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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

1679. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 98/19),  Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 мај 

2020 година, донесе  

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-

ПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА 

СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО 

ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА  

СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за превоз во патниот сообраќај за време на вонред-

на состојба („Службен весник на Република Северна 

Македонија” бр. 86/20 и 103/20), во член 1 во ставот 2 

зборовите „како и при“ се заменуваат со зборот „за“, а 

по зборовите „вршење на превоз на патници“ се дода-

ваат зборовите „како и за рокот за објавување на огла-

сот за одобрување на возни редови за нови линии или 

промена на возни редови на одобрени линии“.  

  Стр. 
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Член 2 
Во членот 3 точката на крајот од реченицата се за-

менува со запирка и се додаваат зборовите „и 90 дена 
по престанокот на траењето на вонредната состојба.“ 

 
Член 3 

По членот 3-б се додава нов член 3-в кој гласи: 
 

„Член 3-в 
Рокот за објавување на огласот за одобрување на 

возни редови за нови линии или промена на возни ре-
дови на одобрени линии, утврден во член 24-а став 3 од 
Законот за превоз во патниот сообраќај се продолжува 
за време на траење на вонредната состојба и 90 дена по 
престанокот на траењето на вонредната состојба.“ 

   
Член 4 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-4124/1   Претседател на Владата 

17 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1680. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 
139/14,196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 17 мај 2020 година, донесе 
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У Р Е Д Б А 
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за основното образование за време на вонредна 
состојба („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 76/20 и 116/20),  во член 1 во ставот 2 по 
зборот „денови“ се става запирка и се додаваат зборо-
вите „како и за продолжување на работниот однос на 
административните службеници и помошно-технички-
те лица, кои засновале работен однос во основното 
училиште до денот на утврдување на постоење на вон-
редната состојба, без јавен оглас на определено време 
на работно место кое е испразнето по основ на пензио-
нирање, боледување, отказ, смрт и преземање,“. 

 
Член 2 

По членот 3-г се додава нов член 3-д, кој гласи: 
 

„Член 3-д 
Административните службеници и помошно-тех-

ничките лица кои до денот на утврдување на постоење 
на вонредната состојба засновале работен однос во ос-
новните училишта без јавен оглас на определено време 
на работно место кое е испразнето по основ на пензио-
нирање, боледување, отказ, смрт и преземање, најмно-
гу до три месеци, со обезбедена согласност од градона-
чалникот на општината за општинските училишта, од-
носно министерот за државните училишта, им се про-
должува работниот однос за време на траењето на вон-
редната состојба, како и по престанокот на траењето на 
вонредната состојба,  до завршувањето на учебната 
2019/2020 година.“ 

 
Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-4127/1   Претседател на Владата 

17 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1681. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 98/19),  Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 мај 
2020 година, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА 
СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ 
НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИОТ СООБРАЌАЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА  

СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за превоз на опасни материи во патниот и желез-
ничкиот сообраќај за време на вонредна состојба 
(„Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр. 86/20), во член 3, точката на крајот од реченицата 

се заменува со запирка и се додаваат зборовите „и 90 
дена по престанокот на траењето на вонредната сос-
тојба.“ 

 
Член 2 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-4128/1   Претседател на Владата 

17 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1682. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 мај 
2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА ЗА ВРЕМЕ  

НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за даночна постапка за време на вонредна состојба 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 79 /20),  по членот 3 се додава нов член 3-а, кој 
гласи:  

 
„Член 3-а 

Одредбата на член 2 од оваа уредба со законска си-
ла ќе се применува за време на траење на вонредната 
состојба како и 60 дена по престанување на траењето 
на вонредната состојба.“ 

                                                        
Член 2 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-4129/1   Претседател на Владата 

17 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1683. 

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 
120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 
275/19), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 17 мај  2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИ-
РЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕД-
СТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИ-
НОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2020 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Уредбата за поблиските критериуми за дирек-
тните плаќања, корисниците на средствата, максимал-
ните износи и начинот на директните плаќања за 2020 
година („Службен весник на Република Северна Маке-
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донија“ бр. 278/19, 13/20, 88/20 и 111/20), во членот 3 
во ставот (1) по зборовите „рокови за поднесување на 
барањата“ се додаваат зборовите „освен за реализација 
на подмерката 2.3. од член 2 став (3) од оваа уредба ко-
ја ќе се врши според податоци за откупени количини 
на кравјо, овчо и козјо млеко за период од октомври 
2019 година до септември 2020 година кои до Агенци-
јата за финансиска поддршка во земјоделството и ру-
ралниот развој ќе ги достават регистрираните откупу-
вачи на сурово млеко“.          

                                                                                                                                                                                               
Член 2 

Во членот 4 во точката 1 зборовите „ , 1.18 и 1.19“ 
се заменуваат со зборовите „и 1.18“.  

Во  точката 3 зборовите „и 1.8“ се заменуваат со 
зборовите „,1.8 и 1.19“.  

Во  точката 4 зборовите „2.3. и“ се бришат.   
 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-4130/1   Претседател на Владата 

17 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1684. 

