОИ 
НЕ СЕ ПЛАЌА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-

ВОДИ 

1. Производи што се сметаат како ортопедски 
справи и помагала и апарати за подобрувана на слухот 
и видот на кои не се плаќа данок на промет на произ-
води, се: 
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- протези на горните и долните екстремитети; 
- забни протези и вештачки заби; 
- апарати за регулација на рбетниот столб; 
- апарати за подобрување на слухот; 
- биоелектро терапевтски апарати; 
- мерачи на крвниот притисок; 
- апарати за мерење на шеќерот во крвта; 
- корсети, мидери и појаси; 
- ортопедски патерици и бастуни; ' 
- ортопедски обувки кои, врз основа на писмен налог од 

лекар специјалист се изработуваат по мера; 
- кожени нараквици за протези за горните екстреми-

тети; ^ 
- ортопедски апарати за нозе и раце и други слични 

ортопедски помагала; 
- инвалидска количка; 
- вештачки бубрег; 
- вештачки бели дробови и други слични уреди; 
- интеграл спирали; 
- комплетни очила и стакла за корекција на видот; 
- помагала за слепи лица (бели бастуни, брајови часов-

ници, машини и табели за пишување на брајово пи-
смо, брајова хартија за пишување на книги за слепи и 
специјални очила за слепи); 

- очни протези 
2. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-2369/1 Претседател на Владата, 
28 јули 1992 година Д“Р Никола Кљусев 

Скопје 
1009. 

-Врз основа на член 6, став 6, точка 2 од Законот за 
данокот на промет на производи и услуги („Сл. весник 
на РМ“ бр. 14/92) и член 45 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/90), 
Владата на Македонија, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЛУЧАИТЕ ВО КОИ 
ПЛАЌАЊЕТО НА ПРОМЕТ ПРИ НАБАВКА НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ШУМСКИ ИЛО-
ДОВИ НЕМА ДА СЕ ВРШИ ПРЕКУ ЖИРО 

СМЕТКА 
1. По исклучок на одредбите на член 6, став 6, 

точка 2 од Законот за данокот на промет на производи 
и услуги („Службен весник на РМ“ број 34/92) и член 
27, став 3, алинеја 2 од Правилникот за примена на 
Законот за данокот на промет на производи и услуги 
(„Службен весник на РМ“ бр. 48/92), плаќаното на фи-
зичко лице може да се врши во готово, а не преку жиро-
сметка, за продадени земјоделски производи и шумски 
плодови на производствено или угостителско претпри-
јатие или дуќан без својство на правно лице што тие 
производи ги набавуваат заради репродукција или пре-. 
работка за кои е организиран откуп. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-2374/1 Претседател на Владата-
28 јули 1992 година Д“Р Никола Кљусев 

Скопје - - - - - - „ 
1010. 

Врз основа на член 54, од Законот за системот на 
просторното и урбанистичкото планирање („Службен 
весник на СРМ“ бр. 38/85, 18/89 и 38/90) и член 16 од 
Законот за експропријација („Сл. весник на СРМ“ број 
46/89 и 36/91), Владата на Република Македонија на 
својата редовна седница одржана на 28. VII. 1992 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТ ИНТЕРЕС И ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 
БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ ОБ-
ЈЕКТИ, НА АВТОПАТОТ „БР АТСТВ О-ЕДИН-
СТВО", ДЕЛНИЦА ТИТОВ ВЕЛЕС - ГРАДСКО, НА 
СТАЦИОНАЖА 85+330, НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНА ТИТОВ ВЕЛЕС 

1. Со оваа одлука се утврдува општ интерес и се 
определува локација за изградба на бензинска пумпа со 
придружни објекти, на автопатот „Братство-Един-
Ство", делница Титов Велес - Градско, на стационажа 
85+330, на подрачјето на општината Титов Велес, чиј 
инвеститор е А.Д. „Макпстрол" од Скопје и се опреде-
лува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата 
редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот при-
- с?итуација во М 1:2.500 и ситуација во М 1:500, кој 

^е објавува, а се наоѓа во Министерството за урбани-
зам, градежништво, сообраќај и екологија. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-2348/1 Претседател на Владата, ,. 
28 јули 1992 година Д“Р Никола Кљусев 

Скопје ^ ^ ^ ^ 
1011. 

Врз основа на член 54, став 8 од Законот за дано-
кот на промет на производи и услуги („Службен весник 
на РМ“ бр. 34/92) и член 45 од Законот за Владата на 
Република Македонија, („Службен весник на РМ“ бр 
38/90), Владата на Република Македонија, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ З А ВРАЌАЊЕ НА 
ПЛАТЕНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕ-
ЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ШТО СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ 
ЛИЦА ГИ КУПУВААТ И ИЗНЕСУВААТ ОД РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Со оваа одлука се уредуваат начинот и условите 

за враќање на платениот данок на промет на производи 
што странски физички лица ги купуваат и ги изнесуваат 
од Република Македонија, формата и содржината на 
обрасците и на другите евиденции потребни за оствару : 

вање на ова право, како и начинот на нивно водење и 
пополнување 

2 . .На странско физичко лице (во натамошниот 
текст: купувач) му се враќа платениот данок на промет 
на производи ако се исполнети следните услови: 

1) вредноста на купените производи по една сметка 
да не е помала од 1.000 денари; 

2) даночниот обврзник продавач (во натамошниот 
текст: продавач) за продадените производи да издал 
пополнет Образец П - барање за враќање на данок (во 
натамошниот текст: Образец П) и Образец ФП - Фак-
тура за продадените производи заради враќање на дано-
кот на промет (во натамошниот текст: Образец ФП); 

3) купувачот да ги изнел во странство производите 
купени во Македонија. Под изнесувана на производи се 
подразбира и испраќање на производите по пошта, 
преку шпедиција или на друг соодветен начин; 

4) купувачот да не ги користел тие производи во 
Македонија; 

5) купените производи да му се дадени на увид на 
царинскиот орган кој, по спроведување на царинската 
постапка го заверува Образецот П со потпис и печат и 
го запишува датумот на преминувањето на производите 
преку границата. 

3. По барање на купувачот, продавачот го издава 
Образецот П и Образецот ФП во три примерока, од 
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кои оригиналот му го дава на купувачот, а копиите ги 
вложува во документацијата. 

4. Во образецот ФП продавачот ја искажува це-
ната на производите со данок на промет, износот на 
данокот на промет, како и цената на производите без 
данок на промет. Продавачот ја наплатува од купува-
чот вкупната цена на производите со данокот на про-
мет. Данокот на промет содржан во вредноста на про-
дадените производи продавачот го утврдува со примена 
на пресметана даночна стапка на продажната вредност 
на продадените' производи. 

5. Продавачот го уплатува данокот на промет на 
производи содржан во вредноста на производите заедно 
со данокот на промет на производи од другиот промет, 
на начинот и во роковите од член 28 на Законот за 
данокот на промет на производи и услуги (во натамош-
ниот текст: Закон). 

Продавачот е должен за продадените производи и 
за издадените обрасци да води посебна евиденција. 

Евиденцијата за продадените производи и за изда-
дените обрасци задолжително ги содржи следните пода-
тоци: 

1) број и датум на Образецот П и Образецот ФП; 
2) вредност на продадените стоки со данокот на 

промет на производи; 
3) износ на данокот на промет содржан во вредно-

ста на продадените производи, по тарифни броеви. 
Евиденцијата од оваа точка продавачот ја соста-

вува врз основа на копиите на издадените обрасци. 

6. На купувачот му се враќа платениот данок на 
промет на производи ако во рок од една година од денот 
на издаваното на Образецот П и Образецот ФП му ги 
достави заверените оригинали на тие обрасци на прода-
вачот од кого го купил, производот. 

Оригиналите на заверените обрасци купувачот 
може да ги достави лично или по пошта. Ако завере-
ните оригинали на обрасците се доставуваат по пошта, 
купувачот го доставува и бројот на сметката на која ќе 
се врати платениот данок на промет на производи. Да-
нокот на промет може да му се врати и на друго стран-
ско физичко лице кос ќе му поднесе на продавачот 
заверени оригинали на обрасците. Заверените ориги-
нали на обрасците претставуваат барање за враќање на 
данокот. 

По приемот на заверените оригинали на обрасците 
продавачот, по претходна проверка дали купувачот ги 
исполнува условите за враќано на данокот, му го испла-
тува на купувачот износот на платениот данок на про-
мет. 

7. Платениот данок на промет на производи се 
враќа во денари, и тоа во готови пари или со уплата на 
соодветна сметка на купувачот. Продавачот е должен 
враќано на данокот на промет во готови пари. да 
изврши веднаш, а на сметката на купувачот во рок од 15 
дена од денот на приемот на барањето. Купувачот со 
потпис врз Образецот ФП го потврдува приемот на 
износот на вратениот данок на промет во готови пари. 

8. Заверените оригинали на обрасците со потпис 
на купувачот за приемот на вратениот данок на промет 
и налогот за пренос (вирман и др.), му служат на прода-
вачот како доказ за рефундирано на вратениот данок 
на промет. 

9. Купувачот кој сака да оствари враќано на плате-
ниот данок на промет на производи е должен при изле-

гувањето од Македонија да му ги стави на увид купе-
ните производи и да му го даде на заверка на царин-
скиот орган оригиналот на Образецот П и Образецот 
ФП. 

Царинскиот орган е должен пред заверката на ис-
полнетиот Образец П и Образецот ФП да утврди: 

1) дека податоците од патната исправа одговараат 
на податоците од Образецот П и Образецот ФП, ако 

х купувачот лично ги изнесува производите од земјата 

2) дека производите дадени на увид одговараат на 
производите наведени во Образецот П и Образецот 
ФП; 

3) дека износот во Образецот ФП не е помал од 
1.000 денари; 

4) дека купувачот производите не ги користел во 
Македонија; 

5) дека обрасците ги заверил и ги потпишал прода-
вачот. 

Царинскиот орган го заверува Образецот П и 
Образецот ФП со потпис, печат и го внесува датумот на 
преминувањето на производите преку границата. Ца-
ринскиот орган ќе го одбие барањето на купувачот за 
заверка на Образецот П и Образецот ФП ако не се 
исполнети пропишаните услови, а во соодветна колона 
на образ,ецот ја внесува причината за одбивање на бара-
њето за заверка. 

V; 
10. На продавачот му се рефундира износот на 

вратениот данок на промет на производи на тој начин 
што при уплатата на аконтацијата за определен период 
ја намалува таа аконтација за износот на вратениот 
данок на промет во тој период. Аконтацијата на дано-
кот на промет на производи се намалува врз основа на 
спецификацијата на заверените оригинали на Образе-
цот П и Образецот ФП, така што утврдениот износ на 
аконтацијата на данокот на промет од пресметката на 
аконтацијата за тој период се намалува за износот на 
вратениот данок на промет од с^цификацијата. 

Спецификацијата на заверените оригинали на 
Образецот П и Образецот ФП задолжително ги содржи 
следните податоци: 

1) број и датум на Образецот П и Образецот ФП; 
2) износот на вратениот данок на промет на произ-

води. 
Спецификација на заверените оригинали на обрас-

ците П и обрасците ФП продавачот составува при секое 
намалувано на аконтациите на данокот на промет на 
производи за определен период и ја поднесува до над-
лсжната служба на општественото книговодство, за-
едно со обрасците врз основа на кои плаќа Аконтации 
на данокот на промет. Спецификацијата на заверените 
оригинали на обрасците П и обрасците ФП заедно со 
тие обрасци, с составен дел на документацијата за утвр-
дување и уплата на аконтацијата на данокот на промет. 

11. Образецот П и Образецот ФП сс составен дел 
на оваа одлука. 

12. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавуваното' на „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-2372/1 
28 јули 1992 година 

Скопје Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с.р. 
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Образец ФП 

Продавач (назив и седиште): Купувач (име, презиме и адреса): 

ФАКТУРА ЗА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗАРАДИ ВРАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ БРОЈ-

Ред. 
број 

Шифра на 
артикалот 

НАЗИВ НА СТОКИТЕ Тарифен број Количина Ц е н а Вредност 

1 2 3 4 5 6 7 

ВКУПНО: 

на 19 година П О Т П И С 

И. ИСПЛАТЕНО НА ИМЕ ВРАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

Тарифен 
број 

Реден број од 
кол.1 

Вредност-основица 
(колона 7) 

Данок на промет Вкупна вред-
ност без данок на 

промет 

Тарифен 
број 

Реден број од 
кол.1 

Вредност-основица 
(колона 7) Пресметана стапка Износ 

Вкупна вред-
ност без данок на 

промет 

8 9 10 И 12 13 

/ 

В К У П Н О : - - - - - - - - - - - . 

Датум 1 9 — година М.П. Потпис на овластено лице, 

Образец П 

2. Купувач (име, презиме и адреса) 

Број на пасошот и ознака на земјата 

БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 

1. Продавач (назив и адреса): 

3. Број на фактурата и датум на продажба 6. Ускратување потврда од царинарницата: 
6. 1. Износ на сметката под 1.000 денари 
6. 2. Производите се користени во Македонија 
6. 3. Производите се идентични со производите со 

фактурата 
6.4. Непотполни податоци во образецот - фактурата 
6. 5. Податоците всј пасошот и во другите исправи не 

се сооодветнн на податоците во образецот - фак-
турата: 

6. 6. Други причини: 

4. Начин на испраќање на производите: 
4. 1. Од купувачот 
4. 2. Од овластено лице 
4. 3. По пошта 
4. 4. Од шпедитерот 
4. 5. Назив и адреса на шпедитерот или овластено 

лице: 

6. Ускратување потврда од царинарницата: 
6. 1. Износ на сметката под 1.000 денари 
6. 2. Производите се користени во Македонија 
6. 3. Производите се идентични со производите со 

фактурата 
6.4. Непотполни податоци во образецот - фактурата 
6. 5. Податоците всј пасошот и во другите исправи не 

се сооодветнн на податоците во образецот - фак-
турата: 

6. 6. Други причини: 

5. Потврда од Царинарницата за одбивање на заверка 

ГТатум 

7. Потврда од Царинарницата за излегување на сто-
ките 

ГТатум-
Потпира 

7. Потврда од Царинарницата за излегување на сто-
ките 

ГТатум-
Потпира 

Пптпмг 
м. П. 

Пптпмг 
м. П. М. П. 

Датум 19 година М. П. Потпис на овластено лице - продавач, 
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ЗАБЕЛЕШКА: 
Враќање на данокот може да се изврши под услов: 
- вредност за купените производи на Образецот ФП да не е помал од 1.000 декари; 
- купувачот да поседува пополнет оригинал на Образецот П и Образецот ФП; 
- купувачот да не ги користел купените производи во Македонија; 
- купениот производ да е изнесен од Македонија ; 
- од страна на царинскиот орган да е потпишано и со печат потврдено дека производот на определниот ден е 

изнесен од Македонија; 
- купувачот да му поднел на продавачот пополнет и заверен Образец П и Образец ФП во рок од една година од 

денот на издавањето на Образецот П и Образецот ФП; 
Купувачот го остварува правото на враќање на платениот данок на промет со доставување до продавачот на 
пополнет и заверен оригинал на Образецот П и Образецот ФП, кои истовремено претставуваат и барање за 
враќање на данокот, непосредно, преку друго странско физичко лице или по пошта; 
Правото на враќање на данокот на промет не се однесува на: - нафтени деривати (тарифен број 21); - тутунска 
преработка (тарифен број 3); - алкохол - етанол (тарифен број 4). 

1012. 
врз основа на тарифниот број 8, точка 1, алинеја 3 

од Тарифата за данокот на промет која е составен дел 
од Законот за данокот на промет на производи и услуги 
(„Службен весник на РМ“ бр. 34/92) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/90), Владата на Република Маке-
донија донесе 

ОДЛУКА 
З А ПРОИЗВОДИ ШТО СПАЃААТ ВО ЗЕМЈОДЕЛ-
СКАТА МЕХАНИЗАЦИЈА, УРЕДИ И ДРУГА 
ОПРЕМА, ЗЕМЈОДЕЛСКИ АЛАТ З А ПРИМАРНА 
ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈИШТЕТО И РЕЗЕРВНИ ДЕ-
ЛОВИ З А ТАА ОПРЕМА И ЗА УРЕДИТЕ ОД ТА-
РИФНИОТ БРОЈ 8 НА ТАРИФАТА НА ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТ 
1. Производи што спаѓаат во земјоделска механи-

зација, уреди и друга опрема, земјоделски алат за при-
марна обработка на земјиштето и резервни делови за 
таа опрема и уредите од тарифниот број 8 на Тарифата 
на данокот на промет се: 
1) машини и орудија за изградба на канали и дренажа и 

тоа: 
- каналокопачки 
- дренополагачи 
2) машини, уреди и опрема за основана обработка на 
земјата и тоа: 
- трактори двоосни (трактори на тркала и гасеничари) 
- трактори едноосни (мотокултиватори) 
- мотори за трактори 
- тракторски кабини, сигурносни лакови за трактори, 

гуми и гасеници за трактори, мотори и менувачи за 
трактори и тракторски приколки 

- плугови, рала, цртала, плужни штици, чинијаши, ди-
скови за плугови и поткопувачи 

- англодозерска опрема 
- влечени скрепери и риголери 
3) машини, уреди и опрема за дополнителна обработка 

на земјата и тоа: 
- кардански вратила за овие машини и уреди 
- фрезери, копачин и ротациони плугови 
- валјаци, брани и рамнилки 
- рамнилки на земјоделско земјиште 
- кренмастери 
- сеидбоподготвувачи, ситнилки на растителни оста-

тоци и ножеви на сити илќи 
4) машини, уреди и опрема за сеидба нега и заштита на 

посевите и тоа: 
- кардански вратила за погон на машини за сеидба, 

нега и заштита на посевите 
- прскалки и оросувачи 
- сеалки и садилки 
- растурачи на ѓубриво 
- запрашувачи 

- уреди за ниско, високо и бочно прскање 
- „ганди" уреди 
- машини и уреди за заштита на растенијата од штетни 

атмосферски влијанија 
- машини и уреди за поставување на носачи на засади 
- машини и уреди за поставување на завеси 
- уреди за залевање при садење и сеење 
- пумпи и системи за наводнување, како што се: си-

стеми за вештачки дожд „бум-системи", „водени то-
пови“, системи „Капка по капка“ и бочни крила 

- делови за лозјарски прскалки и атомизери (резерво-
ари за пестициди, клипни и мембрански пумпи и 
дизни-дозатори) 

- делови за агрегати за вештачки дожд (Куќиште и 
пропелер-центрифугални пумпи, бајомет цевки и ти-
фон-црева за разведување на вода, распрскувачи на 
вода 

- уреди и агрегати за користење на течно шталско ѓу-
бре (цистерни, фертилизатори) 

- копачки и култиватори 
5) машини, орудија и опрема за жетва и берба и тоа: 
- кардански вратила за овие машини и уреди 
- комбајни и берачи од сите видови, гуми за комбајни и 

берачи, сламотреси, осцилирачки рамена, ротирачки 
валјаци, талови вериги за комбајни и барачи, клине-
сти ремени за комбајни 

- работни делови на берачи за пченка (уводни азирали, 
валјаци-откинувачи на кочани и роначи на пченка) 

- адаптери и хедери од сите видови со подвоз или пикап 
прсти 

- уреди за режење и берење на овошје и грозје 
г- сечачи за глави на репа, вадилки и натоварувачи на 

репа 
- универзални уреди за режење, натовар, истовар и 

превоз на растенија 
- жетварки, вадилки, вршалки, косачки и коси 
- делови за машини за жетва (коси на комбајни, же-

тварки и тревокосачки) 
- делови на уреди за вршидба (барабани, корпи сепара-

тори на зрна од плева и слама, механизам за врзу-
вање на снопови и бал иња) 

- самонатоварни приколки 
- сенопревртувачи, преси, елеватори за сено и слама и 

резачки на снопов^ 
6) машини, уреди и опрема за берење на цвеќиња, леко-

вити растенија, хмељ и тутун и тоа: 
- машини за преработка на грозје и овошје, со мелење 

и цедење на делови на тие машини (ќоше! ч кли-
пови со механизам за потиснување) 

- машини, уреди и опрема за чистење, сортирање и 
пакување на основни земјоделски производи и тоа: 

- кардански вратила за машини и уреди 
- селектори, триери, ветерница сортирачи, направи за 

лупење, за ронење, за цедење масло и за гмечење на 
овошје и грозје, натопувачи, аспиратори и машини за 
нижење на тутун 



Стр. 850 - Бр. 48 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 август 1992 

- делови на машини за чистење и сортирање на семе 
(сепаратори, калибратори, аспиратори и грепелови 
сита) 

- сушилници и дехидратори за сушење и доработка на 
земјоделски производи 

7) машини, уреди и опрема за подготвување и разнесу-
вање на добиточна храна и тоа: 

- кардански вратила за овие машини и уреди 
- .мешалки, специјални транспортери и дистрибутери 

за добиточна храна 
- сечачи 
- мелници и прекрупачи 
- котли за подготвување на добиточна храна 
- машини и уреди за сечење, изземање и дозирање на 

силажа 
- уреди за вештачко рансњс на телиња, прасиња и друг 

добиток 
- мобилни силоси за силирање на добиточна храна 
- натоварувачки 
- челни тракторски натоварувачи 
- тракторска опрема за натовар и истовар (Лажици, 

фаќал ки) 
- разделувачки на вил чести бал иња 
- полжавеста транспортери 
- пневматски транспортери 
- силоси за складирање и сушење начвемјодслски произ-

води 
- кошеви за складирана и природно сушење на пченка 
- едноосни тракторски приколки 
- двоосни тракторски приколки 
- бункер - тракторски приколки 
- приколки за превоз на бал иран кабаст материјал 
- опрема за подготвување и употреба на органски ѓу-

брива (внатрешни транспортери, растурачи, мик-
сери, превртувачи, цистерни за ѓубриво) 

- топлинг и други лостови за фиксирање на приклучни 
орудија и агрегати 

- седишта за трактори и комбајни 
- квачила и диференцијал за трактори и комбајни 
- управувачки механизам за трактори и комбајни 
- ладилници на мотори за трактори и комбајни 
- хомокинетички зглобови со кардански крст за трак-

тори и комбајн и 
- сигурносно стакло за тракторски и комбајнски кабини 
- пумпи за вода за мотори на трактори и комбајни 
- замајци за мотори на трактори и комбајни 
- брегасти вратила и коленести вратила за мотори на 

трактори и комбајни 
- Куќиште на менувачи за трактори и комбајни 
- работни органи на сеидбоподготвувачи и култиватори 
- ножеви за фрези 
- кабини за комбајн 
- резервни синџири за моторни пили 
- гуми за тракторски земјоделски приколки 
8) машини, опрема и уреди за сточарство и тоа: 
- опрема за исхрана и посње на добиток во штали и на 

пасишта (врзови, прегради, боксови, грсјачи на 
штали, „електрични овчари") 

- молзилки, цистерни за млеко, пумпи и ладилници за 
млеко и делови на машини за млекарство и молзење 
(вакуум-сисалки, клипови и цилиндри на вакуум 
уреди и пропелери на мешалки за млеко) 

- хранилки и поилки 
- уре/ш за исхрана на говеда со концентрирана храна 
- ур. ди за исхрана на свињи со сува и влажна храна 
- уреди за исхрана на друг добиток 
- уреди за исхрана на живина 
- машини за стрижено на овци 
- машини и уреди за одѓубрување во штали 
- инкубатори и греалки (вештачки квачки) 
- моторни пили и витли за извлекување на шумски 

сортимснти 

- опрема за одгледување на пчели (кошници, центри-
фуги и прсси за саќи) 

9) орудија и алат за рачна обработка на земјата и тоа: 
- мотики 
- дурин 
- грсбла 
- вили 
- српови 
- коси д 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-2368/1 Претседател на Владата, 
28 јули 1992 година Д“Р Никола Кљусев, с. р. 

С к о п ј е 

1013. 
.Брзанова на член 3, став 2 од Законот за извршу-

вано на Републичкиот буџет за 1992 година („Службен 
весник на Република Македонија“ број 22/92), а во 
врска со член 41, став 2 од Законот за системот на 
финансираното на општите општествени и заеднички 
потреби („Службен весник на Република Македонија“ 
број 36/91, 55/91, и 21/92), Владата на Република Маке-
донија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈА-
НАТА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на Репу-
блика Македонија се дава позајмица во износ од 
7.061.000 денари на собранијата на општините: 
-Кратово 891.000 
-Берово 1.300.000 
-Виница 4 1.850.000 
-Кавадарци 1.250.000 
-Штип 1.200.000 
- Валандово 570.000 

, 2. Позајмицата од точка 1 на оваа Одлука се дава 
со рок на враќање до 30.09.1992 година, 

3. За користеното и враќањето на позајмицата од 
точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу 
собранијата на општините на кои им е дадена позајмица 
и министерот за финансии. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-2354/1 Претседател на Владата, 
28 јули 1992 година Д“Р Никола Кљусев, с. р. 

С к о п ј е 

1014. 
Врз основа на член 14, точка 6 од Законот за дано-

кот на промет на производи и услуги („Службен весник 
на РМ“ бр. 34/92) и член 45 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/90), Владата на Републ,ика Македонија, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ПРОИЗВОДИ ШТО СПАЃААТ ВО СРЕДСТВА 
ЗА ВООРУЖУВАЊЕ И ОПРЕМА З А ВООРУЖЕ-
НИТЕ СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ВООРУЖУВАЊЕ И 
ОПРЕМА ЗА ОДБРАНА НА ЧИЈ ПРОМЕТ НЕ СЕ 

ПЛАЌА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 
1. Производи што спаѓаат во средства за вооружу-

вање и опрема на чиј промет не се плаќа данок на 
промет на производи се: средства за вооружување и 
опрема за вооружените сили, средства за вооружување 
и опрема намене?ти за оспособување на младината и 
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населението за одбрана, средства, уреди и опрема на 
цивилната заштита и на Службата за набљудување и 
известувано, воени униформи и униформите на поли-
цијата и ознаките и прибор за тие униформи, комплет 
на минимум задолжителни средства за заштита од во-
ени дејствија што за граѓаните се набавуваат според 
посебен список преку надлежниот орган за одбрана, 
уреди и опрема наменети за производство на средства 
за вооружувано и воена опрема, резервни средства за 
вонредни потреби за одбраната, одбрана, уреди и 
Опрема што се држат во резерва за потребите на одбра-
ната, а што ги набавува Министерството за одбрана, 
единиците на вооружените сили, полицијата и правни 
лица непосредно од други правни лица, од увоз или од 
складови на трговски претпријатија, ако набавка се 
врши на начинот и под условите пропишани во член 6 
од Законот за данокот на производи и услуги и тоа: 

1) оружје и орудија (освен ловечко) 
2) муниција, минско-сксплозивни средства, бомби, ра-

кети, торпсда, барути и експлозиви 
3) воздухоплови и составни делови на змеј 
4) опрема за воздухоплови и составни делови на 

опрема на воздухоплови 
5) бродови и други пловни и лучки средства, вклучу-

вајќи и нуркачка опрема 
6) средства за ориентација, набљудувано, нишанење и 

управување со оган 
7) фортификација, запречни средства (освен експло-

зив) и други помошни средства и опрема 
8) патна опрема и понтонски мостови 
9) средства за добивање, обработка-пречистувано, чу-

вано и транспорт на вода 
10) машини и работна опрема за инажснсрски работи 
И) маскирана опрема, димни и други средства за маски-

рано 
12) средства за врска и радионавигација 
13) атомско-биолошко-хсмиски средства 
14) мотори со внатрешно согорување, турбини и парни 

машини (освен за патнички автомобили) 
15) помошни уреди на мотори, турбини и парни машини 

(освен за патнички автомобили) 
16) делови, потсклопови и склопови на моторни возила 

и приколки (освен за патнички автомобили) 
17) лагсри (освен за патнички автомобили) 
18) гуми за тркала (освен за патнички автомобили) и 

гумени полупроизводи 
19) погонски и разводни слектроурсдн и линиска 

опрема 
20) работилници 
21) облека, обувки, постелка опрема, шатори, шатор-

ски крила и цсради 
22) санитстска и ветеринарска опрема и материјал 
23) моторни возила и приколки (освен патнички авто-

мобили од тарифен број 5 на Тарифата на данокот 
на промет) 

24) запрежни возила, санки и запрежна, товарна, ја-
вачка и друга опрема за коњи и кучиња 

25^ радарски и компјутерски средства 
26) справи и инструменти за испитување, мерење и про-

верка, лабораториска опрема и уреди 
27) фотоапарат и филмски камери, опрема и прибор 
28) машини и уреди за обработка на дрво 
29) машини и уреди за обработка на метал 
30) пумпи и компресори 
31) уреди за ладење и климатизација 
32) алат за мерење и проверување 
33) рачен и машински алат (освен земјоделски) 
34) ремени, ремсиици, спојницн и лична опрема за пре-

несувано на механичка сила 
35) други метални стоки (железарија) и слични неме-

тални стоки 

36) средства и материјал за чистено, перење, пеглање, 
бојосување и лепење 

37) хемикалии и хемиски производи 
38) руди и полупроизводи на црната металургија 
39) руди и полупронзводи на обоени метали 
40) руди и полупроизводи на метали 
41) нафтени деривати (горива и мазива), восоци и теч-

ности за ладено 
42) машини и уреди за обработка, перено и чистење на 

текстилни, кожени, гумени, синтетички и пла-
стични предмети, вклучувајќи берберски алат и 
прибор 

43) машини, опрема и алат за приготвување и послужу-
в а а на човечка храна 

44) мебел, теписи и оригинални уметнички дела (освен 
за опремување на канцеларии и други администра-
тивни згради) 

45) печки и уреди за загревање и сушење 
46) ткаенини, филц, влакна, предива, конци, канап и 

ортоми, јажиња, мрежи и гуртни 
47) знамиња, знаменца, знаци, ознаки, одликувања, 

поврски, градни гајтани и фискултурни трофеи 
48) наставни средства 
49) географски карти 
50) канцелариски, школски, цртачки-печатарско-кни-

говрзувачки прибор, справи, машини и апарати и 
поштенска опрема 

51) хартија, картони и друг канцелариски, школски, 
цртачки и псчатарско-книговрзувачки материјал 

52) амбалажа за општа употреба 
53) железнички средства, висечки и монтажни мостови 
54) средства за кревање, подметнување и пренос 
55) животни и суровински продукти на животни што не 

служат за исхрана (освен кожа) 
56) цевоводи, канализации, санитарни уреди 
57) градежно-ѕидарски материјал 
58) граѓа дрвена и полупроизводи од дрво 
59) музички инструменти и средства за културно возди-

гање и телесно воспитувано 
60) општи делови на елеткрични и електронски уреди и 

инсталаЦионен и изолационен материјал 
61^ расветлувачки средства 
62) кожа и крзно 
63) противпожарна и друга опрема и Средства за заш-

тита при работа 
64) средства за тревожено (уреди за централизира^) и 

далечинско активирање на сирени), сирени (елек-
трични, електронски, пневматски, рачни) 

65) монтажни засолништа, средства за затворање на 
отвори за движено (врати, капаци, подвижни пре-
гради), елементи за заштита од ударен бран (проти-

^ вударни вентили, противударни вентили за регула-
ција на надпрнтисокот), елементи за доведување на 
воздух (доводни и одводни цевки, брзозатворачки 
вентили, вентили за промена на проветрувањето, 
обиколен цевовод), елементи за пречистување на 
воздух (собирни канали, песочни и механички пред-
филтри, филтри за груба прашина, колективна 
заштита на јаглен моноксид), елементи за распре-
делба на воздух (центрифугални вентилатори од-
носно филтровентилациони уреди за сув воздух, 
вентили за регулација на надпритисокот, разводни 
цевоводи, анемостати и придушувачи на бучава), 
мерни инструменти (мерач на надпритисокот и на 
протекот на воздух, индикатор на јагленомонок-
сид, термометар со хигрометар), материјал за ин-
сталациони мрежи (електрични, водоводни, кана-
лизациони и за грссно и проветрување со клима 
уреди) 

66) наменска опрема за засолништа,, двонаменски об-
јекти, центри за врска, центри за известување, наб-
људувачки станици и заштитни објекти, како и про-
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стории за престој и работа на единици и штабови на 
цивилната заштита, планшети, плочи (преглед) н,а 
метеоситуација, агрегати за самостојно снабдување 
на засолништа и двонаменски објекти во енергет-
ски потреби, опрема за санациони потреби (трет-
ман на мртовци во засолништа) 

67) минимум средства за лична и колектвина заштита 
од точка 2, 4 и 7 на Одлуката за утврдување на 
минимумот средства за лична и колективна заш-
тита од воени дејствија и од други опасности 

68) опрема за спасување од урнатини и од височини, 
скали, макари, јажиња, сајли, лопати, казми, че-

кани, лостови^екири, гумени чизми, шлемови, рачни 
пили за бетонски челик, спушталки, вреќи, пер-
ница за скокање, корпи за спасување, Фетерова 
перница, пнематски ножници и сл. 

69) противпожарна опрема, апарати за гаснен^е пожар 
со прав, пена, гас (СО2), со вода и со халон, еле-
менти и апарати на стабилни системи (стабилни 
инсталации за гасење пожар со пена, со распрскана 
вода и со прав), инсталации за гасење искра, ста-
билни СО2 инсталации, стабилни спринклер - ин-
сталации, противпожарни возила, пумпи и при-
колки (противпожарни возила за гасење со вода, 
вода - прав, вода - прав - пена, прав), противпо-
жарни автоматски скали и приколки, разделници, 
собирници и шмукални корпи, спојки, потисни 
цевки, шмукални и превозни стабилни фрлачи на 
вода-псна, противпожарна арматура, спојки, млаз-
ница разделници, собирници и шмукални корпи 
(спојки, потисни цевки, шмукални цевки, млаз-
ница шмукални корпи, разделници, собирници), 
хидрантски ормани со наставни и клучеви и без 
наставки и клучеви, ормани со наставка спојки, 
клучеви за спојки, противпожарен прибор, уреди и 
средства за гасена, лична противпожарна опрема 
(облека и униформи), облека за заштита од оган, 
уреди и елементи за дојавување на пожар 

70) средства и наставен прибор за оспособува!на мла-
дина,та и населението, географски и топографски 
карти, проскциони апарати (кино-проектор, дија-
проектор и грфоскоп), пресеци на вооружување, 
минско-експлозивни средства, АБХ и други сред-
ства, макети и цртежи на вооружувана, воздухо-
пловни и пловни средства, релјефи на земјиште, 
заштитни објекти и засолништа и други максти, 
наставни филмски производи (филмови, дијалози-
тивни и статични и поларизирани графологии), 
цели за нишаноно и дијаболо-куглички за воз-
душна пушка од 4,5 мм, кукли за вежбање на веш-
тачко дишење и надворшсна масажа на срцето, 
проктопласт за имитација на повреди, преврска за 
подврзува н,е на крвни садови 

2. Ова одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавуван,ото во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-2371/1 Претседател на Владата, 
28 јули 1992 година Д“Р Никола Кљусев, с. р. 

С к о п ј е 

1015. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за Владата 

на Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“ број 38/90) и член 45 став 2 од Законот 
за системот на финансирањето на општините и Репу-
бликата („Службен весник на СРМ“ број 44/77 ,37/ 83, 
42/85 ,50/87 ,10/88 , 20/88 , 28/88 ,51/88, 18/89 и 36/ 89) 
Владата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА НАДОМЕСТОК ЗА ДЕЖУРСТВО ВО ПРАВО-

СУДНИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 ' 
Надоместокот за дежурство на носителите на пра-

восудната функција (судија, јавен обвинител односно 
негов заменик) по истечува!^ на редовното работно 
време до започнувањето на работното време наредниот 
ден, во работните денови изнесува 60% од износот на 
дневниците за службено патување. 

Надоместокот за дежурство на лицата од став 1 на 
овој член за деновите во кои не се работи, изнесува 80% 
од дневницата за службено патување. 

Член 2 
Надоместокот од член 1 од оваа одлука се однесува 

и на лекарите од Институтот за судска медицина. 
Член 3 

Надоместокот за дежурство за возачите и помош-
никот обдуцснт за времето од став 1, на член 1, од оваа 
одлука изнесува 40% од износот на дневницата ,за служ-
бено патување. 

Надоместокот за дежурство на лицата од став 1 на 
овој член, извршено во времето наведено во став 2 на 
членот 1 од оваа одлука, изнесува 60% од дневницата за 
службено патување. 

Член 4 
Надоместокот за дактилографите за времето од 

став 1 на член 1 од оваа одлука, изнесува 30% од изно-
сот на дневниците за службено патување односно 50% 
за времето наведено во став 2 на член 1 од оваа одлука. 

Член 5 
4 За лицата од членовите 3 и 4 од оваа одлука (освен 

за помошникот обдуцент) средствата им се доделуваат 
на окружните судови, кои ќе вршат исплата и за таа 
категорија на работници опфатени од другите право-
судни органи. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр 23-2185/1 Претседател на Владата, 
28 јули 1992 година Д“Р Никола Кљусев, ср 

Скопје 

1016. 
Врз основа на член 14, точка 16 од Законот за 

данокот на промет на производи и услуги („Службен 
весник на РМ“, број 34/92, и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ број 38/90), Владата на Република Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО 
ПОГРЕБНА ОПРЕМА НА КОЈА НЕ СЕ ПЛАЌА 

ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 
1. Производи кои се сметаат како погребна опрема 

на која не се плаќа основен данок на промет на произ-
води, се: 

- сандак и влошка за погреб и транспорт (дрвен, 
лиме^, пластичен и др.) 

- погребни симболи (крст, пирамида, нишан и др.) 
- урна и кутија за погреб и транспорт (картонска, 

дрвена, метална, пластична, од бетон и др.) 
- покров, чаршав, душек, перница, утитахти, та-

бут и таиацирунг за сандак за погреб и патики за мрто-
вецот; 
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- погребни кесиња и вреќи (пластични, текстилни 
и др.); 

- погребни венци, букети, икебани, аранжмани 
„солзи44, „засади44 и сл. од природно и вештачко цвеќе, 
ленти и флорови; 

- букви од пластика и метал за надгробни споме-
ници, спомен обележја и симболи; 

- споменик, опсег, обложувач на опсег и покопна 
плоча (од камен, бетон, гранит, мермер и др.); 

- надгробни вази и фенери за кандила и свеќи (од 
камен, бетон, гранит, мермер и др.). 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

бр. 23-2370/1 Претседател на Владата, 
28 јули 1992 година Д“Р Никола Кљусев, ср 

Скопје 

1017. 
Врз бенова на член 54 од Законот за системот на 

просторното и урбанистичкото планирано („Сл. весник 
на СРМ44, број 38/85, 18/89, 38/90 и 36/ 91), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
28.VII.1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА ХОТЕЛ 
СО БЕНЗИНСКА ПУМПА НА АЕРОДРОМ „ПЕ-

ТРОВЕЦ“ ВО СКОПЈЕ 
1. Со оваа одлука се определува локација за из-

градба на хотел со бензинска пумпа на Аеродром „Пе-
тровец“ - Скопје, западно од трасата на автопатот Пе-
тровец - Миладиновци на КП. бр. 379, КО Ќојлија, на 
општествено земјиште. 

2. Елементите за утврдување на услови за градба 
односно архитектонско-урбанистичките и други услови 
ќе се утврдат дополнително по изготвувањето на инве-
стиционата програма за објектот и определувањето на 
инвеститорот. 

3. Составен дел на одлуката е графички прилог -
ситуација од катастарскиот план М: 2.500 кој не се 
објавува а се наоѓа во Министерството за урбанизам , 
градежништво, сообраќај и екологија. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-2247/1 Претседател на Владата, 
28 јули 1992 година Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје 

1018. 
Врз основа на член 54 од Законот за системот на 

просторното и урбанистичкото планирање („Сл. весник 
на СРМ“, број 38/85,18/89 и 38/90/) и член 16 од Законот 
за експропријација („Сл. весник на СРМ“ број 46/89 и 
36/ 91), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 28.07.1992 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТ ИНТЕРЕС И ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА З А ИЗГРАДБА НА 
ДАЛЕКУВОД ОД ТС 110/35/10 кВ „САМОКОВ“ ДО 
ТС 35 /10 кВ „МАКЕДОНСКИ “БРОД", НА ПОДРА-

ЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА МАКЕДОНСКИ БРОД 

1. Со оваа Одлука се утврдува општ интерес и се 
определува локацијата за изградба на далекувод од 110 
кВ, делница од ТС 110/35/10 кВ „Самоков“ до ТС 35/10 
кВ .„Македонски Брод“, на подрачјето на општината 
Македонски Брод, чиј инвеститор е ЈП “Електросто-

панство на Македонија44 од Скопје и се определува зем-
јиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна 
употреба. 

2. Составен дел на оваа Одлука е графичкиот при-
лог - ситуација во М 1:25.000, кој не се објавува, а се 
наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и екологија. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија44. 

Бр. 23-2349/1 Претседател на Владата, 
28 јули 1992 година Д“Р Никола Кљусев, с.р. 

Скопје „ ^ ^ - -
1019. 

