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ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ HA ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ ЗА КОИ ДАНОЧЕН
ДОЛЖНИК Е ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК КОН КОГО Е ИЗВРШЕН ПРОМЕТ ОД
СТРАНА HA ДРУГ ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК
Службен весник на РМ, бр. 45/14..., 160 од 24.08.2016 година

Член 1
Co оваа одлука се определуваат добрата и услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон
кого е извршен промет од страна на друг даночен обврзник.
Член 2
Добрата и услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен промет од
страна на друг даночен обврзник се следните:
(1) Градење, вклучувајќи одржување, реконструкција и отстранување на градби или нивни делови,
односно:
1.
Изградба на станбени и нестанбени згради и тоа:
а) изградба на сите видови станбени згради:
- индивидуални куќи и
- колективни згради (згради со повеќе станови), вклучувајќи ги и високите згради
б) изградба на сите видови нестанбени згради:
- згради за индустриско производство, на пр., фабрики, работилници, погони итн.,
- болници, училишта, административни згради,
- хотели, продавници, трговски центри, ресторани,
- аеродромски згради,
- спортски објекти од затворен тип,
- катни гаражи, вклучувајќи и подземни паркинг простори,
- магацини и
- религиозни објекти.
в) монтирање и подигање на конструкции од префабрикувани елементи на градилиште
(монтажни објекти) и
г) реконструкција или адаптација на постоечки станбени објекти.
2. Изградба на патишта и автопати и тоа:
а) изградба на автопати, улици, патишта ,велосипедски и пешачки патеки;
б) изградба на коловозна конструкција иа улици, патишта, надвозници, мостови и тунели:
- изработка на тротоари на патиштата
- обележување на патиштата и други ознаки и
- поставување на заштитни огради, сообраќајни знаци.
в) изградба на аеродромски писти.
3. Изградба на железници и подземни железници.
4. Изградба на мостови и тунели и тоа:
а) изградба на мостови, вклучувајќи и надвозници и вијадукти и
б) изградба на тунели.
5.
Изградба на комунални објекти за течности и тоа:
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6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

а) изградба на објекти од нискоградба:
- водови на големи далечини и разводна градска мрежа,
- главна водоводна цевка и разводна мрежа,
- системи за наводнување (канали) и
- резервоари.
б) изградба на:
- канализациони системи, вклучувајќи и поправка,
- колектори за отпадни води и
- пумпни станици.
в) дупчење на бунари за вода
Изградба на електрични водови и телекомуникациски лииии и тоа:
а) изградба на објекти од нискоградба за:
- далекуводи и градски мрежи за снабдување со струја и телекомуникациски линии и
- енергетски централи.
Изградба на хидроградежни објекти и тоа:
а) изградба на:
- водени текови, пристаништа и регулација на реки, пристаништа за мали бротчиња (марини) и
- брани и насипи.
б) подводни ископи.
Изградба на други објекти од нискоградба, и тоа:
а) изградба на индустриски објекти, освен згради, како што се:
- рафинерии и
- хемиски фабрики.
б) градежни работи за објекти, освен изградба на згради, како што се спортски објекти на
отворено, и
в) гасоводи и системи за снабдување со гас.
Уривање или демонтажа на згради и други објекти.
Подготвителни работи на градилиште и тоа:
а) расчистување на градилиштето,
б) земјани работи: ископување, насипување, нивелирање и градација на градежното земјиште,
ископ на јама, отстранување на камења, минирање итн.,
в) дренажни работи на градилиштата и
г) дренажни работи на земјоделско или шумско земјиште.
Електроинсталатерски работи и тоа:
а) инсталирање во сите објекти од високоградба и на објекти од нискоградба на:
- електрична мрежа,
- телекомуникациски инсталации,
- инсталации за компјутерска мрежа и кабелска телевизија, вклучувајќи и оптички кабел,
- сателитски антени,
- осветлувачки системи,
- противпожарни аларми,
- алармни системи против кражби,
- улично осветлуваљње и електрични сигнали и
- осветлување на аеродромски писти.
Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и климауреди и тоа:
а) поставување на инсталации во згради или други објекти на:
- систем за греење (електричен, на гас и на нафта),
- печки, разладни системи,
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- неелектрични колектори за сончева енергија,
- водоводни и канализациони инсталации и санитарна опрема,
- опрема за вентилација, климатизација и цевки,
- инсталација за гас,
- цевки (цевовод) за пареа,
- противпожарни распрскувачи,
- системи за прскање на тревник и
- олуци.
б) инсталациони канали.
13. Други градежно-инсталатерски работи и тоа:
a) инсталирање во згради и други објекти на:
- лифтови, ескалатори (подвижни скали), вклучувајќи и нивна поправка и одржување,
- автоматски врати и врати на сензори,
- светлечки патокази,
- системи за всмукување на прашина и
- изолација од топлина, звук и вибрации
14. Малтерисување на згради и други објекти со малтер за надворешни и внатрешни површини,
вклучувајќи и слични материјали.
15. Поставување на столарија и тоа:
а) поставување на врати, прозорци, рамки за врати и прозорци,
б) вградување на готови кујни, ормари, скали, опрема за продавници и слично, и
в) внатрешни завршни работи како што се тавани, подвижни преградни ѕидови.
16. Поставување на подни и ѕидни облоги, односно обложување, поплочување, поставување или
опремување на згради и други објекти со:
- ѕидни или подни плочки и
- подни и ѕидни облоги.
17. Бојадисување и застаклување и тоа:
а) внатрешно и надворешно бојадисување на згради,
б) бојадисување на објекти од нискоградбата и
в) застаклување и поставување на огледала.
18. Останати градежни работи и тоа:
а) чистење на зградите пo завршувањето на градежните работи и
б) отстранување на градежен шут.
19. Работи на покривни конструкции и тоа:
а) изведба на покривни конструкции и
б) покривање на покривни конструкции.
20. Останати специјализирани градежни работи, и тоа:
а) специјализирани градежни дејности што се заеднички за различни видови објекти, a кои
бараат посебна вештина и опрема:
- изградба на темели (фундирање), вклучувајќи и набивање на шипови за темели,
- изолација од влага и хидроизолација на зградите,
- дупчење на окна,
- монтажа на челични елементи,
- виткање на арматура,
- ѕидање со тула и камен,
- монтажа и демонтажа на скелиња и работни платформи, не вклучувајќи издавање на скелиња
и платформи и - ѕидање на оџаци и индустриски печки.
б) изградба на отворени базени и
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(2)