Врз основа на член 126, став (1) од Уставот на Ре-
публика Северна Македонија и член 36, став (1) од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ брoj 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 
139/14,196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ брoj 98/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 17 мај 2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за средното образование за време на вонредна сос-
тојба („Службен весник на Република Северна Македо-
нија“   бр. 76/20 и 116/20),  во член 1, во ставот (2) по 
зборот „училишта“ се става запирка и се додаваат збо-
ровите „како и за продолжување на работниот однос на 
административните службеници и помошно-технички-
те лица, кои засновале работен однос во средното учи-
лиште до денот на утврдување на постоење на вонред-
ната состојба, без јавен оглас на определено време на 
работно место кое е испразнето по основ на пензиони-
рање, боледување, отказ, смрт и преземање.“ 

 
Член 2 

По членот 3-в се додава нов член 3-г, кој гласи: 
 

„Член 3-г 
Административните службеници и помошно-тех-

ничките лица кои до денот на утврдување на постоење 
на вонредната состојба засновале работен однос во 
средните училишта без јавен оглас на определено вре-
ме на работно место кое е испразнето по основ на пен-
зионирање, боледување, отказ, смрт и преземање, нај-
многу до три месеци, со обезбедена согласност од гра-
доначалникот на општината за средните општински 
училишта, градоначалникот на Град Скопје за средните 
училишта на Град Скопје, односно министерот за 

државните средни училишта, им се продолжува работ-
ниот однос за време на траењето на вонредната сос-
тојба, како и по престанокот на траењето на вонредна-
та состојба, до завршувањето на учебната 2019/2020 го-
дина.“ 

 
Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-4131/1   Претседател на Владата 

17 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1685. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 мај 
2020 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 

ВРЕДНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-

нот за данокот на додадена вредност за време на вон-
редна состојба („Службен весник на Република Север-
на Македонија” бр. 82/20, 102/20 и 108/20) по членот 2-
д се додава нов член 2-ѓ, кој гласи: 

 
„Член 2-ѓ 

Одредбите на членовите 2, 2-а, 2-б, 2-в и 2-г од оваа 
уредба со законска сила ќе се применуваат за време на 
траење на вонредната состојба, како и 90 дена по прес-
танување на траењето на вонредната состојба.“ 

 
Член 2 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-4135/1   Претседател на Владата 

17 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1686. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 мај 
2020 година, донесе 
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У Р Е Д Б А 
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ 
СОРАБОТНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ 
УЧИЛИШТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

 
Член 1 

Во Уредбата со законска сила за примена на Зако-
нот за наставниците и стручните соработници во ос-
новните и средните училишта за време на вонредна 
состојба („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 116/20),  во член 1 во ставот 2, по зборот 
„наставниците“ се додаваат зборовите „и стручните со-
работници“. 

 
Член 2 

Во членот 2 по зборот „наставниците“ се додаваат 
зборовите „и стручните соработници“. 

 
Член 3 

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-4137/1   Претседател на Владата 

17 мај 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 
1687. 

Врз основа на член 10 од Законот за управување со 
светското природно културно наследство во охридски-
от регион („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.75/2010) и член 36 став 6 од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000, 12,2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019) 
Владата на Република Северна Македонија на седница-
та одржана на 12 мај  2020 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
КОМИСИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СВЕТСКОТО  

ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО 
ОХРИДСКИОТ РЕГИОН 

 
1. Димитри Голабоски се разрешува од должноста 

член на Комисијата за управување со светското при-
родно и културно наследство во Охридскиот регион на 
негово барање. 

2. За член на Комисијата за управување со светско-
то природно и културно наследство во Охридскиот ре-
гион се именува Емилија Митева. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 20-4057/1 Заменик на претседателот 

12 мај 2020 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 
ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

1688. 
Врз основа на член 79 став (1) од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16, 64/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 220/19), директорот на Агенцијата за цивилно воз-
духопловство донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И КОН-
ТРОЛИРАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ ЗА МАНЕВРИРАЊЕ, 
ПЛАТФОРМИТЕ, ОБЈЕКТИТЕ, ИНСТАЛАЦИИТЕ,  

УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА НА АЕРОДРОМОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на користење, одржува-

ње и контролирање на површините за маневрирање, 
платформите, објектите, инсталациите, уредите и опре-
мата на аеродромот („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 191/15 и 172/16) членот 45 се менува и 
гласи:  

“(1) Условите за кочење во зимски услови се прика-
жуваат описно и со броеви описно и со броеви (ко-
дови) кои одговараат на коефициентот на триење спо-
ред следната табела:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Во Прилогот 1 Образецот бр.2 се заменува со нов 

Образец бр.2 кој е составен дел на овој правилник.  
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Северна Македонија“, a ќе отпочне да се применува од 
5 ноември 2020 година.  

 
Бр. 10-343/3 Агенција за цивилно  

13 мај 2020 година воздухопловство 
Скопје Директор, 

 д-р Томислав Тунтев, с.р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1689. 

Претседателот на Советот на јавните обвинители на 

Република Северна Македонија врз основа на член 

14ст.1 т.1 и т.2 од Законот за Советот на јавните обви-

нители на Република Северна Македонија („Службен 

весник на РМ“ бр.150/07), распиша 

 

О Г Л А С 

за избор на 

I 

 

1. Членови на Советот на јавните обвинители на Ре-

публика Северна  Македонија од редот на јавните об-

винители од подрачјата на Вишите јавни обвинител-

ства во Битола, Гостивар и Скопје. 

2. Член на Советот на јавните обвинители на Репуб-

лика Северна Македонија од единствената посебна 

листа на кандидати припадници на сите зедници кои не 

се мнозинство во Република Северна  Македонија за 

целата територија на Република Северна Македонија 

со изборни места како за општа листа.  