Врз основа на член 14, точка 10 од Законот за 
данокот на промет на производи и услуги („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 34/92) и“член 4!Г 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ4', бр. 38/90), Владата на Репу-
блика Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЗАШТИТЕН ЗНАК И ЗА 
ПРОИЗВОДИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТА-
ЦИЈА И ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИ НА 
КОИ СЕ СТАВА ТОЈ ЗНАК ЗАРАДИ ОСЛОБОДУ-

ВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

1. Производи произведени во претпријатија за про-
фесионална рехабилитација и за вработување на инва-
лиди на кои се става заштитен знак заради ослободу-
вано од плаќа н,е данок на промет се: 

“ 1) Средства за заштита при работа 
- заштитна облека и обувки и други средства за 

лична заштита при работа; 
2) Ортопедски помагала 
- ортопедски патерици и стапови; 
- ортопедски обувки; 
- ортопедски апарати за нозе и раце; 
- инвалидска количка; 
- помагала за слепи (бели стапови, машини и та-

бели за пишување на Браево писмо, Браева хартија за 
пишување на книги за слепи); 

- биоелектро-терапевтски апарати. 
3) Медицинска опрема 
- медицински уреди и инструменти од Номенклату-

рата, на основните средства во здравствените установи; 
4) Спортски и рекреативни реквизити: 
- за атлетика: стартни блокови, препони, пре-

преки за стиплчез, кугли, кладива, дискови, копја, заш-
титни мрежи, пултови и скали за скокови, драгови за 
скокање, спринтерици; 

- кугли за куглање; 
- за бокс: боксерски нараквици, шадо-нараквици 

за тренинг, боксерски вреќи и крушки, заштитна гума 
за заби, специјални боксерски чевли, комплетен ринг и 
делови на ринг; 

- за гимнастика: разбој, двовисочински разбој, 
школски разбој, вратило, високо вратило кос се регу-
лира, вратило ѕидно, кругови високи, кругови што се 
регулираат, јаже за качување, драгови за закачување 
(метални, вертикални и коси), дрвени скали, фиксен, 
скали подвижни, скали морнарски, квадрант фиксен и 
подвижен, рипстол фиксен и подвижен, коњ со рачки и 
без рачки, козлик, олимписка греда, ниска греда, 
клупа, отскокна штица без пружина, отскокна штица 
со пружина, струњача, струњача за партерна гимна-
стика, медицинка, јаже за надвлекување; 

- за едрено: спортски едрилици од сите класи и 
видови конструирани за најмногу две лица, штица за 
едрење; 
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- за кошарка: преносна и висечка конструкција за 
рамови (табла, обрачи и мрежа) и топки; 

- за куглшве: кугла и чункови; 
- за одбојка: мрежи и топки; 
- за тенис: маси, мрежи, рекети, и топчиња; 
- за стрелаштво: мети, прибор за мети и специ-

јални стрелачки дурбини; 
- за тенис: пултови, мрежи за тениско игралиште, 

рекети, рамки за рекети и тениски топки; 
- за веслање: кајакарење и каноистика; сите ви-

дови чамци за спортско и школско веслано, кајакарење 
и каноистика конструирани исклучително за погон со 
сопствена сила на веслачот; 

- за риболов: чекрци, стапови (телескопски и 
полни) јадици, вештачки мамки и блинкери, пловки, 
најлони, риболовни мрежи, мрежи чуварки; 

- за велосипедизам: натпреварувачки велосипеди и 
велосипедски спринтерици; 

- за дигано на тегови: тегови; 
- за борело: струњачи и кукли; 
- за фудбал: голови, мрежи, топки, плитки и дла-

боки копачки; 
- за ракомет: голови, мрежи и топки; 
- за рагби: голови, мрежи и топки; 
- за хокеј на трева: голови, мрежи, топки за хокеј и 

палки; 
- за лизгано и хокеј на мраз: лизгалки, специјални 

чевли, стапови, пакови, голови, мрежи, шлемови; 
- за скијало: скии, окови за скии (врзови, раб-

ници), стапови; 
- за пливање, скокање во вода и ватерполо: го-

лови, мрежи и голови за ватерполо, штици за скокови 
во вода; 

- дрвени, пластични и гумени чамци, вртешки, 
л улки, скокал ници, качувал ки, скали, тобогани, мали 
вратила и мали разбои - за деца, шах гарнитури, шах-
маси и шаховски табли. 

2. Производите од точка 1 на оваа одлука задолжи-
телно на себе носат втиснат односно отпечатен зашти-
тен знак кој с отпечатен кон оваа одлука и с нејзин 
составен дел. 

Заштитниот знак од став 1 на оваа точка има 
кружна форма (3600) во црна или сина боја кој с поде-
лен со бела црта на горен отсечок чија површина изне-
сува 79% и на долен отсечок чија површина изнесува 
21% од површината на плочата. На левата страна на 
долниот отсечок од работ на плочата се дига бел столб 
вертикално на тангснтата под агол од 40о што го за-
твора надворешниот лев раб на плочата. Широчината 
на столбот изнесува 16() од должината на полупречни-
кот на кружната плоча. Вертикално над тој столб во 
горниот отсечок се наоѓа бела или црвена кружна 
плоча ( точка) која налегнува на работ на кругот чиј 
пречник с широчината на столбот. Во белата или црве-
ната кружна плоча (точка) со црна боја е втисната 
ознака „М". Сите крајни точки од ознаката „М" ја 
допираат кружницата на кружната плоча (точка). 
Кружната плоча опишува кружна линија во иста боја на 
растојание на 2-4 од надворешниот раб на кружната 
плоча. 

3. За правото на користено на единствен заштитен 
знак се води регистар. 

Регистарот на користеното на единствен заштитен 
знак го води Здружението на претпријатијата за профе-
сионална рехабилитација и за вработување на инвалиди 
во Република Македонија. 

Врз основа на регистарскиот лист кој го заверило 
Здружението, се стекнува право на користење на заш-
титен знак. Во регистарскиот лист се запишува дејно-
ста, седиштето и фирмата на претпријатието за профе-
сионална рехабилитација и за вработувано на инва-
лиди, бројот на уписот во судскиот регистар, како и 

седиштето на окружниот стопански суд во кој е реги-
стрирано претпријатието за професионална рехабили-
тација и за вработување на инвалиди, видовите на про-
изводи на кои ќе се става заштитен знак утврден со оваа 
одлука и годишните количества на тие производи, за-
висно од производствените капацитети. Секоја промена 
на задолжителните елементи на регистарскиот лист 
мора посебно да се евидентира, да се завери од страна 
на Здружението на претпријатијата за професионална 
рехабилитација и за вработување на инвалиди. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-2373/1 
28 јули 1992 година Претседател на Владата на 

Скопје Република Македонија, 
д-р Никола Кљусев, с.р. 

1020. 
Врз основа на член 45, став 3 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија („Службен весник ма 
РМ“ бр. 38/90), а во врска со член 13 од Законот за 
извршуваното на Републичкиот буџет за 1992 година 
(„Службен весник на РМ“ бр. 22/92), Владата на Репу-
блика Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ОТКУП И ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ 
НА ВРАБОТЕНИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРА-

ВАТА 
Член 1 

Со оваа Одлука се определува начинот на користе-
њето на средствата за откуп и изградба на станови на 
вработените во органите на управата утврдени со Репу-
бличкиот буџет за 1992 година. 

Член 2 
Од средствата за откуп и изградба на станови на 

вработените во органите на управата, 90.000.000 денари 
(деведесет милиони) ќе се користат за купувано на ста-
нови во општествена сопственост. 

Останатиот износ од 40.000.00 (четириесет мили-
они) денари ќе се користат за доделување кредити за 
станбена изградба согласно Одлуката за условите, на-
чинот и критериумите за доделувано на кредити за 
станбена изградба во лична сопственост на работни-
ците во органите на управата. 
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Член 3 I 

Средствата од член 2 Министерството за финансии 
ќе ги преведе на крајниот корисник - продавачот на 
становите. 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-2434/1 Претседател на Владата 
16 и 17 јули 1992 година Д“Р Никола Кљусев 

Скопје 

1021. 
Врз основа на член 16 од Законот за експроприја-

ција („Службен весник на РМ“ бр. 46/86 и 36/91), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 28. VII 1992 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДЕН ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА ИЗГРАДБА НА 
КАПТАЖА ЗА КАПТИРАЊЕ НА ИЗВОР ЗА ЛО-

КАЛЕН ВОДОВОД ВО С. ЗРКЛЕ 

I. Се утврдува дека с од општ интсрсс изградбата 
на каптажа за каптирањс на извор за локален водовод 
во с. Зркле на КП бр. 15/98, КО Зркле, во површина од 
42 м2 - Општина Македонски Брод. 

II. Составен дел нц одлуката е скицата од терен-
ското мерено со податоци издадени од Републичката 
геодетска управа - Одделение за премер и катастар за 
Општина Македонски Брод, која не се објавува а се 
наоѓа во Министерството за финансии. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Бр. 23-2187/1 Претседател на Владата 
28 јули 1992 година Д“Р Никола Кљусев 

Скопје 
1022. 

Врз основа на член 20 став 2 и член 26 став 3 од 
Законот за заштита на растенијата од болести и штет-
ници /„Сл. весник на РМ“ бр. 39/77 и 28/91/ Владата на 
Република Македонија, до,несува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕ-
СТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ Ј 1 А ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 
ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА РАСТЕНИЈАТА 
ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. - За задолжителните здравствени прегледи при 

извоз, увоз и превоз на растенијата и други земјоделски 
производи и предмети со кои можат да се пренесат 
растителни болести и штетници од или во Република 
Македонија се плаќа надоместок кој во зависност од 
пратката изнесува: 

- За вагонски и камионски пратки к за пратки во 
контејнери до 10 тони 5.000 денари, а за секој 
натамошен /започнат тон во пратката преку 10 
тони уште по 200 денари/ 

- За денковни авионски пратки до Три колсти 2.000 
денари, а за секој натамошен колст уште по 300 
денари; 

- За поштенски пратки до 10 килограми 1.000 де-
нари, а за секој натамошен килограм уште по 100 

- денари; 
- За пратки до 10 килограми што патниците и персо-

налот на превозните средства ги носат во себе 
1.500 денари, а за секои натамошни започнати 10 
килограми уште по 150 денари; 

- За пратки од дрво /трупци, режана граѓа, јамско 

дрво, разни видови на преработки од дрво и др./ 
300 денари за секој кубен метар, а за пратки на 
целулоза) и офсвно дрво 300 денари за секој 
просторон метар. 

- За половни прегради од штици на камион кои се 
отстрануваат по употребата 200 денари по ка-
мион; 

- За преглед на остатоци од растително потекло по 
чистењето на превозното средство за секој ка-
мион или др. превозни средства по 2000 денари; 

2. - Височината на надоместокот за задолжителен 
здравствен преглед на пратките на растенијата (кои во 
превозот преку Република Македонија се претоваруваат 
зависно од видот на пратката, изнесува и тоа: 1 

- за Баронски и камионски пратки до 10 тони, 6.000 
денари, а за секоја натамошна започната тона 
уште по 300 денари; 

- за вагонски и камионски пратки на дрво до 10 
кубни односно просторни метри 3.000 декари, а 
за секој натамошен кубен односно просторен ме-
тар на дрво уште по 200 денари; 

3. - Надомест за задолжителната здравствена кон-
трола за семе и саден материјал се зголемува за 100% 
од висината на надоместокот утврдена во одредбите од 
1 до 5 на точка 1 и со одредбата под 1 на точка 2 на оваа 
одлука. 

4. - За празна амбалажа од растително потекло 
која се враќа во Република Македонија, а служела за 
испраќање на пратка на растенија, се плаќа 50% од 
височината на надоместокот определена во одредбите 
под 1 до 3 на точка 1 од оваа Одлука. 

5. - Ако увозникот, извозникот односно превозни-
кот бара да се прегледа амбалажата за стоките што не 
подлежат на задолжителен здравствен преглед, се 

плаќа надоместок како за вагонски односно камионски 
пратки; 

6 - Надоместокот за извршен преглед на пратките 
од точка 1 на оваа одлука во превоз /транзит/ се плаќа 
на влезниот граничен премин. По исклучок, ако пре-
гледот не е извршен н,а влезниот граничен премин, 
пратката се прегледува на излезниот граничен премин, 
а надоместокот за прегледот се зголемува за 100% од 
надоместокот предвиден за оваа точка; 

7. Височината на надоместокот за задолжителен 
здравствен преглед на збирни пратки се наплатува спо-
ред точка 1 алинеја 1 од оваа Одлука, а преглед се врши 
за секој вид растенија во практиката. 

8. Ако извозникот не ги подготви навремено сто-г 
ките за задолжителен здравствен преглед, а го повика 
инспекторот за заштита на растенијата да ги прегледа 
стоките и ако инспекторот излезе на местото на натова-
рот во определено време, извозникот с должен на име 
денгуба на инспекторот да^лати 2.000 денари по еден 
час чекано на сметка каде се уплатува висината на 
надоместокот од точка 1, 2, 3, 4, 5, б и 8. 

9. Височината на надоместокот за прегледот на 
пратките во точка 1 до 6 на оваа Одлука што се врши во 
текот на ноќта (на граничните премини на кон постојат 
услови за тоа) и во денови на државни празници се 
зголемува за 100% од височината на надоместокот 
предвиден во точка 1 до 6 на оваа Одлука. 

10. Со денот на влегуваното во сила на оваа Од-
лука престанува да важи Одлуката за утврдување на 
висината на надоместокот за вршење задолжителна 
здравствена контрола на растенијата кои се известуваат 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 47/91). 

11. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-2317/1 
28 јули 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје Д“Р Никола Кљусев, с. р. 
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1023. 
Врз основа на член 46 од Законот за одбрана 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБАТА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

ДЕЛ ПРВИ 
Глава I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Под служба во армијата на Република Македонија 

(во натамошен текст: армија) се смета вршење на воени 
и други должности во армијата. 

Член 2 
Во текот на службата во армијата воените старе-

шини вршат воени и други должности, се стекнуваат со 
чинови и други стручни звања и унапредувана. 

Член 3 
Лица на служба во армијата се воени старешини и 

граѓански лица. 
Воени лица се војници, војници по договор, воени 

старешини: помлади офицери и офицери и воените 
обврзници што подлежат на обврската за служење во 
резервниот состав додека се наоѓаат на сдужба во арми-
јата. 

Воени лица се и воените старешини кои имаат чин 
и војниците поставени на старешинска должност. 

Член 4 
Воените старешини имаат воена легитимација, 

што ја употребуваат за докажување на својството на 
воен старешина. 

Во воената легитимација се внесуваат податоците 
за носителот на легитимацијата, припадноста на одре-
дена воена единица, односно установа, време и место на 
извршување на службата. 

Глава П 

ПРИЕМ ВО СЛУЖБА НА АРМИЈАТА 

Член 5 

Прием во службата на армијата се врши во рам-
ките на бројот на местата предвидени со формација и 
посебните услови, предвидени со општиот акт за систе-
матизација, на работите и задачите на Министерството 
за одбрана. 

Член 6 

Во служба во армијата може да биде примено 
лице, кое покрај општите услови предвидени за работ-
ниците во органите на управата, го отслужило воениот 
рок или на друг начин ја регулирало воената обврска и 
ги исполнува и следните посебни услови: 

за помлади офицери: 
- да има соодветна средна стручна подготовка; 
- да не е постаро од 21 година, и 
- да покаже успех со проверка на знаеното и спо-

собноста. 
за офицери: 
- да има соодветна висока стручна подготовка; 
- да не е постаро од 28 години, и 
- да покаже успех со проверка на знае! вето и спо-

собноста. 

Глава Ш 
УНАПРЕДУВАЊЕ 

Член 7 
Во чинови разводни^ десетар и .помлад водник 

можат да се унапредуваат војници, војници по договор и 
војници во резервен состав, ако се оценети дека со 
успех можат да ја вршат соодветната должност на воен 
старешина. 

Член 8 
За унапредување во повисок чин, помлад офицер и 

офицер во постојаниот состав на армијата треба да ги 
исполнува следните услови: 

1. да помине одредено време во чинот, 
2. за последниот период на оценувањето пред уна-

предувањето да има службена оценка најмалку „до-
бар“, со тоа што за последните две години пред унапре-
дувањето да не бил оценет со негативна оценка, 

3. за последните две години пред унапредувањето 
да не бил безусловно казнет за кривично дело со казна 
затвор, 

4. во текот на последната година пред унапредува-
њето да не бил казнет за дисциплински престап со дис-
циплинска мерка: враќање на формациско место на по-
низок чин, и 

5. против него да не се води кривична постапка за 
кривично дело за кое се гони по службена должност. 

Поведуваното на кривична постапка претставува 
пречка за унапредување кога е донесено решение за 
спроведување на истрага или е подигнат обвинителен 
акт без спроведување на истрага. 

Член 9 
Помладиот офицер кој ги исполнува општите 

услови, се унапредува во повисок чин, кога во чинот 
има поминато и тоа: 

1. во чин водник - три години, 
2. во чин водник I класа - три години, ако има 

службена оценка „особено се истакнува“, четири го-
дини, ако има службена оценка „се истакнува“ и пет 
години, ако има службена оценка „добар“, 

3. во чин постар водник - пет години ако има служ-
бена оценка „особено се истакнува“, шест години ако 
има службена оценка „се истакнува“ и седум години ако 
има службена оценка „добар“, 

4. во чин постар водник I класа - пет години ако 
има службена оценка „особено се истакнува“, шест го-
дини, ако има службена оценка „се истакнува“ и седум 
години, ако има службена оценка „добар“ и 

5. во чин заставник - пет години, ако има службена 
оценка „особено се истакнува“, шест години, ако има 
службена оценка „се истакнува“ и седум години, ако 
има службена оценка „добар“. 

Член 10 
Офицер во чин потпоручник, кој ги исполнува 

условите за унапредување од член 8 на овој П р а в н и к , 
се унапредува во повисок чин кога во чинот има поми-
нато: 

1. една година по завршуваното на Воена акаде-
мија во траење од 4 години, 2. две години по завршената Воена академија во 
траење од 3 години и 

3. три години по завршената виша стручна подго-
товка за род, односно служба во која припаѓа. 

Член 11 
Во чин капетан се унапредува воен старешина со 

чин поручник, кој ги исполнува условите за унапреду-
вано од член 8 од овој Правилник, кога во чин поруч-
ник поминал: 

1. офицер кој има завршено Воена академија, од-
носно висока стручна подготовка за род, односно 
служба во која припаѓа - 3 години ако има службена 
оценка „особено се истакнува“, четири години ако има 
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службена оценка „се истакнува“ и пет години ако има 
службена оценка ,добар“, 

2. офицер кој има завршено виша стручна подго-
товка за род, односно служба на која припаѓа - четири 
години, ако има службена оценка „особено се истакну-
ва“, пет години ако има службена оценка „се истакну-
ва“ и шест години ако има службена оценка „добар“. 

По исклучок од точката 1 од ставот 1 од овој член, 
воен старешина офицер, кој е произведен во чин поруч-
ник врз основа на висока стручна подготовка стекната 
на факултет или друга висока школа во образовниот 
систем на која редовното школувано трае 10 или по-
веќе семестри, а се наоѓа на служба која одговара на 
неговата стручна подготовка, се унапредува во чин ка-
петан, кога во чинот поручник поминал една година 
пократко од времето утврдено во став 1 на овој член. 

Член 12 
Во чин капетан I класа се унапредува офицер во 

чин капетан, кој ги исполнува условите за унапреду-
вано од член 8 од овој Правилник, ако е поставен на 
формациско место со повисок чин или на формациско 
место за кое со формација е одреден чинот кој го има и 
повисок чин, со тоа да е внесен во Листата на кандидати 
од став 2 на член 15 од овој Правилник (во понатамош-
ниот текст: чин во распон) и ако на тоа формациско 
место поминал една година, и тоа: 

1. кој има завршено Воена академија, односно ви-
сока стручна подготовка за род, односно служба на која 
и припаѓа - 4 години, ако има службена оценка „осо-
бено се истакнува“, пет години ако има службена 
оценка „се истакнува“ и шест години ако има службена 
оценка“ добар“. 

2. кој има завршено виша стручна подготовка за 
род, односно служба на која и припаѓа - 5 години, ако 
има службена оценка „особено се истакнува“, шест го-
дини ако има службена оценка „се истакнува“ и седум 
години, ако има службена оценка „добар“. 

Воен старешина офицер во чин капетан, кој ги 
исполнува условите за унапредување, ќе се унапреди во 
чин капетан I класа, ако не е поставен на место од став 
1 на овој член, кога во чин капетан ќе помине подолго 
време отколку што е пропишано и тоа: три години ако 
има службена оценка „особено се истакнува“, четири 
години ако има службена оценка „се истакнува“ и пет 
години ако има службена оценка „добар“. 

Член 13 
Во чин мајор се унапредува воен старешина офи-

цер во чин капетан I класа, кој ги исполнува условите за 
унапредување од член 8 од овој Правилник, ако е распо-
реден на формациско место со повисок чин или на фор-
мациско место, за кое со формацијата е одреден чинот 
во распон и ако на тоа формациско место помине една 
година, и тоа: 

1. офицер кој има завршено Воена академија, од-
носно висока стручна подготовка за род, односно 
служба на која и припаѓа - четири години, ако има 
службена оценка „особено се истакнува“, пет години 
ако има службена оценка „се истакнува“ и шест години 
ако има службена оценка „добар“. 

2. офицер кој има завршено виша стручна подго-
товка за род, односно служба на која и припаѓа - пет 
години, ако има службена оценка „особено се истакну-
ва“, шест години, ако има службена оценка ,добар“. 

Член 14 
Во чин потполковник се унапредува воен старе-

шина офицер со чин мајор, кој ги исполнува условите за 
унапредување од член 8 од овој Правилник, ако е поста-
вев на формациско место со повисок чин или на форма-
циско место за кос со формацијата е одреден чинот во 
распон и ако на тоа формациско место поминал една 
година кога во чин мајор поминал и тоа: 

1. кој има завршено Воена академија, односно ви-
сока стручна подготовка за род, односно служба на која 
и припаѓа - четири години, ако има службена оценка 
„особено се истакнува“, пет години, ако има службена 
оценка „се истакнува“ и шест години, ако има службена 
оценка „добар“. 

2. КОЈ има завршено виша стручна подготовка за 
род, односно служба на која и припаѓа пет години, ако 
има службена оценка „особено се истакнува“, шест го-
дини ако има службена оценка „се истакнува“, и седум 
години ако има службена оценка ^добар“. 

Член 15 
Во чин полковник може да биде унапреден воен 

старешина офицер во чин потполковник, кој ги испол-
нува условите за унапредувано од член 8 од овој Пра-
вилник, ако има завршено Воена академија, односно 
висока стручна подготовка за родот, односно службата 
на која и припаѓа и соодветно усовршување или специ-
јализација, или ако стекнал научно звано, доктор или 
магистер, односно специјалист во научната област што 
му одговара на родот, односно службата на која и при-
паѓа, ако е поставен на формациско место со повисок 
чин и ако на тоа место поминал една година, кога во 
чинот потполковник ќе помине 5 години и ако има 
службена оценка „особено се истакнува“, односно 6 
години, ако има службена оценка „се истакнува“. 

Унапредување од став 1 на овој член се врши спо-
ред Листата на кандидати за унапредувано во чин пол-
ковник, што ја предлага началникот на Генералштабот 
по одобрување на министерот за одбрана. 

Член 16 
Во чин генерал-мајор може да биде унапреден воен 

старешина офицер во чин полковник, кој ги исполнува 
условите за унапредување од член 8 од овој Правилник, 
ако има завршено Школа за народна одбрана или 
Школа за оператика или друга соодветна школа или се 
стекнал со научно звање: доктор на воени науки, од-
носно во службите звање доктор на науките во научна 
област која и одговара на службата на која и припаѓа, 
ако е поставен на формациско место со повисок чин и 
на тоа место успешно ја вршел должноста најмалку 
една година, ако во чинот полковник поминал 5 години 
и има службена оценка „особено се истакнува“, од-
носно 6 години и има службена оценка, „се истакнува“. 

Член 17 
За унапредување во повисок чин за резервен по-

млад офицер и офицер, треба да се исполнуваат след-
ните услови: 

1. во чинот да се помине времето пропишано од 
,член 9 до 13 од овој Правилник, 

2. за последните две години до унапредувањето да 
не е безусловно казнет за кривично дело со казна за-
твор, 

3. со успех да заврши воена вежба или друга обука, 
односно да е оспособен за вршено на соодветни долж-
ности и работи на одбраната, и 

4. против него да не се води кривична постапка. 
Резервен офицер може да биде унапреден до чин 

потполковник. Член 18 

Воениот старешина вонредно може да биде уна-
преден во непосредно повисок чин, без оглед на усло-
вите за унапредување пропишани со овој Правилник, 
ако постигнува вонредни успеси во работата и пока-
жува исклучителни способности или стекнал заслуги за 
армијата односно за одбраната на Република Македо-
нија. Член 19 

Унапредувањето на војниците, војниците по дого-
вор и воените обврзници во резервен состав, го врши 
старешина на положба Командант на полк,бригада или 
на нив рамна или повисока положба. 
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Глава IV 

ОЦЕНУВАЊЕ 

Член 20 
Оценувањето на воените старешини: помлади 

офицери и офицери се врши секоја четврта година за-
.ради утврдувано на нивниот успех во службата, одлучу-
вање за унапредување и за другите односи во службата 
и поттикнување за стручно усовршување и поголемо 
ангажирање во службата. 

Оценувањето е редовно и вонредно. 

Член 21 

Помладиот офицер и офицер се оценува со пози-
тивна или негативна оценка. 

Позитивни оценки се: „ЗАДОВОЛУВА“, „ДО-
БАР“, „СЕ ИСТАКНУВА“ И „ОСОБЕНО СЕ ИСТА-
КНУВА“, а негативна оценка е „НЕ ЗАДОВОЛУВА“. 

Член 22 

Оценката се соопштува на оценетиот, со потпис. 
Против оценката оценетиот може да изјави желба 

во рок од 15 дена, сметано од денот кога оценката му е 
соопштена. 

Против одлуката донесена по жалба нема прачо на 
друго правно средство на заштита. 

Член 23 

Помладиот офицер и офицер, редовно се оценува 
прв пат по една година помината во служба, а потоа 
после секоја четврта година во службата. 

Помладиот офицер и офицер што е негативно оце-
нет, редовно се оценува по истекот на една година сме-
тано од денот на оценувањето со негативна оценка. 

Член 24 
Вонредното оценување на воениот старешина се 

врши: 
1. ако се поставува на должност во друга воена 

единица, а од последното оценување поминало подолго 
од една година, и 

2. ако службената оценка повеќе не одговара на 
неговата работа и резултатите што ги постигнува во 
службата. 

Член 25 

Како основа за давано службена оценка се земаат 
резултатите од работата на помладиот офицер и офи-
цер, постигнати во периодот за кој се врши оценува-
њето. За стекнување увид во остварените резултати во 
работата служат и податоците добиени за време на ре-
довните обиколки на единицата и состојбата во едини-
цата, како и податоците добиени со другите облици на 
работа и раководење. 

Член 26 
Помладиот офицер и офицер х:о негативна оценка 

ќе се оцени ако: 
1. се утврди дека состојбата во јвоената единица со 

која командува и раководи е незадоволителна, односно 
ако резултатите од работата која ја врши, се слаби 
поради неговото неангажирано, невнимание или неод-
говорен однос кон службата, и 

2. ако ,во периодот за кој се дава оценката право-
силно е осуден поради кривично дело или дисциплински 
престап - потешка повреда, сторена од нечесни побуди. 

Член 27 

Оценувањето го врши претпоставениот старешина 
на положба на Командант на баталјон - дивизион или 
на нив рамна или повисока положба. 

Ако старешината од став 1 на овој член, не е непо-
средно претпоставен на воениот старешина што се оце-
нува, службената оценка ја дава со претходно приба-
вено мислење на непосредно претпоставениот старе-
шина на положба командир на чета. 

Непосредно повисокиот претпоставен старешина, 
по службена должност во рок од 60 дена од денот на 
соопштувањето на оценката ќе ја измени оценката која 
ја дал надлежниот старешина, ако најде дека оценката 
не одговара на постигнатите резултати на оценетото 
лице. 

Против оценката од став 1 од овој член може да се 
изјави жалба. 

По жалбата против оценката одлучува Комисија, 
во рок од 2 месеца составена од три члена што ја фор-
мира непосредно повисок воен старешина од стареши-
ната кој ја дал оценката, ако е на положба Командант 
на полк-бригада, рамна или на повисока положба. 

Член 28 
Редовното оценување на војниците се врши на кра-

јот на служењето на воениот рок со впишување на 
оценката во воената книшка. 

Вонредно оценување на војниците се врши кога 
треба да се донесе одлука за неговото унапредување во 
војнички чин или негово одредување на старешински 
должности. 

За оценување на војници надлежен е првопретпо-
ставениот старешина на положба командир на чета,, 
односно самостоен вод или на повисока положба. 

Глава У 

ОДГОВОРНОСТ НА ВОЕНИТЕ СТАРЕШИНИ, 
ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА И ВОЈНИЦИ З А ВРЕМЕ НА 

СЛУЖБАТА 

Член 29 

Воено и граѓанско лице кое во врска со вршењето 
на службата ја повреди воената дисциплина одговара 
Дисциплински за дисциплинска грешка или дисциплин-
ски престап. 

Дисциплинска грешка претставува лесна повреда 
на воената дисциплина, а дисциплински престап е по-
тешка повреда на воената дисциплина. 

Член 30 

Како лесна Повреда на воената Дисциплина се 
смета: 

1. доаѓање на работа со задоцнување или напуш-
тање на работата пред завршетокот на работното 
време без одобрување од претпоставениот старешина и 
тоа над три пати во текот на месецот. 

2. постапувања и однесувања кои не се во соглас-
ност со обврските за одговорно извршувано на рабо-
тите и должностите доколку не претставуваат потешка 
повреда на работните обврски и 

3. За неодговорно вршење или пропуштано на по-
ставените должности, што не предизвикува штетни по-
следици. 

Член 31 
Како потешка повреда на воената дисциплина, се 

смета: 
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1. неизвршување или одбивано на извршување на 
наредба, повреда на положба на претпоставен и постар 
воен старешина, како и неодговорно и ненавремено 
извршување на службата, 

2. неоправдано отсуство од службата или само-
волно оддалечување од единицата, односно службата. 

3. оддавано на државна, воена, службена или де-
ловна тајна или невнимателно чувано на материјали 
што содржат тајни податоци. 

4. злоупотреба на службената положба и пречеко-
рување на службените овластувала; 

5. непревземано на потребни мерки заради чување 
и заштита на здравјето на воените и граѓански лица од 
експлозија, пожар, елементарни непогоди и штетно деј-
ствување на отровни и други опасни материи, за осигу-
рување или одржуваио во исправна состојба на објек-
тите и предметите кои служат на борбената готовност; 

6. поднесување на неточни извештаи, прикривање 
или уништувано на службени изјави или службени 
исправи, книги, или акти, фалсификување на службени 
исправи; 

7. невнимателен однос спрема доверениот имот и 
средства, присвојувано и незаконито располагање со 
средствата или нанесување на штета на воен или друг 
имот. 

8. поднесување и давано на неточни податоци и 
документи кои се од значење за прием во службата или 
унапредувањето; 

9. постапувало со кое се навредува достоинството 
на воените и граѓанските лица или старешини или се 
кршат правата кои им припаѓаат; 

10. земање заем од војници и војници по договор, 
барање или примање подарок или некаква друга ко-
рист; 

11. однесување во службата со која потешко се 
навредува угледот на Армијата на Република Македо-
нија и предизвикува нарушување на односите и сора-
ботката во единицата, установата и другите субјекти во 
системот на одбраната; 

12. доаѓање на работа или доведувано на други во 
пијана состојба или под влијание на други опојни сред-
ства за време на вршење на службата и 

13. секое друго дејствие или пропуштано на деј-
ствија со кои се попречува или оневозможува правилно 
и брзо функционирање на службата. 

Член 32 
За лесна повреда на воената дисциплина се изре-

кува дисциплинската мерка јавна опомена, а за по-
тешка повреда се изрекуваат следните дисциплински 
мерки: -

1. парична казна во височина до 15% од личниот 
доход остварен во месецот на донесувано на одлуката, 
во траење од 1 до 6 месеци; 

2. Губење на чин и престанок на службата. 
Член 33 

На граѓанско лице и војник по договор, за потешка 
повреда на воената дисциплина се-изречуваат следните 
дисциплински мерки: 

1. парична казна во височина до 15% од личниот 
доход остварен во месецот на донесувањето на одлу-
ката во траење од 1 до 6 месеци и 

2. престанок на службата; 
На војник по договор може да се изрече и дисци-

плинската мерка губење на чин. 
Член 34 

На војник за потешка повреда на воената дисци-
плина се изречуваат следните дисциплински мерки: 

1. забрана за излегувало надвор од кругот на ка-
сарната до 4 дена 

2. прекувремена работа до 3 дена и 
3. губено на чин 

Член 35 
За лесна повреда на воената дисциплина на вој-

ници по договор, помлади офицери, офицери и граѓан-
ски лица одлучуваат надлежни воени старешини, а за 
потешки повреди на воената дисциплина одлучуваат 
дисциплински комисии од прв и втор степен. 

Член 36 
Дисциплинска мерка „забрана за излегување и пре-

кувремена работа“ на војник се изречува усно од страна 
на: 

1. командир на вод-забрана за излегување во тра-
ење од еден ден и прекувремена работа од една смена; 

2. командир на чета забрана на излегувало од кру-
гот на касарната до 2 дена и прекувремена работа до 3 
смени и 

3. командант на батаљон - забрана на излегување 
од кругот на касарната до 4 дена. 

Дисциплинската мерка губено на чин на војник ја 
изречува командант на полк-бригадата. 

Член 37 
Против одлуката за изречена дисциплинска мерка 

од дисциплинската комисија од прв степен, може да се 
изјави жалба до дисциплинската комисија од втор сте-
пен во рок од 8 дена од денот на доставувањето на 
одлуката. 

Жалбата не го задржува извршувањето на дисци-
плинската мерка, освен ако е изјавена против одлука со 
која е изречена дисциплинска мерка „губело на чин“. 

Член 38 
Постапката за одговорност за потешка повреда на 

воената дисциплина се поведува со решение за извид на 
командантот на дивизија, полк-бригада или повисока 
положба. 

По извршениот извид, старешината што ја повел 
постапката за извод, предметот го доставува до дисци-
плинската комисија од прв степен. 

ДЕЛ ВТОРИ 
Глава VI 

ПОСТАВУВАЊЕ, РАСПОРЕДУВАЊЕ И РАЗРЕ-
ШУВАЊЕ ВО СЛУЖБАТА 

Член 39 

Помлад офицер и офицер, може во текот на служ-
бата да биде: поставуван, распоредуван, и разрепЈуван 
од воена должност. 

Член 40 

Помлад офицер и офицер се поставува и распоре-
дува во воените единици и установи на соодветни воени 
и други должности односно формациски места согласно 
потребите на службата и воено евиденционата специ-
јалност. 

Член 41 

На формациски места одредени за воени старе-
шини - офицери, можат да се поставуват само офи-
цери, а на формациските места одредени за помлади 
офицери - само помлади офицери и војници. 

По исклучок, помлад офицер може да се постави 
на формациско место на офицер, до чин капетан или на 
формациско место предвиден^ за граѓанско лице. 

Член 42 

Помладиот офицер и офицер се поставува на фор-
мациско место на родот, односно службата на која и 
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припаѓа и воено-евиденционата специјалност што му е 
определена според видот и степенот на стручната под-
готовка. 

Помладиот офицер и офицер, што е поставен на 
формациско место за кое со формација е предвидена 
општа воена специјалност се смета дека е поставен на 
формациско место на својата воено-евиденциона специ-
јалност. 

Член 43 

Помладиот офицер и офицер, што се истакнува со 
способност за командување и раководење, може да 
биде поставен на формациско место од повисок чин. 

Помладиот офицер и офицер, што е поставен по 
одредбата од став 1 на овој член, може да биде сменето 
од формациското место на кое е поставено, ако старе-
шината дал оценка дека не задоволува. 

Член 44 
Заради поставување и распоредува н,е на воените 

старешини на формациски места од повисок чин или на 
места за кои со формација е одреден чин во распон, ако 
за тие места е одреден чин мајор или повисок до чин 
полковник, се утврдува листа на кандидати по родови и 
служби, од посебна комисија. 

Член 45 
Листата на кандидати за поставувано и распореду-

в а н на место зц кое со формација е предвиден чин 
генерал-мајор и повисок чин, ја утврдува министерот за 
одбрана. 

Член 46 

При утврдуваното на листата на кандидати и при 
изборот на кандидати од Листата за поставување на 
соодветно формациско место треба да се има во пред-
вид: службената оценка, работните и другите квали-
тети, постигнатите резултати во работата, времето по-
минато на одредени должности, стручната оспособе-
ност, годините поминати во чин и здравствената спо-
собност за воена служба. 

Член 47 

Во случај на укинувањето на должностите во во-
ената единица односно установа или на формациското 
место, или во случај на ограничена здравствена способ-
ност за воена служба или за должноста што ја врши, 
воениот старешина не може да биде поставен на друго 
формациско место од својот род, односно служба, или 
не може да биде преквалификуван, може да биде поста-
вен на формациско место во рамките на друг род, од-
носно служба, доколку во другиот род, односно служба 
постои слободно формациско место. 

Помладиот офицер и офицер може да се постави 
на формациско место од друга специјалност, ако потре-
бата на службата бара тоа формациско место да се 
пополни пред формациското место кос го има стареши-
ната што се поставува. 

Член 48 
Воениот старешина, може да биде поставуван на 

формациско место од непосредно понизок чин, односно 
непосредно понизок степен на стручна подготовка и 
тоа: 

1. по потреба на службата во случај на воена со-
стојба, елементарни непогоди и други несреќи најдолго 
2 години и 

2. поради негативна оценка 

Член 49 

Помладиот офицер и офицер, се поставува по по-
треба на службата на формациско место од непосредно 
понизок чин, односно непосредно понизок степен на 
стручна подготовка и тоа: 

1. кога ќе се укине формациското место или за 
формациското место за кое е поставено се одреди непо-
средно понизок чин, односно непосредно понизок сте-
пен на стручна подготовка, доколку не постои слободно 
формациско место од соодветниот чин, односно степен 
на стручна подготовка на кое би било поставено или 
ако потребите на службата не дозволуваат веднаш да се 
премести во друга единица; 

2. кога е унапреден во повисок чин, а не постои . 
слободно место за. кое со формација е предвиден тој 
чин; 

3. кога ќе се здобие со стручна подготовка пови-
сока од степенот на стручна подготовка предвидена за 
формациско место на кос с веќе поставен, доколку не 
постои слободно формациско место кое одговара на 
степенот на стручната подготовка која ја стекнал; 

4. кога пополнувањето на одредени формациски 
места неможе поинаку да се изврши, а потребите на 
службата бараат неодложно пополнување, и 

5. кога е разрешен или преместен од должност и 
нема можност да се постави на формациско место од 
својот чин. 

Член 50 

Помладиот офицер и офицер, може да биде при-
времено распореден и упатен на работа во друга еди-
ница во исто или друго место на службувано, поради 
потреби на службата најдолго една година во текот на 
пет години, а поради други причини најдолго 6 месеци 
во текот на 2 години. 

Член 51 

Поставуваното вклучувајќи го преместувањето и 
по лично барање во друга воена единица или воена 
установа, оддалечена помалку од 50 км. се врши според 
потребите на службата, а во рамките на местата опре-
делени со формација, и тоа: 

1. поради влошената здравствена состојба, со-
.гласно оценката на мислењето на надлсжната лекарска 
комисија и 

2. поради неодложни потреби на службата. 
Под неодложни потреби на службата се подраз-

бира формирано на нова, односно укинувано на посто-
ечката воена единица или установа или укинување на 
одредени формациски места, како и пополнување на 
слободни формациски места. 

Под преместување во смисла на овој Правилник, 
се подразбира промена на местото на службување на 
воен старешина поради поставувано на нова должност. ^ 

Член 52 

Помладиот офицер и офицер што поради болест 
не може да ги извршува работите на своето форм^ци-
ско место, се разрешува од должноста, доколку болеста 
е со трасно подолго од шест месеци, а ги задржува сите 
права на својот чин. 

Помладиот офицер и офицер, може да се стави на 
располагале и тоа: 

1. по укинувањето на единицата или формациското 
место ако не може да биде поставен на друго формаци-
ј а ) место, и 

2. по оценката за ограничената способност за 
трупна служба или за должноста што ја врши ако не 
може да биде поставен на счх)двстна должност^ 
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Воениот старешина, ставен на располагање или 
превземен за тоа време ги задржува правата од својот 
чин и должностите како да ги извршува работите. 

Воениот старешина, може на располагање да биде 
најдолго шест месеци, сметано од денот на разрешува-
њето на должноста. 

Глава VII 
ПРИМАЊА, НАДОМЕСТОЦИ, РАБОТНО ВРЕМЕ, 
ОДМОРИ И ОТСУСТВА И ДРУГИ ПРАВА ЗА 

ВРЕМЕ НА СЛУЖБАТА 

Член 53 

Војниците имаат право на парични примања и на-
доместоци чиј износ се одредува според времето поми-
нато во армијата, чинот и природата на должно с ^ која 
ја извршуваат во границите на одобрените с р о д н а за 
таа цел во финансискиот план на Министерството. 

На војниците и воените обврзници за време на 
обврската за служење во резервниот состав им припаѓа 
бесплатно лична опрема, исхрана и сместување. 

Надоместокот на патните, дневните и другите тро-
шоци за службени патувања и селидбени трошоци на 
воените старешини и граѓанските лица на служба во 
армијата се исплатуваат согласно Уредбата за начинот 
на определувањето на висината на надоместоците за 
определени материјални трошоци и други примања на 
работниците во органите на управата. 

За време на вршење на службата која предизви-
кува зголемени физички или психички напори, на во-
ениот старешина-летач, падобранец, дежурен во воена 
единица и слично му припаѓа бесплатна исхрана. 

Член 54 

Со Правилата на служба за внатрешниот ред, дис-
циплината и односите во Армијата се утврдува распоре-
дот, почетокот и завршетокот на работното време, 
правото на дневен одмор и посебните услови за работа 
што влијаат на здравјето и способноста и нивната мате-
ријална одговорност во врска со работата во служба на 
армијата. 

Член 55 

Помладиот офицер и офицер и војникот по дого-
вор на служба во армијата имаат право на годишен 
одмор во траело од 18 до 30 работни дена во зависност 
од должината на стажот на осигурувало, тежината и 
сложеноста на должностите и условите под кои служ-
бата се врши. 

Помладите офицери, офицери, војникот по дого-
вор и граѓанските лица на служба во армијата со преку 
20 години стаж на осигуруван,е, инвалидност и неспо-
собност за работа со 50%, лстачи и граничари имаат 
право на годишен одмор во траење од вкупно 30 ра-
ботни дена, независно од следните утврдени основи. 

1. за должината на стажот за осигурување: 
- со стаж на осигурување од две до пет години Здсна 
- со стаж на осигурување од пет до десет години 

4 дена. 
- со стаж на осигурување од 10 до 15 години 5 дена. 
- со стаж од 15 до 20 години 6 дена. 

2. за тежината и сложеноста на должностите: 
- избраните, назначенитс и поставени воени старе-

шини на повисока положба...5 дена. 
- поставените и распоредените воени старсшини-

-офицсри до чин полковник и граѓански лица со висока 
стручна подготовка 4 дена 

- ^споредените воени старешини-помлади офицери и 
граѓанските лица со потребна средна стручна подго-
товка, средна стручна подготовка за одредени зани-
мања или ВКВ квалификација - 3 дена и 

- за распоредените граѓански лица за чие вршење е 
потребно основно образование 2 дена. 