в) чистење, пескарење и слични работи на фасада на зградите при што се менува површината
која се чисти, како и уметнички услуги на градби, доколку тие имаат директно влијание на
градбата односно доколку уметникот ja должи изработката на делото како сопствен промет.
Употребен материјал и употребен материјал кој не може повторно да се користи во иста состојба,
отпад, индустриски и неиндустриски отпадни материјали, отпаден материјал кој може да се
рециклира, делумно преработен отпад се следните:

Ред.
бр.

Тарифен број од
Царинската
тарифа

Наименување на стоките според

(1)

(2)

1.

2618 00 00 00

2.

2619 00

3.

2620

4.

3915

5.

4004 00 00 00

6.

4707

7.

7001 00 10 00

8.

7112

9.

7204

10.

7404 00

Стаклен крш и други отпадоци и остатоци од стакло; стакло во
маса
Отпадоци и остатоци од благородни метали или од метал
платиниран со благородни метали други отпадоци и остатоци
што содржат благородни метали или благородни метални
соединенија, од видот кои главно се употребуваат за
обновување на благородни метали
Отпадоци и остатоци од железо или челик; отпадни инготи,
слабови и др, од железо или челик, за претопување
Отпадоци и остатоци од бакар

11.

7503 00

Отпадоци и остатоци од никел

12.

7602 00

Отпадоци и остатоци, од алуминиум

13.

7802 00 00 00

Отпадоци и остатоци, од олово

14.

7902 00 00 00

Отпадоци и остатоци, од цинк

15.

8002 00 00 00

Отпадоци и остатоци, од калај

16.

8101 97 00 00

Отпадоци и остатоци, од волфрам

17.

8102 97 00 00

Отпадоци и остатоци, од молибден

18.

8103 30 00 00

Отпадоци и остатоци, од тантал

Номенклатурата на царинската тарифа

(3)
Гранулирана згура од производство на железо или челик
Згура (освен гранулирана згура), коварина и други отпадоци при
производство на железо или челик
Згура, пепел и остатоци (освен од производство на железо или
челик), што содржат метали, арсен или нивни соединенија:
Отпадоци, струганици и остатоци, од пластични маси
Отпадоци, струганици и остатоци од гума (освен тврда гума) и
прав и гранули добиени од тие производи
Рециклирани (отпадоци и остатоци) од хартија или картон
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19.

8104 20 00 00

Отпадоци и остатоци, од магнезиум

20.

8105 30 00 00

Отпадоци и остатоци, од кобалтно мате

21.

8106 00 10 00

Отпадоци и остатоци, од бизмут

22.

8107 30 00 00

Отпадоци и остатоци, од кадмиум

23.

8108 30 00 00

Отпадоци и остатоци, од титан

24.

8109 30 00 00

Отпадоци и остатоци, од циркониум

25.

8110 20 00 00

Отпадоци и остатоци, од антимон

26.

8111 00 19 00

Отпадоци и остатоци, од манган

27.

8112 13 00 00

Отпадоци и остатоци, од берилиум

28.

8112 22 00 00

Отпадоци и остатоци, од хром

29.

8112 52 00 00

Отпадоци и остатоци, од талиум

30.

8112 92 21 00

31.

8113 00 40 00

Отпадоци и остатоци, од хафниум (целтмум), ниобиум
(колумбиум), рениум, галиум, индиум, ванадиум, германиум
Отпадоци и остатоци, од керметн

32.

(3)

8548 10

Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии и
електрични акумулатори; потрошени примарни ќелии,
потрошени примарни батерии и потрошени електрични
акумулатори

Недвижности во извршна постапка или во постапка на присилна наплата по пат на јавно
наддавање се: земјишта (земјоделски, градежни, шумски и пасишта) и зградите - станбени згради
или станови, деловни згради и деловни простории, административни згради и административни
простории, згради и станови за одмор и рекреација и други градежни објекти, како и инсталациите
подигнати врз нив или под нив и трајно споени со нив.
Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 42-2090/1
5 март 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот на
Владата на Република Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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