Согласно член 16 од Законот за Советот на јавните 

обвинители на Република Северна  Македонија  на ог-

ласот може да се пријави секој јавен обвинител кој во 

моментот на објавувањето на огласот врши функција 

на јавен обвинител и кој има најмалку осум години 

стаж како јавен обвинител и во последните две години 

да не му е изречена дисциплинска мерка. 

Согласно член 17 од Законот за Советот на јавните 

обвинители на Република Северна Македонија канди-

датите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до 

Советот и кон пријавата доставуваат:  

- Потврда за стаж како јавен обвинител. 

- Потврда дека во последните две години не му е 

изречена дисциплинска мерка. 

- Биографски податоци за стручниот и професио-

налниот развој. 

- Податоци за учество во стручна и професионална 

едукација, издадени од Академијата за  судии и јавни 

обвинители. 

- Изјава за која листа се пријавува. 

Гласањето ќе се одржи на 16.6.2020 година, почну-

вајќи од 8.00 и трае непрекинато до 16.00 часот. 

Кандидатите кои ќе се пријават на огласот пријави-

те да ги достават до Советот на јавните обвинители на 

Република Северна  Македонија на кеј Димитар Влахов 

бр.4 кат 5 во рок од 15 дена од објавата на огласот во 

„Службен весник на РСМ“. 

Некомплетните документи нема да бидат разгледу-

вани. 

Приемот на документи ќе се врши секој работен 

ден од 9:00-15:00 часот. 

 

Бр. 08-78/1 Совет на јавните обвинители 

14 мај 2020 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Ацо Колевски, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
1690. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 
и член 149 од Законот за енергетика* („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 
член 8 од Правилникот за формирање на највисоки ма-
лопродажни цени на одделни нафтени деривати и гори-
ва за транспорт („Службен весник на Република Север-
на Македонија“ бр. 108/20), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.5.2020 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-
ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И 

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 
 

Член 1 
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат: 
 

- Моторен бензин - 
 ЕУРОСУПЕР БС -  95 

    54,50 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
 ЕУРОСУПЕР БС – 98 

   57,00 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 
 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

   47,00 (денари/литар) 

- Масло за горење - 
 Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

    35,00 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС     19,498 (денари/килограм) 
 
(2) Трговците на големо и трговците на мало со 

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги 
формираат цените на одделни нафтени деривати и го-
рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-
врдени во став (1) од овој член.  

(3) Највисоките малопродажни цени формирани 
согласно со став (1) на овој член, освен цената за мазу-
тот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на 
мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на голе-
мо со нафтени деривати и горива за транспорт во зем-
јата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 
согласно со овој член содржан е данокот на додадена 
вредност согласно Законот за данокот за додадена 
вредност. 

 
 

Член 2 
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-

те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 
од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни 
цени, коишто изнесуваат: 

 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 14,076 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС – 98 

 15,955 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 14,864 (денари/литар) 

- Масло за горење - 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 13,813 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   14,634 (денари/килограм) 
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Член 3 
Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа oдлука, содржан е  надоместок за тро-
шоци за работење преку склад и трговска маржа, кој-
што за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,698 денари/ли-
тар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,938 денари/ли-
тар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,766 де-
нари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 
5,622 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надо-
местокот е во износ од 1,00 денар/килограм. 

 
Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 
членот 1 од оваа одлука, со исклучок за мазутот М-1 
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци 
од склад до бензински станици во износ од  0,75 де-
нари/литар за сите нафтени деривати. 

 
Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за фи-
нансирање на активностите во областа на животната 
средина што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од За-
конот за животната средина го плаќаат обврзниците ут-
врдени со овој закон: 

 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин -  
ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 0,080 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,030 (денари/литар) 

- Масло за горење - 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 0,040 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС    0,050 (денари/килограм) 

 
Член 6 

Во највисоките малопродажните цени утврдени со 
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати што сог-
ласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни резер-
ви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците 
при увоз и/или производство на нафтени деривати: 

 

- Моторен бензин -  
ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 
ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 0,890 (денари/литар) 

- Дизел гориво -  
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,300 (денари/литар) 

- Масло за горење - 
 Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 0,300 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС    0,740 (денари/килограм) 
 

Член 7 
Во највисоките малопродажните цени утврдени со 

членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат об-
врзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат: 

 

- Моторен бензин -ж 
ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 24,692 (денари/литар) 

- Моторен бензин -  
ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 24,692 (денари/литар) 

- Дизел гориво -  
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 18,121 (денари/литар) 

- Масло за горење - 
 Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 9,136 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС    0,100 (денари/килограм) 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на 
19.5.2020 година и истата ќе се објави во „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ и на веб-
страницата на Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија. 

 
Бр. 02-1216/1  

18 мај 2020 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

1691. 
Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Северна Македонија како ос-
новач на Технолошката индустриска развојна зона 
„Делчево“, на 30.4.2020 година го донесе следниот: 

  
 

Т А Р И Ф Н И К 
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ДЕЛЧЕВО“ НА 
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН 

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ДЕЛЧЕВО“ 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 
 

II 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 
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III 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона,  износите 
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 
IV 

Висината на надоместокот за поставување на инста-
лации во рамките на опфатот на зоната согласно Зако-
нот за градежно земјиште, се утврдува според Уредба-
та за висината на цената на градежното земјиште соп-
ственост на Република Македонија и висината на по-
себните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-
во на стварна службеност. 