3. за посебни услови за работа: 
- на дежурство во гарнизон, касарна, баталјон, 

аеродром, ескадрила, стојалиште, ветеринарна амбу-
ланта, обезбедувано на технички и други средства и 
железница, . 2 дена. 

- со распоред во воените единици и установи на 
постојаниот состав на армијата 1 ден и 

- граѓанско лице - мајка на дете до една година 
1 ден. 

Член 56 

Годишниот одмор може да се користи во два дела, 
така што првиот дел е со траење од најмалку 12 дена, а 
вториот - преостанат дел може да се користи најдоцна 
до 30 јуни наредната година. 

Член 57 
Користењето на годишниот одмор во текот на це-

лата година се врши согласно Планот утврден од старе-
шината на воената единица, односно установа. 

Надлежниот старешина може да го измени вре-
мето на користењето на годишниот одмор утврдено со 
Планот за одредени воени старешини и граѓански лица, 
најдоцна 30 дена пред почетокот на користеното. 

Во воените единици, односно установи во кои при-
родата на службата тоа го дозволува, годишниот одмор 
може да се користи истовремено. 

Член 58 

Военр и граѓанско лице има право да отсуствува од 
службата со надомест на личен доход до 7 работни дена 
во текот на една календарска година во следните слу-
чаи: 
1. стапување во брак или посета на семејство што жи-
вее надвор од местото на живеење на старешината 
0 А . 5 Д е н а -
2. стапување во брак на член на потесно семејство 

3 дена 
3. смрт на член на потесно семејство 5 дена 
4. смрт на член на пошироко семејство 2 дена 
5. потешка болест на член на потесно семејство 3 дена 
6. породувало на член на потесно семејство 3 дена 
7. полагање на стручен испит 5 дена 
8. преселувањево друг стан 2 дена 
9. отстранување на последици од елементарна непогоди 
и други несреќи 3 дена 
10. одзивањс на покана од надлежен орган и суд 1 ден 

Член 59 

На војник му припаѓа редовно отсуство во траење 
од 15 дена. 

За посебно залагање и успех во службата на вој-
ник, војник по договор и на воениот старешина може да 
му се одобри наградно отсуство во траело до 15 дена во 
една календарска година. 

Член 60 

Правата на стручно усовршувано и оспособуван, 
правото на здравствена заштита и другите права во 
случај на болест, инвалидност и старост, како и права 
на други примања и надоместоци по основ на работата и 
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во врска со работата во службата, се користат согласно 
условите од општите прописи за работни односи, здрав-
ствена заштита и пензиско и инвалидско осигурување. 

Глава УШ 
ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА ВО АРМИЈАТА 

Член 61 
На воениот старешина, службата во Армијата му 

престанува со негова согласност: 
1, по негово барање и 
2\ постигнување на спогодба за престанок. 
На воениот старешина и граѓанското лице, служ-

бата во Армијата престанува без негова согласност: 
1. врз основа на оценка и мислење на надлежната 

лекарска комисија за трајна неспособност за воена 
служба, на предлог на претпоставениот старешина на 
положба Командант на бригада или повисока положба, 
доколку се наоѓа на непрекинато подолго боледување. 

2. ако с двапати едно по друго негативно оценет, а 
не прифати распоредува!т,е на друго работно место или 
ако нема такво работно место кое одговара на неговото 
знаење и способности; 

3. ако при превземањето во армијата на Република 
Македонија премолчал или дал невистинити податоци 
од значење за извршување на службата. 

4. ако одбие да работи на должноста на која се 
распоредува во случаи и под услови утврдени со овој 
Правилник; 

5. ако неоправдно изостанал од работа последовно 
5 работни дена; 

6. ако му с изречена дисциплинска мерка „губење 
на чин и престанок на службата“ во случаите од член 31 
на овој Првилник; и 

7. во други случаи утврдени со општите прописи за 
работни односи. 

Оценка на здравствената способност, во смисла на 
став 1 точка 2, од овој Правилник, се дава по лично 
барање или по барано на претпоставениот старешина 
на положба Командант на бригада или на повисока 
положба. 

Член 62 
Службата не може да му престане на воениот ста-

решина што два пати едно по друго е негативно оценет, 
додека се наоѓа на лекување или боледување, ако не ги 
исполнува условите за пензија. 

Член 63 
Актот за престанок на служба по барање на во-

ениот старешина се донесува во рок од два месеца од 
денот на поднесуваното на бараното. 

Актот за престанок на службата по барање на во-
ениот старешина, кој не ја исполнил обврската за 
служба во Армијата во врска со школувањето или спе-
цијализација , може да биде донесен пред исполнува-
ното на обврската, со тоа што лицето се задолжува да 
ги надомести трошоците на школувањето или соција-
лизацијата во сразмерен дел од нсизвршсниот дел на 
неговата обврска. 

ТРЕТ ДЕЛ 
Глава К 

ПРИЕМ, РАСПОРЕД, ПРЕМЕСТУВАЊЕ И ПРЕ-
СТАНОК НА СЛУЖБАТА НА ГРАЃАНСКИТЕ 

ЛИЦА ВО АРМИЈАТА 
Член 64 

Прием на граѓанските лица во служба во армијата, 
се врши согласно потребите на службата на армијата, 

во рамките на работните места кои по формацијата се 
утврдени да се пополнуваат и со граѓански лица на 
служба во армијата. 

Граѓанските лица можат да бидат примени во 
служба на армијата, ако ги исполнуваат општите 
услови пропишани со прописите за работни односи и 
посебните услови утврдени со овој Правилник и форма-
цијата. 

Член 65 

Граѓанското лице во текот на службата може да се 
премести на друго работно место по потреба на служ-
бата, доколку преместувањето не бара промена на ме-
стото на службувано, или не му се намалува месечниот 
износ на личен доход, несметајќи го додатокот утврден 
спопсд посебните услови под кои се вршат должностите 
НЈј V потното место и ако за работното место за чие 

.ранувано се врши преместувањето се бараат услови 
во поглед на степенот и видот на стручната подготовка, 
односно ако должностите на работното место на кос 
граѓанското лице се преместува одговараат на работ-
ното место на кос тоа се наоѓало пред преместувањето. 

Член бб 

Граѓанското лице може да биде преместено по ба-
рано во друго место или друга воена единица или уста-
нова во исто време, или на друга работна должност во 
воена единица или установа, ако постои можност да 
биде поставено на соодветна работна должност и има 
потреба да се пополнува. 

Граѓанско лице може да биде привремено распоре-
дено и без негова согласност на друга должност за чие 
вршено с потребен понизок степен на стручна подго-
товка или друг вид стручна подготовка од онаа која ја 
има, кога тоа потребите на службата го бараат, но 
најдолго до 60 дена, а со негова согласност најдолго до 6 
месеци. 

Член 67 

Привременото распоредување на работа во друга 
воена единица, односно воена установа или надвор од 
местото на службувано на граѓанското лице се врши по 
одредбите од член 50 и 51 од овој Правилник. 

Член 68 

На граѓанското лице службата му престанува без 
негова согласност и тоа: 

1. ако заради формациски измени се укине работ-
ното место на кое с поставено и доколку не постојат 
можности да биде поставено на друго соодветно ра-
ботно место, 

2. ако с утврдено дека нема способност за извршу-
вано на должноста на работното место на кос е распо-
редено, а не прифати распоредување на друго работно 
место или ако нема такво работно место кос одговара 
на неговото знаено и способност, 

3. ако неоправдано изостане од работа непреки-
нато пет работни дена, 

4. ако одбие да постапи по конечно решение за 
поставувано или за преместувано на друга должност од 
соодветно работно место или ако не се јави на конкурс 
за повторен избор на работното место на кос дотогаш 
се наоѓало, 

5. ако не се согласи со преместувано на друга 
должност од работно место, доколку таквото преместу-
вано не бара промена на неговото место на живеело, 
во случај кога неговата единица се преместува, и 
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6. ако при превземањето во службата на армијата, 
премолчело или дало неточни податоци во поглед на 
условите за прием во служба и стапување на опреде-
лено работно место, ако тие податоци биле од влијание 
за прием во службата. 

Член 69 

Личниот доход на граѓанските лица се утврдува 
согласно прописите за лични доходи и други примања и 
надоместоци за работниците во органите ца управата. 

Глава X 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 70 

Одлуките за поставувано и за другите односи во 
службата кои се донесени од овластените надлежни ста-
решини до денот на силуваното во сила на овој Пра-
вилник, остануваат во сила додека не настапи причина 
за промена на состојбата или на односите во службата 
на воените и граѓанските лица на кои се однесуваат. 

Член 71 

Одлуките за произведувано во почетен чин, за по-
ставување и преместувано и за унапредување на помла-
дите офицери и офицерите не се образложуваат. При-
чините се наведуваат само ако се одбива барањето, 
односно молбата за унапредување во чин полковник и 
повисок чин, или за вонредно унапредувано. 

Жалбата против актите за поставување, преместу-
вано, и оддалечување од должност не го задржува нив-
ното извршувано. 

Член 72 

Воениот старешина, што до денот на влегување во 
сила на овој Правилник ги исполнил условите за уна-
предување во повисок чин, ќе се унапреди во повисок 
чин по одредбите на овој Правилник. 

Воениот старешина ги задржува сите права сте-
кнати по основ на завршените Воени школи и Акаде-
мии, усовршувана или специјализација. 

Член 73 

Редовното оценувано на воените старешини ќе се 
изврши по една година служба во армијата на Репу-
блика Македонија, а до тогаш ќе се смета дека се оце-
нети со последната службена оценка што ја добиле. 

Член 74 

Воените службеници од музичката служба со де-
нот на влегувањето во сила на овој Правилник, се про-
изведуваат соодветно на стручната подготовка и поми-
натото време на служба во армијата. 

Член 75 

Овој Правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Бр. 13-633/3 Министер за одбрана, 
13 јули 1992 година Д“Р Т Р а Ј а и Гоцевски, с.р. 

Скопје 

1024. 
Врз основа на чл. 68 став 2 од Законот за одбрана 

(„Сл. весник на Република Македонија“, бр. 8/92), ми-
нистерот за одбрана, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ З А ИЗВРШУВАЊЕ 
НА ОБВРСКАТА ЗА СЛУЖЕЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ 
СОСТАВ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот и условите 
на извршувањето на обврската за служење во резерв-
ниот состав на Армијата на Република Македонија, по-
викувањето и ажурирањето на евиденцијата. 

Член 2 

Целта на извршувањето на обврската на служење 
во резервниот состав во мир е, граѓаните на Република 
Македонија како воени обврзници во резерва, да се 
подготвуваат, оспособуваат и организираат за вршење 
на вбени и други должности во армијата и другите суб-
јекти на системот на одбраната, со учество на воени 
вежби и други форми на обука, а во воена состојба за 
водење на вооружена борба и борбени и други дејства 
за одбрана на суверенитетот, независноста и територи-
јалниот интегритет на Република Македонија. 

И. НАЧИН И УСЛОВИ З А ИЗВРШУВАЊЕ НА 
ОБВРСКАТА ЗА СЛУЖЕЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ СО-

СТАВ 

Член 3 

Обврската за служено во резервен состав наста-
нува за мажите со денот на отпуштаното од служење на 
воениот рок, односно со денот на регулирање на во-
ената обврска на друг начин во смисла на член 61, став „ 
3; 62 и 63 од Законот за одбрана. 

Член 4 

Обврската за служено во резервниот состав во 
мир за мажите се определува со вкупно траено од 6 
месеци и тоа се до наполнуваа на 55 години живот. 

Во војна и воена состојба, обврската за служено во 
резервниот состав, може да се продолжи, за мажите до 
60 години, во смисла на член 67 од Законот за одбрана. 

Член 5, ^ 

Подготвувањето и оспособуваното на воените 
обврзници во резервен состав се врши со изведување на 
воени и други всжбовни активности и форми на обука 
(понатамошен текст: воена вежба). 

Воените вежби се организираат и изведуваат во 
воените единици - установи на Армијата; полицијата; 
центарот за обучувано за одбрана; образовните инсти-
туции; единиците и штабовите на цивилната заштита; 
претпријатијата од посебно.значење за одбраната; јав-
ните установи и служби и единиците на локалната само-
управа. 

Член 6 

Како време на извршувано на воена вежба се приз-
нава времето, што воениот обврзник во резервен со-
став со воен распоред, со воени знаена и по покана од 
Министерството за одбрана, ќе го помине како частав-
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ник по обука за одбрана и заштита, доколку за тоа не 
прима надомест. 

Во извршувано на воена вежба се признава и вре-
мето што ќе се помине на курсеви и други форми на 
воено-стручна обука што се изведува во организација 
на следните сојузи: радио-аматери; воздухопловен; вет 
слачки; стрелачки; извинувачки; планинарски; едрили-
чарски; пливачки; мотонаутичари и спасувачки служби 
и организација на резервните воени старешини со-
гласно Планот за вежбовни активности на армијата на 
Република Македонија. Осум часови поминати на на-
става, се признаваат како еден ден на воена вежба. 

Член 7 

Условите за извршуваното на обврската за слу-
жено во резервниот состав се утврдуваат согласно до-
кументите за употреба на воените единици на вооруже-
ните сили и други структури на системот на одбраната 
на Република Македонија. 

Член 8 

Обврската за служено во резервен состав се извр-
шува во местб и време означени во поединечна или 
општа покана. “ 

Поединечната покана се доставува на воениот 
обврзник во резерва, во писмена форма и ги содржи 
податоците утврдени со образец бр. 1, кој е составен 
дел на овој Правилник, на бела хартија во формат 
148x190 мм. 

Поединечната покана се доставува на начин утвр-
ден за доставував на писмата - актите во управна 
постапка. 

Поединечната покана на мобилизација се доста-
вува во писмена форма и ги содржи податоците утвр-
дени со образец број 2, кој е составен дел на овој Пра-
вилник, на бела хартија во формат 148x140 мм. 

Поединечната покана за мобилизација се доста-
вува согласно начинот на повикување утврден со доку-
ментите за употреба на системот за одбрана на Репу-
блика Македонија. 

Општата покана може да се даде преку средствата 
за јавно информирање, јавни плакати и други средства. 

Член 9 

Поканата за извршувано на обврската за служење 
во резервен состав се доставува најдоцна 15 дена пред 
денот на отпочнуваното на воената вежба или друга 
форма на обука, а општата покана се доставува во 
текот на истиот, со можност за повторување до третиот 
ден определен за повик. 

III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ВОЕНИТЕ ОБВРЗ-
НИЦИ 

Член 10 

Право на одлагано на вршеното на воена вежба 
имаат редовно воените обврзници во резервен состав, а 
исклучително претпријатијата каде што истите се вра-
ботени. Воената вежба може да се одложи од следните 
причини: 

1. болест на воениот обврзник; 
2. полагало на испит; 
3. смрт, тешка болест, заразна болест и елемен-

тарни непогоди и други несреќи во семејството; 
4. неодложни работи во земјоделството или само-

стојно вршење на дејност со личен труд, доколку со 
одењето на воената вежба ќе настанат големи матери-
јални штети. 

5. бременост на жената, породувало и потреба за 
чување на дете помало од 7 години; 

6. неодложни потреби на претпријатието; 
7. однапред организирано и платено туристичко 

патување во странство и 
8. вршење на службени и слични работи во стран-

ство. 
Бараното, за одлагање на воена вежба се поднесува 

во рок од три дена сметано по приемот на поканата. 
Кон барањето, воениот обврзник во резервен со-

став односно претпријатието ги приложува потребните 
документи за докажување на оправданоста на причи-
ната. 

Доколку се усвои бараното за одлагање, примерок 
од решението се доставува до воената единица односно 
установа која ја изведува воената вежба. 

Член И 

Резервниот воен обврзник кој, ќе биде повикан во 
врска со извршување на воена вежба, има право на 
надоместок на личен доход односно, надоместок за сме-
стување, исхрана и бесплатен превоз во средствата на 
јавниот сообраќај. 

Член 12 
Воените обврзници во резервен состав кои од вер-

ски убедувања не сакаат да примат оружје, во воените 
единици на вооружени сили и другите субјекти на систе-
мот на одбраната, ќе се распоредуваат на должност и 
задачи кои не се во судир со нивните верски убедуван,а. 

Член 13 

Воените обврзници во резервен состав, кои во-
ениот рок го служеле како ограничено способни за 
воена служба, ќе се распоредуваат во системот на од-
браната на должност и задачи кои одговараат на нив-
ната здравствена, стручна и психофизичка способност. 

Член 14 

Доколку воениот обврзник во резервен состав е 
повикан на воена вежба и при тоа дојде до негова смрт 
или тешка телесна повреда, без негова вина, трошо-
ците за погреб, еднократна парична помош, оствару-
вано на семејна пензија и други трошоци за лекување и 
закрепнување, паѓаат на терет на буџетот на Републи-
ката. 

Член 15 

Воениот обврзник во резервниот состав кај кого 
настанала промена на здравствената состојба, што е од 
влијание на неговата способност за служба во резерв-
ниот состав, може да биде упатено на лекарски преглед 
заради оценка на способноста за служба во резервен 
состав. 

Оценката за способност за служба во резервниот 
состав ја дава регрутната комисија на ист начин како и 
за регрутите. 

Член 16 
Воениот обврзник Безрезервен состав кај кого на-

станала промена од значење за обврската за служење 
во резервен состав, како и промена на место на живе-
ење и личното име; здравствена состојба; школска и 
стручна квалификација; вработувано, престанок на ра-
ботен однос; вид и место на самостојна дејност; губење 
на воена книшка, отпуштано од затвор, престој во 
странство подолг од 40 дена или подолготрајно врабо-
тување во странство, ги пријавува во рок од 8 дена, по 
настанувањето на промената. 
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IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 17 

Војниците од Републиката кои се преведуваат во 
резерва согласно чл. 129 од Законот за одбрана, а во 
поранешната Југословенска Народна Армија поминале 
помалку од шест месеци, ќе се обучуваат дополнително 
во армијата на Република Македонија и во Центарот за 
обука за одбрана, според утврден План и Програма на 
Министерството за одбрана; 

Војниците од став 1 на овој член кои во поранеш-
ната Југословенска Народна Армија поминале повеќе 
од шест месеци, ќе се обучуваат на редовните и мобили-
зациски вежби и други форми на обука и вежбовни 
активности на армијата. 

Член 18 

Овој Правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Министер за народна одбрана, 
д-р Трајан Гоцевски, с.р. 

,Бр. 48 - Стр. 865 

У П А Т С Т В О 

При отповикот на оваа покана со себе понесете 
лична карта, воена книшка и: 

- прибор за одржување на лична хигиена, 
- прибор за чистење на чевли и облека, 
- потврда од претпријатието каде сте вработен, за 

висината на личните примања, односно потврда дека не 
сте во работен однос, што ја издава Заводот за вработу-
вање, и 

- бидете облечени во воена униформа и носете ја 
со Вас воената опрема (ако сте задолжени со истата). 

Образец бр.2 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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возило), при тоа со можност да користите превозни 
средства што се движат во тој правец. 

3. На патот до ВЕ, бидете внимателни и избегнувајте 
непотребни контакти и разговори со непознати 
лица. За пројавсните проблеми по патот, користете 
помош од органите на полицијата, при тоа не го 
прекинувајте движењето кон целта. 

4. Со себе понесете ја оваа покана, воената книшка, 
. воената опрема со која сте задолжени и личен при-

бор за хигиена. 
5. Во воената единица се јавувате облечени во воената 

униформа што сте ја задолжил е. 

Член 8 

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр 08-4225/2 Министер за земјоделство, шу-
28 јули 1992 година марство и водостопанство 

Скопје Д“Р Иван Ангелов, с.р. 

1025. 
Врз основа на член 42 од Законот за рибарство 

(„Сл. весник на СРМ“ бр. 31/ 84,17/87, 51/88,20/90 и 32/ 
91) Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИРОДНО РИБНО 
ПЛОДИШТЕ НА ДЕЛ ОД РИБОЛОВНОТО ПОДРА-

ЧЈЕ ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО 

Член 1 

Се прогласува за природно рибно плодиште (во 
натамошниот текст: плодиште) северо-источниот дел 
на Дојранското Езеро на обележаниот простор во ситу-
ацијата 1:25.000, опфатено со точките А, Б, В и Г. 
Растојанието помеѓу точките А-Б е 700 метри меѓу Б-В 
е 1675 метри и меѓу В-Г е 700 метри. Точките на тере-
нот ќе бидат видливо означени. 

Член 2 

На плодиштето од член 1 на оваа наредба се забра-
нува стопански и спортски риболов на сите видови риби 
во периодот од 5 (пет) години, како и чување на чамци и 
други пловни објекти и риболовни средства на тој дел 
од брегот. 

Член 3 
Се задолжува корисникот на риболовното по-

драчје од Дојранското Езеро секоја година, во месеците 
март и април на просторот во плодиштето од член 1 на 
оваа наредба да поставува најмалку по 120 вештачки 
гнезда за размножување на рибите. 

Член 4 

Корисникот на риболовното подрачје на Дојран-
ското Езеро ќе ги следи ефектите од природниот мрест 
во плодиштето и секоја година го известува Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 5 
Заштитата на плодиштето од член 1 на оваа на-

редба ќе ја врши корисникот на риболовното подрачје -
Дојранско Езеро. 

Член 6 
Составен дел на оваа наредба е ситуација за про-

сторот размер 1:25.000. 

Член 7 

За спроведување на оваа наредба ќе се грижи Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

1026. 
Врз основа на член 34, 39 став 4, 40, 294-а став 2 и 
354 точка 14 од Законот за извршување на санкциите за 

кривични дела и стопански престапи („Службен весник 
на РМ“ бр. 19/79, 50/82, 42/85 , 35/86, 47/89 и 19/92), 
министерот за правосудство и управа донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ВО 
КАЗНЕНОПОПРАВНИ УСТАНОВИ И МАЛОЛЕТ-

НИЦИ ВО ЗАВОДСКИ УСТАНОВИ 

Со ова решение поблиску се определуваат каз-
нено-поправнитс и заводските установи во кои оштин-
ските судови, општинските судови за прекршоци и ор-
ганот; за старателство, ги упатуваат на издржувано 
казна затвор осудените, прскршочно-казнститс и прит 
творсните лица и малолетниците на кои им е изречена 
заводска мерка. 

I 

1. Казнено-поправен дом Идризово 
Во Казнено-поправниот дом Идризово се упату-

ваат на издржувано казна затвор и малолетнички за-
твор: 

а) Машки лица осудени со правосилна пресуда на 
казна затвор повеќе од една година односно кога оста-
токот на казната по пресметаниот притвор изнесува 
повеќе од една година; 

б) Помлади полнолетни машки лица осудени со 
правосилна пресуда на казна затвор или малолетнички 
затвор, ако по пресметаниот притвор остатокот од каз-
ната изнесува повеќе од една година и доколку во вре-
мето на упатувањето се полнолетни но кои не напол-
ниле 23 години. Овие осудени лица казната ја издржу-
ваат во Одделението за помлади полнолетни лица; 
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в) Машки лица осудени со правосилна пресуда на 
казна малолетнички затвор ако во времето на упату-
вање сс малолетни. Овие осудени лица казната ја издр-
жуваат во Одделението за малолетници; 

г) Женски лица осудени со правосилна пресуда на 
казна затвор или малолетнички затвор независно од 
висината на казната. Овие осуден лица казната ја издр-
жуваат во Одделението за женски лица; и 

д) Странски државјани и лица без државјанство. 
2. Казнено-поправен дом од отворен вид во Струга 
Во Казнсно-поправниот дом од отворен вид во 

Струга се упатуваат на издржување казна затвор осу-
дени машки лица ако по пресметаниот притвор за издр-
жувано на казната им преостанува повеќе од една до 
две години и ако се осудени за извршени кривични дел^ 
од небрежност и тоа: 

а) Убиство од небрежност член 39 од КЗМ; 
б) Тешка телесна повреда член 43 став 4 од КЗМ^ 
в) Загадување на човековата околина член 113 

став 3 од КЗМ; 
г) Доведување во опасност на живот и имот со 

општоопасно дејство или средство член 231 став 4 од 
КЗМ; 

д) Оштетувано на заштитни уреди во работа чЛен 
232 став 3 од КЗМ; 

ѓ) Непрописно и неправилно извршување на гра-
дежни работи член 233 став 2 од КЗМ; 

с) Несовесно вршење надзор над сообраќајот член 
242 став 3 од КЗМ; 

ж) Тешки дела против безбедноста на луѓето и 
имотот во сообраќајот член 243 став 4 и 5, освен во 
врска со член 240 став 2 од КЗМ; и 

з) Неукажување помош на лице повредено во соо-
браќајна незгода член 244 став 2 од КЗМ. 

II 

З А Т В О Р И 

Во затворите се упатуваат на издржување казна 
затвор и се извршува притворот и тоа: 

1. Затвор во Битола со отворено одделение во 
Прилеп I 

а) Директно во Затворот во Битола: 
- Машки лица осудени со правосилна Пресуда на 

казна затвор во траело до една година, односно кога по 
пресметаниот притвор остатокот од казната затвор из-
несува до една година, со живеалиште на подрачјето на 
општините Битола, Демир Хисар и Ресен. 

- Машки лица осудени со правосилна пресуда на 
казна затвор во траело над 6 месеци до една година, 
односно кога по пресметаниот притвор остатокот од 
казната затвор изнесува до една година, со живеалиште 
на подрачјето на општините Крушево и Прилеп. 

- Машки и женски лица на кои во прекршочна 
постапка им е изречена казна затвор, со живеалиште од 
подрачјето на општините Битола, Демир Хисар и Ре-
сен. 

- Машки и женски лица спрема кои е нареден при-
твор од месно надлежен суд од подрачјето на општи-
ните Битола, Демир Хисар, Крушево, Прилеп и Ресен. 

б) Директно во Отвореното одделение во Прилеп: 
- Машки лица осудени со правосилна пресуда на 

казна затвор во траело до 6 месеци односно кога по 
пресметаниот притвор остатокот од казната затвор из-
несува до 6 месеци, со живеалиште на подрачјето на 
општините Крушево и Прилеп; 

- Машки и женски лица на кои во прекршочна 
постапка им е изречена казна затвор, со живеалиште на 
подрачјето на општините Крушево и Прилеп. % 

2. Во Затворот во Гевгелија 
- Машки лица осудени со правосилна пресуда на 

казна затвор во траење до една година односно кога по 
пресметаниот притвор остатокот на казната затвор из-
несува до една година, со живеалиште од подрачјето на 
оплггините Валандово, Гевгелија, Кавадарци и Него-
тино; 

- Машки и женски лица на кои во прекршочна 
постапка им е изречена казна затвор, со живеалиште од 
подрачјето на општините Валандово, Гевгелија, Него-
тино и Кавадарци. 

- Машки и женски лица спрема кои е нареден при-
твор од месно надлежен суд , од подрачјето на општи-
ните Валандово, Гевгелија, Неготино и Кавадарци. 

3. Во Затворот во Охрид 
- Машки лица осудени со правосилна пресуда на 

казна затвор во траење до една година односно кога по 
пресметаниот притвор остатокот на казната затвор из-
несува до една година со живеалиште од подрачјето на 
општините Дебар, Кичево, Македонски Брод, Охрид и 
Струга; 

- Машки и женски лица на кои во прекршочна 
постапка им е изречена казна затвор, со живеалиште од 
подрачјето на општините Дебар, Кичево, Македонски 
Брод, Охрид и Струга; и 

- Мап1ки и женски лица спрема кои е нареден при-
твор од месно надлежен суд од подрачјето на општи-
ните Дебар, Кичево, Македонски Брод, Охрид и 
Струга. 

4. Затвор во Скопје со отворени одделенија во Крива 
Паланка и Титов Велес 

а) Директно во Затворот во Скопје: 

- Машки лица осудени со правосилна пресуда на 
казна затвор во траело до една година, односно кога по 
пресметаниот притвор остатокот од казната затвор из-
несува до една година, со живеалиште од подрачјето на 
оплггините на градот Скопје; 

- Машки лицц осудени со правосилна пресуда на 
казна затвор во траело над 6 месеци до една година, 
односно кога по пресметаниот притвор остатокот од 
казната затвор изнесува до една година, со живеалиште 
од подрачјето на општините Кратово, Крива Паланка и 
Куманово; 

- Машки лица осудени со правосилна пресуда на 
казна затвор во траело над 6 месеци до една година, 
односно кога по пресметаниот притвор остатокот од 
казната затвор изнесува до една година, со живеалиште 
од подрачјето на општината Титов Велес; 

- Машки лица на кои во прекршочна постапка ^м е 
изречена казна затвор, со живелиште од подрачјето на 
општините на градот Скопје; 

- Машки и женски лица спрема кои е нареден при-
твор од месно надлежен суд од подрачјето на општи-
ните Кратово, Крива Паланка, Куманово, градот 
Скопје и Титов Велес. 

I 
б) Директно во Отвореното одделение во Крива 

Паланка: 
- Машки лица осудени со правосилна пресуда на 

казна затвор до 6 месеци односно кога по пресметаниот 
притвор остатокот од казната изнесува до 6 месеци со 
живеалиште од подрачјето на општините Кратово, 
Крива Паланка и Куманово; 

- Машки и женски лица на кои во прекршочна 
постапка им с изречена казна затвор, со живеалиште од 
подрачјето на општините Кратово, Крива Паланка и 
Куманово. 
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в) Директно во Отвореното одделение во Титов 
Велес: 

- Машки лица осудени со правосилна пресуда на 
казна затвор до 6 месеци односно кога по пресметаниот 
притвор остатокот од казната изнесува до 6 месеци, со 
живеалиште од подрачјето на општината Титов Велес; 

- Машки лица на кои во прекршочна постапка им е 
изречена казна затвор, со живеалиште од подрачјето на 
општината Титов Велес и женски прекршочно казнети 
лица, со живеалиште од подрачјето на општините на 
градот Скопје и општината Титов Велес. 

5. Во Затворот во Тетово: 
- Машки лица осудени со правосилна пресуда на 

казна затвор во траење до една година, односно кога по 
пресметаниот притвор остатокот од казната изнесува 
до една година, со живеалиште од подрачјето на општи-
ните Гостивар и Тетово; 

- Машки и женски лица спрема кои во прекршоч-
ната постапка им е изречена казна затвор, со живе-
алиште од подрачјето на општините Гостивар и Тетово; 

- Машки и женски лица за кои е нареден притвор 
од месно надлежен суд од подрачјето на општините 
Гостивар и Тетово. 

6. Затвор во Штип со Отворено одделениево Струмица 

а) Директно во затворот во Штип: 
- Машки лица осудени со правосилна пресуда на 

казна затвор во траење до една година односно кога по 
пресметаниот притвор остатокот од казната изнесува 
до една година со живеалиште од подрачјето на општи-
ните Берово, Виница, Делчево, Кочани, Пробиштип, 
Свети Николе и Штип; 

- Машки лица осудени со правосилна пресуда на 
казна затвор во траело над 6 месеци до една година 
односно кога по пресметаниот притвор остатокот од 
казната изнесува до една година, со живеалиште од 
подрачјето на општините Радовиш и Струмица; 

- Машки и женски лица на кои во прекршочна 
постапка им е изречена казна затвор, со живеалиште од 
подрачјето на општините Берово, Виница, Делчево, 
Кочани, Радовиш, Пробиштип, Свети Николе, Стру-
мица и Штип; 

- Машки и женски лица спрема кои е нареден при-
твор од месно надлежен суд од подрачјето на општи-
ните Берово, Виница, Делчево, Кочани, Пробиштип, 
Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип. 

б) Директно во Отвореното одделение во Струмица: 
- Машки лица осудени со правосилна пресуда на 

казна затвор во траело до 6 месеци односно кога по 
пресметаниот притвор остатокот на казната изнесува 
до 6 месеци, со живеалиште од подрачјето на општи-
ните Радовиш и Струмица. 

III 

1. Воспитно-поправен дом Тетово 
Во Воспитно-лоправниот дом во, Тетово се упату-

ваат малолетници од машки пол на кои со правосилно 
решение им е изречена воспитна мерка упатувало во 
воспитно-поправен дом. 

2. Воспитно-поправсн дом за женски лица во Скопје 
Во Воспитно-поправниот дом за женски лица во 

Скопје се упатуваат малолетници од женски пол на кои 
со правосилно решение им с изречен воспитна, мерка 
упатувало во воспитно-поправен дом. 

3. Малолетниците на кои со правосилно решение 
им е изречена воспитна мерка упатувано во воспитна 

установа се упатуваат во Заводот за згрижување, во-
спитување и образование на деца малолетници во 
Скопје. 

4. На малолетниците на кои со правосилно реше-
ние им е изречена воспитна мерка упатувано во по-
себна установа за лекување и оспособување, се упату-
ваат во соодветна установа во зависност од видот на 
психичката односно физичката оштетеност утврдена со 
одлука на судот. 

IV 
Мерката на безбедност задолжително лекување на 

алкохоличари и наркомани изречена со безусловна 
казна затвор независно од висината на казната се извр-
шува во здравствените организации определени со Пра-
вилникот за извршување на мерката на безбедност за-
должително лекување на алкохоличари и наркомани 
(„Службен весник на РМ44 бр. 37/77). 

Упатувањето заради извршувано на мерката на 
безбедност задолжително лекувано на алкохоличари и 
наркомани го врши општинскиот суд на чие подрачје 
има живеалиште осуденото лице, а ако лицето се наоѓа 
во притвор, општинскиот суд во чие седиште се наоѓал 
затворот во следните здравствени организации: 

а) Во Болницата за нервни и душевни болести -
„Свети Наум44 - Бардовци се упатуваат осудени лица од 
подрачјето на отнтините: Гостивар, Дебар, Кратово, 
Куманово, Крива Паланка, Кичево, Македонски Брод, 
Тетово и Титов Велес и општините од подрачјето на 
град Скопје; 

б) Во Болницата за душевни болести - Демир Хи-
сар се упатуваат осудени лица од подачјето на општи-
ните: Битола, Демир Хисар, Крушево, Охрид, Прилеп, 
Ресен и Струга; и 

в) Во Болницата за нервни и душевни болести -
Негорце се упатуваат осудени лица од подрачјето на 
општините: Берово, Валандово, Гевгелија, Делчево, 
Кавадарци, Неготино, Пробиштип, Радовиш, Стру-
мица, Свети Николе и Штип. 

По довршеното лекување на осудено лице на кое 
се уште му преостанува за доиздржување казна затвор, 
по пресметаниот престој во болницата за лекување се 
упатува на до издржување на остатокот од казната за-
твор во казнено-поправна установа определена со овој 
распоред. Здравствениве организации (болници) во кои 
се лекуваат осудените лица, ќе ја известат казнено-по-
правната установа во која треба да биде упатено, како 
би можела да го спроведе на натамошно доиздржувано 
на казната затвор. 

V 

Лицата во притвор на кои им е изречена казна 
затвор може да се упатат во соодветна казнено-по-
правна установа и пред правосилноста на пресудата на 
начин утврден како и за останатите осудени лица, под 
условите од член 353 став 3 од Законот за кривичната 
постапка и член 89 од Законот за извршувало на санк-
циите за кривични дела и стопански престапи. 

VI 

1. Со влсгувалото во сила на ова решение преста-
нува да важи Наредбата за упатувано на осудени лица 
во казнсно-поправни установи и малолетници во завод-
ски установи бр. 0908-560 („Службен весник на РМ44 бр. 
33/82). 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „,Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Број 10-1940 Министер 
јули 1992 година з а правосудство и управа, 

Скопје И“Р Горѓи Наумов с.р. 
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1027. 
Врз основа на член 44 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. ^8/91, министерот за здравство донесе , 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА УПАТУ-
ВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ НА ЛЕКУВАЊЕ ВО 

СТРАНСТВО 

Член 1 

Во Правилникот за условите и начинот на упату-
вање на осигурениците на лекување во странство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/91, 
11/92 и 32/92), во член 26, ставот 2 се менува и гласи: 

„На осигуреникот упатен на лекување во стран-
ство му припаѓа дневница од став 1 на овој. член во 
висина од 60% од дневницата утврдена со прописите за 
највисоките износи на дневниците за службено пату-
вање во странство, без приложување на хотелска смет-
ка“. 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„На стручниот придружник му припаѓа дневница 

од став 1 на овој член во висина од 100% од дневницата 
утврдена со прописите за највисоките износи на дневни-
ците за службено патување во странство, без приложу-
вање на хотелска сметка“. 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

Број 10-3670 Министер за здравство, 
20 јули 1992 година д-р Перко Колевски, с.р. 

Скопје 

1028. 
Врз основа на член 67 од Законот за данокот на 

промет на производи и услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ број 34/92), министерот за фи-
нансии, донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА 
ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

I. ВОВЕДНА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува примената на да-

ночните стапки, даночните олесн^ија и ослободувања, 
начинот на водење евиденција за прометот по различни 
стапки односно даночни основици, начинот на пери-
одичното и конечното пресметување и плаќање на да-
нокот на промет, местото на плаќање на данокот, начи-
нот на попишување на стоките за кои се менуваат да-
ночните стапки и начинот на пресметување и плаќање 
на разликата на данокот на промет на производи и 
услуги, 

И. ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 

Член 2 

Како промет на производи што служат за крајна 
потрошувачка на кој се плаќа данок на промет на про-

изводи се смета секоја продажба на производи, освен 
продажбата која спроед одредбите на член 5 од Законот 
за данокот на промет на производи и услуги (во ната-
мошниот текст: Законот) не се смета како промет. 

Увоз на производи за крајна потрошувачка 

Член 3 
На производите што ги увезува крајниот потрошу-

вач, данокот на промет го пресметува царинарницата 
по стапките што важат на денот на настанувањето на 
обврската за плаќање царина. Пропишаните стапки ца-
ринарницата ги применува на даночната основица од 
член 12 став 1 на Законот и го наплатува данокот на 
промет од увозникот истовремено со царината и дру-
гите увозни давачки. 

На производите од тарифните броеви 1, 5 и 6 од 
Тарифата кои ги увезува правно лице и дуќан без статус 
на правно лице (во натамошниот текст: претприемач) 
за сопствена крајна потрошувачка со безготовинско 
плаќање, царинарницата применува даночни стапки од 
член 15 од Законот. 

На увозот на производи што служат за крајна по-
трошувачка, освен на увозот на моторни возила што ги 
увезуваат домашните физички лица, се плаќа данок на 
промет на производи согласно одредбите на член 15 од 
Законот. 

За моторните возила што ги увезуваат домашни 
физички лица или што се увезуваат за нивна сметка, 
царинарницата не пресметува и не наплатува данок на 
промет на производи, за што става клаузула на увоз-
ната царинска декларација. Царинарницата во рок од 
три дена од денот на царинењето на моторното возило 
писмено го известува за тоа Министерството за финан-
сии - надлежното одделение за даноци за една или по-
веќе општини (во натамошниот текст Одделението за 
даноци во општината) според живеалиштето на физич-
кото лице, со назнака на вредноста на увезеното мо-
торно возило и за износот на царината и другите увозни 
давачки што се платени при увозот. Физичкото лице го 
плаќа данокот на промет на производи најдоцна во рок 
од пет дена од денот на плаќањето на царината и на 
другите увозни давачки. 

За моторните возила што за сопствена употреба ги 
увезува правно лице, царинарницата ја утврдува даноч-
ната основица, а данокот на промет на производи го 
плаќа тоа правно лице според местото на своето се-
диште во рок од пет дена од денот на плаќањето на 
царината и на другите увозни давачки. Царинарницата 
му доставува на Одделението за даноци во општината 
известување за тоа во рок од три дена од денот на 
плаќањето на царината и другите увозни давачки, со 
назнака на вредноста на увезеното моторно возило и за 
износот на царината и другите увозни давачки. 

Член 4 

Како увоз на производи што служат за крајна по-
трошувачка се смета и увозот на преработки од тутун 
што ќе го изврши правно лице или претприемач заради 
натамошна продажба во земјата. При увозот на прера-
ботки од тутун увозникот ја утврдува и ја пријавува на 
надлежната царинарница продажната цена по која пре-
работките од тутун се пуштаат во промет во земјата и 
тоа: 

1) за цигари - во продажната цена е пресметан 
данок на промет на производи. 

2) за другите преработки од тутун (цигарилоси, 
тутун за луле и др. - во продажната цена не е пресметан 
данокот на промет На производи). 

Царинарницата го пресметува данокот на промет 
со примена на пропишаната даночна стапка од тар. бр. 
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3 на Тарифата на данокот на промет (во натамошниот 
текст: Тарифата). Утврдената продажна цена на која е 
пресметан и платен данокот на промет не може да се 
менува без претходна пријава до царинарницата преку 
која е извршен увозот на преработки од тутун и платен 
данокот на промет. 

Член 5 

Како увоз на производи што служат за крајна по-
трошувачка се смета и привремениот увоз на производи 
според прописите за привремениот увоз. Данок на про-
мет на производи се плаќа и при секоја пресметка и 
наплатата на царината и на другите увозни давачки,- и 
тоа на даночната основица што ја сочинува царинската 
основица со царината и другите увозни давачки, во со-
гласност со Царинскиот закон. 

Кај привремениот увоз на моторни возила (лизинг 
и др.) данокот на промет на производи се плаќа на 
даночната основица што ја сочинуваа царинската осно-
вица со вкупно пресметаната царина и другите увозни 
давачки. 

Земање производи за сопствена крајна потрошувачка 
односно употреба 

Член 6 

Правно лице кое ќе земе за сопствена крајна по-
трошувачка производи што само ги произвело или ги 
увезло или набавило заради натамошна продажба, а на 
кои се плаќа данок на промет (опрема и др.) го пресме-
тува и плаќа данокот на промет во моментот на зема-
њето на тие производи. 

При земањето на сопствени производи од продав-
ница или други продажни објекти се плаќа данок на 
промет на производи, кој е содржан во цената на произ-
водот. 

Давање производи без надомест (отстапување, пода-
рок, замена и др.) 

Член 7 

Правното лице кое ќе отстапи без надомест соп-
ствени производи или производи што ги набавило или 
увезло, а на кои се плаќа данок на промет (опрема и 
др.) го пресметува и плаќа тој данок во моментот на 
давањето на производот, со примена на пропишаните 
стапки врз основицата што ја сочинува вредноста која 
би се постигнала со продажбата“ на тие производи на 
крајните потрошувачи. 

На моторно возило или пловен објект кои подле-
жат на обврска за годишна регистрација, а што фи-
зичко лице му го дава без надомест (подарок и сл.) на 
друго физичко лице се плаќа данок на промет по стапка 
од 3% (тар. број 8 од Тарифата), а даночната основица 
претставува вредноста која би се постигнала со продаж-
бата на тие производи на крајниот потрошувач. Таа 
основица ја утврдува Одделението за даноци во општи-
ната во местото на живеалишето на лицето кое го дава 
подарокот. 