 
V 

 Надоместоците за услугите од дел I од овој тари-
фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 
корисникот односно закупец  на земјиште кој ќе гради 
објект за потребите на корисник ја примил фактурата 
во архивата на корисникот односно на закупецот на 
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-
полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од 
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони, за конкретна парцела на корисникот однос-
но закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потре-
бите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за из-
носот на поединечната услуга која не е обезбедена, за 
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за на-
малување односно за нефактурирање за услуги кои не 
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-
те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-
врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони согласно 
член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.  

                                                                   
VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-
РЗ „Делчево“ од  дел I точка  2  на овој тарифник се 
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-
ство или по фактура за стока транспортирана со повеќе 
превозни средства со неограничен број на влез/излез на 
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 ча-
сот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ „Делчево“ и мерење на вага на возило од дел I 
точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ „Делчево“ од  дел I точки  2 и 3 на овој тарифник 
согласно член 41 од Законот за технолошки индустрис-
ки развојни зони. 

Стока наменета за испитување, истражување, ана-
лизирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Запи-
сот за влез/излез во и од ТИРЗ „Делчево“ од дел I точ-
ки 2 и 3 на овој тарифник. 

VII 
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 

престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
„Делчево“ на надоместоци за извршени услуги кон ко-
рисниците на ТИРЗ „Делчево“ („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.49/20). 

 
VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност 
од Владата на Република Северна Македонија. 

 
Бр. 01-676/1 Претседател 

 30 април 2020 година на Управен одбор, 
Скопје Виктор Андонов, с.р. 

__________ 
1692. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Северна Македонија како ос-
новач на Технолошката индустриска развојна зона 
„Кичево“, на 30.4.2020 година го донесе следниот: 

  
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „КИЧЕВО“ НА НА-
ДОМЕСТОЦИ  ЗА  ИЗВРШЕНИ  УСЛУГИ КОН  

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “КИЧЕВО“ 
 

I 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 

 
II 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 
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III 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона,  износите 
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 
IV 

Висината на  надоместокот за поставување на 
инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 
Законот за градежно земјиште, се утврдува според 
Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-
те сопственост на Република Македонија и висината на 
посебните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-
во на стварна службеност. 

 
V 

 Надоместоците за услугите од дел I од овој тари-
фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 
корисникот односно закупец  на земјиште кој ќе гради 
објект за потребите на корисник ја примил фактурата 
во архивата на корисникот односно на закупецот на 
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-
полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од 
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони, за конкретна парцела на корисникот однос-
но закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потре-
бите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за из-
носот на поединечната услуга која не е обезбедена, за 
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за на-
малување односно за нефактурирање за услуги кои не 
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-
те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-
врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони согласно 
член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.  

 
VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-
РЗ “Кичево” од  дел I точка  2  на овој тарифник се 
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-
ство или по фактура за стока транспортирана со повеќе 
превозни средства со неограничен број на влез/излез на 
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 ча-
сот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Кичево” и мерење на вага на возило од дел I 
точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Кичево” од  дел I точки  2 и 3 на овој тарифник 
согласно член 41 од Законот за технолошки индустрис-
ки развојни зони. 

Стока наменета за испитување, истражување, ана-
лизирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Запи-
сот за влез/излез во и од ТИРЗ “Кичево” од дел I точки 
2 и 3 на овој тарифник. 

VII 
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 

престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
“Кичево” на надоместоци за извршени услуги кон ко-
рисниците на ТИРЗ “Кичево” („Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.49/20). 

 
VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност 
од Владата на Република Северна Македонија. 

 
Бр. 01-676/2 Претседател 

30 април 2020 година на Управен одбор, 
Скопје Виктор Андонов, с.р. 

__________ 
1693. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Северна Македонија како ос-
новач на Технолошката индустриска развојна зона „Ра-
довиш“, на 30.4.2020 година го донесе следниот: 

  
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „РАДОВИШ“ НА 
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН  

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „РАДОВИШ“ 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 
 

II 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 
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III 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона,  износите 
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 
IV 

Висината на  надоместокот за поставување на 
инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 
Законот за градежно земјиште, се утврдува според 
Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-
те сопственост на Република Македонија и висината на 
посебните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-
во на стварна службеност. 

 
V 

 Надоместоците за услугите од дел I од овој тари-
фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 
корисникот односно закупец  на земјиште кој ќе гради 
објект за потребите на корисник ја примил фактурата 
во архивата на корисникот односно на закупецот на 
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-
полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од 
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони, за конкретна парцела на корисникот однос-
но закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потре-
бите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за из-
носот на поединечната услуга која не е обезбедена, за 
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за на-
малување односно за нефактурирање за услуги кои не 
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-
те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-
врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони согласно 
член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.  

 
 

VI 
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-

РЗ “Радовиш” од  дел I точка 2  на овој тарифник се 
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-
ство или по фактура за стока транспортирана со повеќе 
превозни средства со неограничен број на влез/излез на 
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 ча-
сот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Радовиш” и мерење на вага на возило од дел I 
точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Радовиш” од  дел I точки  2 и 3 на овој тари-
фник согласно член 41 од Законот за технолошки ин-
дустриски развојни зони. 