Плаќање данок на промет на вредноста на расходот 
(кадо, растур, крш, расипување и кусок на производи) 

Член 8 

На вредноста на расходот (кало, растур, крш или 
расипуваа) кој е поголем од расходот дозволен со 
општиот акт на даночниот обрзник - правно лице, како 
и на вредноста на кусокот на производи, освен на кусо-

кот на производи настанат под дејство на виша сила, се 
плаќа данок на промет на производи. 

Како дозволен расход на кој не се плаќа данок на 
промет на производи се смета ремитендата на соп-
ствени изданија (вратени, непродадени весници, списа-
нија и др.). 

За утврдениот кусок и расход во продавница или во 
друг деловен објект што се задолжува за производите 
со пресметан данок на промет, распоредување по та-
рифни броени и исти збирни даночни стапки се врши 
врз основа на коефициентот на учеството на вредноста 
на утврдениот кусок, односно расход на производите во 
однос на вкупното задолжување на продавницата или 
другиот деловен објект, а што се утврдува на следниот 
начин: 

вредност на кусокот 
Коефициент на . . односно расходот 
учеството вредноста на вкупното 

задолжување 

Коефициентот од став 2 на овој член се применува 
на вредноста на задолжувањето на продавницата, од-
носно деловниот објект по тарифни броеви и стапки на 
данок на промет на производи. 

Под виша сила, во смисла на овој правилник, се 
подразбираат елементарни непогоди (поплави, пожар, 
земјотрес др.) како и провална кражба. При провална 
кражба задолжително се составува записник за изврше-
ниот увид од страна на надлежните органи. 

Данокот на промет на производи содржан во вред-
носта на кусокот што настанал поради дејство на виша 
сила се пресметува врз основа на податоците за вкуп-
ното задолжување на продавницата односно на друг 
деловен објект (пренесена состојба од минатата година 
и задолжување во текот на годината) и од податоците 
за продажбата на производите до денот на сторената 
штета, со што се утврдува вредноста на производите 
кои би требало да се наоѓаат на залихи пред сторената 
штета. Со споредување на износот на утвредената вред-
ност на залихите и вредноста на залихите утврдени со 
пописот на денот на сторената штета, се добива изно-
сот на кусокот во кој е содржам и пресметаниот данок 
на промет на производи. 

Учеството на штетата по одделни видови произ-
води се утврдува врз основа на учеството на одделни 
видови производи распоредени по тарифни броеви и 
стапки на данокот на промет на производи, како и на 
производите на кои не се плаќа данок на промет на 
производи во вкупното задолжување пред настанува-
њето на штетата. Со примената на така добиеното по-
единечно учество во однос на вкупната вредност на 
штетата се добива вредноста на производите во која е 
содржан и данокот на промет на производи по одделни 
тарифни броеви и стапки на данокот на промет на про-
изводи и вредноста на производите на кои не се плаќа 
данок на промет на производи. 

Износот на данокот на промет на производи што е 
содржан во вредноста на утврдената штета по одделни 
тарифни броеви и стапки на данокот на промет се утвр-
дува со примена на пресметаните пропишани даночни 
стапки. 

Обврската за пресметување на данокот на промет 
на производи во случаите од став 1 и 2 на овој член 
настанува во моментот на утврдувањето кусок односно 
расход на производите, а обврската за плаќано - во рок 
од пет дена од денот кога надлежниот орган на даноч-
ниот обврзник донел одлука за утврдување на кусокот 
односно расходот на производите. Како момент на 
утврдување кусок односно расход на производите се 
смета датумот под кој е извршен^ попис на произво-
дите. - - - V . : ' - ^ ) . 
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Пресметката на данокот на промет на производи 
извршена според одредбите од овој член е конечна за 
секој настанат кусок односно расход на производите. 

Комисиона продажба на производи 

Член 9 

При комисиона продажба на производи на крај-
ниот потрошувач што ќе ја изврши правно лице или 
дуќан без статус на правно лице, во свое име и за сметка 
на комитент (во натамошниот текст: комисионер), се 
плаќа данок на пролет без оглед на тоа дали се во 
прашање нови или употребувани производи и без оглед 
на тоа дали во поранешниот промет е платен данок на 
промет на производи. 

Даночен обврзник за прометот на прозводи од став 
1 на овој член с комисионерот кој му продал производи 
на крајниот потрошувач. Даночната основица за пре-
сметка за данокот на промет на производи ја сочинува 
продажната цена на комисионерот со вклучена комиси-
она провизија. 

При комисиона продажба на производи се плаќа 
данок на промет по стапките од соодветните тар. -бро-
еви на Тарифата, зависно од видот на производите. 

По исклучок, од одредбата на став 3 од овој член 
ако производите се во сопственост на правно лице, а му 
се продаваат на друго правно лице или на претприемач, 
данок на промет.на производи се плаќа во согласност со 
одредбите на член 15 став 1 точка 1 од Законот. 

При комисионата продажба на употребувани пат-
нички автомобили, други моторни возила и пловни об-
јекти што подлежат на обврската на годишна регистра-
ција, а што се во сопственост на физичко лице, на друго 
физичко лице, се плаќа данок на промет на производи 
по стапката од точка 1 на тар. број 8 од Тарифата. Ако 
тие производи се во сопственост на правно лице или на 
дуќан без статус на правно лице, а му се продаваат на 
физичко лице, данок на промет на производи се плаќа 
по стапката од тар. број 1 или 5 на Тарифата. 

По исклучок од одредбата на став 5 на овој член, 
при комисиона продажба на употребувани патнички ав-
томобили во сопственост на правно лице на друго 
правно лице, односно на претприемач, се плаќа данок 
на промет на производи во согласност со одредбите на 
член 15 став 1 точка 1 од Законот. При комисиона 
продажба на други моторни возила и пловни објекти се 
плаќа "анок на промет на производи по стапката од 
точка 1 тар. број с од Тарифата, ако продажбата е 
извршена на начинот од член 6 на Законот. 

При комисиона продажба на производи данокот на 
промет на производи се плаќа според местото на седиш-
тето на комисионерот, односно деловниот објект на 
комисионерот. 

Продажба на производи од консигнационо складиште 

Член 10 

На прометот на производи од консигнационо скла-
диште, држателот на консигнационо^ складиште го 
пресметува данокот на промет на производи со примена 
на пропишаната даночна стапка на продажната цена на 
производот искажана во денари, во која, покрај цари-
ната и другите увозни давачки што се плаќаат при уво-
зот, се содржани и зависните трошоци и консигнаци-
оната маржа. 

Консигнационото складиште за промет на големо 
односно на мало плаќа аконтација на данокот на про-
мет според одредбите на член 28 од Законот. 

Продажба на нроизводи со јавно на;шавањс 
Член 11 

На производите што им се продаваат на крајните 
потрошувачи со јавно наддавање (лицитација и сл.), 
даночниот обврзник што ги продава пресметува данок 
на промет на производи со примена на пропишаната 
даночна стапка на продажната цена постигната со јав-
ното наддавање. Ако со јавното наддавање с одредено 
производите да се продаваат по цени во кои с вклучен 
данокот на промет на производи, даночниот обврзник 
го пресметува тој данок со примена на пресметаната 
даночна стапка. 

Ако со јавното наддавање производите му се про-
дадени на правно лице или на претприемач, се плаќа 
данок на промет на производи во согласност со одред-
бите од член 6 односно член 15 став 1 точка 1 на Зако-
нот, а ако му се продадени ,на физичко лице - се плаќа 
данок на промет на производи по полна пропишана 
стапка. 

Продажба на производи во угостителството 

Член 12 
На прометот на производи (јадења, пијалоци и сл.) 

што ќе го изврши угостителско претпријатие и друго 
правно лице, кос с регистрирано за вршење на угости-
телска дејност и угостителски дуќан, се пресметува и 
плаќа данок на промет на производи по стапките од 
тар. број 4 односно тар. број 8 на Тарифата, а на осно-
вицата што ја сочинува продажната цена на тие јадења 
и пијалоци. 

III ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ ШТО НЕ СЛУЖАТ 
ЗА КРАЈНА ПОТРОШУВАЧКА 

Промст на производи заради натамошна продажба 

Член 13 

Како промет на производи што не служат за крајна 
потрошувачка, односно на кои не се плаќа данок на 
промет, се смета, согласно со одредбите од член 5 став 
1 точка 1 на Законот, продажбата на производи, освен 
продажбата на преработки од тутун, на трговско прет-
пријатие или на трговски дуќан што тие производи ги 
набавуваат заради натамошна продажба, ако набавката 
е извршена на начинот и под условите пропишани со 
член 6 од Законот. 

Производителот на преработки од тутун при про-
дажбата на тие преработки на трговски претпријатија 
или на трговски дуќани го пресметува данокот на про-
мет на производи на основицата од член 12 на Законот. 

Член 14 

Како промет на производи што не служат за крајна 
потрошувачка се смета продажбата на сите производи, 
освен продажбата на алкохол (етанол) и на преработки 
од тутун, на угостителско претпријатие, на друго 
правно лице кос с регистрирано за вршење на угости-
телска дејност и на угостителски дуќан што тие произ-
води ги набавуваат заради натамошна продажба, ако 
набавката е извршена на начинот и под условите од 
член 6 на Законот. 

Како угостителско претпријатие од став 1 на овој 
член не се сметаат деловите на правни лица (ресторани 
за општествена исхрана; кантини и др.) што не сс реги-
стрирани за вршено на угостителски дејност со трети 
лица. На производите што ги набавуваат правни лица 
данокот на промет на производи го пресметува и напла-
тува продавачот. ^ 

) 
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Промет на производи за потребите на репродукција 

Член 15 
Како промет на производи што не служат за крајна 

потрошувачка се смета продажбата на репродукционен 
материјал на производитслско претпријатие, произво-
дител ска задруга, производитслски дуќан и земјоделско 
стопанство со статус на правно лице. 

Како производител^) претпријатие, во смисла на 
став 1 од овој член, се смета и угостителското претпри-
јатие кос набавува производи заради натамошна прера-
ботка. 

Правни лица и претприемачи кои вршат здрав-
ствена дејност можат да набават под условите и на 
начин од член 6 од Законот, производи и потрошен 
материјал за потрошувачка во лекувањето и негата на 
болниот и тоа: лабораториски садови, лабораториско 
стакло, инструменти (сите видови ситни инструменти), 
и средства за перење и одржување на болнички алишта. 

Производи што имаат карактер на репродукционен ма-
теријал 
Член 16 

Под репродукционен материјал од член 5 став 1 
точка 3 на Законот се подразбираат: 

1) материјал, суровини, полупроизводи, делови и 
помошен материјал што со преработка, доработка, 
вградувано, нанесувано или на друг начин се трошат во 
процесот на производството и влегуваат во супстанци-
јата на финалниот производ; 

2) материјал што се троши во процесот на произ-
водството при изработката на производи, а не влегува 
во супстанцијата на финалниот производ, како што се: 
материјал за растворување, нагризување, одмастувано, 
леарски песок и друг сличен материјал; 

3) погонски и огревен материјал, (електрична 
енергија, лигнит, мрк камен и дрвен јаглен, брикети од 
јаглен, огревно дрво, природен земен гас и гас добиен 
со дестилација на јаглен); 

4) материјал за изградба, доградба, адаптација, 
одржувано и поправка на градежни објекти (цемент, 
челик, песок чакал, вар, дрвна граѓа, градежна, стола-
рија и градежна лимарија), инсталационсн материјал 
(жици, кабли и др.) и производи што ССЈ вклучуваат на 
инсталационата мрежа како нејзин составен дел (кади, 
мијалници \УС - шољи, водомсри, радијатори, бојлери, 
струјомери/клима уреди и сл.) освен производи на бела 
техника и други уреди, како што се: радиоапарати, ви-
деорикордсри, плссри, фрижидери, ладилници, печки и 
шпорети, печки на стажно греење и други слични про-
изводи што како финални производи се вклучуваат на 
инсталациона мрежа. 

5) амбалажа и друг материјал за пакувано (палети, 
жици, канап, манипа, рафија, лепливи ленти, хартија за 
пакување, етикети, налепница винети, упатства за 
употреба на производи, писмени гаранции и слични 
производи што се лепат или прицврстува^ на финален 
производ односно што се ставаат во амбалажа) и мате-
ријал што служи за ситни поправки, одржување и чи-
стење на опрема и деловни простории (сапун, дстср-
џснт, крпи, пуцвол, мстли, четки и сл.). 

Промет на репродукционен материјал за преработка во 
у!Ч)СТИТСЈ1СТВОТО 

Член 17 

Како репродукционен материјал што го набаву-
,ваат без плаќано данок налромст на^производи угости-
телско претпријатие и угостителски дуќан од член 5 

став 1 точка 2 на Законот се сметаат прехраноени и 
други производи што служат за приготвувано на храна 
и пијачки, освен алкохол (етанол) од тар. број 4 точка 6 
на Тарифата. 

Како репродукционен материјал во угостител-
ството се сметаат и помошен и потрошен материјал и 
производи неопходни во процесот на преработката или 
продажбата на произведена храна и пијачки, како што 
се: мирудин и други состојки што се додаваат ,на храна, . 
средства за чистено (детерцент, сапун и сл.) салвети, 
чепкалки и друг потрошен материјал, што не влегуваат 
во супстанциите на производите што им се продаваат на 
крајните потрошувачи. 

Промет на репродукционен материјал што се користи 
во гра/дежната дејност 

Член 18 

Градежен материјал може, во согласност со одред-
бата на член 5 став 1 точка 3 од Законот, да се употреби 
за изградба, реконструкција, адаптација и поправка, 
како и за тековно и инвестиционо одржувано на гра-
дежни објекти, без оглед на сопственоста, под услов 
објектите да се изградуваат на основа одобрен проект 
од надлежниот орган. 

Согласно членот 43, став 3 од Законот, а со цел за 
овозможување на контрола на набавениот репродукци-
онен материјал без данок на промет, изведувачот -
правно лице, е должно да води евиденција за набавката 

„и потрошокот на овие производи по вид, количество и 
вредност на производите, која мора да се совпаѓа со 
податоците од документите за купуваното (фактура, 
приемница, доставница, товарен лист и др.). 

Градежен материјал, без плаќано данок на промет 
на производи можат да набавуваат делови на претприја-
тие кое не е регистрирано како градежно или гра-
дежно-занаетчиско претпријатие (комунално и др.) под 
услов тие делови да се регистрирани за вршено на гра-
дежна дејност. 

Промет на репродукционен материјал !ито занаетчиска 
задруга го користи во производството преку своите за-

другари 

Член 19 

Производитслска односно градежна занаетчиска 
задруга која е регистрирана за вршење на производ-
ствени односно градежни работи, може за работите 
што ги врши во свое име и за своја сметка, а преку 
своите задругари (претприемачи здружени во задру-
гата) да набавува, под условите од член 6 на Законот, 
репродукционен материјал без плаќање данок на про-
мет на производи. Задругата може да им дава репродук-
ционен материјал на задругарите (но не и да продава 
или на друг начин да отуѓува) без пресметување на 
данокот на промет на производи, врз основа на писмени 
договори, и тоа под следните услови: 

1) задругата да располага со стручни работници за 
изработка на нормативи за потрошокот на материјал и 
за надзорот и водењето на работите; 

2) задругарите да водат деловни книги; 
3) задругарите да се здружени што се докажува со 

договор за здружување во задругата; 
4) задругарите да го користат добиениот репродук-

ционен материјал исклучиво “за производство според 
договорите; 

5) задругарите да го користат добиениот репродук-
ционен материјал во рамките на утврдените нормативи 
зд потрошокот на материјал што се составен дел на 
договорот; 
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6) и задругата и задругарите во книговодството 
односно во деловните книги да водат евиденција за со-
стојбата, движењето и потрошокот на репродукционен 
материјал по вид, количество и вредност и најмалку 
еднаш во три месеци, како и по завршетокот на догово-
реното производство односно градежните работи да ги 
усогласат тие евиденции; 

7) задругарите да и го фактурираат на задругата 
само надоместот за извршените договорени производ-
ствени односно градежни работи, а не и за вредноста на 
материјалот; 

8) задругата веднаш да достави до одделението за 
даноци во општината кај кој се води како даночен 
обврзник, по еден примерок од договорот за здружу-
вано во задругата и по еден примерок од секој одделен 
писмен договор. Задругата доставува, во рок од пет 
дена од денот на исплатата, извештај за секоја исплата 
по тој договор. 

На вредноста на материјалот даден во смисла % 
став 1 од овој член за кој при усогласувањето на евиденн 
циите или со контрола ќе се утврди дека не е оправдан 
со испорачани производи односно извршени градежни 
работи, а не се наоѓа ниту на залихи на задругата, 
задругата ќе го пресмета данокот на промет на произ-
води и ќе го уплати во рок од пет дена од денот кога е 
утврден тој факт. 

Одредбите од став 1 до 3 на овој член се однесуваат 
и на занаетчиски задруги надвор од материјалното про-
изводство и на занаетчиски задруги што се регистри-
рани, покрај производствени односно градежни, да 
вршат и услужни или други непроизводствени дејности, 
под услов, во смисла на член 5 став 2 од Законот, да 
имаат производствена дејност односно градежни ра-
ботни единици или погони што се регистрирани за 
вршење на производствени односно градежни работи. 

Набавка на производи и репродукционен материјал од 
страна на ремонтни претпријатија и дуќани и сервиси 
што се занимаваат со поправка и сервисирање на произ-

води 
Член 20 

Ремонтни претпријатија и дуќани и сервиси, реги-
стрирани за промет, поправка и одржување на произ-
води од потрајна употребна вредност (машини, уреди, 
апарати) можат да набавуваат без данок на промет на 
производи резервни делови неопходни за вградување во 
производи што се поправаат и сервисираат, под усло-
вите од член 6 на Законот. 

Кога резервните делови од став 1 на овој член се 
вградуваат во производи што се сметаат како опрема на 
правни лица или претприемачи, на вредноста на прода-
дените односно вградените делови се плаќа данок на 
промет на производи по стапката од точка 1 на тар. број 
8 од Тарифата ако се исполнети условите од член 6 на 
Законот. 

Кога резервните делови од став 1 на овој член се 
вградуваат во производи што не се сметаат како опрема 
на правни лица или претприемачи, на вредноста на про-
дадените и вградени делови се пресметува и плаќа да-4 

ноќ на промет на производи по стапките од соодветните 
тарифни броеви, согласно одредбите на член 15 од За-
конот. 

Кога резрвните делови од став 1 на овој член се 
вградуваат во финални производи на физички лица, на 
вредноста на продадените ,односно вградените делови 
се пресметува и плаќа данок на промет на производи по 
стапките од соодветните тарифни броеви. Во факту-
рата посебно се искажува вредноста на резервните де-
лови за вградувано, посебно данокот на промет за ре-
зервни делови, а посебно надоместот за извршената 
услуга. 

Набавка и употреба на градежен репродукционен мате-
ријал од страна на единици на локална самоуправа 

Член 21 

Единиците на локалната самоупрвава мбжат, во 
смисла на член 5 став 1 точка 5 од Законот, да набаву-
ваат градежен материјал без плаќање данок на промет 
и во границите на утврдените нормативи на материја-
лот да го употребуваат или даваат (но не можат да го 
продаваат или на друг начин да го отуѓуваат) за вршење 
на овие работи под следните услови: 

1) градежниот материјал да-го набавуваат врз ос-
нова на писмена порачка на начинот и под условите од 
член 6 од Законот; 

2)' на продавачот да му поднесат писмена изјва која 
мора да биде нумерирана, датирана и потпишана; 

3) работите да ги изведуваат според одобрен инве-
стиционен проект и одлука на надлежниот орган на 
единицата на локалната самоуправа. 

4) да водат евиденција за видот, количеството и 
вредноста на материјалот од фактурите и другите доку-
менти на добавувачот, како и за состојбата, движењето 
и потрошокот на тој материјал. 

Набавка на градежен репродукционен материјал од 
страна на станбени задруги заради издрадба на станови 

или станбени згради, за своите членови - задругари 

Член 22 

Станбена задруга од член 5 став 1 точка 6 на 
Законот која е регистрирана каЈ надлежниот суд во 
согласнот со Законот за изградба на станови односно 
станбени згради врз основа на одобрен проект, може од 
името и за сметка на своите членови - задругари да 
набавува градежен материјал без плаќање данок на 
промет и може тој материјал да го користи за тие цели 
и да им го отстапува на задругарите без плаќање данок 
на промет, и тоа на територијата на општината односно 
градот за која е основана задругата. Под територија на 
општината односно градот, во смисла на точка 6 од 
член 5 на Законот, се подразбира територијата на која 
надлсжната филијала на Службата на општествено 
книговодство врши контрола на работењето на задру-
гата. Како изградба на станови или станбени згради се 
смета изградба на нови станови или станбени згради, 
како и доградба односно надградба, реконструкција или 
адаптација на постојни градежни објекти, под услов за 
тоа да постојат одобрен проект и соодветна дозвола. 

Станбена задруга може да набавува градежен ма-
теријал без плаќање данок на промет, во смисла на 
член 6 од Законот, под следните услови: 

1) да има непосредно организирана градежна опе-
ратива (градежен погон, градежна работна единица) 
или стручна служба за контрола и надзор над изведува-
њето на градежните работи и за следење на потрошо-
кот на набавениот градежен материјал; 

2) да организира и води евиденција за видот, коли-
чество и вредноста на градежниот материјал од факту-
рите и другите документи на добавувачот, како и за 
потрошокот на материјалот. 

Станбената задруга може да набавува градежен 
материјал за изградба на станови или станбени згради 
без плаќање данок на промет на еден од следните на-
чини: 

1) ако набавува материјал за изградба на објекти 
што ги изградува сама или преку друга градежна орга-
низација, тој материјал го искажува во своето книго-
водство како залиха на сопствен материјал и преку 
истото ги следи состојбата и движењето односно набав-
ката и потрошокот; 
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2) ако набавува материјал за потребите на своите 
задругари и го чува на свое складиште (магацин и сл.) 
при отселуваното (даваното) на тој материјал се на-
малуваат обврските на задругата по основ на авансите 
примени од своите членови - задругари; 

3) ако набавува материјал за потребите на своите 
членови, кои тој материјал непосредно го преземаат од 
стовариштето на продавачот (производителот или 
трговското претпријатие што врши промет на големо), 
авансите добиени од задругарите ќе се намалат за вред-
носта на преземениот материјал, а за состојбата и дви-
жењето на така преземениот материјал задругата ќе 
води посебна даночна евиденција. 

На крајот од секое полугодие или во пократок рок 
односно по завршетокот на изградбата на објектот, ма-
теријалот на градилиште се попишува заради утврду-
вано на потрошокот односно заради проверка на упо-
требата на материјалот во рамките на нормативите. По 
завршуваното на градбата, за вишокот на материјал 
според пописот што не е вграден според одобрениот 
проект, задругата уплатува данок на промет во рок од 
пет дена од денот на извршениот попис и констатира-
њето дека постои вишок на материјалот. 

Набавениот градежен материјал станбената за-
друга може да му го отстапува односно дава на задругар 
без пресметување и плаќање данок на промет на произ-
води за тој сам или со помош на други да го вгради 
исклучиво во својот стан односно станбена зграда под 
следните услови: 

1) станбена задруга со задругарот да склучува пи-
смен договор за работи на изградба на објект што са-
миот задругар ги изведува: 

2) задругарот да има проект односно соодветна 
техничка документација со предмер и претсметка што 
ги одобрила станбена задруга или овластена организа-
ција, со обврски тие услови да се исполнети при влсгу-
ваното во членство на задругата и задругарот сите 
права да може да ги оствари дури откако тие услови ќе 
бидат исполнети; 

3) за секој градежен објект што задругарот сам,ово 
целост или делумно, го гради да се обезбеди ургсдка 
даночна евиденција и контрола на потрошокот на наба-
вениот градежен материјал без пресметувало и пла-
ќано данок на промет, со обврска стручната служба н^ 
задругата тримесечно да ја усогласува книговодствената 
евиденција со ситуацијата на градбата на објектот, со 
тоа што конечно пресметка и контрола на потрошокот 
на материјал задолжително да се извршат од завршето-
кот на градениот објект; 

4) стручата служба, во рамките на својот надзор и 
контрола над изградбата на објектите, да обзебеди така 
набавениот градежен репродукционен материјал да се 
користи според утврдените нормативи што мораат да 
бидат во согласност со урбанистичките услови и со доз-
волата за градба што ја издава надлежниот орган на 
управата; 

5) ако набавениот материјал без платен данок на 
промет задругарот го троши ненаменски односно ако не 
го вгради во градежниот објкст, задругата е. должна да 
пресмета и плати данок на прометно рок од пет дена од 
денот на констатира!БСТО на таквата ненаменска потро-
шувачка. 

Продажба на градежен материјал на индивидуален зем-
јоделски производител, заради изградба на земјоделски 

објекти 

Член 23 

Индивидуален земјоделски производител од член 5 
став 1 точка 8 на Законот на кого земјоделското произ-
водство, му е̂  единствено и основно з а ^ м а н о и кој е 

осигурен според прописите за здравствено односно пен-
зиското осигурување на земјоделците, како и физичко 
)шце во чие домаќинство најмалку еден чле!) е осигуран 
според прописите за здравственото односно пензи-
ското осигурување на земјоделците, може под условите 
од член 6 на Законот да набавува градежен репродукци-
онен материјал заради изградба или адаптација на зем-
јоделски објекти (штали, трла, силоси, магацина за чу-
вање земјоделски производи на земјоделците и слично). 

Промет на опрема 

Член 24 
Како промет на производи што не служат за крајна 

потрошувачка на кои данок на промет на производи се 
плаќа по повластена (бснсфицирана) стапка од 3% од 
тар. број 8 на Тарифата, се смета, согласно со одред-
бата од забелешката 1 кон тој тарифен број, продаж-
бата на опрема на правно лице и на претприемач на 
начинот и под условите пропишани со член 6 од Зако-
нот. Физичко лице може да продава опрема односно 
делови на опрема со плаќање данок на промет по бене-
фицирана даночна стапка од тар. број 8 на Тарифата на 
данокот на промет под услов да се плаќа само преку 
жиро-сметка. 

Под опрема на која при продажбата на овластени 
купувачи на начинот и под условите од член 6 на Зако-
нот продавачот пресметува и плаќа данок на промет на 
производи по стапка од 3% од тарифниот број 8 на 
Тарифата се подразбираат основни средства (машини, 
уреди, апарати и др.) кои служат за вршење дејност, 
предмети на ситен инвентар определени според пропи-
сите за амортизација, средства за лична заштита при 
работа, лична заштитна опрема и делови на опрема. 

Како опрема од став 3 на овј член не се сметаат 
патнички автомобили и резервни делови за автомо-
били, мебел и делови на мебел и теписи што служат за 
опремање на канцеларии и други административни про-
стории, уметнички дела на ликовна и применета умет-
ност и украсни предмети (лустери, вазни и украсни фи-
гури). 

Заради следење на набавката и контрола на кори-
стењето на опремата, купувачот - правно лице води 
евиденција за набавката и потрошокот на тие произ-
води по видот, количеството и вредноста, што мора да 
се совпаѓа со податоците од фактурата за купување 
(приемница, доставница, товарен лист или други доку-
менти). Купувачот на опрема - претприемачот, води 
книга на набавката и употребата на репродукционен 
материјал и опрема што, во смисла на став 4 од член 6 
на Законот, не може да ги продаде односно отуѓи во 
рок од пет години од денот на набавката. 

Увоз на производи заради натамошна нродажба, репро-
дукција или преработка 

Член 25 
Правни лица и претприемачи можат само под усло-

вите од член 6 на Законот да увезуваат производи за-
ради натамошна продажба, репродукција и преработка 
без плаќано данок на промет и да увезуваат опрема со 
плаќање данок на промет по повластена даночна стапка 
од тар. број 8 од Тарифата. 

Кога увозникот увезува производи во свое име и за 
своја сметка, изјава за даночно ослободувано и дава, 
пред царинење на производите, на царинарницата 
преку која сс вршу увозот, а кога ги увезува во свое име 
а за туѓа сметка, писмена изјава од корисникот на уво-
зот за даночно ослободување пред царинењето на про-
изводите поднесува до царинарницата преку која се 
врши увозот. 
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На увозот на производи од став 1 на овој член што 
не с извршен на начинот и под условите од член 6 на 
Законот, данок на промет се плаќа по стапките од соод-
ветните тарифни броеви на Тарифата, зависно од тоа 
кои производи се увезуваат. 

Член 26 

На увозот на опрема од точка 1 алинеја прва од 
тар. број 8 на Тарифат,а, за вршење дејности на начинот 
и под условите под член 6 на Законот се плаќа данок на 
промет по стапка од точка 1 на тар. број 8 од Тарифата. 
Царинарницата го пресметува и наплатува данокот за-
едно со царината и другите увозни давачки. 

Како увоз на опрема, во смисла на став 1 од овој 
член, се смета и привремениот увоз на опрема. 

Услови за продажба на производи без плаќање данок нч 
промет од член 5 на Законот 

Член 27 
г 

Производи од член 5 став 1 точка 1 до 8 и точките 
10 и 11 од Законот можат да продаваат без плаќање 
данок на промет производитслско претпријатие или 
производителот дуќан, трговско претпријатие кос с 
регистрирано за вршење промет на големо и претприја-
тие кос е регистрирано за увоз. 

Производите од член 5 став 1 точка 1 до 8 и точ-
ките 10 и 11 од Законот не можат да се продаваат без 
плаќање данок на промет од продавници и други де-
ловни единици што за производите се задолжуваат по 
продажните цени “со пресметан данок на промет на про-
изводи (продавници на мало). 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
физичко лице може да продава производи без плаќање 
данок на промет под услов тие производи да се плаќаат 
преку жиро-сметка, и/тоа: 

- сопствени производи на трговско претпријатие 
или дуќан и на угостителско претпријатие или дуќан 
што тие производи ги набавуваат заради натамошна 
продажба; 

- земјоделски производи на производитслско или 
угостителско претпријатие и дуќан што тие производи 
ги набавуваат заради репродукција или преработка; 

- индустриски и други отпадоци (крпи и други тек-
стилни отпадоци, старо железо, стакло, отпадна или 
употребувана хартија, картон-лспснка и др.) на произ-
водител еко претпријатие или дуќан. 

Ако купувачот од став 3 на овој член му изврши 
плаќање на физичко лице во готово, ќе пресмета данок 
на промет во име на продавачот и ќе го уплати на 
пропишаните сметки во рок од пет дена од денот на 
исплатата, освен во случаевите што ќе ги пропише Вла-
дата. Пресметка на данокот на промет купувачот врши 
со примена на пресметаната даночна стапка на продаж-
ната вредност на продадените производи. 

Член 28 

Производите од член 5 став 1 точка 1 до 8 и точка 
10 и 11 од Законот можат да се продаваат без плаќал,е 
данок на промет ако се исполнети следните услови: 

1) производите да се продаваат од стовариште, од 
магацин и сл. или транзитно (промет на големо); 

2) производите да сс продаваат врз основа на пи-
смена порачка на купувачот и со задолжително изда-
вано на фактура; 

3) производите да се продаваат со безготовинско 
плаќање, со вирман од жиро-сметката на купувачот на 
жиро-сметката на продавачот. 

Даночниот обврзник - претприемач писмено го из 
вестува одделението за даноци во општината за бројот 
на жиро-сметката и кај кого с отворена. 

4) купувачот пред преземањето на производите од-
носно пред изоставената фактура да му дал на прода-
вачот писмена изјава дека купените производи ќе ги 
користи исклучиво за целите од член 5 став 1 точка 1 до 
7 на Законот. Изјавата мора да биде нумерирана, дати-
рана и потпишана од овластени лица. 

Писмената изјава од став 1 на оваа точка купува-
чот ја дава на писмената порачка или како посебен 
прилог кон писмената порачка пред довршениот про-
мет односно пред издавањето на фактура. Ако писме-
ната изјава се дава како посебен прилог кон писмената 
порачка, таа мора да содржи податоци за видот, коли-
чеството, единицата на мера, цената и вредноста на 
производите. Ако во текот на годината по еден дого-
вор, кој задолжителнр содржи вид и количество на про-
изводите, сукцесивно се испорачуваат производите, 
купувачот може во првата писмена порачка или во до-
говорот да даде писмена изјава, а при подоцнежните 
испораки продавачот во фактурите за продажбата на 
производи се повикува на бројот и датумот од тој дого-
вор односно писмена порачка во која е дадена таквата 
писмена изјава: 

5) во фактурата за продажбата на производи про-
давачот да внесол клаузула дека производите се прода-
дени без пресметувано на данок на промет на произ-
води врз основа на писмената изјава, со повикување на 
бројот и датумот од таа изјава. Примената изјава прода-
вачот ја приклучува кон копието од фактурата за про-
дадените производи. 

Член 29 

Ако при продажбата на производи од член 5, став 1 
точка 1 до 8 и точките 10 и 11 од Законот се исполнети 
сите услови од член 6 на Законот, данокот на промет не 
се плаќа. 

При набавката на производи за сопствена крајна 
потрошувачка од страна на правни лица и претпри-
емачи во смисла на член 15 од Законот се плаќа данок 
на промет по с т а п к и т е д тарифните броеви 1, 5 и 6 од 
Тарифата, намалени за 50%. 

Правното лице кое набавува производи заради да-
вано без надомест зо вид на репрезентација, реклама, 
подарок и сл. (алкохолни пијалаци, преработки од ту-
тун, часовници, производи од злато и благородни ме-
тали и др.) плаќа данок на промет, во рок од пет дена од 
денот на настанување на даночната обврска. 

IV. ДАНОЧНА ОСНОВИЦА 

Член 30 

При продажбата на производи на крајните потро-
шувачи, даночната основица претставува продажната 
цена на производот која не содржи данок на промет на 
производи. 

Под продажна цена на производите од став 1 на 
овој член се подразбира вкупниот бруто надомест шгго 
купувачот му го плаќа на продавачот. 

Даночната основица може да се намали за попу-
стот што продавачот во вид на рабат му го дава на 
купувачот под услов рабатот да е писмено договорен и 
на купувачот да му е искажан (одобрен) непосредно во 
фактура. 

Даночната основица на данокот на промет за пре-
работки од тутун-цигари е малопродажната цена во 
која е пресметан данокот на промет на производи што 
ја определил производителот. Ако производителот на 
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преработки од тутун ја промени малопродажната цена 
на цигарите на кои е пресметан и платен данок на про-
мет, продавачот на мало ( трговски претпријатија и 
трговски дуќани, угостителски претпријатија и угости-
телски дуќани) постапува во согласност со одредбата од 
член 46 на Законот. 

Кај увозот на преработки од тутун-цигари даноч-
ната основица во смисла на став 1 од овој член, ја 
утврдува увозникот. За даночната основица увозникот 
го известува надлежниот орган на управата за работи 
на цените и царинарницата преку која се увезуваат ци-
гарите. 

Царинарницата го пресметува и наплатува данокот 
на промет со примена на пропишаната стапка на про-
дажната цена, со пресметан данок на промет, која што 
ја пријавил увозникот во моментот на царинењето. 

Утврдената малопродажна цена на увозните ци-
гари на која данокот на промет е пресметан и платен, 
не може да се менува без претходна пријава до органот 
на управата надлежен за работи на цените и до цари-
нарницата преку која е извршен увозот. 

Царинарницата по пријавата за промена на про-
дажната цена како даночна основица ја пресметува и 
наплатува разликата на данокот на промет на залихите 
што се наоѓаат кај увозникот. Продавачот на мало 
(трговски претпријатија и трговски дуќани, угостител-
ски претпријатија и угостителски дуќани) кај проме-
ната на малопродажните цени на увозните цигари по-
стапува во согласност со одредбите на член 46 на Зако-
нот. 

Даночната основица на данокот на промет на наф-
тени деривати ја сочинува рафинеријата цена зголе-
мена за зависните трошоци и трошоците на трговијата 
(маржата). 

Во смисла на член 22 став 1 точка 4 од Законот под 
активна камата се подразбира приходот остварен од 
активни камати по дадените кредети, освен приходите 
од каматите остварени по основ на вршено кредитни 
услуги за кои е пропишано даночно ослободување а под 
пасивна камата остварената пасивна камата по осно^ на 
примени кредити и пасивната камата по основ на депо-
зитите на правни и физички лица, освен пасивните ка-
мати по основ на примени кредити за кои е пропишано 
даночно ослободување. 

Член 31 
Даночната основица на данокот на промет на про-

изводи што физичко лице само ги изработува, а што 
подлежат на обврската на годишна регистрација како и 
на прометот на употребувани патнички автомобили, 
други моторни возила и пловни објекти што се врши 
непосредно помеѓу физички лица претставува промет-
ната вредност на сите производи што ја утврдува Одде-
лението за даноци според местото на живеалиштето на 
физичкото лице кое го изработило производот односно 
според местото на седиштето на продавачот на пат-
нички автомобили, други моторни возила и пловни об-
јекти. 

Член 32 
Под прехранбени производи од точка 1 на член 14 

до Законот на кои не се плаќа данок на промет на 
производи, се подразбираат: 

1) сите видови леб (пченичен, 'ржен, јачмен, пчен-
карен, леб од хслда, леб од соја, леб од трици, леб од 
компири) што се става во промет под називот: бел, 
полубел, црн, и др. освен печива и други пекарски про-
изводи, како што се: кифли, переци, ѓевреци, погачи, 
лспињи, кајзсрици, сите видови колачи, бурек и други 
пекарски и слаткарски производи; 

2) млеко (кравјо, овчо, козјо и др.) што се пушта 
во промет во течна состојба-свежо, пастсризирано, хо-

могенизирано, кондензирано освен чоколадно млеко, 
кисело млеко, јогурт, павлака, кефир, путер, сирење и 
други производи од млеко: 

3) масло за јадено од сончоглед, соја, маслинки и 
пченкарни никулци и други масла што служат за чо-
вечка исхрана, освен маргарин и мајонез; 

4) масла за јадење - животински и растителни што 
служат за човечка исхрана, како што се: топена и пре-
сува на маст, топен лој и маст, растителна мрснотија, 
растителна маст и кравја маст. 

Под производи што се извезуваат во странство се 
подразбираат и производи што извозно-увозно се цари-
нат без преминување на царинската линија во соглас-
ност со член 18 точка 10 од Царинскиот закон. 

Под производи што Македонскиот црвен крст ги 
добива без надомест или производи што ги набавува на 
начинот и под условите определени во член 6 од Зако-
нот, а што ги користи за намени заради кои е основан, 
се подразбираат производи што Македонскиот црвен 
крст непосредно ги користи во вршеното на својата 
дејност, како што се: прехранбени производи, основни 
производи на земјоделството, и сл,, освен следните про-
изводи што се наменети за лична потрошувачка: 

1) нафтени деривати; 
2) преработки од тутун 
3) алкохолни пијалаци, освежувачки безалкохолни 

пијалаци, минерални газирани води и алкохол (етанол); 
4) патнички атомов или; 
5) украсни и други производи од сите видови и 

форми изработени со повеќе од 2% злато и други бла-
городни метали; 

6) природни бесценети камења и природни бисери 
и производи од сите видови и форми изработени со 
бесценети камења и бисер; 

7) парфимериски и козметички производи; 
8) со рака јазлувани теписи со повеќе од 120.000 

јазли по м , , 
9) кожа од рептили и сите производи изработени 

од таа кожа, како и природни крзна и производи од тоа 
крзно; 

10) кафе (сурово, пржено, мелено и екстра). 
Под лекови од точка 12 на член 14 од Законот на 

кои не се плаќа данок на промет, се подразбираат про-
изводи што се пуштаат во промет како лекови и по-
мошни лековити средства, производителот, увозникот 
или продавачот на лекови на големо при пуштаното на 
лекови во промет во аптеките и другите продавници на 
мало поставува во согласност со одредбите од член 42 
на Законот. 

Лекови, во смисла на Законот со кој се уредува 
пуиггањето на лекови во промет, се: 

1) готови лекови; 
2) лековите супстанции со определен хемиски со-

став, мешавини на лековите супстанции (полупроиз-
води), како и лековити растенија и лековити супстан-
ции од растително и животинско потекло што служат 
за приготвувано на лекови; 

3) производи што во аптеките се изработуваат од 
лековити супстанции и се издаваат врз основа на рецепт 
или без рецепт (магистрални и галенски препарати); 

4) крв, крвни деривати и други сродни производи 
(препарати што се употребуваат како замена за крв, 
раствори за регулирање на електролит^ серуми и 
други производи добиени од крв). 

Како готови лекови се сметаат препарати со утвр-
ден квалитативен и квантитативен состав што се произ-
ведени по индустриски или лабораториски пат, а се 
пуштаат во промет во форма и пакување во кои ги 
ставил производителот: вакцини; препарати за дијагно-
стика и терапија што содржат радиоактивни материи 
(радифармацсвтски препарати) диететски препарати со 
тераписка индикација; противотрови (антидоти); кон-
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трастни и други дијагностички средства што се внесу-
ваат во човечкиот односно животинскиот организам. 

Како помошни лековити срдства се сметаат произ-
води и супстанции од растително, животинско, мине-
рално и синтетско потекло што помагаат односно го 
овозможуваат дејството на лекови, или други терапи-
ски постапки и средства со благо дејство што можат да 

- бидат користени кај определена состојба на болест или 
доба на животот. 

Како помошни лековити средства се сметаат: 
1) препарати во различни фармацевтски форми 

само за надаворешна и перорална употреба, што можат 
да бидат корисни за ублажувања на одредени состојби 
(средства за ублажување на различни тегоби, за регу-
лирање на одделни физиолошки функции и со слични 
намени и дејствувања); 

2) чаеви и мешавини на чаеви што се приготвуваат 
од растителни дроги со благо дејство; 

3) завоен материјал и средства за шиење на рани и 
спречување на крвавење (вата и производи од вата, газа 
и производи од газа, завои, лепливи - адхезивни фла1-
стари, хируршки конец катгут и други средства за ши-
ење на рани и спречување на крвавење); 

4) стоматолошки материјал кој непосредно доаѓа 
во допир со ткивото на усната шуплина (материјал за 
исполнување и стоматолошка протетика); 

5) производи што хируршки се вградуваат во орга-
низмот (вештачки зглобови, срцеви залистоци, елек-
тронски стимулатори, медицирани и немедицирани ин-
траутерни влошки и други механички средства за заш-
тита од несакана бременост и сл); 

6) дијагностички средства што не се внесуваат во 
организмот, служат за поставуање дијагноза (тест-се-
руми, дискови за антибиограми, тест-ленти, плочки и 
сл); 

7) медицински прибор за еднократна употреба 
(игли, шприцеви, прибор за трансфузија, инфузија и 
дијализа, катетери, сонди, контактна амбалажа и сл.); 

8) други производи и супстанции што ќе ги опре-
дели надлежниот орган за управата. 