Стока наменета за испитување, истражување, ана-
лизирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Запи-
сот за влез/излез во и од ТИРЗ “Радовиш” од дел I точ-
ки 2 и 3 на овој тарифник. 

VII 
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 

престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
“Радовиш” на надоместоци за извршени услуги кон ко-
рисниците на ТИРЗ “Радовиш” (“Службен весник на 
Република Северна Македонија” бр.49/20). 

 
VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност 
од Владата на Република Северна Македонија. 

 
Бр. 01 – 676/3 Претседател 

30 април 2020 година на Управен одбор, 
Скопје Виктор Андонов, с.р. 

__________ 
1694. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Северна Македонија како ос-
новач на Технолошката индустриска развојна зона 
„Скопје 1“, на 30.4.2020 година го донесе следниот: 

 
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“ НА 
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ  КОН  

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“ 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 
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II 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точкa 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 

 
III 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, износите 
на услугите утврдени во делот I точкa 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 
IV 

Висината на  надоместокот за поставување на 
инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 
Законот за градежно земјиште, се утврдува според 
Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-
те сопственост на Република Македонија и висината на 
посебните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-
во на стварна службеност. 

 
V 

Надоместоците за услугите од дел I од овој тари-
фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 
корисникот односно закупец  на земјиште кој ќе гради 
објект за потребите на корисник ја примил фактурата 
во архивата на корисникот односно на закупецот на 
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-
полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од 
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони, за конкретна парцела на корисникот однос-
но закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потре-
бите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за из-
носот на поединечната услуга која не е обезбедена, за 
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за на-
малување односно за нефактурирање за услуги кои не 
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-
те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-
врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони согласно 
член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ. 

 
VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ 
“Скопје 1” од  дел I точка  2  на овој тарифник се врши по 
избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по 
фактура за стока транспортирана со повеќе превозни 
средства со неограничен број на влез/излез на превозни 
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ „Скопје 1“ и мерење на вага на возило од дел I 
точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ „Скопје 1“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник 
согласно член 41 од Законот за технолошки индустрис-
ки развојни зони. 

Стока наменета за испитување, истражување, ана-
лизирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Запи-
сот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 1“ од дел I точ-
ки 2 и 3 на овој тарифник. 

 
VII 

За државните органи, фондови, агенции, дирекции, 
јавни претпријатија, јавни установи, и други институ-
ции основани од државата и кои се во државна соп-
ственост а се од посебен интерес за работата на зоната, 
не се наплаќа закупнина од  дел I точки 5, 6 и  8 на овој 
тарифник.  

 
VIII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
„Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон ко-
рисниците на ТИРЗ „Скопје 1“ („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.49/20). 

 
IX 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност 
од Владата на Република Северна Македонија. 

 
Бр. 01 – 676/4 Претседател 

30 април 2020 година на Управен одбор, 
Скопје Виктор Андонов, с.р. 

__________ 
1695. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Северна Македонија како ос-
новач на Технолошката индустриска развојна зона 
„Скопје 2“, на 30.4.2020 година го донесе следниот: 

  
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“ НА 
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН 

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“ 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 
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II 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 

 
III 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, износите 
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 
IV 

Висината на  надоместокот за поставување на 
инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 
Законот за градежно земјиште, се утврдува според 
Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-
те сопственост на Република Македонија и висината на 
посебните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-
во на стварна службеност. 

 
V 

Надоместоците за услугите од дел I од овој тари-
фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 
корисникот односно закупец  на земјиште кој ќе гради 
објект за потребите на корисник ја примил фактурата 
во архивата на корисникот односно на закупецот на 
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-
полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од 
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони, за конкретна парцела на корисникот однос-
но закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потре-
бите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за из-
носот на поединечната услуга која не е обезбедена, за 
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за на-
малување односно за нефактурирање за услуги кои не 
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-
те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-
врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони согласно 
член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ. 

 
VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ 
“Скопје 2” од   дел I точка  2  на овој тарифник се врши по 
избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по 
фактура за стока транспортирана со повеќе превозни 
средства со неограничен број на влез/излез на превозни 
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Скопје 2” и мерење на вага на возило од дел I 
точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Скопје 2” од  дел I точки  2 и 3 на овој тарифник 
согласно член 41 од Законот за технолошки индустрис-
ки развојни зони. 

Стока наменета за испитување, истражување, ана-
лизирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Запи-
сот за влез/излез во и од ТИРЗ “Скопје 2” од дел I точ-
ки 2 и 3 на овој тарифник. 

 
VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
„Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон ко-
рисниците на ТИРЗ „Скопје 2“ („Службен весник на 
Република Северна Македонија” бр.49/20). 

 
VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност 
од Владата на Република Северна Македонија. 

 
Бр. 01 - 676/5 Претседател 

30 април 2020 година на Управен одбор, 
Скопје Виктор Андонов, с.р. 

__________ 
1696. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Северна Македонија како ос-
новач на Технолошката индустриска развојна зона 
„Штип“, на 30.4.2020 година го донесе следниот: 

  
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ШТИП“ НА НА-
ДОМЕСТОЦИ  ЗА  ИЗВРШЕНИ  УСЛУГИ КОН  

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ШТИП“ 
 

I 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 
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II 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 

 
III 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона,  износите 
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 
IV 

Висината на  надоместокот за поставување на 
инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 
Законот за градежно земјиште, се утврдува според 
Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-
те сопственост на Република Македонија и висината на 
посебните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-
во на стварна службеност. 