Право на набавка на патнички автомобили без 
плаќање данок на промет на производи под условите од 
член 14 став 1 точка 14 од Законот имаат инвалидните 
лица што ќе му поднесат на продавачот писмен наод и 
мислење од надлежната инвалидска комисија дека 
имаат телесно оштетувано поради загубување, оштету-
вање или фатеност на долните екстремитети или карли-
цата од најмалку 80% според листата на телесни оште-
тувања или дека го загубиле видот на обете очи. На-
одот и мислењата на надлежната инвалидска комисија 
не можат да бидат постари од шест месеци. 

Инвалидно лице кое има повеќе од 18 години жи-
вот може да оствари право на даночно ослободување 
ако патнички автомобил чија работна зафатнина не 
преминува 1,8 литри работна зафатнина го набавува 
исклучиво за личен превоз и ако на продавачот, покрај 
писмениот наод и мислење на надлежната инвалидска 
комисија, му ги поднесе на увид и следните докази: 

1) дека е способно да управува со патнички автомо-
бил, што се докажува со соодветна возачка дозвола на 
името на тоа лице; 

2) дека според прописите остварило право на нега 
и помош од друго лице кое има возачка дозвола и кое 
ќе управува со тој автомобил исклучиво за превоз на 
тоа инвалидно лице, ако тоа не може да има возачка 
дозвола поради наведените телесни загуби, оштету-
вање или фатеност, што се докажува со соодветно ре-
шение со кое е остварено правото на нега и помош, 
како и со возачката дозвола на лицето кое ја дава таа 
нега и помош. 

Продавачот е должен за сите наведени докази врз 
основа на кои инвалидното лице остварува право на 

набавка на патнички автомобил да внесе соодветни по-
датоци во фактурата за продажбата на патничкиот ав-
томобил на тоа лице без пресметување на данокот на 
промет на производи. Одделението за даноци во општи-
ната го потврдува на фактурата ослободувањето на 
плаќање данок на промет на производи, врз основа на 
што патничкиот автомобил може да се регистрира а на 
грбот од фактурата става забелешка за надлежниот 
орган за регистрација на возила со следната содржина: 
„Ако инвалидното лице го отуѓи возилото во рок од пет 
години од денот на набавката, должно е да го плати 
данокот на промет од кој било ослободено“. 

Давањето возилото на друго лице на употреба, 
освен ако во возилото е инвалидното лице, подлежи на 
плаќање данок на промет. 

Ако инвалидното лице остварило право на ослобо-
дување од плаќање данок на промет на купен патнички 
автомобил во сообраќајната дозвола на тој автомобил, , 
во рубриката Забелешка, се запишува текстот; 

„Оттуѓување^ до „ „ ^ „ (да се запише дату-
мот од пет години) подлежи на плаќање данок (член 14 
точка 14 од Законот)". 

„Управува инвалиди ото или друго лице ако исто-
времено го превезува инвалидното лице“. 

Забелешката во сообраќајната дозвола има зна- . 
чење дека според член 14 став 1 точка 14 од Законот 
тоа возило не може да се отуѓи без претходно плаќање 
данок на промет во рок од пет години од денот на 
набавката на возилото, како и дека не може да му се 
дава на употреба на друго лице, освен ако во возилото 
истовремено не се наоѓа и инвалидното лице. 

Органот надлежен за регистрација на возила не 
може да го регистрира патничкиот автомобил што ин-
валидното лице го набавило без плаќање данок на про-
мет на друго лице пред истекот на рокот од пет години 
од денот на неговата набавка ако инвалидното лице не 
поднесе потврда од Одделението за даноци во општи-
ната дека го уплатило данокот на промет, заедно со 
каматата од денот на купуваното до денот на продаж-
бата на патничкиот автомобил. 

V. ДАНОЧНИ ЕВИДЕНЦИИ 

Член 33 

Заради правилно и навремено пресметување и пла-
ќање на данокот на промет на производите, правните 
лица - даночните обврзници од член 9 10 и 20 на Зако-
нот кои вршат промет на производите или услугите 
како своја дејност обезбедуваат во своето книговодство 
и во вонкниговодствената даночна евиденција податоци 
за даночните основици по тарифни броеви и по исти 
даночни стапки, врз основа на кои се утврдува, плаќа и 
насочува аконтацијата, како и податоци врз основа на 
кои тој данок периодично и конечно се пресметува. 

Аналитичкото евидентирање на даночните осно-
вици на кои се применуваат различни даночни стапки 
од исти тарифни броеви, даночниот обврзник може да 
обезбеди и со вонкниговодствена евиденција, која мора 
да биде усогласена со соодветните книговодствени по-
датоци. 

Правното лице - купувач, кој купува производи 
како репродукционен материјал, опрема или производи 
за сопствена крајна потрошувачка ги обезбедува во сво-
ето книговодство или во вонкниговодствената евиден-
ција сите податоци за состојбата и движеното на тие 
производи. На тие производи што ќе се потрошат нена-
менски или ќе се отуѓат се плаќа данок на промет по 
стапките од тарифните броеви во кои се распоредени 
тие производи. 

Правното лице - даночниот обврзник што ги про-
дава производите на претприемачот во смисла на член 6 
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од Законот како репродукционен материјал, односно 
како опрема или како производи наменети за ната-
мошна продажба на крајните потрошувачи, за продаде-
ните производи издава фактура чија копија ја одлага во 
својата книговодствена документација, а кон која се 
прилага порачката и изјавата за даночното ослободу-
вање, односно за плаќање на данокот по бенефицирана 
даночна стапка. Еден примерок на копијата на факту-
рата се доставува во пропишаниот рок до одделението 
за даноци во општината во која е издадено одобрението 
за вршење на дејност. 

За сите продажби евидентирани во книговодстве-
ната или вонкниговодствената даночна евиденција од 
став 3 и 4 на овој член даночниот обврзник ги одлага во 
својата книговодствена документација копиите на фак-
турите, кон кои ги прилага писмените порачки и даноч-
ните изјави на купувачите. 

Евидентирање на набавениот репродукционен матери-
јал и опрема 

Член 34 

Правното лице - купувачот кој набавува репродук-
ционен материјал без плаќање на данок на промет, од-
носно опрема со плаќање данок на промет по пониска 
(повластена) даночна стапка обезбедува во книговод-
ството односно во вонкниговодствената даночна еви-
денција податоци за набавката, движењето и потрошо-
кот на тој материјал, односно на опремата, по видот, , 
количината и вредоста од фактурата, приемницата, до-
ставницата, товарниот лист и другите документи за 
извршената набавка. 

Набавка на производи заради натамошна продажба 

Член 35 

Даночниот обврзник кој врши промет на произ-
води преку своите продавници или други продажни об-
јекти, согласно со одредбите на член 24 став 3 точка 7 
од Законот, во цените на производите пред нивната 
испорака на тие продавници односно на деловните еди-
ници, го пресметува данокот на промет на производи. 

Водење на даночната евиденција од страна на даноч-
ните обврзници - претприемачи 

Член 36 

Даночниот обврзник - претприемачот ги води 
следните книги: 

1) книга на прометот; 
2) книга на набавката и употребата на репродукци-

онен материјал и опрема; 
3) книга на жиро-сметката. 
Даночниот обврзник - претприемачот кој врши 

трговска и угостителска дејност, покрај книгите од став 
1 на овој член, води и книга на пресметката на данокот 
на промет. Составен дел на книгата на пресметката на 
данокот на промет е приемниот лист за угостителство. 

Книгите од став 1 на овој член имаат карактер на 
јавна исправа и се водат со поврзани листови или на 
слободни листови ако се водат преку сметач. Книже-
њето во книгите се врши ажурно по начелата на уред-
ност и точност, врз основа на веродостојни исправи по 
хронолошки ред. 

Образецот на книгите од став 1 и 2 на овој член е 
составен дел на овој правилник. 

Книгите од став 1 и 2 на овој член претходно ги 
заверува Одделението за даноци во општината. 

Водење на книга на промет 

Член 37 

Даночниот обврзник - претприемач кој врши уго-
стителска дејност води книга на прометот на образе-
цот КПУ. 

Даночниот обврзник - претприемач кој врши про-
изводствена или услужна занаетчиска дејност или друга 
дејност води книга на прометот на образецот КП. 

Ако даночниот обврзник - претприемач кој врши 
трговска дејност води трговска книга по прописот со 
кој се регулира трговијата, не води книга на прометот, 

.а-
Водење на книга на прометот (образец КГГУ) од страна 
на даночниот обврзник - претприемач кој врши угости-

телска дејност 

Член 38 

Даночниот обврзник - претприемач кој врши уго-
стителска дејност го евидентира остварениот промет 
најдоцна наредниот ден за претходниот ден и тоа за 
остварениот промет на храна во колоните 4 и 5, за 
промет на пијачки В9 колоните 7 и 8, а за другиот 
промет во колоните 1() и 11. 

Во колоните 6,9 и 12 даночниот обврзник го вне-
сува датумот на извршените уплати по издадените фак-
тури за прометот остварен преку жиро-сметката. Под 
датум на извршената уплата се подразбира датумот на 
уплатата назначен во изводот за втасаната уплата. 

Во колоните 4, 7 и 13 даночниот обврзник, покрај 
книжењето на остварениот промет од храна и пијалаци, 
ги книжи и утврдените разлики на остварениот промет 
помеѓу книгата на пресметката на данокот на промет и 
книгата на прометот (Образец КПУ) по тримесечната 
пресметка. 

За секое тримесечие посебно се собираат податоци 
од колоните 4, 5, 7, 8, 10, 11 и 13 во вид на меѓузбир, а 
во наредниот ден под меѓузбирот се искажува и кумула-
т и в н о ^ збир на остварениот промет од 1 јануари до 
крајот на односното тримесечие. 

Водење на книга на прометот (Образец КП) од страна 
на даночните обврзницн-претприемачи кои вршат про-

изводствено-занаетчиска или услужна дејност 

„ Член 39 

Во книгата на прометот што се води на образецот 
КП се книжи остварениот промет за продадените про-
изводи, односно извршени услуга секојдневно, а нај-
доцна наредниот ден за претходниот ден, на следниот 
начин: 

1) во колоните 4 и 6 се искажува продажната вред-
ност со данокот на промет на продадените производи во 
готово, односно преку жиро-сметка; 

2) во колоните 5 и 7 се искажува продажната вред-
ност на производите што се ослободени од плаќање 
данок на промет (репродукционен материјал, продажба 
на производи заради натамошна продажба и др.) во 
готово, односно преку жиро-сметка; 

3) во колоните 10 и 12 се искажува вредноста на 
извршените услуги, со данокот на промет, наплатени во 
готово, односно преку жиро-сметка; 

4) во колоните 11 и 13 се искажува вредноста на 
извршените услуги што не подлежат на плаќање на 
данок на промет на услугите наплатени во готово, од-
носно преку жиро-сметка; 

5) во колоните 8 и 14 се внесува датумот на изврше-
ните уплати по издадени фактури за остварен промет 
преку жиро-сметка. Под датум на извршените уплати 
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се подразбира датумот на уплатата назначен во износот 
за втасаната уплата. 

6) во колоната 18 се книжи пресметката на данокот 
на промет по истекот на секои 15 дена во месецот; 

7) во колоната 16 се внесува соодветниот тар. број 
од Тарифата на данокот на промет, во колоната 17 
пресметаната стапка на данокот на промет, а во коло-
ната 18 - износот на пресметаниот данок на промет, 
што се добива со примена на пресметаната стапка од 
колоната 17 на збирот на колоните 4 и 6 односно 10 и 
12. 

По истекот на секои петнаесет дена во месецот, во 
книгата на прометот се собираат податоците од сите 
колони во вид на меѓузбир, а во наредниот ред, под 
меѓузбирот, се искажува и кумулативниот збир на 
остварениот промет од 1 јануари до крајот на месецот 
на тековната година. 

Книга на набавка и употреба на репродукционен мате-
ријал и на опрема 

Член 40 
Даночниот обврзник - претприемачот кој набавува 

производи заради репродукција или преработка без 
плаќано данок на промет и опрема со плаќано на данок 
на промет по пониска - повластена стапка, води книга 
на набавката и употребата на репродукциониот матери-
јал и опремата. 

Во книгата на набавката и употребата на репро-
дукциониот материјал и на опремата што се води на 
образецот КРМ, даночниот обврзник ја евидентира на-
бавката, употребата и состојбата на набавениот репро-
дукционен материјал и опрема. 

Книгата на набавката и употребата на репродукци-
ониот материјал и опремата се води на посебни кар-
тички за секој вид репродукционен материјал и опрема, 
на следниот начин: 

1) во колоната 3 се внесуваат податоци за набав-
ката на репродукциониот материјал или опремата (на-
зив на добавувачот, број и датум на фактурата) и пода-
тоците за употребата на репродукциониот материјал 
(број на интерниот документ - спецификација, работ-
ниот налог и сл.). Интерниот документ за употреба на 
репродукциониот материјал мора да содржи податоци 
за количината и вредноста на потрошениот репродук-
ционен материјал и количината и вредноста на произво-
дите во кои е вграден репродукциониот материјал; 

2) во колоните 4, 5, 6 и Ј се внесуваат соодветни 
податоци за набавката на репродукциониот материјал 
или опремата, а во колоните 8, 9 и 10. податоци за 
употребат^ односно за поттошокот на репродукци-
ониот материјал; ^ 

3) во колоните 11, 12 и 13 се искажува состојбата 
на репродукциониот материјал на залихите; 

1 4) во колоната 14 се внесува датумот на отуѓува-
њето на опрема. 

Промената во книгата на набавката и употребата 
на репродукциониот материјал и на опремата се книжи 
во рок од осум дена од денот на настанувавте на про-
мената. Даночниот обврзник кој секојдневно го употре-
бува репродукциониот материјал може да врши кни-
жено врз основа на спецификацијата за десетдневната 
употреба на репродукциониот материјал. 

Книга на жиро-сметката 

Член 41 

Даночниот обврзник - претприемачот води книга 
на жиро-сметката на образецот КЖС, во која Поеди-
нечно ги внесува промените за состојбата и движењето 
на паричните средства на жиро-сметката. 

Книженото во книгата на жиро-сметката се врши 
во рок од осум дена од денот на настанатата промена од 
датумот на изводот. 

Книга на пресметката на данокот на промет и Приемен 
лист за угостителството 

Член 42 
Даночниот обврзник - претприемач кој врши 

трговска или угостителска дејност води книга на пре-
сметката на данокот на промет на Образецот КДП во 
кој ги внесува податоците врз основа на кои се утврдува 
и плаќа данокот на промет. 

Во колоните за продажната вредност на набаве-
ните производи се внесуваат податоците за продажната 
вредност на набавените производи со пресметаниот да-
нок на промет на производи, распоредени по тарифни 
броеви и исти даночни стапки на данокот на промет., 
Покрај податоците за вредноста на набавените произ-
води, во книгата на пресметката на данокот на промет 
се внесуваат и податоците за промената на цените на 
стоките (зголемување, намалувано, промена на стап-
ката на данокот на промет), враќаното на стоките и 
расходот (кало, растур, расипување и крш). Промените 
на цените се книжат врз основа на пописот, а расходот 
(капо, растур, расипување и крш) - врз основа на запис-
никот. 

Даночниот обврзник - претприемачот кој врши 
трговска дејност ги внесува податоците за продажната 
вредност на набавените производи во соодветната ко-
лона на Образецот КДП од колоната 10 на приемниот 
лист за трговија на мало - Образец ТМ/1 кој го води 
според прописот со кој се уредува начинот на водење 
евиденција во трговијата. 

, Даночниот обврзник - претприемач кој врши уго-
стителска дејност ги внесува податоците за продажната 
вредност на набавените производи од приемниот лист 
за угостителство - Образец ПЛУ, кој се составува за 
секој ден. 

Образецот ПЛУ Приемен лист за угостителство се 
пополнува најдоцна наредниот ден за претходниот ден 
на следниот начин: 

1) во колоните 4, 5 и 6 даночниот обврзник ги 
внесува податоците за дневно произведената храна (ја-
дено, пијалаци и др.) најдоцна наредниот ден за сета 
Храна произведена претходниот ден; збирот на коло-
ната 6 од приемниот лист се внесува во книгата на 
пресметката на данокот на промет; 

2) во колоните 10, 11 и 12 даночниот обврзник ги 
внесува податоците за набавките на алкохолни и безал-
кохолни пијалаци по количина, цени и вредности без 
данок на промет; 

3) во колоната 13 се искажува пропишаната стапка 
на данокот на промет; 

4) во колоната 14 се искажува износот на данокот 
на промет по единица производ. 

6) во колоната 16 се искажува продажната вред-
ност на набавените пијалаци со данокот на промет; 
износот на продажната вредност по тарифни броеви и 
стапки на данокот на промет се искажува во посебни 
износи - под збирови; износот на подзбирот се внесува 
во соодветната колона на книгата на пресметка на да-
нокот на промет. 

В а книгата на пресметка на данокот на промет се 
внесуваат податоците за продажната вредност на наба-
вените производи (стоки, пијалаци и храна) најдоцна во 
рок од осум дена од денот на настануваното на проме-
ната. 

Член 43 
Заради утврдувано на аконтациите на данокот на 

промет, книгата на пресметка на данокот на промет, се„ 
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собира по истекот на секое тримесечие а аконтацијата 
на данокот на промет се утврдува на следниот начин: 

1) по последното книжење во тримесечието се соби-
раат пренесените залихи од претходната година и кни-
жената извршени во односното тримесечие; 

2) под вака добиениот збир се внесуваат залихите 
на производите на крајот од тримесечието што се утвр-
дуваат со попис и се одбиваат од претходниот збир, а во 
третиот ред се искажува разликата која претставува 
остварен промет за односното тримесечие; 

3) под вака добиената разлика се внесува износот 
на ненаплатените побарувана за продадените произ-
води што се одбиваат од остварениот промет а во пет-
тиот ред се искажува наплатениот промет; 

4) на вака добиениот наплатен промет се приме-
нува пресметаната даночна стапка, а во шестиот ред се 
искажува износот на обврската на данокот на промет. 

Член 44 

Книгите од член 37 на овој правилник се заклучу-
ваат со состојбата на 31 декември најдоцна до 31 јану-
ари на тековната година. 

Книгите се чуваат најмалку 10 години по истекот 
на деловната година на која се однесуваат, а документа-
цијата врз основа на која се вршени книжења - нај-
малку две години. 

Заклучените книги ги заверува даночникот обврз-
ник со свој потпис и печат и со потпис на одговорното 
лице што ја води даночната евиденција. 

Даночни евиденции што се водат ири откупот, прера-
ботката, прозводството и продажбата на предмети од 

кршено злато 

Член 45 

Даночните обврзници што откупуваат, преработу-
ваат, произведуваат и продаваат предмети од кршено 
злато водат евиденција за преработката на кршеното 
злато и евиденцијата за производството и продажбата 
на предмети од злато. Тие даночни обврзници за секоја 
количина на купено кршено злато му издаваат потврда 
на продавачот на тоа злато. 

Евиденцијата за преземањето на предмети од 
злато или од кршено злато што се примаат на поправка 
или на изработка на нов предмет од тоа злато мора да 
содржи: реден број и датум на потврдата за преземање 
на предметот од злато или од кршено злато, со пода-
тоци за видот на предметот односно за златото и него-
вата маса, во грамови, и за финоста (на пример: 950, 
840, 750, 583), презиме, име и адреса на порачувачот и 
бројот на неговата лична карта и податоците за и з в ^ 
жената поправка или за изработка на нови предмети, со 
нивната маса, во грамови, и за финоста на златото. 

Евиденцијата за купувањето на кршено злато мора 
да содржи: реден број и датум на потврдата за купување 
на злато, презиме, име и адреса на продавачот на злато, 
податок за курсна маса н,а златото, во грамови и пода-
ток за финоста на златото. Евиденцијата се води на 
Образецот ЕЗ - Евиденција за купувано и преработка 
на злато, кој с составен дел на овој правилник. 

Врз основа на податоците од евиденцијата од став 2 
и 3 на овој член на крајот од годината даночниот обврз-
ник составува збирен преглед, кој содржи податоци за 
преработката на кршеното злато: за залихите на зла-
тото од претходната година во грамови и по финоста; за 
преработените количини на злато во тековната година; 
за вкупната количина на кршено злато во грамови и по 
финост и за потрошокот на злато за услуги во грамови 
и по финост; за производството и продажбата на пред-
мети од залто; за залихите на злато од претходната 

година, во парчшдо грамови и по финост; за производ-
ството во тековната година во парчиња грамови и по 
финост; за вкупната количина, во паричник, грамови и 
по финосу; за продажбата во тековната година на од-
делни предмети од злато, со ознака за финоста. 

Потврдата за купување на кршено злато мора да 
содржи: презиме и име на продавачот на злато, негова 
адреса и број на личната карта: податоци за видот на 
предметите од кршено злато во грамови и по финост: 
цена по еден грам злато со финост 999/1000 и вкупен 
износ на вредноста на купеното злато. Потврдата мора 
да биде нумерирана и датирана и мораат да се потпишат 
продавачот, и купувачот на злато. 

VI. УТВРДУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА АКОНТАЦИ-
ИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 

И УСЛУГИ 
Член 46 

Данокот на промет на производи, односно данокот 
на промет на услуги даночниот обврзник правно лице 
го плаќа периодично, како аконтации, и тоа: малите 
претпријатија во рок од 5 дена, средните претпријатија 
во рок од 6 дена, а големите претпријатија во рок од 7 
дена, по истекот на секои 15 дена во месецот односно по 
истекот на месецот, а даночниот обврзник - претрпи-
емач во рок од 5 дена по истекот на секои 15 дена во 
месецот, односно по истекот на месецот. 

1. Утврдување на аконтациите на данокот на промет на 
производи од страна на даночните обврзници - правни 
лица 

Член 47 
Даночниот обврзник - правното лице ја утврдува и 

плаќа аконтацијата на данокот на промет секои 15 дена 
во месецот, на вредноста на продадените и наплатените 
производи во тој период, вклучувајќи ја и вредноста на 
продадените и наплатените производи по основ на ко-
мисиона и консигнациона продажба (наплатена реали-
зација), во рок од член 46 - по истекот на секои 15 дена 
во месецот односно по истекот на месецот. 

Како наплатена реализација од став 1 на овој член 
се смета: 

1) наплатата за продадени производи преку жиро-
сметка; 

2) износот на побарувања што е содржан во ин-
струментите за обезбедување плаќање. Како инстру-
менти за обезбедувано плаќање се сметаат инструмен-
тите што должникот ги предал на доверителот (меница, 
чек, банкарска гаранција), како и износот ма побарува-
I ата пресметан по пат на компензација .(билатерална 
п и мултилатерална), асигнација, преземано на долгот 
и др.; 

V 3) вредноста на производите продадени на стоков и 
^потрошувачки кредит; 

4) вредноста на производите продадени за обврз-
ници и чекови на граѓаните. 

Продажбата на производи на физички лица се 
смета како наплатена реализација без оглед на догово-
реното време и рокот на плаќање. Како физичко лице 
не се смета претприемачот. 

Како наплатена реализација се смета и: 
1) вредноста на производите земени за сопствена 

потрошувачка и употреба; 
2) вредноста на производите што му се дадени на 

крајниот потрошувач без надомест; 
3) вредноста на кусокот и расходот (кало, растур, 

расипувано и крш) кој е поголем од расходот дозволен 
со општиот акт; 

4) вредноста на производите што и се испорачани 
на продавницата од точка 2, став 3 на член. 28 од Зако-
нот, ако даночниот обврзник го одбрал таквиот начин 
на плаќано на аконтација на данокот. 
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Член 48 

Даночниот обврзник - правното лице ги утврдува и 
плаќа аконтациите на данокот на промет на производи 
врз основа на податоците во книговодството и во вон-
книговодствената евиденција што се водат по тар. бро-
еви и исти даночни стапки посебно за секоја продавница 
и друга деловна единица на територијата на републи-
,ката. 
Утврдување на аконтациите на данокот на промет на 
производи во прометот на мало 

Член 49 

Даночниот обврзник - правното лице кое врши 
промет на производи на мало ги утврдува и ги плаќа 
аконтациите на данокот на промет на производи на 
еден од следните начини: 

1) во височина на една шестина од утврдениот да-
нок од претходното тримесечие ако аконтациите на 
данокот на промет ги утврдува тримесечно врз основа 
на наплатена реализација утврдена врз основа на пода-
тоците за вкупното задолжување и на пописот на зали-
хите кон крајот на секое тримесечие. 

2) во височина на вкалкулираниот данок'на промет 
- на сите .количини и видови производи што и се испора-
чани на продавницата или на друга деловна единица 
заради продажба на крајните потрошувачи; 

3) врз основа на податоците за продадените произ-
води со. примена на пресметаните просечни даночни 
стапки што се утврдуваат тримесечно. Под пресметани 
просечни даночни стапки се подразбираат стапките 
утврдени од односот на вкупно вкалкулираниот данок 
на промет и вкупното задолжување на продавницата од-
носно на друга деловна единица. Така утврдените пре-
сметани даночни стапки се применуваат на наплатената 
реализација секои 15 дена во месецот; 

4) врз основа на податоците за продадените произ-
води распоредени по тарифни броеви и исти стапки на 
данокот на промет - ако тие податоци се обезбедуваат 
со механографска обработка на книговодствените по-
датоци или со посебна даночна евиденција, со тоа што 
пресметката да се врши со примена на пропишаните 
или пресметаните даночни стапки на данокот на напла-
тената реализација остварена за секои 15 дена во месе-
цот односно по истекот на месецот. Тие даночни обврз-
ници можат аконтациите на данокот на промет на про-
изводи да ги утврдуваат и во височина на една шестина 
од утврдениот данок на промет на производи од прет-
ходното тримесечие. 

Утврдување на аконтацијата на данокот на промет 
на производи по член 28, став 3, точка 1 од Законот, 

. Член 50 
Аконтациите на данокот на промет на производи 

по член 28 став 3, точка 1 од Законот се утврдуваат на 
тој начин што утврдената обврска на данокот на промет 
од претходното тримссечие добиена врз основа на на-
платената реализација со примена на пресметаните да-
ночни стапки ќе се подели на шест, а така добиената 
шестина се уплатува на соодветни уплатни сметки. 

Наплатената реализација се утврдува така што од 
вкупното задолжување на продавниците се одбива вред-
носта на залихите по пописот на стоките на крајот од 
тримсссчието распоредено по тар. броеви и исти да-
ночни стапки. 

Пресметаните даночни стапки се утврдуваат на след-
ниот начин: Г 

100 х пропишана стапка на данокот 
на промет 

^ : - - - - -
100 -I- пропишана стапка на 
данокот на промет 
Утврдување на аконтациите на данокот на промет 
на производи во височина на вкалкулираниот данок 

на промет (член 28 став 3, точка 2) 

Член 51 

Височината на вкалкулираниот данок на промет 
кој служи за утврдување на аконтациите на данокот на 
промет се утврдува врз основа на податоците за вредно-
ста на производите што и се испорачани на продавни-
цата или на друга деловна единица за секои 15 дена во 
месецот со примена на пропишаните или на пресмета-
ните даночни стапки, распоредени по тарифни броеви и 
по исти даночни стапки. 

Утврдување на аконтациите на данокот на промет 
на производи по член 28 став 3, точка 3 од Законот 

Член 52 
Аконтациите на данокот на промет на производи 

по член 28, став 3, точка 3 од Законот се утврдуваат врз 
основа на податоците за продадените производи со при-
мена на пресметаните просечни даночни стапки. 

Пресметаните даночни стапки се утврдуваат од од-
носот на вкалкулираниот данок на промет и задолжува-
њето на продавницата или на друга деловна единица на 
следниот начин: 

Износ на вкалкулираниот 
100 х данок на промет кој е содржан во задолжувањето 

на продавницата или на друга деловна единица по 
тар. броеви 

Износ на задолжувањето на продавницата или на 
друга деловна единица по продажни цени со вкал-
кулиран данок на промет 

Пресметаните просечни даночни стапки се утврду-
ваат тримесечно, кумулативно од 1 јануари до крајот на 
периодот за кој се утврдуваат. 

Пресметаните просечни даночни стапки утврдени 
на начинот од став 2 на овој член се применуваат на 
остварената реализација на продавницата или на друга 
деловна единица за секои 15 дена во месецот. 

Утврдување на аконтациите на данокот на промет 
по член 28 став 3, точка 4 од Законот 

Член 53 

Аконтациите на данокот на промет на производите 
по член 28, став 3, точка 4 од Законот, се утврдуваат ( 
врз основа на податоците за продадените производи за 
секои 15 дена во месецот, распоредени по тарифни бро-
еви и исти даночни стапки, со примена на пропишаните 
или пресметаните даночни стапки. Даночните обврз-
ници можат аконтациите на данокот на промет на про-
изводи да ги утврдуваат и во височина на една шестина 
од данокот на промет од претходното тримесечие. 

Утврдува!^е на аконтациите на данокот на промет 
на производи во прометот на производи на големо 

Член 54 
Даночниот обврзник - правно лице што врши про-

мет на производи на големо ги утврдува и ги плаќа 
аконтациите на данокот на промет во рокови од член 46 
по истечкот на секои 15 дена во месецот односно по 
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злнка во цената се добива од односот на вкалкулира-
н и ^ разлика во цената на големо и откупната вредност 
на набавката на стоки за продажба на големо; 

2)добиената стапка на просечната вкалкулирана 
разлика во цената ќе се примени на вредноста на факту-
рираната реализација на големо по одбивано на даде-
ните работи што се одобрени во фактурата. Така доби-
ениот износ претставува остварена разлика во цената 
на која со примена на пропишаната или пресметаната 
стапка на данокот на промет на услуги го утврдува 
износот на данокот на промет на услуги содржан во 
фактурираната реализација. На вака утврдениот износ 
на данокот на промет се додава и износот на данокот на 
промет содржан во разликата на цената за продадените 
стоки во транзит. Со делење на вака добиениот износ 
на данокот на промет со шест се утврдува аконтацијата 
на данокот на промет која даночниот обврзник ја утвр-
дува аконтацијата на данокот на промет која даночниот 
обврзник ја уплатува секои петнаесет дена во месецот, 
односно по истекот на месецот. 

Ако даночниот обврзник одлучил аконтацијата на 
данокот на промет и услуги да ја плаќа врз основа на 
фактурираната реализација, износот на данокот на про-
мет на услуги добиен на начин на.точка 1 и 2 точка на 
овој член претставува износ на утврдената аконтација 
на данокот на промет кој треба да се уплати на пропи-
шаните сметки. 

Ако даночниот обврзник одлучил аконтацијата на 
данокот на промет на услуги да ја плаќа врз основа на 
наплатената реализација, износот на аконтацијата на 
данокот на промет содржан во наплатената реализација 
го утврдува така што износот на утврдениот данок на 
промет содржан во фактурираната реализација ќе го 
примени коефициентот на наплатената реализација. 
Коефициентот на наплатената реализација се добива од 
односот на наплатените побарувања и од вкупното за-
должување на купувачите за продадените стоки на го-
лемо. 

Член 58 

Ако даночниот обвуз^ник - правното лице не ра-
сполага со податоците за, наплатената реализација и 
ако не располага со податоци за утврдување на коефи-
циентот I на наплатената реализација, акон-
тациите на данокот на промет на услуги ги утврдува ни 
начинот од став 1, точка 1 и 2 на член 41 од овој правил-
ник. 

Член 59 
При уплата на секоја петнассетдневна аконтација 

на данокот на промет на производи и услуги, даночниот 
обврзник поднесува образец ДП - ак- Преглед на пстна-
ссстднсвни аконтации на данокот на промет на произ-
води и на данокот на промет на услуги за уплата за 
период од до 19 година, кој с отпечатен кон 
овој правилник и с негов составен дел, заедно со нало-
зите за уплата на данокот. 

Член 60 

Даночниот обврзник - правното лице може да ги 
пренесе работите на евидентирано и пресметување на 
даноку на промет на друго правно лице. Во тој случај 
данок се плаќа од жиро-сметка на даночниот обврзник 
и е одговорен за правилното пресметување и 
плаќање на данокот на промет на производи и услуги. 

Даночниот обврзник - правното лице кос работи 
преку своите делови, може да ги овласти тие делови да 

1) стапката на просечната вкалкулирана разлика ги утврдуваат и плаќаат аконтациите на данокот на про-
,и м е ^ Д О ^ о ^ г Ј ^ ц ^ , дице, под 

услови таквите делови да располагаат “со податоци за 

истекот на месецот на вредноста на наплатената реали-
зација за продадените производи односно на вредноста 
на фактурираната реализација за продадените произ-
води. 

Даночниот обврзник може аконтациите на дано-
кот на промет да ги утврдува и во височина на една 
шестина на утврдениот данок од претходното триме-
сечје. 
2. Утврдување на аконтациите на данокот на промет на 

услуги од страна на даночните обврзници - правни 
лица 

Член 55 
Даночниот обврзник - правното лице ги утврдува и 

плаќа аконтациите на данокот на промет на услуги се-
кои петнаесет дена во месецот на вредноста на изврше-
ните и наплатените услуги во тој период (наплатена 
реализација) или на вредноста на извршените услуги за 
тој период (фактурирана реализација), во рок од пет 
дена по истекот на секои 15 дена. 

Како наплатена реализација од став 1 на овој член 
се смета наплатата на надоместокот за извршените 
услуги во готови пари и преку жиро-сметката, износите 
на побаруван,ата содржани во инструментите за обезбе-
дување плаќање и вредноста на извршените услуги на-
платени преку обврзници и чекови на граѓаните. 

Како инструменти за обезбедување на пл а кан,ето 
се сметаат инструментите што должникот му ги предал 
на доверителот (меница, чек, банкарска гаранција и 
др.), како и износот на побарувањата пресметани преку 
компензација (билатерална или мултилатерална), асиг-
нација, преземање на долгот и др. 

Даночниот обврзник од став 1 на овој член може да 
плаќа аконтација на данокот на промет на услуги и во 
височината на една шестина од утврдениот данок на 
претходната тримесечна пресметка. 

Утврдување на аконтациите на данокот на промет за 
услуги на прометот на производи на големо 

Член 56 

Даночниот обврзник-правно лице утврдува и плаќа 
аконтации на данокот на промет за услуги на прометот 
на производи на големо во рок од пет дена по истекот 
на секои петнаесет дена на остварената и наплатената 
разлика меѓу набавната и продажната цена во тој пе-
риод. 

Остварената и наплатената разлика меѓу набав-
ната и продажната цена за периодот за кој се утврдува 
аконтацијата, даночниот обврзник ја обезбедува врз ос-
нова на податоците од книговодството за остварената и 
наплатената разлика меѓу набавната и продажната цена 
за секои петнаесет дена во месецот. 

Даночниот обврзник од став 1 на овој член кој 
аконтациите на данокот на промет ги утврдува врз ос-
нова на податоците за остварената и наплатената ре-
ализација може да ги утврдува и во височина на една 
шестина од пресметаниот данок од претходното триме-
сечие. ѕ 

Член 57 
Ако даночниот обврзник не располага со податоци 

, за остварената и наплатената разлика меѓу набавната и 
продажната цена за секои петнаесет дена во месецот 
може да ги утврди аконтациите на данокот на промет 
врз основа на податоците за остварената разлика во 
цената од тримесечната пресметка која се добива така 
што : 
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даночните основици по тарифните броеви и по исти 
даночни стапки и податоци врз основа на кои тој данок 
периодично и конечно се пресметува. 

Даночните обврзници кои вршат промет на произ-
води преку своите продавници и други лични деловни 
единици на територијата на други општини, можат да 
ги овластат тие деловни единици сами да ги утврдуваат 
и плаќаат аконтациите на данокот на промет на произ-
води и услуги, под услов да располагаат со даночни 
евиденции потребни за правилно утврдување и плаќање 
на аконтациите на данокот на промет и даночниот 
обврзник за плаќање на тие аконтации да отворил акре-
дитив кај надлсжната служба на општественото книго-
водство. 

3. Утврдувано на аконтација на данокот на про-
мет на производи и на данокот на промет на 
услуги од страна на даночниот обврзник - прет-
приемач 

Член 61 

Даночниот обврзник - претприемач плаќа данок 
на промет на производи, односно данок на промет на 
услугите на секои 15 дена во месецот, односно по исте-
кот на месецот на вредноста на продадените и наплате-
ните производи, односно на вредноста на извршените и 
наплатените услуги во тој период, во рок од пет дена по 
истекот на секои петнаесет дена во месецот, односно по 
истекот на месецот. 

Како наплатсни/продадсни производи, односно 
извршени услуги од став 1 на овој член се смета напла-
тата на готови пари, преку жиро-смсткитс и во обврз-
ници и чекови на граѓаните. Продадените производи и 
извршените услуги на физички лица се сметаат напла-
тени со прометот без оглед на договореното време и 
рокот на плаќање. 

Даночниот обврзник - претприемачот утврдува и 
плаќа аконтација на данокот на промет врз основа на 
податоците од деловните книги што се водат по тариф-
ните броеви'и по исти даночни стапки. 

Член 62 

Даночниот обврзник - претприемачот ја утврдува 
аконтацијата на данокот на промет врз основа на пода-
тоците за наплатените продадени производи, односно 
за извршените услуги за секои 15 дена во месецот, од-
носно по истекот на месецот распореден по тарифните 
броеви и по истите даночни стапки со примена на пре-
сметаните даночни стапки. 

Утврдување \на аконтациите на данокот на промет 
од страна на даночниот обврзник - претприемач кој 
врши трговска или угостителска дејност 

Член 63 

“ Даночниот обврзник - претприемачот кој врши 
трговска или угостителска дејност утврдува и плаќа 
аконтација на данокот на промет на производи на еден 
од следните начини: 

1. врз основа на податоците за продадените произ-
води за секои 15 дена во месецот, односно по истекот на 
месецот распоредени по тарифните броеви и по исти 
даночни стапки ако тие податоци ги обезбедува од де-
ловната или даночната евиденција, со примена на про-
пишаните или пресметаните даночни стапки. 

2) на една шестина од утврдениот данок од прет-
ходното тримссечис - ако аконтациите на данокот на 
промет ги утврдува тримесечно врз основа на наплате-
ната реализација утврдена врз основа на податоците за 
вкупното, задолжување и пописот на залихите на секое 
трИмес^чие. 

За одбраниот начин на плаќање на аконтациите на 
данокот на промет даночниот обврзник секоја година, 
до 10 јануари, писмено го известува Одделението за 
даноци во општината. 

Во случајот на основање на дуќан во текот на годи-
ната, даночниот обврзник го известува тој орган во рок 
од 10 дена од денот на основаното на дуќанот. 

Утврдување на аконтации на данокот на промет 
во височина на една шестина од претходната пре-
сметка. 

Член 64 

Аконтациите на данокот на промет на производи 
во височина на една шестина од пресметаниот данок на 
претходното тримесечно се утврдуваат така што утвр-
дениот износ на данокот на промет од претходното три-
месечно добиен врз основа на наплатената реализација 
со примена на пресметаните даночни стапки, ќе се по-
дели со шест, а така добиената шестина се уплатува на 
соодветните уплатни сметки во рок од пет дена по исте-
кот на секои петнаесет дена во месецот, односно по 
истекот на месецот. 

Наплатената реализација врз основа на која се 
утврдува обврската на данокот на промет, даночниот 
обврзник ја утврдува врз основа на податоците од кни-
гата на пресметка на данокот на промет така што од 
вкупното задолжување (вредноста на залихите од поче-
токот на пресметковниот период и вредноста на набав-
ката во текот на пресметковниот период) ќе се одбие 
вредноста на залихите на крајот на пресметковниот пе-
риод распоредени по тарифни броеви и исти даночни 
стапки и износот на ненаплатените побарувања за про-
дадените производи. 

Член 65 

При уплатата на секоја петнаесстднсвна аконта-
ција на данокот на промет на производи, односно 
услуги, даночниот обврзник - претприемач го подне-
сува образецот ДП-ак - Преглед на петнассстднсвнитс 
аконтации на данокот на промет, кој е отпечатен кон 
овој правилник и с негов составен дел, заедно со нало-
зите за уплата. Колците од налозите за уплата, заедно 
со тој образец, даночниот обврзник ги доставува до 
Одделението за даноци во општинава во роковите за 
плаќање на аконтациите. 

4. Составувало и поднесување на пресметки на 
аконтации на данокот на промет на производи и 
данокот на промет на услуги 

Член бб 

Даночниот обврзник - правно лице составува пре-
сметка на аконтациите на данокот на промет во рок од 
20 дена по истекот на секое тримсссчис. 

Пресметката на аконтациите на данокот на промет 
даночниот обврзник ја составува на начинот кој го од-
брал и и го пријавил на Службата на општественото 
книговодство и тоа кумулативно од 1 јануари до исте-
кот на периодот за кој се изготвува пресметка. 

Пресметката на аконтацијата на данокот на про-
мет се поднесува до Службата на општественото книго-
водство кај која има отворена жиро-сметка на образе-
цот ДП - Пресметка на данокот на промету на произ-
води и на данокот на промет на услуги од 1 Јануари 
до- 19 година која е составен дел на овој 
правилник. 

Даночниот обврзник: правно лице, кој остварува 
промет на подрачје на повеќе општини во Република 
Македонија поднесува до Службата на општественото 
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книговодство кај која има отворена жиро сметка, пре-
сметка на аконтациите на данокот на промет на образе-
цот ДП одделно за остварениот промет на ниво на се-
која општина и збирна пресметка на аконтациите за 
остварениот промет на ниво на Републиката. 

По исклучок, од став 3 на овој член даночниот 
обврзник кој плаќа данок на промет преку сметките на 
делови на даночниот обврзник, односно преку акреди-
тиви, пресметката на аконтациите на данокот на про-
мет ја поднесува до Службата на општественото книго-
водство кај која се води сметка на дел од правното лице, 
односно кај која е отворен акредитив. Во тој случај, 
даночниот обврзник составува и збирна пресметка на 
аконтациите со која ја опфаќа пресметката на вкупниот 
данок на промет за правното лице како целина. 