 
V 

Надоместоците за услугите од дел I од овој тари-
фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 
корисникот односно закупец  на земјиште кој ќе гради 
објект за потребите на корисник ја примил фактурата 
во архивата на корисникот односно на закупецот на 
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-
полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од 
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони, за конкретна парцела на корисникот однос-
но закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потре-
бите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за из-
носот на поединечната услуга која не е обезбедена, за 
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за на-
малување односно за нефактурирање за услуги кои не 
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-
те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-
врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони согласно 
член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ. 

 
VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-
РЗ “Штип” од  дел I точка  2  на овој тарифник се врши 
по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или 
по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни 
средства со неограничен број на влез/излез на превозни 
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Штип” и мерење на вага на возило од дел I точ-
ки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Штип” од дел I точки  2 и 3 на овој тарифник 
согласно член 41 од Законот за технолошки индустрис-
ки развојни зони. 

Стока наменета за испитување, истражување, ана-
лизирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Запи-
сот за влез/излез во и од ТИРЗ “Штип” од дел I точки 2 
и 3 на овој тарифник. 

 
VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
„Штип“ на надоместоци за извршени услуги кон ко-
рисниците на ТИРЗ „Штип“ („Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.49/20). 

 
VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност 
од Владата на Република Северна Македонија. 

 
Бр. 01 – 676/6 Претседател 

30 април 2020 година на Управен одбор, 
Скопје Виктор Андонов, с.р. 

__________ 
1697. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Северна Македонија како ос-
новач на Технолошката индустриска развојна зона 
„Струга“, на 30.4.2020 година го донесе следниот: 

  
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СТРУГА“ НА НА-
ДОМЕСТОЦИ  ЗА  ИЗВРШЕНИ  УСЛУГИ КОН  

КОРИСНИЦИТЕ НА  ТИРЗ „СТРУГА“ 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 
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II 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 

 
III 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона,  износите 
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 
IV 

Висината на  надоместокот за поставување на 
инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 
Законот за градежно земјиште, се утврдува според 
Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-
те сопственост на Република Македонија и висината на 
посебните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-
во на стварна службеност. 

 
V 

Надоместоците за услугите од дел I од овој тари-
фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 
корисникот односно закупец  на земјиште кој ќе гради 
објект за потребите на корисник ја примил фактурата 
во архивата на корисникот односно на закупецот на 
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-
полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од 
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони, за конкретна парцела на корисникот однос-
но закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потре-
бите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за из-
носот на поединечната услуга која не е обезбедена, за 
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за на-
малување односно за нефактурирање за услуги кои не 
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-
те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-
врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони согласно 
член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.  

 
VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-
РЗ “Струга” од  дел I точка  2  на овој тарифник се врши 
по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или 
по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни 
средства со неограничен број на влез/излез на превозни 
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Струга” и мерење на вага на возило од дел I 
точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Струга” од  дел I точки  2 и 3 на овој тарифник 
согласно член 41 од Законот за технолошки индустрис-
ки развојни зони. 

Стока наменета за испитување, истражување, ана-
лизирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Запи-
сот за влез/излез во и од ТИРЗ “Струга” од дел I точки 
2 и 3 на овој тарифник. 

 
VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
„Струга“ на надоместоци за извршени услуги кон ко-
рисниците на ТИРЗ „Струга“ (“Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.49/20). 

 
VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност 
од Владата на Република Северна Македонија. 

 
Бр. 01 - 676/7 Претседател 

 30 април 2020 година на Управен одбор, 
Скопје Виктор Андонов, с.р. 

__________ 
1698. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Северна Македонија како ос-
новач на Технолошката индустриска развојна зона 
„Струмица“, на 30.4.2020 година го донесе следниот: 

  
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СТРУМИЦА“ НА 
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН  

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СТРУМИЦА“ 
 

I 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 
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II 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 

 
III 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона,  износите 
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 
IV 

Висината на  надоместокот за поставување на 
инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 
Законот за градежно земјиште, се утврдува според 
Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-
те сопственост на Република Македонија и висината на 
посебните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-
во на стварна службеност. 

V 
Надоместоците за услугите од дел I од овој тари-

фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 
корисникот односно закупец  на земјиште кој ќе гради 
објект за потребите на корисник ја примил фактурата 
во архивата на корисникот односно на закупецот на 
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-
полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од 
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони, за конкретна парцела на корисникот однос-
но закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потре-
бите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за из-
носот на поединечната услуга која не е обезбедена, за 
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за на-
малување односно за нефактурирање за услуги кои не 
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-
те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-
врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони согласно 
член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ. 

 
VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ 
“Струмица” од  дел I точка  2  на овој тарифник се врши 
по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или 
по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни 
средства со неограничен број на влез/излез на превозни 
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Струмица” и мерење на вага на возило од дел I 
точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Струмица” од  дел I точки  2 и 3 на овој тари-
фник согласно член 41 од Законот за технолошки ин-
дустриски развојни зони. 

Стока наменета за испитување, истражување, ана-
лизирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Запи-
сот за влез/излез во и од ТИРЗ “Струмица” од дел I 
точки 2 и 3 на овој тарифник. 