Даночниот обврзник - правно лице кос го одбрало 
плаќањето на аконтациите на данокот на промет на 
производи на начинот од член 28 став 3, точка 1 од 
Законот составува тримесечна пресметка на аконтаци-
ите на данокот на промет на производи така што на 
наплатената реализација, која се добива кога од вкуп-
ното задолжување (вредноста на залихите на почетокот 
на пресметковниот период и вредноста на набавката во 
текот на пресметковниот период) се одбие вредноста на 
залихите на крајот на пресметковниот период, и се При-
менуваат пресметаните даночни стапки. На така утвр-
дениот износ на данокот на промет на производи се 
додава износот на данокот содржан во побарувањата на 
1 јануари, а се одбива износот на данокот содржан во 
побарувањата на крајот на пресметковниот период. 
Вака добиениот износ на данокот на промет претста-
вува обврската на данокот на промет за пресметков-
ниот период. 

Даночниот обврзник - правно лице кос го одбрало 
плаќањето на аконтациите на данокот на промет на 
производи на начинот од член 28 став 3, точка 3 од 
Законот составува тримесечна пресметка на аконтаци-
ите на следниот начин: 

1) по истекот на пресметковниот Период се утврду-
ваат нови просечни пресметани даночни стапки како 
однос на вкалкулираниот данок на промет на производи 
за целиот пресметковен период по тарифни броеви и 
исти даночни стапки и вкупното задолжувано на про-
давница и друга деловна единица за пресметковниот 
период, утврдените просечни пресметани даночни 
стапки се применуваат на вкупната реализација во пре-
сметковниот период; 

2) на износот на данокот на промет на производи ^ 
утврден со примена на просечните пресметани стапки 
се додава износот на данокот содржан во побарувањата 
на 1 јануари, а се одбива данокот содржан во побарува-
њата на крајот на пресметковниот период. Добиениот 
износ претставува обврска на данокот на прометна 
целиот пресметковен период. ^ 

Даночниот обврзник - правното лице кос го од-
брало плаќањето на аконтациите на данокот на промет 
на производи на начинот од член 28 став 3, точка 4 од 
Законот, а кос располага со податоците за остварениот 
промет 15о тарифни броеви и исти даночни стапки, го 
утврдува износот на данокот со примена на пресметани 
даночни стапки, а на добиениот износ на данокот на 
промет се додава износот на данокот содржан во поба-
рувањата на 1 јануари, и се одбива износот на данокот 
на промет содржан во побаруван,ата на крајот на пре-
сметковниот период. 

Даночниот обврзник - правно лице составува три-
месечна пресметка на аконтациите на данокот на про-
мет на услуги врз основа на податоците за вредноста на 
извршените, односно на наплатените услуги во пери-
одот за кој се составува пресметката, зависно од одбра-
ниот начин на плаќано на аконтациите (фактурира^ 
или наплатена реализација). 

Даночниот обврзник - правно лице - составува 
пресметка на аконтациите на данокот на промет по-
себно за прометот на производи на големо, посебно за 
прометот на производи на мало и посебно за данок на 
промет на услуги. 

За разликата на помалку уплатениот данок по пре-
сметката даночниот обврзник поднесува налози за 
уплата на помалку пресметаниот и уплатениот данок. 
За разликата на повеќе уплатениот данок по пресмет-
ката даночниот обврзник може да поднесе барање за 
враќање или писмено да ја извести Службата на опште-
ственото книговодство дека за повеќе уплатениот да-
нок ќе ги намали наредните аконтации на данокот на 
промет. 

Враќаното на повеќе уплатениот данок се врши со 
налог на Службата на општественото книговодство од 
уплатните сметки на кои е повеќе уплатен данокот. 

Член 67 

Даночниот обврзник - претприемач составува пре-
сметка на аконтациите на данокот на промет месечно и 
тоа во рок од 20 дена по истекот на пресметковниот 
период. По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член даночниот обврзник - претприемач кој врши 
трговска или угостителска дејност составува пресметка 
на аконтациите на данокот тримесечно во рок од 20 
дена по истекот на пресметковниот период. 

Даночниот обврзник - претприемач составува пре-
сметка на аконтациите на данокот“ кумулативно од 1 
јануари до истекот на периодот за кој составува пре-
сметка, а поднесува до Одделението за даноци во опш-
тината кај кого се води како даночен обврзник на обра-
зецот ДП-п Пресметка на данокот на промет на произ-
води и на данокот на промет на услуги од 1 јануари 
до 19 година која с составен дел на овој пра-
вилник. 

Даночниот обврзник - претприемач составува пре-
сметка на аконтациите на данокот врз основа на пода-
тоците за наплатените производи и извршените услуги, 
ипо ги утврдува од книгата на промет, односно од кни-
гата на пресметка на данокот на промет со примена на 
пресметани даночни стапки. -

Даночниот обврзник - претприемач кој врши 
трговска или угостителска дејност, ја утврдува наплате-
ната реализација врз основа на податоците од книгата 
на пресметката на данокот на промет така што од вкуп-
ното задолжување (вредноста на залихите на почетокот 
на пресметковниот период и вредноста на набавките во 
текот на пресметковниот период) ќе ја одбие вредноста 
на залихите на крајот на пресметковниот период и така 
добиениот износ на реализацијата ќе ја намали за изно-
сот на ненаплатените побаруван,а за продадените про-
изводи по издадените фактури во пресметковниот пе-
риод. 

За разликата на помалку уплатениот данок по пре-
сметката даночниот обврзник поднесува налози за 
уплата на помалку пресметаниот и уплатениот данок. 
За разликата на повеќе уплатениот данок по пресмет-
ката, даночниот обврзник може да поднесе барање за 
враќано, или писмено да го извести Одделението за 
даноци во општината дека за повеќе уплатениот данок 
ќе ги намали наредните аконтации на данокот на про-
мет. 

VII. КОНЕЧНА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ 
НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И НА ДА-
НОКОТ НА ПРОМЕТ НА УСЛУГИ 

Член 68 
Даночниот обврзник - правно лице конечно 

пресметува данокот за изминатата година врз основа на 
податоците за вредноста на продадените и наплатените 
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производи и за вредноста на извршените и наплатените 
услуги со состојба на 31 декември на годината за која се 
врши пресметка. Како наплатени и продадени произ-
води, односно наплатени надомести за извршени услуги 
се сметаат наплатените продадени производи и напла-
тените надоместоци за извршени услуги од член 28 и 29 
од Законот за кои даночниот обврзник во текот на 
годината утврдувал и плаќал аконтации на данокот на 
промет. 

Даночниот обврзник поднесува до Службата на 
општественото книговодство конечна пресметка на да-
нокот на образецот ДП-Пресметка на аконтациите на 
данокот на промет на производи и на данокот на промет 
на услуги од 1 јануари до —19 година за-
едно со годишната пресметка, и тоа посебно за проме-
тот на производи на мало, посебно за прометот на про-
изводи на големо и посебно за данокот на промет на 
услуги. 

Даночниот обврзник-правно лице, кој остварува 
промет на подрачје на повеќе општини во Република 
Македонија поднесува до Службата на општествено 
книговодство кај која има остварена жиро-сметка, ко-
нечна пресметка на аконтациите на данокот на промет 
на образецот ДП одделно за остварениот промет на 
ниво на секоја општина и збирна конечна пресметка на 
аконтациите за остварениот промет на ниво на Репу-
бликата. 

Даночниот обврзник кој аконтациите на данокот 
ги плаќа преку сметките на делот на правното лице, 
односно преку акредитиви поднесува конечна пре-
сметка на данокот до службата на општественото кни-
говодство кај кое е отворен акредитив. 

Даночниот обврзник од став 3 на овој член соста-
вува и збирна конечна пресметка на данокот на промет, 
со која ги опфаќа конечните пресметки на данокот на 
деловите на правното лице, односно на продавниците и 
на други деловни единици. 

Покрај конечната пресметка на данокот на промет 
се поднесуваат и налози за уплата на помалку уплате-
ниот данок, а за разликата на повеќе уплатениот данок 
даночниот обврзник може да поднесе барано за вра-
ќано или може писмено да ја извести Службата на 
општественото книговодство дека за повеќе уплате-
ниот износ ќе ги намали наредните аконтации на дано-
кот на промет. 

Член 69 
Даночниот обврзник - правно лице ја утврдува ко-

нечната пресметка на данокот на промет на производи 
за прометот на мало на следниот начин: , . 

1) го утврдува вкупното задолжувано, така цгго на' 
износот на залихите на производите со состојбата на 1 
јануари во годината за која се утврдува конечната го-
дишна пресметка на данокот се додава износот на сите 
набавки на производи од 1 јануари до 31 декември таа 
година, распоредени по тарифни броеви и даночни 
стапки, како и вредноста на вишкот на производите 
утврден со пописот на производите со состојбата на 31 
декември истата година распоредени по тарифни бро-
еви и даночни стапки врз основа на сразмсрното уче-
ство во вкупното задолжување; 

2) од вкупното задолжување утврдено на начинот 
од точка 1 на овој став се одбива: 

- вредноста на утврдениот расход (кало, растур, 
крш и расипување) на производите кои не го надмину-
ваат калото, растур, крш и расипување кои се дозво-
лени со општиот акт на даночниот обврзник и кои се 
распоредуваат по тарифни броеви и стапки врз основа 
на сразмерното учество во вкупното задолжувано; 

- вредноста на расходите (кало, растур, крш и ра-
сипување) на производите кои го надминуваат калото, 
растурот, кршот и расипуваното дозволен со општиот 
акт на даночниот обврзник, а кои се распоредуваат 
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тарифни броеви и даночни стапки врз основа на сраз-
м е р о т ) учество во вкупното задолжување; 

- вредноста на кусокот за кој даночниот обврзник 
конечно платил данок на промет на производите според 
одредбите на член 8 од овој правилник; - вредноста на 
залихите на производите утврдени со пописот со состој 
бата на 31 декември на годината за која се врши пресме-
тување, распоредени по тарифни броеви и даночни 
стапки; 

3) го утврдува износот на данокот на промет со 
примена на пресметани стапки на износот на разликата 
добиени на начинот од точка 1 и 2 на овој член. На така 
утврдениот износ на данокот на промет се додава изно-
сот на данокот содржан во ненаплатените побарувања 
за продадените производи по годишната пресметка од 
претходната година и го одбива износот на данокот 
содржан во ненаплатените побарувања за продадените 
производи со состојба на 31 декември на годината за 
која се врши конечна пресметка. Добиениот износ 
претставува износот на данокот во наплатената реали-
зација, односно конечниот износ на данокот на промет. 

Даночниот обврзник кој во текот на годината ги 
утврдувал аконтациите на данокот на промет на произ-
води на начинот од член 28, став 2, точка 2 од Законот 
на исти начин составува и конечна пресметка. 

Заради составувано конечна пресметка на данокот 
на промет на производи на мало даночниот обврзник 
врши попис на залихите на производите на 31 декември 
на годината за која се врши конечна пресметка на дано-
кот на промет. Даночниот обврзник, кој поради обемот 
на работеното не е во можност пописот на залихите на 
производите да го изврши на 31 декември може да го 
изврши во текот на декември тековната, година, а нај-
доцна до 15 јануари наредната година. 

Пописот на залихите на производите од став 1 на 
овој член се врши по тарифни броеви и даночни стапки. 

Даночниот обврзник кој врши попис на залихите 
на производите во текот на декември на тековната го-
дина или во јануари наредната година е должен, зали-
хите утврдени со пописот да ги сведе на 31 декември, и 
тоа според тарифните броеви и даночни стапки. 

Сведувањето на залихите на производите на 31 де-
кември се врши на следниот начин: 

1) ако залихите се попишани во текот на декември 
тековната година на вредноста на залихите се додава 
задолжуваното од денот на пописот до 31 декември, а 
се одбива вредноста на продадените производи за тој 
период; 

2) ако залихите се попишани во периодот од 1 до 15 
јануари наредната година на вредноста на залихите се 
додава вредноста на продадените производи во тој пе-
риод а се одбива вредноста на задолжуваното за тој 
период. 

Даночниот обврзник кој поради начинот на рабо-
теното не е во можност да ја следи наплатата на секој 
одделен вид продадени производи на чиј промет се при-
менуваат даночните стапки по секој тарифен број, 
врши распорадување на вредностите на продадените 
производи од денот на пописот до 31 декември по та-
рифни броеви и даночни стапки по пат на коефициенти 
кои се добиваат од односот на вредностите на продаде-
ните производи според вкупната вредност на попиша-
ните залихи, ако с пописот извршен до 15 јануари на 
наредната година односно спрема вкупната вредност на 
попишаните залихи корегирани за вредноста на задол-
жувањето од денот на пописот до 31 декември ако с 
пописот на залихите извршен во текот на декември 
тековната година. Добиениот коефициент се приме-
нува на вредноста на залихите на производите по секој 
тарифен број ако е пописот на залихите извршен до 15 
јануари односно на вредноста на залихите на произво-
дите претходно корегирани за износот на задолжува-

ЗД декември,ако,е пописот 
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на залихите на производите извршен во текот на месец 
декември. Ч л е н ? 0 

Даночниот обврзник - правното лице ја утврдува 
конечната пресметка на данокот на промет на произ-
води на големо врз основа на податоците од книговод-
ствената и вонкниговодствената евиденција и тоа на 
следниот начин: 

1) ако пресметката се врши по издадените, а нена-
платените фактури на продадените производи, го со-
бира износот на данокот на промет на производи од 
сите фактури издадени во текот на годината; ^ 

2) ако пресметка се врши по наплатените фактури, 
обврската на данокот по конечната пресметка се утвр-
дува така што обврската утврдена по одредбата на 
точка 1) од овој член ќе се зголеми за износот на дано-
кот содржан во ненаплатените продадени производи по 
годишните пресметки од претходната година, а само 
намалениот износ на данокот содржан во ненаплате-
ните продадени производи со состојба на 31 декември 
на годината за која се врши пресметка. 

Член 71 
Даночниот обврзник - правно лице конечно го 

пресметува ,данокот на промет на услуги врз основа на 
податоците од книговодствената и вонкниговодстве-
ната евиденција за вредностите на извршените, односно 
на наплатените услуги зависно од одбраниот начин на 
плаќање на аконтациите. 

Член 72 
Даночниот обврзник - правно лицѕ со конечната 

пресметка поднесува и налози за уплата на разликата 
на данокот по конечната пресметка. 

Ако износот на уплатените аконтации на данокот 
на промет од 1 јануари до денот на поднесување на 
конечната пресметка е помал од износот на данокот 
утврден со конечната пресметка, за разликата подне-
сува налог за уплата на соодветна уплатна сметка во 
рокот во кој поднесува и конечна пресметка. 

Даночниот обврзник кој во претходната година 
уплатил поголем износ на данокот на промет, повеќе 
уплатениот износ ќе го засмета како аконтација на да-
нокот за наредниот пресметковен период или, на не-
гово писмено барање тој износ ќе му се врати. Бара-
њето за враќано даночниот обврзник го поднесува со 
Службата на општественото книговодство заедно со 
конечната пресметка. 

Член 73 
Даночниот обврзник - претприемач составува ко 

нечна пресметка на данокот на промет врз основа на 
податоците од деловните книги за остварениот и напла-
тениот промет. Под остварен и наплатен промет се 
подразбира остварениот и наплатениот промет наведен 
во член 33 на Законот. 

Даночниот обврзник кој врши трговска или уго-
стителска дејност ја утврдува конечната пресметка на 
данокот на промет врз основа на податоците од книгата 
на пресметките на данокот на промет за: 

1) вредноста на залихите на производите на поче-
токот на годината; 

2) вредноста на вкупните набавки на производите 
во текот на годината; 

.3) вредноста на залихите на крајот на годината; 
4) вредноста на ненапл,атените побарувања на кра-

јот на годината. 
Даночниот обврзник кој врши занаетчиска или 

друга дејност ја утврдува конечната пресметка на дано-
кот на промет врз основа на податоците за остварениот 
и наплатениот промет од книгата на прометот. 

Даночниот обврзник составува конечна пресметка 
на данокот на промет на образецот ДП и ја поднесува 
до Одделението за даноци во општината кај кого се 

води Како даночен обврзник, најдоцна до крајот на јану-
ари текуштата година, заедно со даночната пријава за 
вкупно остварениот и наплатениот промет. Покрај ко-
нечната пресметка на данокот на промет даночниот 
обврзник поднесува и налози за уплата на разликата по 
конечната пресметка. 

Даночниот обврзник кој во претходната година 
уплатил помал износ на данокот на промет, помалку 
уплатениот износ ќе го уплати по конечната пресметка 
на соодветна уплатна сметка, во рокот во кој се подне-
сува конечната пресметка. 

Даночниот обврзник кој во претходната година 
уплатил поголем износ на данокот на промет, повеќе 
уплатениот износ ќе го засмета како аконтација на да-
нокот за наредниот пресметковен период или ќе му се 
врати на негово писмено барано. 

VIII. ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ 
1. Плаќано данок на промет на производи од тар. 

број 1 на Тарифата 

Член 74 

По тар. број 1 на Тарифата се плаќа данок на 
промет на сите он^е производи што не се посебно на-
именувани во тар. бр. 2 до 8 од Тарифата на данокот на 
промет или за кои не е пропишано даночно ослободу-
вање според член 14 од Законот. 

По тар. број 1 на Тарифата се плаќа данок на 
промет и на следните производи: 

1) сите графички производи (освен графички 
производи од алинеја десетта, единаесети и двана-
есетта на тар. број 8 од Тарифата на кои се плаќа данок 
на промет по стапка од 3%), како што се: календари, 
телефонски именици, возни редови, разни проспекти, 
печатена и друга амбалажа на хартија и картон, ценов-
ници, каталози, обрасци, чековни и штедни книшки, 
пасоши, влезни билети, лепливи и други ленти и други 
слични производи; 

2) хартија за пишување, цртање и копирање, друг 
канцелариски материјал и школски прибор (моливи 
обични, хемиски - моливи, напив - пера, маслени и 
други бои и сл.); 

3) производи што се вклучуваат на инсталациона 
мрежа: телефонски апарати и куќни телефонски цен-
трали, струјомери, водомсри, бројачи на протекот на 
пареа и гас, мсрачи на калории, противструјни апарати, 
електрични часовници, прекинувач^ приклучни кутии, 
осигурувачи и други производи што се вградуваат во 
ѕидови или разводна табла, грсјачи од сите видови, ра-
дијатор^ вентилатори и други уреди и апарати за гре-
ење и ладено, санитарни уреди и други производи што 
се вклучуваат во инсталационата мрежа; 

4) моторни и други возила, освен возилата од 
тар. број 5 на Тарифата; 

5) цемент, бетонски челик, волана жица, произ-
води од дрво и изработки од дрво од сите видови, освен 
мебел, градежна столарија и др., посебно спомнати во 
Тарифата; бои, пигменти, фирнајс, глазури, смајл, ра-
зредувач^ прсмачкувачки средства и др. Под изра-
ботки од дрво од оваа точка се подразбираат произво-
дите од дрво, обла и режана граѓа, како што се, на 
пример: половните средници, самици, кладарки, бли-
стачи, даги, листови, фризи, летви, греди, грсдички, 
прагови, стапови, клипови, штици, платици, четвр-
тачи, получетвртачи, фурнири, амбалажа, коларски 
изработки, кутии, калапи, дрвен алат, музички инстру-
менти од дрво, како што се: виолини, виоли, чело, бас, 
гитари и други музички инструменти од дрво; чамци, 
скали, производи од плетарство и др.; 

6) сите видови кибрити; 
7) сите видови запалки, освен запалки каде што 

злато и благородни метали се содржани повеќе од 2%; 
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8) производи на неметалната индустрија, како 
што се производи од стакло, пластика, производи од 
керамика и др.; 

9) производи на металната гранка (црна, обоена) 
машини, уреди, апарати, мотори, алат и др.; 

10) Производи на хемиската индустрија (бои, ла-
кови, хигиенски производи, киселини, бази и др.); 

11) производи на електроиндустријата (спровсд-
ници, кабли, прекинувач!!, штсксри, осигурувачи, сија-
лици, други расвстни тела и др.); 

12) резервни делови на сите производи, освен ако 
не се изработки од материјал или суровина (кожа, гума, 
текстил), што се посебно наименувани во друг тарифен 
број; 

13) нафтени деривати на чиј промет не се плаќа 
данок на промет на производи по тар. број 2 на 

Тарифата. 
2. Плаќано на данок на промет при промет на 

производи од тар. број 2 на Тарифата 

Член 75 

При пресметуваното на килограми во литри се 
зема просечната специфична тежина, и тоа: за моторен 
бензин од 86 и 98 и преку 98 октани 0,741, за дизел -
гориво Д-1 - 0,822, за дизел - гориво Д-2 - 0,839, за 
дизел - гориво Д-3 - 0,851, за масло за горење екстра 
лесно (ЕЛ) - 0,838, а за масло за горење лесно специ-
јално (ЛС) - 0,842. 

Како производи од тар. број 2, став 1, точка 4 на 
Тарифата се сметаат производите изработени пре-
тежно односно со повеќе од 50% од нафта или нафтени 
деривати, во кои, покрај другото, спаѓаат и: врстснско 
масло, масло за фина механика, лсжишно масло, масло 
за пневматски алати, масло за ладење, масло за ладил-
н и к , вазслинско масло, турбо - масло, масло за вакуум 
пумпи, масло за калено, масло за отпуштано, масло за 
мастеио, масло за хонуваио, масло за режење, масло за 
дупчено, масло за кочници, масло за менувачи, масло 
за мотори на гас, изолационо масло, масло за воздушни 
лифтови, маст за куглични лагери, натриумова маст, 
маст за тасин, алуминиумска маст, литиска маст, авто 
- универзална маст, маст за водени пумпи, графитна 
товотна маст, техничка маст, маст за јамска количка, 
маст за чсдични јажиња, технички вазелин и други 
слични масла и масти. 

Кај нафтените деривати даночна основица прет-
ставува цена на производителот - рафинеријата зголе-
мена за зависните трошоци и маржата. 

3. Плаќано на данок на промет на производи од 
тар. број 4 на Тарифата ( ^ 

Член 76 

1. Под природно вино од точка 1 на тар. број 4 на 
Тарифата се подразбира производот добиен со при-
родно алкохолно вриење; на шира или кљук на винова 
лоза, и тоа без додавано на шеќер и други слатки мате-
рии, без додавање на алкохол, жестоки алкохолни пија-
лаци, боја, киселина, комина, концентрирана шира, ми-
рисни и други материи и примеси и без мешано на вино 
со специјално вино. Како природно вино се сметаат и 
пенливите вина кои, освен состојките што ги содржат 
природните вина, содржат уште само јаглендиоксид во 
количества што се опрделени со посебни прописи. Пен-
ливите вина можат да бидат природни пенливи вина и 
вештачки (газирани) пенливи вина, зависно од тоа дали 
јаглендиоксидот настанал исклучително со алкохол-
ното криено или с делумно додаден под притисок. За-
висно од содржината на јаглендиоксидот, пенливите 
вина можат да бидат полупенливн вина, пенливи вина и 
јако пенливи вина. 

Во точка 1 на тар. број 4 на Тарифата спаѓаат и 

специјалните вина (десертни, ликерски и ароматизи-
рани). 

2. Како пиво од точка 4 на тар. број 4 од Тарифата 
се смета алкохолен пијалок кој како производ под нази-
вот пиво се во промет без оглед на содржината на алко-
хол во него. 

3. Во другите алкохолни пијалаци од точка 3 на 
тар. број 4 од Тарифата спаѓаат: жестоки алкохолни 
пијалаци што се пуштаат во промет под називот: вотка, 
рум, виски, џин, коњак и слично без оглед на тоа дали 
се декларирани како природни или како вештачки пија-
лаци. 

4. Под освежувачки газирани безалкохолни пија-
лаци, ароматизирани сирупи и пијалаци што содржат 
алкохол, но не повеќе од 2% од точка 5 на тар. број 4 од 
Тарифата, се подразбираат: 

1) пијалаци добиени со мешање на овошни бази, 
цитрус бази или ароматизирани сирупи во вода или ми-
нерална вода, со додаток на шеќер, органски киселиии, 
ароми, бои и други адитиви и со евентуален додаток на 
јаглендиоксид. Овие пијалаци можат да содржат и ал-
кохол (етанол) но не повеќе од 2%; 

2) вештачки освежувачки пијалаци од екстракти и 
есенции, добиени со мешање на растителни екстракти, 
како и на природни есенции, вештачки есенции и ком-
бинирани есенции со вода или минерална вода, со дода-
ток на шеќер, дозволени органски киселини и други 
адитиви и со евентуален додаток на јаглендиоксид. По-
крај другите во овие пијалаци спаѓат и пијалаци од 
типот „кола“, „битер“, „тоник“ како и вештачки лимо-
нада клакери и сродни пијачки со сличен состав произ-
ведени од есенции. Овие пијалаци можат да содржат и 
алкохол (етанол) но не повеќе од 2%; 

3) висококалорични освежувачки пијалаци доби-
ени со растворување во вода на една или повеќе од 
следните состојки: цитрус бази (лимон, портокал, ман-
дарина, грсјпфрут и нивни хибриди), овошни бази од 
континснталнн видови овошја (јагоди, малинки, пра-
ски, шипинки и др.), ароматизирани сирупи од цитрус, 
овошје и ароматизирани сирупи од континснтално 
овошје, шеќер (сахароза, шеќерен сируп, гликоза и 
гликозсн сируп, декстроза и фруктоза), киселини (ли-
монска, јаболчна, винска и аскорбинска) со природни 
ароми и природни емулзии, дозволени природни бои, 
натриум бснзоат и аскорбински киселини и нивни соли, 
и со евентуално додавање на јаглсндиокси^. Овие пија-
лаци можат да содржат и алкохол (етанол) До не повеќе 
од 2%; 

4) други пијалаци, без оглед на тоа дали се добиени 
од природни или од вештачки состојки или во комбина-
ција на тие состојки, со додавање или без додавање на 
ароми, бои, киселини и други адитиви поединечно или 
во комбинации, со додавање или без додавање на ја-
глендиоксид, кои содржат алкохол (етанол) но не по-
веќе од 2% ; 

5) под освежувачкн газирани бсзлкохолнн лија 
даци од овој став се подразбираат и производите изра-
ботени во с|х)рма на таблети, прашоци и др., од кои со 
растворување во вода се добиваат освежувачки гази-
рани безалкохолни пијалаци.' 

Не се сметаат како освежувачкн газирани бсзлко-
холни пијалаци туку како други прехранбени производи 
природните овошни сокови и следните “производи: 

1) пијалаци добиени од овошје, зеленчук и шумски 
плодови и од нивни концентрат^ со додаток на вода, 

2) ферментирани освсжувачки пијалаци од жита 
(боза и сл.) добиени со нецелосна алкохолна фермента-
ција на варен и оладен хидролнзат на скроб, во кои 
заостаналс или дополнително се создадени и при-
дружни производи на фсрмснтацијата, како што се: 
шеќери, органски киселини, солзссти материи, алдс-
хиди и др. За изработка на овие пијалаци се користат 



Стр. 888 - Бр. 48 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 август 1992 

пченкарно брашно и гриз про^о, трици и други скроени 
производи, жита, ,пекарски квасец, сахароза односно 
шеќерен сируп и лимонска киселина. Содржината на 
алкохол (етанол) во овие пијалаци не смее да преми-
нува 0,6% од нето количеството на производот; 

3) ферментирани освежувачки пијалаци од слад 
(квас и сл.) добиени со нецелосна млечно-алкохолна 
ферментација на сладен екстракт настанат од изртено, 
исушено и сахаризирано зрно на жита, односно слад на 
јачмен и 'рж со придружни ароматски и екстрактивни 
материи. За изработка на овие производи се користат 
слад на жита, сахароза, шеќерен сируп, малтоза, квасец 
и карамел. Содржината на алкохолот во овие произ-
води не смее да преминува 0,5% од нето количеството 
на производот. 

5. Купувачот на алкохол (етанол) води, согласно 
со член 43 од Законот и точка 7 на Забелешката кон 
тар. број 4 на Тарифата, посебна книга по количества 
изразени во хсктолитарски степени, вредност и цена, за 
набавката, движен,ото и потрошокот на алкохол кој е 
набавен без плаќање данок на промет на производи 
односно на алкохол набавен за натамошна продажба 
или за потребите од точка 6 на тар. број 4 од Тарифата. 

Алкохол (етанол) за целите од точка 6 на тар. број 
4 на Тарифата 6 може да се набавува под условите од 
член 6 на Законот и по стапки од точка 6 на тој тар. 
број, односно со ослободување од плаќано данок на 
промет на производи, ако с во прашање набавка во 
смисла на член 5, став 1, точка 1 од Законот заради 
натамошна продажба само непосредно од производите-
лот односно од увозникот на алкохолот. Под произво-
дител на алкохол се подразбира организацијата од-
носно деловната единица во состав на производителот 
на алкохол која врши промет на алкохол, а кој го 
произвел производителот во чиј е состав. 

Продавачот на алкохол искажува во 
фактурата ѕа продажба, врз основа на писмена нарачка 
и писмена изјава на купувачот, за кои цели алкохолот е 
продаден. 

Под денатуриран алкохол за'гориво на чиј пр“омет се 
плаќа данок според точка 6 од тар. број 4 на Тарифата 
се подразбира алкохол (етанол) кој пред пуштањето во 
промет е дснатуриран со средство кос се состои од 
суров метил-алкохол (метапол) и дрвно масло во волу-
мснски размер 8:0,5 (на осум литри мстил-алкохол до-
аѓаат до 0,5 литри дрвно масло). Мстил-алкохол и 
дрвно масло мораат претходно да се измешаат и таа 
мешаница во количество од 4 кг се додава на секои 
100л() алкохол кој се дснатурира. За ден ату ри ран,ето и 
продажбата на алкохол за гориво производителот води 
посебна книга. 

Под купувачи кои, согласно со точка 6 на Забе-
лешката кон тар. број 4 на Тарифата, можат да набаву-
ваат алкохол (етанол) за производство на алкохолни 
пијалаци^ со користено на пропишаните даночни олсс-
нснија, односно со плаќано данок по повластена (бсни-
фицирана) даночна стапка од точка 6 на тој тар. број, се 
подразбираат и организациите што се регистрирани за 
производство на вештачка ракија, вештачки вина и 
други жестоки алкохолни пијалаци. 

Производителите и увозниците можат да прода-
ваат алкохол (етанол) наменет за натамошна продажба 
без пресметување на данокот на промет на производи 
исклучително на трговски претпријатија заради ната-
мошна продажба. 

Ма алкохол што производитслекитс организации 
го набавуваат за пулпирањс на овошје кое не се изве-
зува се пресметува и плаќа данок на промет на произ-
води по точка 6 на тар. број 4 од Тарифата. 

Посебна евиденција, согласно со одредбата на 
член 43, став 2 од Законот и Забелешката 7 кон т^р. 
број 4 на Тарифата, се води во поврзана книга која мора 

да биде прошиена и претходно заверена со печат од 
надлсжната служба на општественото книговодство. 
Во таа евиденција задолжително се обезбедуваат след-
ните податоци: 

1) за залихите на алкохол на почетокот на Годи-
ната и за количествата на произведениот, увезениот 
односно набавениот алкохол во текот на годината изра-
зени во хектолитарски степени, со повикуван,о на нази-
вот, бројот и датумот на сметката (документот кој 
служи како доказ за извршениот прием); 

2) за количествата на алкохол изразен во хектоли-
тарски степени, продадени или на друг начин отуѓени 
или искористени за сопствени потреби, кои се искажу-
ваат во посебни колони; 

- бројот, датумот и називот на сметката (фактура 
или некој друг документ со кој се правдаат издадените 
количества); 

- називот и седшитето на купувачот односно ко-
рисникот; 

- бројот и датумот на примената изјава на купува-
чот односно на корисникот за намената за која наба-
вува алкохол; 

- продажната цена без данок на промет; 
- продажната цена со данок на промет; 
- основот за даночно ослободување односно соод-

ветната одредба за примената на повластени стапки од 
тар. број 4 на Тарифата; 

3) за залихите на алкохол изразени во хсктолитар-
ски степени на крајот на годината. 

Посебната книга што купувачите на алкохол ја 
водат мора да содржи: 

1) податоци за набавката (влсгуваПото) на алко-
хол: 1. . 

- повикување на броЈот, датумот и називите на 
сметките (фактурите на добавувачот и сл.); 

- назив и седиште на добавувачот; 
- број и датум на писмената изјава врз основа на 

која е определен даночниот третман; 
- количество на алкохолот изразено во хсктоли-

тарски степени; 
- цена по хсктолитарски степен на алкохол (без 

данок и со данок); 
- вредност на набавеното количество на алкохол; 
2. податоци за потрошокот (излегувањето) на ал-

кохол, и тоа: 
а) за производство: 
- трсбувано, број и датум, назив на корисникот; 
- количество во хектолитарски степени; 
- назнака на целта за која с употребен алкохолот; 
б) за продажбата: 
- фактура - број и датум; 
- број и датум на писмената изјава на купувачот; 
- назив и седиште на купувачот; 
- количество во хектолитарски степени; 
- цена по хсктолитарски степен на алкохолот (без 

данок и со данок); 
- вредност на продадените количества. 
4. Плаќано данок на промет на производи од тар. 

број 5 на Тарифата 
Член 7/ 

Како специјално моторни возила не се сметаат 
патнички автомобили од стандардот М. Н. О - 010-1, 
2.2.3.1.1, кои се преправени односно адагггирани за 
разни потреби како што се: моторни возила за обука на 
возачи во кои се вградени дупли команди и сл., моторни 
возила за давање помош на патиштата или за вршење 
на сервисни и ремонти!! услуги, патнички возила на 
ПТТ, патнички возила за теренска и друга служба на 
здравствените, социјалните, хуманитарните и други 
установи. 

На резервни делови на патнички автомобили се 
плаќа данок на промет по стапка од тар. број 1 на 
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Тарифата, освен ако не се во прашање производи од 
кожа, гума или друг материјал што се оданочуваат по 
стапките од тар. број 2 - 8 на Тарифата. 

5. Плаќано данок на промет на производи од тар. 
број 7 на Тарифата 

Член 78 
Под природен и скапоцен камен од точка 2 се по-

дразбираат: дијамант, корунд со свои варистети (рубин, 
сафир, источњачки смарагд, аметист, аквамарин, хри-
зонит, хијасинт, источњачки топаз), спинел (рубин-спи-
нел, балос-спинел, рубин, син спинсл-сафир и црн спи-
нел), берил (смарагд, аквамарин, златен берил и морга-
цит), хризобсрил. 

Под природен бисер од тар. број 7 на Тарифата се 
подразбира вистински природен бисер кој е производ на 
бисерни остриги или школки добиен по природен пат. 

Под полускапоцен камен кој се пушта самостојно 
во промет како необработен односно нсприготвен друг 
материјал и кој нема третман на скапоцен камен и на 
кој се плаќа данок по тар. број 1 на Тарифата се подраз-
бираат: 

1) опал (благороден опал, огнен, обичен и полу-
опал, хидрофан, кашалон циркон, хиацингин, топаз, 
кризолит и оливин: 

2) гранати (гросулар, црн меланит, хирон, чешки 
гранат, аламан, алмандин, анерсартин, тоназолит, ува-
ровит и др.), турмалин, тиркиз, везувијан; 

3) фелдспати (амазонски камен, жолт ортоклас, 
сончев камен, месечев камен, лабрадор и др.) кварц 
(горски кристал, саѓавец, аметист, розов кварц, ци-
трин, чешки топаз, аквантурин, мачкино око, тигрово 
око, јаспис и др.) ортоклас и глиненец (проѕирен месе-
чев камен, зелен амазонец и др.). 

6. Плаќано данок На промет на производи од тар. 
број 8 на Тарифата 

Член 79 
Данок по стапка од овој тарифен број се плаќа на 

прометот на (машини, уреди, апарати и резервни де-
лови) доколку се врши промет на овие производи на 
начинот и под условите од член 6 на Законот (кога се 
врши продажба од складови односно стоваришта или 
други деловни единици каде што во продажната цена на 
производите не е вклучен (вкалкулиран) данокот на 
промет на производи (продажба на големо) и ако пла-
ќање од страна на купувачот-правно лице и претпри-
емачот е извршено од сопствена жиро-сметка на жиро-
сметката на продавачот. Во случај кога не се исполнети 
условите од член 6 од Законот на прометот на опремата 
се плаќа данок на промет по стапките од соодветните 
тар. броеви на Тарифата каде што се наименувани тие 
производи. 

IX. ПОПИШУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ НА ПРО-
ИЗВОДИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА ПО-
РАДИ ПРОМЕНА, ВОВЕДУВАЊЕ ИЛИ 
УКИНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИ СТАПКИ 

Член 80 
Даночниот обврзник - правно лице (трговски, уго-

стителски и други претпријатија) кој врши промет на 
производи по продажните цени со утврден данок на 
промет на производи за производите за кои во текот на 
годината се зголемува, намалува или укинува данокот 
на промет на производи, со денот на влегувањето во 
сила на прописот со кој се зголемува, намалува или 
укинува тој данок ги попишува производите на залихи 
во продавницата или на друг продажен објект и на 
натамошниот промет, на тие производи ги применува 
променетите даночни стапки односно го исклучува уки-
натиот данок и утврдува нови малопродажни цени. 

Даночниот обврзник од став 1 на овој член ја утвр-
дува на залихите и разликата меѓу пресметаниот данок 
на промет на производи по дотогашните даночни 
стапки и данокот на промет по новите даночни стапки 

односно укинатиот данок на промет на производи и 
така утврдената разлика ја книжи во корист или врз 
товар на соодветната сметка на засметаниот данок на 
промет на производи, зависно од тоа дали таа разлика е 
позитивна или негативна. Даночниот обврзник кој 
ажурно и уредно го води материјалното (стоковно) кни-
говодство по продажни објекти и кој во текот на годи-
ната, врз основа на тоа книговодство непрекинато и 
секојдневно го утврдува пописот на производите по ко-
личество може наместо со тој попис да ги утврдува, 
залихите на производите врз основа на состојбата од 
материјалното (стоковното) книговодство. 

На производителско или трговско претпријатие 
кое производите на залихи во своите стоваришта и во 
други продажни објекти не ги води по цените со засмс-
таниот данок на промет на производи не се примену-
ваат одредбите на овој член. 

Пописот на залихите за производите за кои во те-
кот на годината се, зголемува, намалува или укинува 
данокот на промет на производи, го организира даноч-
ниот обврзник на начинот и по постапката по кои се 
попишуваат производите при менувањето на продаж-
ните цени на производите во кои е наплатен данокот на 
промет на производи (со комисиско мерење, броење). 

За извршениот попис се составува записник што го 
потпишуваат членовите, на комисијата и одговорното 
л иЧ е- Член 81 

Пописот на залихите на производи за кои во текот 
на годината се воведува, зголемува, намалува или уки-
нува данокот на промет на производи кај даночните 
обврзници претприемачи (трговски, угостителски и 
други дуќани) го организира Одделението за даноци во 
општината 

попис се составува записник што го потпишуваат 
членовите на комисијата и тој даночен обврзник. 

Записникот за пописот од став 1 на овој член мора, 
покрај податоците за називот (името) на даночниот 

„обврзник и за местото ,и времето на вршењето на попи-
сот, да ги содржи следните податоци: 

1) називот на производот; 
2) единица на мера; 
3) попишаните количества на производи; 
4) досегашната продажна цена по единица на про-

извод со данок на промет на производи; 
5) вкупниот износ на вредностите на попишаните 

производи по досегашната продажна цена со данок на 
промет на производи; 

6) новата продажна цена по единица на производ, 
со данок на промет на производи; 

7) вкупниот износ на вредностите на попишаните 
производи по новата продажна цена, со данок на про-
мет на производи; 

8) вкупниот износ на разликата меѓу новата и досе-
гашната продажна цена, со данок на промет на произ-
води за сите полошани производи. 

Член 82 

Одделението за даноци во општината кој го орга-
низира пописот на залихите на производи, во смисла на 
член 73 од овој правилник, ќе ги определи со решение 
за попис: 

1) членовите на комисијата за попис на залихите; 
2) уплатните сметки на кои се уплатува позитив-

ната разлика на данокот на промет на производи утвр-
дена на производите затекнати на залихи на даночниот 
обврзник; 

3) рокот во кој се уплатува утврдената позитивна 
разлика на данокот на промет на производи; 

4) височината на патните трошоци на членовите на 
пописната комисија и изворот од кој ќе се изврши ис-
плата на тие трошоци. 
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X. ВРАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 83 

Даночниот обврзник од кој е наплатен данок на 
промет на производи, а кој не бил должен да го плати, 
има право на враќање на платениот данок, на платената 
камата, на трошоците на принудната наплата и на па-
ричната казна. 

Даночниот обврзник - правно лице поднесува ба-
рано за враќање на погрешно или повеќе \платениот 
данок на промет до Службата на општественото книго-
водство кај која има жиро-сметка. а даночниот обврз-
ник-физичко лице поднесува барање до Одделението за 
даноци во општината. 

Даночниот обврзник на данок на промет На произ-
води може да бара враќање на погрешно или повеќе 
платениот данок кој не требало да го плати само ако 
купувачот од кој тој данок е наплатен писмено побарал 
од даночниот обврзник враќано на погрешно или по-
веќе платениот данок на промет. Даночниот обврзник, 
кон барањето за враќање на данок што го поднесува до 
надлежната Служба на општественото книговодство 
која врши контрола на пресметувањето и плаќањето на 
данокот од страна на таквиот даночен обврзник од-
носно до Одделението за даноци во општината кај кос 
се води како даночен обврзник, прилага, покрај потреб-
ната документација и барање на купувачот за враќање 
На погрешно или повеќе платениот данок. 

Даночниот обврзник кој од своите средства го пла-
тил данокот на промет на производи или услуги, кама-
тата, трошоците на принудната наплата и паричната 
казна, кои не бил должен да ги плати, поднесува, со 
потребната документација барање за враќање на плат-
ниот данок односно на каматата, на трошоците на при-
нудата наплата и на паричната казна до надлежната 
Служба на општественото книговодство односно до 
Одделението за даноци во Општината кај кое се води 
како даночен обврзник со свое име и за своја сметка. 

Физичкото лице - кое платило данок на промет на 
производи за моторно возило, камата, парична казна и 
трошоци на принудна наплата, - кое ве било должно да 
ги плати, поднесува барање за враќање на платениот 
данок, на каматата, на паричната казна и на трошоците 
на принудната наплата до Одделението за даноци во 
општината во која е платен данокот. 