 
VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
„Струмица“ на надоместоци за извршени услуги кон 
корисниците на ТИРЗ „Струмица“ („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.49/20). 

 
VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност 
од Владата на Република Северна Македонија. 

 
Бр. 01 – 676/8 Претседател 

30 април 2020 година на Управен одбор, 
Скопје Виктор Андонов, с.р. 

__________ 
1699. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Северна Македонија како ос-
новач на Технолошката индустриска развојна зона “Бе-
рово“, на 30.04.2020 година го донесе следниот 

  
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „БЕРОВО“ НА НАДО-
МЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН  

КОРИСНИЦИТЕ НА  ТИРЗ „БЕРОВО“ 
 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 
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II 
Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 

 
III 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, износите 
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 
IV 

Висината на  надоместокот за поставување на 
инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 
Законот за градежно земјиште, се утврдува според 
Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-
те сопственост на Република Македонија и висината на 
посебните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-
во на стварна службеност. 

 
V 

Надоместоците за услугите од дел I од овој тари-
фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 
корисникот односно закупец  на земјиште кој ќе гради 
објект за потребите на корисник ја примил фактурата 
во архивата на корисникот односно на закупецот на 
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-
полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од 
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони, за конкретна парцела на корисникот однос-
но закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потре-
бите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за из-
носот на поединечната услуга која не е обезбедена, за 
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за на-
малување односно за нефактурирање за услуги кои не 
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-
те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-
врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони согласно 
член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.  

 
VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-
РЗ “Берово” од дел I точка 2 на овој тарифник се врши 
по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или  
по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни 
средства со неограничен број на влез/излез на превозни 
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Берово” и мерење на вага на возило од дел I 
точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ “Берово” од  дел I точки  2 и 3 на овој тарифник 
согласно член 41 од Законот за технолошки индустрис-
ки развојни зони. 

Стока наменета за испитување, истражување, ана-
лизирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Запи-
сот за влез/излез во и од ТИРЗ “Берово” од дел I точки 
2 и 3 на овој тарифник. 

 
VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
„Берово“ на надоместоци за извршени услуги кон ко-
рисниците на ТИРЗ „Берово“ („Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.49/20). 

 
VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност 
од Владата на Република Северна Македонија. 

 
Бр. 01 – 676/9 Претседател 

30 април 2020 година на Управен одбор, 
Скопје Виктор Андонов, с.р. 

__________ 
1700. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Северна Македонија како ос-
новач на Технолошката индустриска развојна зона 
“Виница“, на 30.04.2020 година го донесе следниот: 

  
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ВИНИЦА“ НА НА-
ДОМЕСТОЦИ  ЗА  ИЗВРШЕНИ  УСЛУГИ  КОН  

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ВИНИЦА“ 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 
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II 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 

кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-

нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 

во технолошката индустриска развојна зона, обврските 

од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 

закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 

потребите на корисникот. 

 

III 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-

лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 

кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-

нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 

во технолошката индустриска развојна зона,  износите 

на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-

фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 

IV 

Висината на  надоместокот за поставување на 

инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 

Законот за градежно земјиште, се утврдува според 

Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-

те сопственост на Република Македонија и висината на 

посебните трошоци за спроведување на постапките за 

отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-

во на стварна службеност. 

 

V 

Надоместоците за услугите од дел I од овој тари-

фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 

корисникот односно закупец  на земјиште кој ќе гради 

објект за потребите на корисник ја примил фактурата 

во архивата на корисникот односно на закупецот на 

земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 

Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-

полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 

од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од 

страна на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-

војни зони, за конкретна парцела на корисникот однос-

но закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потре-

бите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за из-

носот на поединечната услуга која не е обезбедена, за 

што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за на-

малување односно за нефактурирање за услуги кои не 

се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки 

индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 

овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-

те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-

врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 

започнување со работа на корисникот од Дирекцијата 

за технолошки индустриски развојни зони согласно 

член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.  

VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-

РЗ “Виница” од  дел I точка  2  на овој тарифник се врши 

по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или 

по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни 

средства со неограничен број на влез/излез на превозни 

средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 

ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 

ТИРЗ “Виница” и мерење на вага на возило од дел I 

точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 

која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 

без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 

од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 

домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-

ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 

ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 

ТИРЗ „Виница“ од  дел I точки  2 и 3 на овој тарифник 

согласно член 41 од Законот за технолошки индустрис-

ки развојни зони. 

Стока наменета за испитување, истражување, ана-

лизирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 

од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Запи-

сот за влез/излез во и од ТИРЗ “Виница” од дел I точки 

2 и 3 на овој тарифник. 
 

VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 

престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 

„Виница“ на надоместоци за извршени услуги кон ко-

рисниците на ТИРЗ „Виница“ („Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.49/20). 

 

VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност 

од Владата на Република Северна Македонија. 

 

Бр. 01-676/10 Претседател 

30 април 2020 година на Управен одбор, 

Скопје Виктор Андонов, с.р. 