Службата на општественото книговодство врши 
враќање на платениот данок на промет, на платената 
камата, на трошоците на принудата наплата и на па-
ричните казни на жиро-сметката на правното лице, а 
кота е во прашано даночниот обврзник - физичко 
лице, враќање на платениот данок на промет врши Од-
делението за даноци во општината врз товар на соод-
ветната уплатна сметка, а во рок од 30 дена од денот на 
приемот на барањето со уредна документација. 

XI. ОБВРСКА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СЛУЖ-
БАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГО-
ВОДСТВО И ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ДА-
НОЦИ ВО ОПШТИНАТА И ЗА НАЧИНОТ 
НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И НА ПЛАЌАЊЕ 
НА ДАНОКОТ 

Член 84 
Даночниот обврзник - правно лице писмено ја из-

вестува Службата на општественото книговодство, а 
даночниот обврзник - претприемач 

Одделението за даноци во општината до 10 јануари 
секоја година за избраниот начин на пресметувано и на 
плаќање на данокот на промет за тековната година. 

Даночниот обврзник - правно лице кој ги овластил 
своите делови односно другите продажни објекти сами 
да вршат пресметувано и плаќање на данокот на про-
мет, поднесува известувано до службата на општестве-
ното книговодство кај која се води неговата жиро-
сметка, а копија на известувањето доставува до надлеж-

ното лице односно на продажниот објект, односно кај 
кој е отворен акредитив. Избраниот начин на утврду-
вање и на плаќање на аконтации на данокот на промет е 
единствен за сите делови односно продажни објекти на 
ниво на даночниот обврзник - правно лице. 

Известувањето од став 1 на овој член ги содржи 
сл ед н ите податоци: 

1) назив и место на седиштето на правното односно 
на физичкото лице; 

2) назив и место на продажните објекти (продав-
ница, стоваришта, пумпни станици и др.) чии седишта 
се на територијата на други општини, со назнака дали 
на нив даночниот обврзник ги пренел работите на еви-
дентирањето и пресметуваното на данокот на промет 
на производи; 

3) број на жиро-сметката преку која даночниот 
обврзник располага со средствата со кои управува; 

4) податок за тоа каде се води и кој го води книго-
водството на даночниот обврзник (кај самиот даночен 
обврзник или кај друго правно лице); 

5) начин на утврдување и на плаќано на аконтаци-
ите на данокот на промет што даночниот обврзник го 
избрал во смисла на член 28 и 29 од Законот, посебно за 
прометот на производи на мало, посебно за прометот 
на производи на големо и посебно за данокот на промет 
на услуги. 

Пријавениот начин на пресметување и на плаќање 
на данокот на промет не може да се менува во текот на 
годината. 

Новите даночни обврзници во текот на годината 
писмено ги известуваат службите на општественото 
книговодство односно одделенијата за даноци во опш-
тината во рок од 10 дена од денот кога станале даночни 
обврзници. 

Даночниот обврзник кој според наодот од надлсж-
ната Служба на општественото книговодство односно 
од Одделението за даноци во општината не поднел да-
ночно известување или не се придржува кон пријаве-
ниот начин на утврдување и на плаќање на аконтациите 
на данокот на промет, плаќа аконтации на данокот на 
промет за прометот на производи на мало согласно 
одредбите на членот 28, став 3 точка 2 од Законот во 
височина на вкалкулираниот данок на промет за сите 
испорачани количини и видови на производи на продав-
ницата или деловна единица заради продажба на крај-
ните потрошувачи, за прометот на големо на производи 
согласно одредбите на членот 28, став 5, точка 2 од 
Законот на вредноста на продадените производи (фак-
турирана реализација) и за прометот на услугите со-
гласно одредбите на член 9, став 1 од Законот за сите 
услуги извршени во тој период (фактурирана реализа-
ција). 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 85 

Обрасците Д П-ак - Преглед на петнаесстодневни 
аконтации на данокот на промет на производи и на 
данокот на промет на услуги за уплата за период 
од д 0 . 19 година, ДП - Пре-
сметка на данокот на промет на производи и на данокот 
на промет на услуги од 1 јануари до 19 
година и ДП Пресметка на данокот на промет на произ-
води и на данокот на промет за услуги од 1 јануари до 

19 година, ќе се приспособат за механограф-
ска обработка во Службата на општественото книго-
водство во Република Македонија - Централа - Скопје. 

Службата на општествено книговодство во Репу-
блика Македонија - Централа во Скопје ќе изврши 
збирна обработка на податоците на ниво на општини и 
на ниво на Република Македонија 

л . Член 86 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

ваното во „Службен весник на Република Македони-
ја“. Број 11-5624/1 Министер за финансии, 

20 јули 1992 м-р Методија Тошевски, с.р. 
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К Н И Г А Н А Ж И Р О - С М Е Т К А Т А З А 19 Г О Д И Н А 

Ред., 
број 

Б р о ј и датум 
на изводот 

О П И С Датум на 
промената 

П р о м е т 

Состо јба Ред., 
број 

Б р о ј и датум 
на изводот 

О П И С Датум на 
промената 

У п л а т и во к о -
рист на ж и р о 

сметка 

И с п л а т и врз 
т о в а р на ж и р о -

с м е т к а т а 

Состо јба 

1 2 3 4 5 6 7 

Одговорно лице5 | с) за водење на П Р Е Т П Р И Е М А Ч , 
даночна евиденција , 

Ред. 
број 

Датум 

Продавач - порачувач Податоци за вкунно-примено злато Податоци за изработените 
предмети од злато и за из-

вршените услуги Ред. 
број 

Датум Презиме и име Адреса 
Број на 
личната 

карта 

Вид на 
предметот 
од злато 

Финост 
Тежина 

во 
фама 

Податоци за изработените 
предмети од злато и за из-

вршените услуги Ред. 
број 

Датум Презиме и име Адреса 
Број на 
личната 

карта 

Вид на 
предметот 
од злато 

Финост 
Тежина 

во 
фама Вид на 

предметот 
од злато 

Финост 
Тежина 
во фама 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 

Одговорно лице“) за водење на ПРЕТПРИЕМАЧ, 
даночна евиденција, 

Правдо лице или дуќан без статус на правно лице кој е 
овластен за водена на даночната евиденција, задолжително 
става печат и волно име и презиме од одговорното лице. 
Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се 
внесе волното име и презиме и адреса на живееме 

Е В И Д Е Н Ц И Ј А З А К У П У В А Њ Е И П Р Е Р А Б О Т К А Н А З Л А Т О З А 1 9 — Г О Д И Н А 
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К Н И Г А Н А П Р О М Е Т О Т З А 19 Г О Д И Н А 

Ред. 
број 4 

Датум на 
книжењето ОПИС 

Остварен промет од храна Остварен промет од пијалоци Друг остварен промет Вкупен про-
мет (кол.) 

4+5+7+8 
+10+11) 

Ред. 
број 4 

Датум на 
книжењето ОПИС Во готово Прек7 жиро-сметка Во готово Преку жиро-сметка Во готово Преку жиро-сметка 

Вкупен про-
мет (кол.) 

4+5+7+8 
+10+11) 

Ред. 
број 4 

Датум на 
книжењето ОПИС Во готово 

Износ Датум на 
уплатата 

Во готово 
Износ Датум на 

уплатата 

Во готово 

Износ Датум на 
уплатата 

Вкупен про-
мет (кол.) 

4+5+7+8 
+10+11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 

-

Одговорно лице џ) за водење на 
даночна евиденција 

ПРЕТПРИЕМАЧ, 

Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е 
овластен за водење на даночната евиденција, задолжително 
става печат и- полно име и презиме на одговорното лице. 
Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се 
внесе полното име и адреса на живее н,е 

К Н И Г А Н А Н А Б А В К А И У П О Т Р Е Б А Н А Р Е П Р О Д У К Ц И О Н Е Н М А Т Е Р И Ј А Л И О П Р Е М А 

Нед. 
број 

Датум 
на книже-

њето ОПИС 
Единица 

мера, 
Набавка Употреба Состојба на залихите Датум на 

отуѓува-
њето Нед. 

број 

Датум 
на книже-

њето ОПИС 
Единица 

мера, Количе-
ство 

Цена Износ 
(кол 5x6) 

Коли-
чество 

I Ј,она Коли-
(кол. 
8x9) 

Коли-
чество 

I (,с на Износ 
(кол. 

11x12) 

Датум на 
отуѓува-

њето 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 

Одговорно лице') 'за водење 
даночна евиденција 

П Р Е Т П Р И Е М А Ч . 

џ) Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е овластен за 
водење на даночна свидешгија, 'задолжително става печат и пол но име 
и презиме од одговорното лице Доколку даночната евиденција ја 
води граѓанин треба да се внесе полното име и не зиме и адреса на 
живеење 
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К Н И Г А Н А П Р Е С М Е Т К А Н А Д А Н О К О Т Н А П Р О М Е Т 
за 19— година 

Ред. 
број 

Датум на 
книжењето ОПИС 

ПРОДАЖНА ВРЕДНОСТ НА НАБАВЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ СО ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Вкупно 
кол. 4 

до 

Ред. 
број 

Датум на 
книжењето ОПИС 1) ' - Вкупно 

кол. 4 
до 

Ред. 
број 

Датум на 
книжењето ОПИС 

7) . 

Вкупно 
кол. 4 

до 

Ред. 
број 

Датум на 
книжењето ОПИС Вкупно 

кол. 4 
до 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 

к 
Одговорно лице за водење П РЕТПРИ ЕМАЧ, 

Даночна евиденција . 

1) Се запишува тарифниот број од Тарифата ,на данок на про-
мет ' 

2) се̂  внесуваат пресметани стапки на данокот на промет, а 
за производите кои се ослободени од плаќање данок на 
промет се внесува ознака „О“ (нула) 

П Р И Е М Е Н Л И С Т З А У Г О С Т И Т Е Л С Т В О З А Д Е Н 19 Г О Д И Н А 

ХРАНА ПИЈАЛОЦИ 
Ред. 
број НАЗИВ 

Един. 
мера 

Количе-
ство 

Цена со 
данокот 

Износ -
(кол. 
4x5) 

Ред. 
број НАЗИВ 

Един. 
мера 

Количе-
ство 

Цена без 
данокот 

Износ 
(кол. 
10x11) 

Пропиша-
на стап-
ка на да-
нокот на 
промет 

Износ на 
данокот 

на промет 
(кол. 
11x13) 

Продажна 
цена со 
данокот 
на про-

мет. 

Продажна 
вредност 
со дано-
кот на 
промет 

(кол. 
10x11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Одговорно лице3") за водење ПРЕТПРИЕМАЧ, 
даночна евиденција, 

Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е 
овластен за водење на даночната евиденција, задолжително 
става печат и полно име и презиме од одговорното лице. 
Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се 
внесе полното име и презиме и адреса на живеење 

Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е 
овластен за водење на даночната евиденција, задолжи-
телно става печат и полно име и презиме од одговорното 
лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин 
треба да се внесе полното име и презиме и адреса на живе-
ење 
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КНИГА НА ПРОМЕТОТ ЗА 1 9 - ГОДИНА 

Ред. 
број 

Датум 
на 

книже-
њето 

Опис 

Остварен промет 
од продажба на 

производи во го-
тово 

Остварен промет 
од продажба на 
производи преку 

жиро-сметка „ 

Датум 
на 

уплата 

Вкупно 
(кол. 

4 + Ѕ + 6 + 
4-7) 

Остварен промет 
од извршени 

услуги во готово 

Остварен промет 
од извршени 
услуги преку 
жиро-сметка 

Датум 
на 

уплата 

Вкупно 
(кол. 

10+11+ 
+12+13) 

Пресметан 
данок 

на 
промет 

Ред. 
број 

Датум 
на 

книже-
њето 

Опис Кој под. 
лежи на 
плаќање 
данок на 
промет 

Кој не 
подлежи 
на пла-
ќање на 

данок 
на про-

мет 

Кој под-
лежи на 
плаќање 
данок на 
промет 

Кој не 
подлежи 
на пла-
ќање на 

данок 
на про-

мет 

Датум 
на 

уплата 

Вкупно 
(кол. 

4 + Ѕ + 6 + 
4-7) 

Кој под-
лежи на 
плаќање 
данок на 
промет 

Кој не 
подлежи 
на плаќа-

ње на 
данок на 
промет 

Кој под-
лежи на 
плаќање 
данок на 
промет 

Кој не 
подлежи 
на плаќа 

ње на 
данок на 
промет 

Датум 
на 

уплата 

Вкупно 
(кол. 

10+11+ 
+12+13) 

Тари-
фен 
број 

Пресме-
тана 

стапка 
на да-
нокот 

на про-
мет (%) 

Износ 
на да-
нокот 

на про-
мет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 13 14 15 16 17 18 

Одговорно лице3") за водење 
даночна евиденција 

ПРЕТПРИЕМАЧ, 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ПЕТНАЕСЕТ ДНЕВНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 
ПРОИЗВОДИ И НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА УСЛУГИ ЗА УПЛАТА 

ЗА ПЕРИОД ОД Д О - 19 ГОДИНА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3. 3 840-2117 003 XXX 
4. 4 

точ. 1 , 2 , 
3 и 5 840-2122 004 XXX 

5. 4 
точ. 4 840-21228 005 XXX 

6. 4 
7 точ. 4 с 

840-21233 006 XXX 
/. 6 

точ. 6 840-2143 007 XXX 
8. 5 840-2185 008 XXX 
9. 6 

ст. 1 840-20689 009 XXX 
10. 6 

ст. 2 840-2073 010 XXX 
11 6 840-2068 011 XXX 

ст. 3 
12 7 840-2026 012 XXX 
13. 8 точ. 1 

алинеја 1 840-2159 013 XXX 
14 8 точ. 1 

алинеја 2 840-2052 014 XXX 
8 точ. 1 

15. алинеи 10, 840-2047 015 XXX 
11 и 12 

16. 8 точ. 1 
други алинеи 

о 
840-2005 016 XXX 

17 
о 

точ. 2 840-21511 017- XXX 
18. данок при 840-2094 018 XXX 

увоз 
19. '19 019 XXX 
20. 20 020 XXX 
21 ВКУПНО ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА ПРОИЗВОДИ (1 до 20) 021 XXX 
Б. ДАНОК НА ПРОМЕТ НА 

УСЛУГИ XXX XXX XXX XXX XXX 
22. 1 840-28005 022 XXX XXX 
23. 2 840-28010 023 XXX XXX 
24. 3 840-2234 024 XXX XXX 
25. 4 840-2229 025 XXX XXX 
26. 5 840-2031 026 XXX XXX 
27. 027 XXX XXX 
28. 028 XXX XXX 
29. ВКУПНО ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА УСЛУГИ (22 до 28) 029 XXX XXX 
30. ВКУПЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА ПРОИЗВОДИ И ДАНОК НА 
ПРОМЕТ НА УСЛУГИ 

(21+29) 

џ) Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е овластен за водење на даночната евиденција, задолжително става 
печат и полно име и презиме од одговорното лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се внесе полното 
име и презиме и адреса на живеење 

- Даночниот обврзник кој врши промет на производи од тар. број 2 на редниот број 2 од овој образец ја искажува вкупната) 
пресметана обврска на данокот на промет според тар. број 2 од Тарифата, а уплатата ја врши на поединечни уплатни сметки од 
точка 1, потточки од 20 до 30 од Наредбата (..Службен весник на РМ“, број 34/92) за што дава посебна спецификација кон овој 
образец , 

- Даночниот обврзник КОЈ ГО пресметува данокот на промет на производи на мало и големо, износот на аконтацијата на данокот 
го искажува во колоната 5 и 6 посебно според видот на прометот и вкупно во колона 8 

- Даночниот обврзник по основа на данокот на промет на услуги ја пополнува само колоната 7 и вкупно колона8 
- Вкупниот износ на уплатениот данок на промет се искажува на реден број 30, во колоните 5,6 и 7 одделно за прометот на мало, 

на големо на производи и услуги и во колоната 8 се искажува вкупниот износ на уплатениот данок по сите основи 
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П Р Е С М Е Т К А 

НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И ДАНОКОТ НА 
ПРОМЕТ НА УСЛУГИ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 19 ГОДИНА 

Ред. Тарифен 
број број 

УПЛАТНА Ознака 
СМЕТКА за 

АОП 

Износ на Износ на 
данокот пресмета-
на про- ниот да-
мет во нок на 

побару- промет 
вањата во прес-
на 1 ја- метков-
нуари ниот 

според период 
списокот 

Вкупно 
(5 плус 6) 

данокот 
на про-
мет во 

побару-
вањата 

на денот 
на прес-

, метката 
според 

списокот 

Износ на Износ на 
данокот уплате-
на про- ниот да-
мет за нок на 
уплата промет 
(7 ми- до денот 
нус 8) на подне-

сувањето 
на прес-
метката 

Разлика 
Повеќе 
(10 ми-
нус 9) 

Помалку 
(9 ми-
нус 10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 
А. ДАНОК НА ПРОМЕТ XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

НА ПРОИЗВОДИ 
1. 1 840-2010 001 
2. 2 840-2101 002 
3. 3 840-2117 003 
4. 4 

тон. 1,2, 
3 и 5 

840-2122 004 

5. 4 
тон. 4 

840-21228 005 

6. 4 
тон. 4 

840-21233 006 

7. 

8. 

4 
тон. 6 

5 

840-2143 

840-2185 -

007 

008 
9. 6 

став 1 
840-20689 009 

10. 6 
став 2 

840-2073 010 

11. 6 
став 3. 

840-2068 011 

12. 7 840-2026 012 
13. 8-

тон. 1, 
алинеја 1 

840-2159 013 

14. 8 
тон. 1, 

алинеја 2 

840-2052 014 

15. - 8 
том. 1, 
алинеи 
10, 11 и 

12 

840-2047 015 

16 8 
тон. 1 
Други 

алинеи 

840-2005 016 ч 

17. 8 
тон. 2 

840-21511 017 

18. данок при 
увоз 

840-2094 018 

19. 019 
20. 020 
21. ВКУПНО ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА ПРОИЗВОДИ (1 до 20) 
021 

Б. Д^НОК НА ПРОМЕТ НА 
УСЛУГИ XXX XXX . XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

22. 1 840-28005 022 ! 

23. 2 840-28010 023 
24. 3 840-2234 024 
25. 4 840-2229 025 
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1 2 3 4 5 6 7 ! Ѕ 9 10 И 12 

26. 5 840-2031 026 
27. 027 
28. 028 
29. ВКУПНО ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА УСЛУГИ (22 до 28) 
029 

30. ВКУПНО ДАНОК НА 
ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-
ВОДИ И ДАНОК НА 

ПРОМЕТ НА УСЛУГИ 
(21+29) 030 

на 19 година 

Раководител на сметководството, ДИРЕКТОР 
односно одговорното лице“4) за 
водење на даночна евиденција ѕ 

ПРИЛОГ: Список на фактурите според кои не е извршена наплатата во пресметковниот период со износот на наплатениот 
данок од колона'5 и 8 на овој образец 

“О Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е овластен за водење на даночната евиденција, задолжително става 
печат и полно име и презиме на одговорното лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се внесе полното 
име и презиме и адреса на живеење. 

Објаснение за пополнување на образецот: 
- Во колона 5 се внесуваат податоци за данокот во побарувањата на 1 јануари според списокот на фактурите кој се прилага кон 

овој образец;-
- Во колона 6 се внесува износот на пресметаниот данок на промет остварен од 1 јануари до крајот на пресметковниот период; 
- Во колона 7 износот на данокот мора да одговара на побарувачката страна на контото 297 односно на контото 260. Доколку 

пресметката се прави во смисла на член 28 = став 5 точка 2, односно член 29 став 1 од Законот на база на дадени фактури за 
извршена продажба на производи односно извршени услуги (фактурирана реализација), колоната 5 не се пополнува, додека 
колоните 6 и 7 имаат исти износи; 

- Во колона 8 се внесуваат податоци за данокот во побарувањата на последниот ден на пресметковниот период според списокот 
на фактурите што се прилага кон овој образец; 

- Износите искажани во колона 6 и 7 по овој основ се истоветни со износот искажан во колона 9; 
- Во колона 9 износот на данокот мора да одговара на должничката страна на контото 297 и на побарувачката страна на контото 

260; 
- Во колона 10 се внесуваат податоци за аконтациите на данокот на промет кои се однесуваат на пресметката од 1 јануари до 

крајот на пресметковниот период; 
- Во колоните 11 и 12 се искажуваат разликите според пресметката ќа данокот на промет, со тоа што за помалку уплатените 

износи од колона 12 се прилагаат и налози за уплата кон овој образец, а за повеќе уплатените износи од колона 11 се поднесува 
писмено барање за враќање на повеќе уплатениот данок или известување дека повеќе уплатените износи ќе се користат како 
аконтација во наредниот пресметковен период. 
Даночните обврзници кои пресметката ја составуваат според фактурираната реализација не ги пополнуваат колоните 5 и 8. 

- На редниот број 2 се Искажува збирниот износ на податоците за пресметаниот и уплатениот данок на промет на нафтени 
деривати и како прилог се прилага Спецификацијата на пресметката и на уплатата на данокот на промет според уплатните 
сметки под точка 1 од реден број 20 до 30 од Наредбата. 

- Образецот ДП служи за утврдување на кумулативната обврска на данокот на промет по пресметковни периоди во текот на 
годината и за утврдување на конечната обврска на крајот на годината. 
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ЗАБЕЛЕШКА: Образецот ДП-п служи за утврдување на кумулативната обврска на данокот на промет по пресметковни 
периоди во текот на ,годината и за утврдување на конечната обврска на крајот на годината 

“О Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е овластен за водење на даночната евиденција, задолжително става 
печат Ј^полно име и презиме од одговорното лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се внесе полното 
име и презиме и адреса на живеење -

К О Л Е К Т И В Н И ДОГОВОРИ 

Врз основа на член 32 од Уставот на Република 
Македонија, член 85 од Законот за основните права од 
работен однос (Службен лист на СФРЈ бр. 60/89 и 42/ 
90), Законот за работни односи на СРМ (Службен вес-
ник на СРМ бр. 20/90), како и член 2 од Општиот 
колективен договор на Република Македонија (Служ-
бен весник на РМ бр. 29/92), Синдикатот на металците 
и енергетичарите на Македонија и Министерството за 
стопанство на Република Македонија склучуваат 

К О Л Е К Т И В Е Н ДОГОВОР 

ЗА ГРАНКАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА НА МА-
КЕДОНИЈА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој колективен договор се уредуваат правата и 
обврските од работниот однос на работниците кои се 
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вработени во претпријатијата на гранката електроенер-
гетика на Македонија, како и правата и обврските на 
тие претпријатија во согласност со Законот и Општиот 
колективен договор на Република Македонија. 

Одредбите од овој договор се однесуваат и на уче-
ниците и студентите на пракса како и на приправниците 
во претпријатието. 

Одредбите од колективниот договор со кои се ре-
гулираат платите, надоместоците на платите и другите 
приман,а не се применуваат на работоводни^ органи и 
работниците со посебни овластувања и одговорности 
утврдени со Статутот или друг акт на претпријатието, 
доколку со договорот за работа не е одредено поинаку. 

Член 2 

Со колективен договор на претпријатието, од-
носно со договорот за работа, можат да се утврдат 
поголеми права или поповолни услови за работа од 
правата и условите утврдени со овој колективен дого-
вор, како и други права кои не се предвидени со овој 
колективен договор, ако тоа не е спротивно со Зако-
нот, а ако такви одредби содржи, наместо нив се приме-
нуваат соодветните одредби од Законот. 

Овој колективен договор може да се применува и 
непосредно 

Член 3 

Овој колективен договор го потпишуваат: 
- Синдикатот на металците и енсргстичарите на 

Македонија, како застапник на работниците, односно 
членовите на Синдикатот, и 

- Министерството за стопанство на Република Ма-
кедонија. 

ПРОБНА РАБОТА 

Член 4 

Пробната работа претставува посебен услов за ра-
бота на работникот на определено работно место, 
освен за приправниците, и нејзиното трасно се одре-
дува со договорот за работа, во согласност со Колек-
тивниот договор на претпријатието. 

Пробната работа ја следи и ја оценува надлежниот 
орган во претпријатието кој одлучува за изборот на 
кандидатот со кој се засова работен однеле. 

Работникот кој смета дека предвидената работа не 
му одговара, за време на пробната работа може да даде 
писмена изјава дека несака повеќе да работи. Работ-
ниот однос му престанува со денот на доставување на 
писмената изјава, односно откога престанал да доаѓа на 
работа. 

РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 5 

Работниците се распоредуваат на работно место 
заради чие вршење засновале работен одноо: 

По исклучок, работникот може времено да биде 
распореден да врши работи на работно место за кое се 
бара понизок степен на стручна подготовка од опреде-
лен вид занимање во случаи утврдени со Закон, Опш-
тиот колективен договор, и во следните случаи: 

- за време на извршувано на ремонти 
- времено зголемен обем на работа 
- поради ненадејни хаварии 

Работникот за време на ваквото распоредување 
остварува плата која ја има на своето работно место, 
односно плата на работното место на кое се распоре-
дува ако е за него поповолна 

Поради потреба на процесот на работа, со Колек-
тивен договор на претпријатието се утврдуваат усло-
вите, начинот и постапката на распоредуван^ на работ-
ниците во претпријатието, во согласност со Закон. 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

Член 6 

Работното време на работникот изнесува 42 часа 
во работната недела (полно работно време). 

На одредени работни места претпријатието може 
да воведе работно време пократко од 42 часа сразмерно 
со штетното влијание на здравјето на работниците на 
тие работни места, во согласност со Законот. 

Член 7 

Работникот не смее да работи на работни задачи 
подолго од полното работно време ако има посебно 
лекарско уверение (добиено од Комисија) со кое дока-
жува дека со таквата работа се загрозува неговата 
здравствена состојба, или кога е во прашано нега на 
болно дете (што родителот - старателот го докажува со 
лекарско уверение). 

Член 8 

Прераспределбата на работното време во претпри-
јатието може да се изврши и на друг начин во однос на 
начинот на кој е уредено со колективниот договор на 
претпријатието, поради подобро користено на сред-
ствата на трудот, порационално користење на работ-
ното време, и извршувано на одредени работи и задачи 
сврзани со рокови, во одделни делови на процесот на 
производството или одредени работни места, поради: 

- одржувано и ремонти; 
- изготвување на пресметки и анализи; 
- спазувано на одредени рокови во интерес на 

претпријатието. 
За време на државни празници работни дедови мо-

жат да се прогласат за неработни и да се одработуваат 
во неработни денови со решение на работоводниот ор-
ган. 

ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 

Член 9 
/ 

Работникот има право на заштита при работа. 
Претпријатието е должно да ги обезбеди мерките 

за заштита при работа со цел да се заштити здравјето на 
работниците. 

Претпријатието е должно при воведувано, кори-
стено и контрола на нови технологии да обезбеди 
услови да не дојде до загрозуваа на животот и здрав-
јето на работниците и да се заштити човековата око-
лина и работната средина. 

Со Колективниот договор на претпријатието, во 
согласност со Законот, се уредуваат мерките кои СР 
превземаат за заштита при работа. 

Претставникот на Синдикатот има право на увид 
во спроведуваното на мерките за заштита при работа. 

Работникот во текот на работата е должен да ги 
користи заштитните средства кои се пропишани со За-
кон и со Колективен договор на претпријатието. 
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Член 10 

Снндикалниот претставник има право на увид во 
резултатите од користењето на машините и технологи-
јата како и нивното влијание на здравјето и животот на 
луѓето и животната средина. 

Син дик али иот претставник е должен да го преду-
преди раководството во погонот, односно работната 
единица, на опасност од загадувана со опомена дека ќе 
бидат информирани и инспекциските служби. 

ОДГОВОРНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 11 

Работникот е должен: 
- да се придржува на пропишаното работно време; 
- совесно и одговорно да ги извршува работите и 

задачите; 
- да се придржува на работно - технолошките про-

.пиен за работа; 
- да ги применува прописите за заштита при ра-

бота; 
- да не доаѓа на работа во алкохол изирана состојба 

и да не внесува алкохол во работните простории; 
- да ги остварува нормите и поставените работни 

задачи; 
- стручно и работно да се усовршува и оспособува 

за работата што ја врши; 
- да прифати времено извршувана на други ра-

боти; 
- да се придржува кон обврските наведени во Ко-

лективниот договор на претпријатието. 
Против работникот кој не се придржува кон сво-

ите обврски ќе бидат превземени мерки во согласност 
со Законот и Колективниот договор на претпријатието. „ 

ОДМОРИ И ОТСУСТВА 

Член 12 

Претпријатието с должно да му обезбеди на работ-
никот користена на годишниот одмор најмалку во тра-
сите од 18 работни дена. 

Годишниот одмор може да изнесува најмногу 30 
работни дена. 

По исклучок, на посебно тешки работи, годиш-
ниот одмор може да изнесува до 35 работни дена. 

Критериумите за користена на должината на го-
дишниот одмор ги утврдува претпријатието со свој Ко-
лективен договор. 

Член 13 

Доколку за време на траењето на годишниот од-
мор работникот користи боледувале, траеното на го-
дишниот одмор се прекинува за времето додека трас 
болсдуваното, што се докажува со лекарско уверение. 

За користена на боледувањето од став 1 на овој 
член работникот е должен да го извести претпријати-
ето. 

Времето на користеното на преостанатиот дел од 
годишниот одмор го определува надлсжниот орган на 
претпријатието. 

Член 14 

Работникот има право на отсуство без надомест на 
личен доход, особено во следните случаи: 

- неодложни лични работи; 
- нега на член на семејството која не е медицински 

индицирана; 

- за изградба и поправка на куќа, односно стан; 
- за лекување на своја сметка; 
- за учество на културни и спортски приредби; 
- за учество на конгреси, конференции и сл; 
- во други случаи на барана на работникот утвр-

дени со Колективниот договор на претпријатието. 
Ова отсуство неможе да трас повеќе од 3 месеци. 
Работоводниот орган може да го одбие барањето 

на работникот за отсуство во смисла на став 1 од овој 
член, ако отсуството неповолно се одразува на проце-
сот на работа. 

ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТИ И ДРУГИ 
ПРИМАЊА 

Член 15 

Платата на работникот се состои од: плата за извр-
шена работа, плата од учество во добивка и надоме-
стоци на плата. 

Платата за извршена работа се состои од: 
- Основна плата утврдена по основ на сложеност 

на задачите на работното место на кое работникот е 
распореден и нормалните услови за работа на тоа ра-
ботно место, 

корегирана на платата по основ на остварените 
резултати од работеното на работникот, 

- зголемување на плата по основ на работниот 
стаж и условите потешки од нормалните услови (дода-
тоци), 

Платата од добивка работникот ја остварува во 
зависност од остварените резултати во работењето на 
претпријатието. 

Надоместоците на платата работникот ги оства-
рува за време во кос не работи, во случаи утврдени со 
Закон и Колективниот договор. 

Член 16 

Најниската плата на работникот за полно работно 
време утврдена врз основа на сложеност на работите и 
работните задачи во оваа гранка изнесува најмалку 
20% повисоко од најниската плата утврдена во Опш-
тиот колективен договор на Република Македонија. 

Член 17 
Со Колективниот договор на претпријатието ќе се 

изврши распоредуван^ и вреднувано на поедини ра-
боти, односно работни места, врз основа на сложеноста 
и нормалните услови за работа на тие работни места. 

Сите работи, односно работни места се разврсту-
ваат во групи, а односот помеѓу основната плата за 
најниско и највисоко вреднуваното место неможе да 
биде помал од 1:3,6. 

Со Колективниот договор на претпријатието 
треба подетално да се разработат групите на сложеност 
и видови на работа на работното место. 

Член 18 
Во претпријатието кога настанале потешкотии во 

работењето, врз основа на изготвена Програма со која 
се обезбедува надминуваа на настанатите проблеми, и 
мислење од Синдикатот, може да се утврди отстапу-
вање на најниската плата утврдена со член 16, со тоа 
што отстапува ното од најниската плата за најнизок сте-
пен на сложеност неможе да изнесува повеќе од 20%, а 
намалуваното неможе да трае подолго од 6 месеци. 

Претпријатието е должно на крајот на тековната 
година доколку финансиските резултати по годишната 
Пресметка тоа го овозможуваат, на работниците да им 
изврши исплата на помалку исплатените плати во сми-
сла на став 1 од овој член. 
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Член 19 

Со Колективниот договор на претпријатието и До-
говорот за вработувана меѓу работникот и работовод-
ниот орган ќе се утврдат мерилата за вреднување на 
остварените резултати од работата и стимулацијата на 
работникот за остварувана на подобри резултати. 

Член 20 

Основната плата на работникот се зголемува кога 
работникот работи во услови потешки од нормалните 
за односното работно место. 

Како потешки услови за работа во смисла на став 1 
од овој член се сметаат: 

- работа под електричен напон; 
- нечистотија на атмосферата поголема од нормал-

ната (јасенова прашина и сл.); 
- зрачење на околината; 
- Силна бука и вибрации; 
- заслепувачки услови за работа; 
- изложеност на нечистотија; 
- работа на ненормално високи и ниски темпера-

тури; 
- работа во вода, на влага и на промаја; 
- опасност од повреди; 
- работа на висина; 
- физички оптоварувања; 
- психички оптоварувања. 
Основната плата на работникот кој работи на по-

тешки услови за работа од нормалните за односното 
работно место се зголемува до 30% 

Член 21 

Со Колективниот договор на претпријатието се 
утврдуваат условите за работа потешки од нормалните 
за поедини работни места, погони и работни единици, 
со одредени проценти или коефициенти. 

Член 22 

Со Колективниот договор на претпријатието, од-
носно договор за работа се утврдуваат критериуми и 
мерила за утврдување на резултатите од работеното на 
работникот, поаѓајќи од обемот, квалитетот на работе-
њето, остварената продуктивност на трудот, заштеди 
во процесот на работата и ефикасност на користењето 
на работното време. 

Резултатите од работата на работникот ги утвр-
дува односно оценува работникот кој го води И органи-
зира процесот на работа. 

Претпријатието претходно ги утврдува нормати-
вите - стандардите за работа, односно очекуваните 
ефекти од работеното со кои се запознаваат работни-
ците. 

Во случај кога поголем број од работниците не ги 
исполнуваат утврдените норми и нормативи, Синдика-
тот покренува барано за нивно преиспитување. До-
колку, работниците не се согласуваат со извршеното 
преиспитување на нормите и нормативите во претпри-
јатието Се бара мислење од соодветена стручна инсти-
туција. 

До конечната одлука на стручната институција ра-
ботниците се должни да ги спроведуваат постоечките 
норми и нормативи, но не подолго од 3 месеци. 

Член 23 

Работникот со намалена работна способност, пре-
дизвикана од старост и истоштеност, а кој е 5 години 
пред одено во пензија, и е распореден на помалку вред-

нувано работно место, добива плата во висина на основ-
ната плата од претходното работно место, која се вало-
ризира со тековниот пораст на платата во претпријати-
ето. 

Член 24 

Одредбите од член 15 до член 23 од овој договор не 
се применуваат на директорот на претпријатието и ра-
ботниците со посебни овластувала и одговорности. 

Платата на работоводниот орган и работниците со 
посебни овластувања и одговорности по сите основи се 
утврдуваат со посебен договор кој овој орган ги склу-
чува со органот на управувано на претпријатието. 

ПЛАТА ПО ОСНОВ НА ДОБИВКА 

Член 25 

Работникот има право на плата по основ на оства-
рената добивка. 

Органот на управување однапред го одредува де-
лот од добивката што ќе се распоредува за плати и за 
тоа го известува Синдикатот. 

Член 26 

Со Колективниот договор на претпријатието се 
утврдуваат критериумите и мерилата за уделот на секој 
работник во платата од добивката. 

Член 27 

Со оглед на тоа што цената на електричната енер-
гија сеуште не го достигнала целосниот паритет по за-
едничките критериуми за нејзиното формирано, како и 
со оглед на неможноста за остварување добивка, а по-
ради значењето на сигурноста и функционирањето на 
електроенергетскиот систем на Македонија се утвр-
дува: 

- за зголемено производство, пренос и дистрибу-
ција на електричната енергија над предвидувањата со 
електроенергетскиот биланс, платата на вработените 
во соодветниот погон и работна единица може да се 
зголеми и тоа: 

индекс на производство, индекс на зголемување на 
пренос и дистриб. во од- плата по основ нД остваре-
нос на предвид, со елек- ното производство пренос и 
троен. биланс дистриб. над планот 

преку 100 до НО 100+50% за секој индексен 
поен над 100 до 110 

преку 110 до 120 105+30% за секој индексен 
поен над 110 до 120 

Преку 120 до 130 108+20% за секој индексен 
поен над 120 до 130 

преку 130 110+5% за секој индексен 
поен над 130 

Зголемувањето на платите од претходниот став во 
производните погони за натфрлување на годишниот 
план на производство е условено и со одредена еконо-
мичност во работењето, во зависност од остварената 
цена на чинењето кај овие погони, која неможе да биде 
повисока од остварената нето просечна продажна цена 
на претпријатието. 

Под нето просечна продажна цена на претпријати-
ето се подразбира просечната продажна цена на прет-
пријатието намалена за загубите во преносната и ди-
стрибутивната мрежа, трошоците на претпријатието, 
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преносните и дистрибутивните трошоци и сталните 
трошоци на ТЕД „Неготино“. 

Делот на зголемуваното на платата по овој основ 
ќе се ,распореди со Колективниот договор на претприја-
тието. \ 

Ова зголемување се однесува и на работоводниот 
орган во претпријатието и на лицата со посебни овла-
стувања. 

Член 28 

Работникот има право на награда - накнада за ин-
вентивен труд, иновација и унапредувано. 

Наградата за техничко и некое друго унапреду-
вано - иновација се утврдува најмалку во висина од 10% 
од заштедата или ефектот од унапредувањето. 

Правата на работникот по овој основ да можат да 
бидат утврдени во паричен или некој друг облик, за-
висно од интересот на работникот и претпријатието. Со 
Колективниот договор на претпријатието ќе се утврдат 
конкретните критериуми. 

НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА 

Член 29 

На работникот му припаѓаат надоместоци на плата 
за: 

- годишен одмор; 
- празници согласно Закон; 
- отсуство од работа согласно Колективниот дого-

вор; 
- стручно оспособување и преквалификација, од-

носно доквалификација согласно потребите на прет-
пријатието; 

- чекање на работа (застој во работниот процес 
без вина на работникот) 

- други случаи утврдени со Колективен договор на 
претпријатието. 

Надоместокот на плата на работникот во случаите 
од став 1 од овој член се утврдува во висина на исплате-
ната плата на работникот за период утврден со Колек-
тивниот договор на претпријатието, кој не може да 
биде подолг од последните, три месеци. 

Надоместокот на плата од став 1, алинеа 4 од овој , 
член се валоризира со просечниот пораст на платите во 
претпријатието. 

Член 30 

Надоместокот по основ на придонесот во зголему-
вањето на доходот и добивката од иновации, рациона-
лизации и друг вид творештво се утврдува најмалку во 
износ од 10% од нето годишната добивка што се оства-
рува од примената на иновацијата, рационализацијата 
или друг вид творештво врз основа на договор склучен 
помеѓу работникот и работодавачот. " 

Член 31 
За време на приправничкиот стаж на работникот 

му припаѓа најмалку 79% од основната плата предви-
дена за работното место за кое, се оспособува. 

Член 32 

На учениците и студентите за време на задолжи-
телна производна работа и практика им припаѓа надо-
месток доколку тоа е утврдено со Колективниот дого-
вор на претпријатието. 

Учениците и студентите имаат право на исхрана и 
превоз до и од работа каде се тие организирани. 

Член 33 
Работодавачот, со Колективен договор, врз основа 

на изготвена Програма за надминување на потешкоти-

ите во работеното на претпријатието, ги утврдува усло-
вите и околностите во кои може да се организира при-
времен принуден одмор. 

На работникот за време на принуден одмор му 
припаѓа надоместок на плата најмалку во висина од 
80% од основната плата што ја остварил во претход-
ниот месец со надоместок за работен стаж. 

Член 34 

За време на времена неспособност за работа до 7 
дена работникот има право на надоместок на плата во 
висина од 70% до 15 дена почнувајќи од првиот ден на 
боледуваното, 80% и до 60 дена, за сите денови 90% од 
просечната плата на работникот исплатена во претход-
ниот месец. 

ДРУГИ ПРИМАЊА 

Член 35 

Работникот има право на одделни надоместоци и 
примања во висина утврдена со овој Договор. 

Основица за пресметување на надоместоците и 
другите примања на работниците преставува просеч-
ната месечна плата во стопанството на Републиката 
исплатена во претходните три месеци. 

Висината на одделни надоместоци и примања се 
утврдува во процент од основицата и тоа: 

- 25% за регрес за исхрана доколку општествена 
исхрана не е организирана; 

- 100% за регрес за годишен одмор; 
- 8% за дневници за службени патувања, а за 

странство во висината што е пропишана за работниците 
во органите на управата; 

- 60% за одвоен живот од семејството. 
Покрај надоместоците од став 3 на овој член на 

работникот му се исплатува и: 
- трикратен износ од основицата при заминување 

во пензија; 
- теренски додаток во зависност од обезбедените 

услови за престој на работникот на терен (сместувало, 
исхрана и сл.) согласно Колективниот договор на прет-
пријатието; 

- трошоци за превоз во локалниот јавен сообраќај 
до и од работа над 2 километри само во случај кога нема 
организирано превоз, а превозот како услов при рабо-
тата е утврден со Колективниот договор на претприја-
тието; 

- до 30% од цената на литар гориво за соодветно 
возило по поминат километар со патен налог за надо-
мест на трошоците за користење на сопствен автомо-
бил; 

- во случај на смрт на работник или член на него-
вото семејно домаќинство, за потешки последици од 
елементарни непогоди, како и за подолго боледување 
надоместок чија висина се утврдува со Колективен до-
говор на претпријатието, при што неможе да биде по-
мала од основицата од став 2 на овој член; 

- во случај на селидба во службени потреби, во 
висина на трошоците на селено; 

- јубилејни награди за најмалку 10 години работа 
кај ист работодавач во висина на основицата од став 2 
од овој член доколку е утврдена со Колективен договор 
на претпријатието. 

Дневниците за службени патувања, регресот за ис-
храна и теренскиот додаток меѓусебно се исклучуваат. 

Надоместокот за одвоен живот и теренскиот дода-
ток меѓусебно се исклучуваат. 

Член 36 

На работникот му припаѓа испратнина во случај 
кога е прогласен за технолошки или економски вишок 
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и писмено изјави дека сака да му престане работниот 
однос и дека трајно ќе го реши вработувањето и таа 
неможе да биде помала од 24 просечни месечни плати. 

Основица за пресметка на овој надоместок прет-
ставува просечната месечна плата во претпријатието 
остварена во тримесечјето во кое се остварува право на 
испратнина. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 37 

Заштита на правата гарантирани со овој колекти-
вен договор од страна на Синдикатот уживаат само 
членовите на Синдикатот. 

Член 38 

Овој колективен договор важи три години од денот 
на неговото потпишување. 

Член 39 

За решавање на спорови меѓу странките на овој 
колективен договор, што неможат да се решат со меѓу-
себно спогодување, се формира Комисија за помиру-
в а а . 

За спор во смисла на претходниот став се смета 
правен или друг вид повреда на интересите на стран-
ките што произлегува од колективниот договор, како и 
спор што ќе настане како последица од неприфаќање 
на предлог за измени и дополнување на Колективниот 
договор. 

Во Комисијата за помирување, секоја од странките 
именува по два члена. Членовите на Комисијата спо-
годбено именуваат претседател на Комисијата од редот 
на угледни, научни, стручни и јавни работници. 

Член 40 
Ако постапката за помирување е неуспешна, двете 

страни спогодбено одлучуваат спорот да го разрешат 
пред Арбитража. 

Се именуваат 5 арбитри. 
Секоја странка именува по 2 арбитри, а претседа-

телот на Арбитражата арбитрите го именуваат спогод-
бено. 

Арбитражата одлучува со мнозинство гласови од 
вкупниот број на членови. 

Одлуката на Арбитражата е конечна. 

Член 41 

Секоја од странките може било кога да предложи 
измени и дополнување на Колсктивниот/договор. 

Предлогот, образложен и во писмена форма се 
доставува до другата странка која с должна да се из-
јасни по предлогот во рок од 30 дена. 

Во случај спротивната странка да не го прифати 
предлогот или да не се изјасни во предвидениот рок, 
странката - предлагач може да започне постапка пред 
Арбитража. 

Член 42 

Странките се должни да го следат спроведувањето 
на Колективниот договор. 

Секоја од странките на овој колективен договор 
именува по 3 члена во Комисија која с овластена да дава 
толкување на одредбите од Договорот. 

Член 43 

Колективниот договор се регистрира кај надлсж-
ниот Републички орган на управата. 

Член 44 

Овој колективен договор влегува во сила со денот 
на потпишувањето, а ќе се применува од осмиот ден од 
неговото објавување во Службен весник на РМ. 

Член 45 

Претпријатијата се должни да ги донесат, односно 
усогласат своите колективни договори со одредбите на 
овој колективен договор во рок од 90 дена од неговото 
објавување во Службен весник на РМ. 

Министерство за 
стопанство на 

Република Македонија ^ 
Министер, Синдикат на металците и 

Стојан Трајановски, с.р енергетичарите на Македонија 
Претседател, 

Алексо Кипровски, с.р. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10376/91, на регистарска влошка бр. 1-15146-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар: Штедилницата „МАК-АСГРО", Д.О.О., Скопје, Осно-
вач е Билјана Бошковска, ул. „В. Комаров"" бр. 27/1-3 Скопје. 
Дејности: 110109 - други финансиски организации - штедилница за 
штедно - кредитно работење. 
Друштвото во правниот промет со трети лида истапува во свое име и за 
своја сметка. Друштвото за своите обврски во правниот промет одго-
вара со сите свои средства со кои располага, а основачот ризикот го 
сноси во висина на вложените средства. Основачот за обврските на 
друштвото не одговара. Лице овластено за застапување на друштвото 
во правниот промет со трети лица е Билјана Бошковска, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10376/91 (763) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2202/92, н? регистарска влошка бр. 1-16974-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар: Производното трговско претпријатие „СПЕКТАР ТРАЈЦЕ“ 
експорт импорт, Д.О.О., ул. „5" бр. 13 с. Сарај, Скопје. Скратен назив: 
ПТП „СПЕКТАР ТРАДЕ", Д.О.О., Скопје. Основач е Филиповски Ра-
томир од Скопје, ул. „5" бр. 13, со акт за основање бр. 01 од 18.11.1912 
година. 
Дејности: 01721; 011730; 21; 011730; 011791; 011792; 011799; 011832: 
011941; 011949; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123 
070124; 070126; 070127; 070129; 070132; 070150; 070211; 070212; 070213 
070214; 070219; 070221; 070223; 070224; 070225; 070229; 070250; 070260 
080129; 080190; 080201; 080202; 090131; 090181; 090189; 110309; 110909. 
Дејности во надворешен трговски промет се: 070310; 070320; посреду-
вање и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, консигнација, малофаничен промет со Грција, Бугарија, Алба-
нија, Италија, Австрија, Унгарија и Румунија. \ 
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка. За обврските сторени во прометот со трети Дица, 
претпријатието одговара со сиот свој имот. 
Лице овластено да го застапува претпријатието во внатрешниот и над-
ворешниот трговски промет е Филиповски Ратомир, вд директор на 
претпријатието, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2202/92 (764) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2697/92, на регистарска влошка бр. 1-13959-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за трговија на големо и мало „ПРОСВЕТА 
КОМЕРЦ“ извоз увоз, д.в.о., Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 
143. Седиштето на претпријатието од ул. „Маршал Тито“ бр. 56, 
Скопје, се менува на бул. „Партизански одреди“ бр. 143, Скопје. 
Се разрешува досегашниот директор Србиновски Војо, а се поставува 
Денковски Кирил, директор, без ограничување, л.к. бр. 1100251 и МБ 
2306944450040, за застапување во внатрешен и надворешен трговски 
промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2697/92 (765) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 
2331/92 на регистарска влошка бр. 1-259-0-0-0, запиша во судскиот реги-
стар промената на застапник на Организацијата на здружен труд Ос-
новно учи л мите „Браќа Рибар“, ц.о., Скопје, ул. „Кочо Рацин44 бр. 17. 

Се брише досегашниот застапник Масин Зорка, директор, а се 
запишува новиот застапник Тасевска Марија, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2331/92 (767) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1741/92, на регистарска влошка бр 1-16558-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар: Претпријатието за консалтинг и трговија на големо и 
мало „КОН КОМЕРЦ“, Д.О., УВО,З-ИЗВОЗ, Скопје, ул. „Бошко 
Буха“ бр. 24-а. Основач е Мечевска Надица од Скопје, ул. „Козара“ бр. 
68/1-13. 
Дејности:011314;011315; 011320; 070111; 070112; 070213; 070214; 070121; 
070122; 070123; 070124; 070127; 070129; 070132; 070150; 070211; 070212; 
070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070230; 
070240; 070250; 070260; 110309; 110903; 110909. 
Надворешна трговија: 070310; 070320. 
Во правниот промет претпријатието настапува во свое име и за своја 
сметка. Во правниот промет претпријатието настапува со целосна одго-
ворност. 
Директор на претпријатието е Мечевска Надица од Скопје, ул. „Коза-
ра“ бр. 68/1-13. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1741/92 (611) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9465/91, на регистарска влошка бр. 1-14773-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар: Претпријатието за трговија и транспорт „ПЕРСИН", 
ц.о., Куманово, ул. „Тоде Думба" бр. 68-1/8. 
Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 23.XII. 1991 
година од основачот Тодоровски Синиша. 
Дејности: 060501; 060502; 060503; 060601; 060602; 060609; 070111; 070112; 
070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125 ; 070126; 070127; 
070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 
070214, 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 
070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320; 080190; 080201; 080202. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува со свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства. Лице овла-
стено за застапување и претставување во внатрешен и надворешнотр-
говски промет е Тодоровски Синиша, директор, со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9465/91 (633) 

' Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
9466/91, на регистарска влошка бр. 1-14522-0-0^0, го запиша во суд-
скиот регистар: Претпријатието за производство и трговија „МИ-
МОС", ц.о., Куманово, ул. „Тоде Думба" бр. 115, Куманово. 
Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 23.XII. 1991 
година, а основач е Антевски Славе. 
Дејности 012511; 012512; 012513; 012514; 012515; 012516; 012521; 012522; 
012523; 012524; 012611; 012612; 012613; 012614; 012615; 012621; 012622; 
012623; 012624; 012699; 012701; 012702; 012703; 012810; 012820; 012830; 
013021; 070111; 070112; 070113; 070114 ; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125, 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132;.070140; 070150; 
070211; 070212; 070213; 070214; 
070219,070221 ;070222,070223;070224,070225; 
070226,070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320; 080190; 
080201; 080202; 090121. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое 
име и за своја сметка За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со сите средства. Лице овластено 
за истапување и претставување во внатрешен и надворешнотрговски 
промет е Антевски Славе, директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 9466/91 (634) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 
9809/91, на регистарска влошка бр. 1-14794-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар: Претпријатието за земјоделски услуги во сточарството 
и трговијата „АНИМАЛ", Д.О.О., Гостивар, ул. „И.Л. 
Рибар“ бр 8 
Претпријатието е основано со акт за основање бр 1/91 од 20.ХЛ 1991 
година, ј основач е Ставревски Небојша од Гостивар, ул. „И Л. Рибар“ 
О р 8 
Дејности 013041, 013042; 013043; 013050, 020140, 020201, 020202; 070111; 
070112, 070113, 070114, 070121; 070122; 070123 , 070124 , 070125; 070126; 
070127 , 070128 , 070129, 070131; 070132; 070140; 070150, 070211; 070212; 
070213, 070214, 070221, 070222; 070223, 070224 ; 070225, 070226; 070229; 
070230, 070240, 070250, 070260. 
Претпријатието во приватниот промет настапува во свое име и за скија 
сметка За обврските сторени во правниот промет со трети лица одго-
вара со сите свои средства со кои располага претпријатието. 
Ставрснски Небојша, директор на претпријатието, без ограничувања. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 9809/91 (635) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. б. 
10889/91, на регистарска влошка бр. 1-7384-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство, трговија на големо и мало 
со надворешна трговија и услуги „МАРИНГ", ц.о., Скопје. Во претпри-
јатието пристапува основачот Ирена Николовска, од Скопје, ул „Ка-
ирска" бр.4. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 10889/91. (756) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.2208/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-2436-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Трговското претпријатие на големо и мало „ПРО МАКС“, 
Ц.О., Кичево, ул. „4 јули“ бр.208, Кичево. Во претпријатието приста-
пува Бочваров Петар на 16.11.1992 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.2208/92 (757) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.9102/ 
91, на регистарска влошка бр. 1-15663-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар „СААТ“ Претпријатие за производство, инженеринг, трго-
вија и увоз-извоз, Д.О.О., Тетово, ул. „К.Ј.Питу“ бр.75. Основачи се 
Сулејман Исмаили и Ејуп Исмаили од Тетово. Дејности: 011941; 011949; 
012001; 012002; 012142; 012201; 012323; 012521; 012611; 012613; 012621; 
012622; 012830; 013121; 013400; 013500; 050100; 050201; 050202; 050203; 
050209; 050301; 050302; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 
070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 
070211; 070212; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 
070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 070310; 070320; 080201; 080202; 
090122; 090131; 090132; 090133; 090139; 090150; 090183; 090189; 110302; 
110303; 110303; 110309; 110401; 110402; 110403; 110404; 110620; 110902; 
110909. Дејности во надворешно-трговскиот промет се: 070310; 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка, без ограничување. За обврските сторени во 
правниот промет претпријатието одговара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот про-
мет е Сулејман Исмаили, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.9102/91. (758) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1089/ 
92. на регистарска влошка бр. 1-16187-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство и трговија на големо и мало 
„ЧАКО“ експорт-импорт, ДОО, Скопје, бул. „Крсте Мисирков“ бр.57-
а/2-4. Претпријатието е основано со акт за основање од 30.1.1992 го^ 
дина, а основач е Раде Иванов. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 
070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 
070225 ; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 110309; 080190; 
080201; 080202; 110909; 09014; 110902; 120341; 012701; 012702; 012703; 
012810; 012820; 012830; 110303; 110304; 110304; 110409; 090110; 090123 ; 
090160; 090181; 090189; 070310; 070320. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име 
и за своја сметка, а одговара со сите свои средства. Овластено лице за 
застапување на претпријатието во рамките на внатрешниот промет со 
трети лица е Велика Иванова, директор, со неограничени овластувања. 
Овластено лице за застапување на претпријатието во рамките на надво-
решниот промет е Велика Иванова, директор, со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1089/92. (759) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.481/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-14219-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Рударскиот институт Акционерско друштво, Ц.О., Скопје, 
Економска единица Завод 1 Експлоатација на минерални суровини. 
Скратен назив: ЕМС бул. „Јане Сандански“ бр. 113. 
Дејности: 110403; 110404; 110909. 

Економската единица во правниот промет истапува во име и за сметка 
на претпријатието. Економската единица не може самостојно да се 
појавува во однос кон трети лица. За обврските на економската еди-
нка одговара претпријатието со сите свои средства. За обврските на 
економската сдиншда се кога гарантира Рударскиот институт. 
Лице овластено за застапување с Велјан ^вировски, раководител на 
економската единица, со ограничени овластувања. Самостојно може да 
одлучува за работи во вредност до 2.000.000,00 денари. За одлучување 
за работи чија вредност го надминува износот од 2.000.000,00 денари, 
мора да бара согласност од директорот на Рударскиот институт. Покрај 
директорот потписник е на посметката на Е. Е. Одговара за финанси-
ско-сметководното работење на Е. Е. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.481/91. (760) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срсг.бјр.9776/ 
91, на регистарска влошка бр. 1-16071-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство и трговија „СИБ-ГУН", 
Д.О О., Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр.50. Претпријатието е осно-
вано со одлука за основање бр.01/91 од 23.XII. 1991 година. 
Дејности: 013114; 020140; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 
070123; 070127 ; 070128; 070129; 070140; 070212; 070213; 070214; 070219; 
070223; 070224, 070225, 070226; 070229; 080119; 080190; 110903; 110909. 
Неограничено овластување, целосна одговорност. 
Лице овластено за застанувањето внатрешен промет е Стојан Гунов, 
директор без о фани чу вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр.9776/91. (761) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.618/ 
92.- на регистарска влошка бр. 1-15910-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за трговија на големо и мало „А ^ К О -
МЕРЦ“ експорт импорт, Скопје. Скратен назив на фирмата: Претрпи-
јатие за промет на големо и мало, посредување, застапување, реек-
спорт „А М.КОМЕРЦ“ експорт-импорт, Скопје. Претпријатието е ос-
новано со одлука за основање бр. 01/92 од 23.1.1992 година, а основач е 
Јанкулоска Љубинка од Скопје, ул. „Спиро Црне“ бр. 58. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070126; 
070127; 070128; 070129; 07013; 070132; 070211; 070212; 070213; 070219; 
070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070250; 110309; 
110909 Дејности во надворешна трговија: 070310; 070320. 
Во свое име и за своја сметка; Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-тргов-
скиот промет е Јанкулоска Љубинка, директор, со неограничени овла-
стувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.618/92. (762) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.6002/ 
91, на регистарска влошка бр. 1-14327-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Производното трговско претпријатие „ПОРЕЧЕ-ПРОКОМ", 
Ц.О., с. Долно Седларце, Тетовско. 
A. Производство: 013030 - производство на прехрамбени производи, 
сушење на овошје, зеленчук, зрнести производи, семе, шумски плодови 
и лековити билки со откуп и кооперација: 020302 - одгледување и 
производство на рибни млаѓ во рибници и мрестилиште; 030004 - лов и 
одгледување на дивеч, користење на дивеч и на производи од дивеч 
(трофеи, месо, кожа, крзна и др.). 
B. Внатрешна трговија на големо: 070211; 070212; 070213; 070214; 
070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 
070226; 070229; 0702250 В. Трговија на мало: 07011; 070112; 070113; 
070114; 070124; 070127; 110309; 110909; 
Г. Надворешна трговија: 070310; 070320. 

Од окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6002/91 (788) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1236/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-17115-0-0-0- го запиша во судскиот 
регистар: Мешовитото претпријатие - Друштво со ограничена одговор-
ност во приватна сопственост за производство, трговија и извоз-увоз 
„ИННС-КСК" Скопје, ул. „Љуба Ивановик“ бр. 44/111-4. Мешовитото 
претпријатие е основано со договор за основање од 4.11.1992 година, а 
основачи се Јордановски Владимир и Кајанаку Кујтим. 
Дејности: 070132; 070140; 070211; 070229. 
Претпријатието во приватниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските кон трети лица претпријатието 
одговара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговско 
работење е Јордановски Владимир, директор, без оданочување. 
Дејности на надворешна трговија: 070320 - надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1236/92. (789) 

Окружниот стопански суд во Скпоје, со решението 
Срег.бр.10893/91, на регистарска влошка бр. 1-16731-0-0-0, го запиша 
во судскиот регистар: Производно-прометното и услужно претпријатие 
,Д ЕВЕ КС", Д.О.О, експорт-импорт, Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 28. 
Дејности: 013400; 070111; 070112; 070113;; 070114; 070121; 070122; 
070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 
070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223 ; 
070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070310; 070320; 080119; 
080190; 080201; 080202; 090131; 090132; 090183; 090189; 110302; 11С303; 
110309; 110401; 110402; 110403; 110404; 110405; 110500; 110611; 110620; 
110905; 110909; 120311. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот. Прет-
пријатието е основано со акт за основање бр. 01-1 од 25.ХН.1991 го-
дина, а основач е Вељковиќ Виолета од Скопје. Лице овластено за 
застапување на претпријатието е Вељковиќ Виолета, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 10893/91 (790) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бе. 1992/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-16661-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за внатрешен и надворешен промет на стоки 
и услуги на големо и мало „ДАМС" ДОО Скопје, ул. „Разловечко 
востание“ бр. 2а/2-16. Основач е Трифуноска Снежана од Скопје, ул. 
„Разловечко востание“ бр. 2а/2-16, со одлука од 20.11.1992 година. 
Дејности: 0701; 07011; 070111; 070112; 070113;; 070114; 070121; 070122; 
070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 
070140; 070150; 0702; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 
070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 
070260; 090150; 090171; 090181; 110302; П0303; 110309; 110404; 110903; 
110909; 12420; 0703; 070310; 070320. 

Претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со сите свои средства со ограничена одговорност. Претприја-
тието го застапува и претставува Трифуноска Снежана, директор, без 
ограничувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1992/92 (791) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.1442/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-17393-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистер Претпријатието за производство, промет на големо и мало, 
увоз-извоз „Старс комерц“ ц.о. Скопје, ул. „Костадин Кирков“ бр. 20. 
Претпријатието е основано со акт-одлука за основање на приватно 
претпријатие од 10.11.1992 година, а основач е Славчо Темов од Скопје, 
ул. „Костадин Кирков“ бр. 20. 
Дејности во внатрешен промет: 011310; 012310; 012321; 012623; 012820; 
013121; 013122; 030003; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 
070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 0970132; 070140; 
070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070221; 070222; 070223; 070224; 
070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 080111; 080190; 080201; 080202; -
090133; 090139. 
Дејности во надворешен промет: 070310; 070320. 
Лице овластено за застапување е Славчо Темов, директор, со нео1рани-
чени овластувања и целосна одговорност. Лице овластено за застапу-
вање во надворешен промет е Славчо Темов, со неограничени овласту-
вања. 

4 Од Окружниот стопански суд во Скпоје, Срег.бр. 1442/92 (792) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.2639/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-2386-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за трговија на големо и мало „АГРОВАР-
ДАР", Ц.О., извоз-увоз, Скопје, бул. „Јане Сандански“ 84/1-5. 
Во внатрешен промет се проширува следната дејност: 110109. 
Во надворешен трговски промет се проширува следната дејност: сло-
бодни царински продавници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 2639/92 (793) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9116/ 
91, на регистарска влошка бр. 1-14764-0-0-0, го запиша во судскиот, 
регистар Претпријатието за превоз и трговија „БАН-ТРАНС", Ц.О., 
Куманово, ул. „Ново Куманово“ бб. Претпријатието е основано со 
одлука за основање од 17.ХП.1991 година, а основачи се Ангеловски 
Тома и Ангеловска Борка од Куманово. 
Дејности: 013500; 02140; 060501; 060502; 060601; 070111; 070112; 070113; 
070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070527; 070128; 
070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 
070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 
070260; 080201; 080202; 090201; 110309; 110903. -
Дејности во надворешно-трговски промет: 070310; 070320. Претприја-
тието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за 
своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица 
претпријатието одговара со сите свои средства. Лице овластено за за-
стапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Ангеловски 
Тома, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.9116/91 (794) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 8550/ 
91, на регистарска влошка бр. 1-16624-(И)-0, го запиша во судскиот 
регистар во внатрешниот и надворешниот промет Претпријатието за 
трговија на големо и мало, „Еми-Комерц", Д.О.О., увоз-извоз Скопје, 
ул. ,Драгиша Мишовиќ" бр. 7. 
Дејности во внатрешен промет: 060501; 060502; 060503; 013400; 070111; 
070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123 ; 070124; 070125; 070126; 
070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 
070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 
070229; 070230; 070250; 070260; 08011; 0801; 08020; 080201; 080202; 
110309. 
Надворешен трговски промет: 070310; 070320. Во правниот промет 
спрема трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја 
сметка. За обврските преземени во приватниот промет со трети лица, 
претпријатието одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување е Јовиќ Десанка, директор, без ограни-
чување. Истото лице ќе го врши и надворешно-трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.8550/91 (795) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.2474/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-16849-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство, промет и инженеринг „ТРИ-
УМФ“, Д.О.О., експорт-импорт - Скпоје, бул. „Јане Сандански“ бр. 3/ 
3-10. Претпријатието е основано со акт за основање на ЗЛИ. 1992 го-
дина, а основач е Благица Јордановски. 
Дејности: 013021; 013022; 050301;050302; 100101;110402;110403; 110404; 
070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 
070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 
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070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 
070229; 070230; 070240; 070250; 080201; 080202; 090171; 090179; 110303; 
110309; 110909. 
Надворешно-трговски дејности: 070310; 070320. 
Неограничени овластувања, Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување Благица Јорданова^, директор, без 
ограничување . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 2474/92 (7%) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1420/92, на регистарска влошка бр. 1-176267-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар: Претпријатието за трговија, производство и услуги 
„КВИМЕКС" извоз - увоз, Д.О.О., Скопје, бул. „Партизански одреди“' 
бр. 18/2-5. Скратен назив: ПТПУ „КВИМЕКС", извоз - увоз, Д.О.О., 
Скопје. Претпријатието е основано со одлука од 5.II. 1992, година, а 
основач е Влатко Крстевски. 
Дејности: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 
070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 070111; 070112; 
070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070132; 070140; 070129; 080190; 
080201; 080202; 011832; 011920; 011930; 011941; 011949; 011990, 013022; 
013030; 013099; 0110404; 110620; 110309; 110909; хартиена и картонска 
амбалажа; шумски плодови и производи и сл.; услуги на внатрешна и 
меѓународна шпедиција; посредништво; вршење комисиони работи во 
областа на прометот на стоки и сообраќајот; фри - шопови и сл.; откуп 
- купување и пласман на земјоделско - сточарски и други производи, 
шумски плодови и производи и сл.; 070310; 070320. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име 
и за своја сметка и за тоа одговара со својот целокупен имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот про-
мет е Влатко Крстевски, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1420/92 (780) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
10882/91, на регистарска влошка бр. 1-17538-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар: „ВЕЛМАК" - Претпријатието за промет на стоки и 
услуги - друштво со ограничена одговорност, Скопје, ул. „Мито Хаџи-
василев“ бр. 14. Основач е ОП „КЕМИКАЛИЈА - ВЕЛЕКЕМ" за 
внатрешна и надворешна трговија од Загреб. 
Дејности во внатрешен промет: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 
070225; 070121; 070221; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127 ; 
070128; 070129; 070132; 070140; 070222; 070223; 070224; 070226; 070230; 
070250; 070260; 110301; 110303; 110309; 060502; 080111; 080112; 080119; 
080121, 080122; 080129; 080190; 110909; дрогериска стока; фото и кино-
апарати и апарати за настава, научни истражувања и професионална 
употреба, галантерија, бижутерија, саемски стоки и играчки, музички 
инструменти, прибор и музикални, парфимериски и козметички произ-
води, сатови и производи од племенит метали, производи за спорт, 
лов, риболов и кампирање освен оружје, муниција и предмети за наору^ 
жување, производи, опрема и прибор наменет за лична заштита при 
работа, цивилна и противпожарникарна заштита и општонародна од-
брана освен опрема и прибор за ОНО и ЦЗ, земјоделска опрема и 
алати, вештачки ѓубиња, семенски стоки и садни материјали и средства 
за заштита на растенија и стоки, сточна и друга животинска храна, 
индустриски растенија, филателија и прибор, антиквитети и уметнички 
дела, производи од домашни Ракотворби и уметнички занаети, нафта и 
нафтени деривати, цвеќе и пердуви, техничка опрема и резервни де-
лови, алати и прибор, репродукционен потрошен материјал, племенити 
метали. 
Дејности во надворешен-трговски промет: 070310; 070320; посредување 
и застапување. 
Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
В.д. директор е Ратко Околиќ, со неограничени.овластувања. 

Застапник во надворешен-трговски промет е Ратко Околиќ, со неогра-
ничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10882/91 (781) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3064/92, на регистарска влошка бр. 15286-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар: Претпријатието за производство, трговија, туризам и услуги 
„КОНТАКТ“, д.о.о., експорт - импорт, Скопје, ул. „Ганчо Хаџипан-
зов" бр. 14, Скопје. 
Се брише досегашниот застапник Оливер Делон, директор, без ограни-
чување, а се запишува Чаушевска Јадранка, директор, без ограничу-
вање за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3064/92. (782) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 229/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-9087-0ЛМ), го запиша во судскиот 
регистар следното: Досегашното претпријатие за градба и промет на 
големо и мало и извоз и увоз „Градба - Ц", П.О., Скопје, бул. „АВ-
НОЈ“ бр. 40/2-3, го менува називот на фирмата и во иднина ќе биде: 
Претпријатие за градба и промет на големо и мало и извоз и увоз 
„Градба - Комерц“, П.О., Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 40/2-3. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 229/92 (783) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1086/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-16186-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар: Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „КЈ1А-
ДЕНЕЦ", Д.О.О., увоз - извоз, Гостивар, ул. „Илинденска“ 179. Прет-
пријатието е основано со акт бр. 1/92 од 1 .II. 1992 година, а основач е 
Андреевска Лилјана од Гостивар, ул. „Б. Ѓиноски" 179-6. 
Дејности: 013121; 060503; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 
070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 
070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 
070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 
070121, 070122; 070129; 080201; 080202; 080190; 090131; 090132; 090133; 
090139; 110109; 110303; 070310; 070320. 
Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства. 
Андреевска Лилјана, директор, без ограничување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1086/92 (784) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
1987/92, на регистарска влошка бр. 1-16625-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Трговското претпријатие за промет на големо и мало, увоз -
извоз „Илирија", Д.О., Тетово, ул. „Б. Кочовски“ бр. 83. Скратен 
назив: ТП „Илирија", Д.О., извоз - увоз, Тетово. Претпријатието е 
основано со акт за основање бр. 02-1 од 19.11.1992 година, а основач е 
Бујар Бајрами од Тетово, ул. „Б. Кочовски“ бр. 83. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070211; 070212; 070213; 
070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 
070250. 
Дејности во надворешно - трговско работење: 070310 - надворешна 
трговија со прехранбени производи; 070320 - надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 
Неограничени овластувања; целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно - тргов-
ското работење е Бујар Бајрами од Тетово, директор на претпријати-
ето со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1987/92 (785) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
2362/92, на регистарска влошка бр. 1-16839-0-0-0, го запишува во суд-
скиот регистар: Претпријатието за производство, сообраќај, услуги и 
трговија на големо и мало „БРЕСТ ПРОМЕТ4 Д.О.О/, увоз - извоз, 
Тетово, ул. „135" бр. 5, Тетово. Скратен назив на фирмата е: „БРЕСТ 
ПРОМЕТ', Д.О.О., увоз - извоз, Тетово. Претпријатието е основано 
со основачки акт на 28.11.1992 година, а основач е Кочевски Љупчо од 
Тетово. ) 

Дејности: 012201; 012321; 012322; 012323; 020110; 020140; 030003; 060502; 
070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 
070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 
070213; 070214; 070215; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070229; 
070230; 070240; 070250; 090123; 090131;090140; 110903; 110909. Дејности 
од надворешно - трговскиот промет: 070310; 070320; малограничен 
промет со Италија, Грција, Унгарија, Австрија, Бугарија, Румунија и 
Албанија. Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува 
во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со 
треѓго лице претпријатието одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет во 
трговијата е Кочевски ЈБупчо, директор, со неофаничено овласту-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2362/92 (786) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 227/ 
92, на регистарска влошка бр. 1-15590-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за производство, сообраќај, туризам, угости-
телство, услуги и трговија на големо и мало „ХИО-МА КОМЕРЦ“, 
Д.О.О., експорт импорт, Тетово. Претпријатието е основано со дого-
вор за основање од 10.1.1992 година, а основачи се Мановска Олга, 
Мановски Христе, Мановски Драгиша и Мановска Оливера од Тетово. 
Дејности: 012611; 012612; 012613; 012614; 012615;012621;012622; 012623; 
012624; 013021; 013022; 060501; 060502; 070111; 070112; 070113; 070114; 
070121; 070122; 07.0123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 
070132; 070133 ; 070134; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 
070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 
080121; 080122; 080129; 080190; 080201; 080202; 090150; 090160; 090171; 
090179; 090189; 110309; 110909. Дејноста во надворешен трговски про-
мет: 070310; 070320; малограничен промет со Италија, Грција, Унга-
рија, Австрија, Бугарија, Румунија и Албанија. 
Во правниот промет со трето лице претпријатието истапува во свое име 
и за своја сметка. 
За обврските на правниот промет со трето лице претпријатието одго-
вара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет во 
трговијата е Мановска Олга, директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 227/92 (787) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3086/92, на регистарска влошка бр. 1-2634-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар припојувањето на: Производно - прометното претпријатие 
„Влазними", Д.О., Скопје, ул. „Кузман Шапкарев“ бр. 5, Ѓорче Пе-
тров, кон „Ерснику - Комерц“ експорт - импорт, А.Д., во мешовита 
сопственост, Д.О.. Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бб. Претпријатието ги 
проширува следните дејности: 020121; 020131; 020140; 020201; 020202; 
030603; 020110; 070131; 110909; 080200; 080201; 080202; 110109. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 3086/92 - (691) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
3087/92, на регистарска влонгка бр. 1-2056-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар бришењето на производното прометно 
претрпиЈатие „Влазними", Д.О., „Еренику - Комерц“ експорт - им-
порт, А.Д., во мешовита сопственост, Д.О., Скопје, ул. „Џон Кенеди“ 
бб со регистарска влошка 1-2634-0-0-0. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 3087/92 (692) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
8452/91, на регистарска влошка бр. 1-2"' бр. 2-0-0-0, 
го запиша во судскиот регистар следното: Досегашното седиште на 
Младинската задруга „ПАРГНЕР", Д.О., Скопје, бул. „Едвард Кар-
дељ“ бб, Скопје, во иднина се менува и седиштето ќе гласи: Младинска 
задруга „ПАРТНЕР“, Ц.О., Скопје, бул. „Кочо Рацин“ бб., Скопје. Се 
брише досегашното лице Ненадиќ Раде, вд директор, со неограничени 
овластувања а се запишува лицето Ненадиќ Раде, директор, со неогра-
ничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8452/91 (688) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 672/ 
92 на регистарска влошка бр. 1-15858-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Претпријатието за услуги и трговија на големо и мало „СИ-
БО“, Д.О. експорт - импорт, Скопје, ул. „Јуриј Гапарин" бр. 75-а. 
Основач е Борче Попоски од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 75-а. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125 ; 070126; 070121; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 
070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 
070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320; 080190. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, претпријатието одговара со целокупниот свој имот. Во 
надворешниот трговски промет претпријатието ќе го застапува Борче 
Попоски, со неограничени овластувања. 
Лице овластено за застапување е Борче Попоски, директор, со неогра-
ничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 672/92 (680) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 
4051/92, на регистарска влошка бр. 1-17956-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар: Претпријатието за производство и трговија на големо и мало 
„ЕМРАН“, Д.О., експорт - импорт, Тетово, ул. „Д.Р.Кара“ бр. 3. 
Основачи на претпријатието се: Мамуд Рустеми, од Тетово, ул. „Д.Г-
.Кара“ бр. 3, Сафет Рустеми од 'Гетово, ул. ,Л Г Кара“ бр. 3 и Скендер 
Рустеми од Тетово, ул. ,Л Р Кара“ бр. 3. 
Дејности: 011315; 013902; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 
070123; 070124 ; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 
070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214 ; 070219; 070221; 070222; 
070223 ; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 
070310; 070320; 090140. 
Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во 'свое 
име и 'Ја своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со 
тоети лица, претпријатието одговара со Целиот свој имот. 
Овластено лице за застапување во надворешниот и внатрешниот тргов-
ски промет е Мамуд Рустеми, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4051/92 (681) 

Окружниот стопански суд во Бстола, со решението Срег. бр. 825/ 
91, на регистарска .влошка бр. 1-2670, го запиша во судскиот регистар 
основањето на Производното трговско претпријатие „РОЛИКА" -
Охрид, со П.О., ул. „Борис Кидрич" бр. 35-а/3. Основач е Стефаноска 
Клементина. 
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 
070125 ; 070126; 070127; 070128; 070129; 070140; 070150; 070211; 070212; 
070213; 070214 ; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224 ; 070225; 070226; 
070229; 070230; 070240; 070260; 0126П; 012613; 012614; 012621; 012622; 
012623; 012699,.О12820; 012830; 110309; 070310; 070320. 
Овластување на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица 
- полно овластување. Вид и обем на одговорноста за обврските на 
субјектот на уписот во правниот промет со трети ;жца - полна одговор-
ност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот про-
мет е Стефаноска Клсмснтина. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 825/91 (830) 

Патна исправа МБ 113994 издадена од УВР - Скопје на 
име Кирил Петковски, ул. „Џон Кенеди44 бр. 39-2/17, 
Скопје (1801) 
Патна исправа МБ 092557 издадена 4д УВР Гостивар на 
име Алиу Тсфик, с. Чегране, Гостивар (2146) 

Т А Р И Ф А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ И АКТИ 

ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводна пар-
ници, оставински расправи, повикување на на-
следници со непознато место на живеење и 
сл.-2.000,00 денари за едно објавување. 

2. ЈАВНИ НАДДАВАЊА И КОНКУРСИ: -
1.500,00 денари за еден ред чукан на машина. 

3. О С Н О В А Њ Е - З А П И Ш У В А Њ Е во суд-
скиот регистар на РО и претпријатија - 8.000,00 
денари за едно објавување. 

4. ПРОМЕНА во судскиот регистар на РО и 
претпријатија - 4.000,00 денари за едно објаву-
вање. 

5. ОСНОВАЊЕ - ЗАПИШУВАЊЕ во суд-
скиот регистар на дуќани и приватни претприја-
тија - 8.000,00 денари за едно објавување. 

6. ПРОМЕНА во судскиот регистар на ду-
ќани и приватни претпријатија - 4.000,00 денари 
за едно објавување. 

7. ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ на 
претставништва на странски лица - 20.000,00 де-
нари за едно објавување. 

8. СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ И ЛИКВИДА-
ЦИИ на претпријатијата 800,00 денари за еден 
ред чукан на машина. 

9. ПАСОШИ - 2.000,00 денари за едно објаву-
вање. 

10. СООБРАЌАЈНИ И ВОЗАЧКИ ДОЗ-
ВОЛИ - 2.000,00 денари за едно објавување. 

И . ПЕЧАТИ И ШТЕМБИЛИ - 2.000,00 де-
нари за едно објавување. 

12. ТЕКОВНИ КНИШКИ, ЧЕКОВИ, ОД 
ТЕКОВНИ КНИШКИ, ПОЛИСИ, ГАРАНТНИ, 
И КРЕДИТНИ ПИСМА И СЕРВИСНИ 
КНИШКИ - 1.000,00 денари за едно објавување. 

13. МЕНИЦИ, БАРИРАНИ ЧЕКОВИ И 
АКЦЕПТНИ НАЛОЗИ: - 2.000,00 денари за 
едно објавување. 

14. РЕШЕНИЕ - ОДОБРЕНИЕ за вршење 
на занаетчиска дејност - 2.000,00 денари за едно 
објавување. 

15. МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: 
работни книшки, ученички КНИШКИ, свидетел-
ства, воени книшки, ловечки исправи, оружен 
лист и други лични документи - 500,00 денари за 
едно објавување. 

16. ОБЈАВУВАЊЕ АКТИ НА ЗАЕДНИЦИ 
- ФОНДОВИ И НА ЗАВОДИ-20.000,00 денари 
за една страница во весникот. 

За да се објави оглас од точка 1 ,3 ,4 ,5 , 6,7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 во „Службен весник на 
Република Македонија“ парите треба да се испра-
ќаат однапред на жиро сметка 40100-603-12498, а 
за другите видови огласи плаќањето ќе се врши по 
доставување на сметка во законски рок. Оваа та̂  

рифа ќе се објави во ..Службен весник на РМ“. 



Стр. 908 - Бр. 48 

О Б Ј А В И 
Б р з основа на член 175 став 3 од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на 
СРМ“" бр. 12/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/ 
89, 4/90, 21/91 и „Службен весник на Република 
Македонија'4 бр. 5/92), Републичкиот завод за ста-
тистика го утврдува и објавува 
ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ 
НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО МЕСЕЦ ЈУЛИ 1992 ГОДИНА 
Кумулативниот пораст на цените на мало во 

Република Македонија во периодот јануари-јули 
1992 година, во однос на просечните цени на мало 
во 1991 година, изнесува 928.8%. 

Д и р е к т о р , 
Светлана Антоновска, с .р. 

Врз основа на член 20-а од З а к о н о т за дано-
кот на доходот („Службен весник на СРМ14, бр. 
42/80, 38/81, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 
51/88,18/89, 26/89, 36/89, 43/89,4/90, 5/90,15/90, 23/ 
90, 30/90 и „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 36/91 и 55/91), Републичкиот завод за 
статистика го утврдува и објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ 
НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО МЕСЕЦ ЈУЛИ 1992 ГОДИНА 

Порастот на цените на мало во Република 
Македонија, во месец јули 1992 година, во однос 
на просечните цепи на мало во првото полугодие 
од 1992 година, изнесува 120.7%. 

Д и р е к т о р , 
Светлана Антоновска, с .р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

1006. Уредба з,а изменувана и дополнувани на 
Уредбата за ослободување од данок на про-
мет на продажба на тутунските преработки 845 

1007. Уредба за изменувана и дополнувани на 
Уредбата за одредувал,е на даночниот обврз-
ник на дансжот на промет на тутунските пре-
работки набавени од Република Словенија, 
Република Хрватска, Република Босна и 
Херцеговина, Република Црна Гора и Репу,-
блика Србија 845 

1008. Одлука за производи што се сметаат како 
ортопедски справи и помагала и апарати за 
подобрување на слухот и видот на кои не се 
плаќа данок на промет на производи 845 

1009. Одлука за определувана на случаите во кои 
плаќањето на промет при набавка на земјо-
делски производи и шумски плодови нема да 
се врши преку жиро сметка 846 

1010. Одлука за утврдување на општ интерес и 
определувано на локација за изградба на 
бензиска пумпа со придружни објекти на Ав-
топатот „Братство-Единство" делница Ти-
тов Велес - Градско, на стационажа на 
85-330, на подрачјето на општина Титов Ве-
лес : 846 

6 август 1992 

1011. Одлука за начинот и условите за враќање на 
платениот данок на промет на определени 
производи што странски физички лица ги 
купуваат и изнесуваат од Република Македо-
нија 846 

1012. Одлука за производи што спаѓаат во земјо-
делската механизација, уреди и друга опрема 
земјоделски алат за примарна обработка на 
земјиштето и резервни делови за таа опрема 
и за уредите Од тарифниот број 8 на тари-
фата на данокот на промет 849 

1013. Одлука за користење на средства од Посто-
јаната резерва на Република Македонија . . . 850 

1014. Одлука за производи што спаѓаат во сред-
ства за вооружување и опрема за вооруже-
ните сили и средства за вооружување и 
опрема за одбрана на чиј промет не се плаќа 
данок на промет на производи 850 

1015. Одлука за надоместок за дежурство во пра-
восудните органи 852 

1016. Одлука за производите што се сметаат како 
погребна опрема на која не се плаќа данок на 
промет на производи \ 852 

1017. Одлука за определување на локација за хо-
тел со бензиска пумпа на Аеродром „Петро-
вец“ во Скопје 853 

1018. Одлука за утврдување на општ интерес и 
определување на локација за изградба на да-
лекувод од ТС 110/35 кВ „Самоков“ до ТС 
35/10 кВ „Македонски Брод“ на подрачјето 
на Македонски Брод 853 

1019. Одлука за единствениот заштитен знак и за 
производите произведени во претпријатија 
за професионална рехабилитација и за вра-
ботување на инвалиди на кои се става тој 
знак заради ослободувал,е од плаќање данок 
на промет 853 

1020. Одлука за начинот на користеното на сред-
ствата за откуп и изградба на станови на 
вработените на органите на управата 854 

1021. Одлука за утврден општ интерес за изградба 
на каптажа за каптирање на извор за лока-
лен водовод во с. Зркле 855 

1022. Одлука за утврдување на висината на надо-
местокот за вршење на задолжителен здрав-
ствен преглед на растенија во прометот 
преку границата на Република Македонија . . 855 

1023. Правилник за Службата во Армијата на Ре-
публика Македонија 856 

1024. Правилник за начинот и условите за извршу-
вано на обврската за служено во резервниот 
состав на Армијата на Република Македо-
нија 863 

1025. Наредба за прогласување на природно рибно 
плодиште на дел на риболовното подрачје 
„Дојранско Езеро“ 866 

1026. Решение за распоредување на осудени лица 
во казненотпоправни установи и малолет-
ници во Заводски установи. 866 

1027. Правилник за измени и дополнувало на Пра-
вилникот за условите и начинот на исплату-
вано на осигурениците на лекување во 
странство . 869 

1028. Правилник за примена на Законот за дано-
кот на промет на производи и услуги 869 

Колeктивни договори 
50. Колективен договор за гранката Електроенер-

гетика на Македонија 898 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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