__________ 

1701. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 

130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 

129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-

јата за технолошки индустриски развојни зони во име 

на Владата на Република Северна Македонија како ос-

новач на Технолошката индустриска развојна зона 

“Прилеп“, на 30.04.2020 година го донесе следниот: 
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Т А Р И Ф Н И К 
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ПРИЛЕП“ НА НА-
ДОМЕСТОЦИ  ЗА  ИЗВРШЕНИ  УСЛУГИ  КОН  

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ПРИЛЕП“ 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 

 
II 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 

 
III 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона,  износите 
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

 
IV 

Висината на  надоместокот за поставување на 
инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно 
Законот за градежно земјиште, се утврдува според 
Уредбата за висината на цената на градежното земјиш-
те сопственост на Република Македонија и висината на 
посебните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-
во на стварна службеност. 

 
V 

 Надоместоците за услугите од дел I од овој тари-
фник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога 
корисникот односно закупец  на земјиште кој ќе гради 
објект за потребите на корисник ја примил фактурата 
во архивата на корисникот односно на закупецот на 
земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. 
Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-

полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите 
од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од 
страна на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони, за конкретна парцела на корисникот однос-
но закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потре-
бите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за из-
носот на поединечната услуга која не е обезбедена, за 
што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за на-
малување односно за нефактурирање за услуги кои не 
се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-
те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-
врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони согласно 
член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.  

 
VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-
РЗ „Прилеп“ од  дел I точка  2  на овој тарифник се врши 
по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или 
по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни 
средства со неограничен број на влез/излез на превозни 
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ „Прилеп“ и мерење на вага на возило од дел I 
точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ „Прилеп“ од  дел I точки  2 и 3 на овој тарифник 
согласно член 41 од Законот за технолошки индустрис-
ки развојни зони. 

Стока наменета за испитување, истражување, ана-
лизирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Запи-
сот за влез/излез во и од ТИРЗ „Прилеп“ од дел I точки 
2 и 3 на овој тарифник. 

 
VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
„Прилеп“ на надоместоци за извршени услуги кон ко-
рисниците на ТИРЗ „Прилеп“(„Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.49/20). 

 
VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност 
од Владата на Република Северна Македонија. 

 
Бр. 01-676/11 Претседател 

 30 април 2020 година на Управен одбор, 
Скопје Виктор Андонов, с.р. 

__________ 
1702. 

Врз основа на член 12 став (4) алинеjа 8 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекци-
јата за технолошки индустриски развојни зони во име 
на Владата на Република Северна Македонија како ос-
новач на Технолошката индустриска развојна зона 
“Гевгелија“, на 30.4.2020 година го донесе следниот: 
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Т А Р И Ф Н И К 
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ГЕВГЕЛИЈА“НА 
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН  

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ГЕВГЕЛИЈА“ 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ. 

 
II 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона, обврските 
од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на 
закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за 
потребите на корисникот. 

 
III 

Во случај кога за потребите на корисник на техно-
лошко индустриска развојна зона закупец на земјиште 
кој има склучено договор за закуп на земјиште во тех-
нолошката индустриска развојна зона ќе гради објект 
во технолошката индустриска развојна зона,  износите 
на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тари-
фник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ. 

IV 
Висината на надоместокот за поставување на инста-

лации во рамките на опфатот на зоната согласно Зако-
нот за градежно земјиште, се утврдува според Уредба-
та за висината на цената на градежното земјиште соп-
ственост на Република Македонија и висината на по-
себните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување, давање под закуп  и за засновањето на пра-
во на стварна службеност. 

V 
 Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник 

се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога корисни-
кот односно закупец  на земјиште кој ќе гради објект за 
потребите на корисник ја примил фактурата во архивата 
на корисникот односно на закупецот на земјиште кој ќе 
гради објект за потребите на корисник. Во фактурата ќе се 
пресметуваат износи согласно исполнувањето на услу-
гите. Доколку некои од услугите од дел I точка 1 од овој 
тарифник не се обезбедени од страна на Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони, за конкретна 
парцела на корисникот односно закупецот на земјиште 
кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите 
ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која 
не е обезбедена, за што Управниот одбор ќе донесе посеб-
на одлука за намалување односно за нефактурирање за ус-
луги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони. 

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од 
овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиш-
те кој ќе гради објект за потребите на корисник е об-
врзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за 
започнување со работа на корисникот од Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони согласно 
член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.  

                                                                   
VI 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИ-
РЗ „Гевгелија“ од  дел I точка  2  на овој тарифник се 
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно сред-
ство или  по фактура за стока транспортирана со пове-
ќе превозни средства со неограничен број на влез/излез 
на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 
часот.  

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ „Гевгелија“ и мерење на вага на возило од дел I 
точки  2 и 3  на овој тарифник.  

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока 
која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, 
без данок на додадена вредност, е еднаков или помал 
од 60.000,00 денари, како и во случаи  при промет на 
домашна стока наменета за крајна потрошувачка сог-
ласно со Законот за данокот на додадена вредност, е 
ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ „Гевгелија“ од  дел I точки  2 и 3 на овој тари-
фник согласно член 41 од Законот за технолошки ин-
дустриски развојни зони. 

Стока наменета за испитување, истражување, ана-
лизирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 
од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Запи-
сот за влез/излез во и од ТИРЗ „Гевгелија“ од дел I точ-
ки 2 и 3 на овој тарифник. 

 
VII 

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник 
престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ 
„Гевгелија“ на надоместоци за извршени услуги кон 
корисниците на ТИРЗ „Гевгелија“ („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.49/20). 

 
VIII 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност 
од Владата на Република Северна Македонија. 

 
Бр. 01-676/12 Претседател 

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