
 

Врз основа на член 30 став (3) и член 30-а став (2) од Законот за данокот на 

додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 

21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 

135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18 

и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 124/19, 275/19, 

267/20 и 163/21) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 21 декември 2021 година, донесе 

 

 

O Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА 

ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

 

 

Член 1 

 

Со оваа одлука поблиску се определуваат добрата и услугите кои подлежат на 

повластена стапка на данокот на додадена вредност, согласно член 30 ставови (1) и (2) 

и член 30-а став (1) од Законот за данокот на додадена вредност (во натамошниот 

текст: Закон). 

 

 
Член 2 

 
(1) Повластената стапка на данокот на додадена вредност во смисла на член 30 од 

Законот се применува врз прометот и увозот на: 



 



 



 



 
 



 



 

 



 
 



 



 
 



 
 

 



 



 
 



 
 



 

 
 



 

 



 
 



 



 
 



 

 
 



 
 

 



 



 

 



 

 (2) Повластената стапка на данокот на додадена вредност во смисла на член 30 

од Законот се применува врз прометот на следните услуги: 

1.Превоз на лица и нивниот придружен багаж.  

2.Софтвер за машини за автоматска обработка на 

податоци и нивни единици (компјутери). 

3.Услуги за одржување на јавна чистота и отпремување на отпад и тоа: 

а) како услуги за одржување на јавната чистота се сметаат: рачно и машинско 

метење и миење на јавните сообраќајни површини, коловози, велосипедски и пешачки 

патеки, автобуски и железнички станици и постојки, аеродроми, пристаништа, 

тротоари, детски игралишта, плоштади, кејови, мостови, надвозници, подвозници, 

надземни и подземни пешачки премини, скалила и премини кои поврзуваат 

сообраќајници и јавни објекти, услуги на чистење на подлоги од јавни и протоколарни 

манифестации, расчистување на диви депонии, услуги на чистење на јавни сообраќајни 

површини од растурен отпад и од сообраќајни несреќи, услуги на чистење на јавни 

зелени површини, услуги на чистење на гробишта, услуги на чистење на пазари, услуги 

на чистење на зоолошки градини, услуги на чистење на спортски рекреативни објекти 

(стадиони, хиподроми, стрелишта и др.), услуги на чистењето на јавни капалишта, 

услуги на чистење на гранични премини, услуги на изнесување на фекалии и фекални 

води, услуги на носење на вода, услуги на користење на јавни тоалети, услуги на 

подигање на згазени и пцовисани животни и ловење на животни - скитници и нивно 

транспортирање и престој во стационар, услуги на чистење на канали и прокопи, 

водотеци, суводолици, реки и езера и услуги на чистење на снег и мраз, одржување 

на јавна чистота во вонредни и во услови на елементарни непогоди и услуги на чистење 

на отворени простори околу други јавни објекти и услуги на чистењето на други 

објекти и објекти на комунална инфраструк-тура и 

б) како услуги на отпремување на отпад се сметаат: управување и постапување со 

отпад, транспортирање, селектирање, третирање, отстранување, собирање, 

складирање, депонирање и горење и/или согорување на комуналниот, индустриски 

неопасниот, опасниот, биоразградливиот, медицинскиот отпад и отпадот од паку- 

вање. Значењето на употребените термини за даночни цели се определува според 

значењето определено со Законот за управување со отпадот и посебните закони кои го 

уредуваат постапувањето со посебните видови отпад. 

Услуги на сместување (ноќевање) или сместува- ње со појадок, полупансион или 

полн пансион, во сите видови на комерцијални угостителски објекти. Под угостителски 

објекти се подразбираат угостителските објекти за сместување утврдени со Законот за 

угостителската дејност.Услугата полн пансион опфаќа сместување (ноќевање) и три оброка 

(појадок, ручек и вечера), а полупансионот опфаќа сместување (ноќевање) со појадок и еден 

од останатите оброци. 

 

 

 

4.Занаетчиски услуги коишто се вршат од страна на занаетчии коишто се запишани 



во занаетчиски ре- гистар согласно со Законот за занаетчиство, и тоа: 

a) поправка на: 

- велосипеди, 

- чевли и производи од кожа, 

- облека и постелнина за домаќинството (вклучувај- 

ќи крпење и прекројување) и  

б) фризерски услуги. 

 

  (2) Повластената стапка на данокот на додадена вредност во смисла на член 30-а 

од Законот се применува на услуги на предавање на храна и на пијалаци за консумација 

на лице место и кетеринг услуги, со исклучок на алкохолни пијалаци. За ресторански и 

за кетеринг услуги се смета давањето на приготвена или неприготвена храна за човечка 

исхрана и послужување на безалкохолни пијалаци, со исклучок на послужување на 

алкохолни пијалаци, придружени со дополнителни услуги со цел да се овозможи нивно 

непосредно конзумирање. Испораката на храна и послужување на безалкохолни 

пијалаци, со исклучок на послужување на алкохолни пијалаци претставува само една 

компонента од севкупната понуда, при што преовладува прометот на услуги. Ресторанска 

услуга е вршење на промет на такви услуги во просториите на давателот на услугата и 

простор кој е непосредно или посредно поврзан со просториите на давателот на услугата, 

а услуга за кетеринг е вршењето на промет на такви услуги надвор од просториите на 

давателот на услугата. Испорака на приготвена или неприготвена храна и безалкохолни 

пијалаци, со или без превоз, но без други придружни услуги, не се смета за ресторанска 

или кетеринг услуга во смисла на овој став. 

 

НАПОМЕНА: 

Основни правила за употреба на табелите по однос на распоредувањето на 

стоките/добрата според царинската номенклатура, а на кои стоки/добра се применува 

повластена даночна стапка: 

Ако пред тарифен број/тарифен подброј/тарифна ознака/глава, во втората колона 

од табелите од став (1) на овој член не е наведена ознаката „ех", тогаш за сите стоки/добра 

кои согласно Законот за царинската тари- фа се распоредуваат во тој/таа тарифен 

број/тарифен подброј/тарифна ознака/глава се применува повластена даночна стапка во 

смисла на член 30 став (1) од Законот за данок на додадена вредност. 

Ако пред тарифен број/тарифен подброј/тарифна ознака/глава, во втората колона 

од табелите од став (1) на овој член е наведена ознаката "ех",тогаш повластена даночна 

стапка во смисла на член 30 став (1) од Законот за данок на додадена вредност, нема да 

се применува за сите стоки/добра кои согласно Законот за царинската тарифа се 

распоредуваат во тој тарифен број/ тарифен подброј /тарифна ознака/глава, туку 

повластена даночна стапка во однос на став (1) точки 2, 12, 14, 15 и 16 од овој член, ќе се 

применува само за оние стоки/добра од тарифен број/тарифен подброј/тарифна 

ознака/глава кои се во согласност со текстот кој што е наведен во третата колона од 

табелата пред кои има симбол “*”. 

 



Член 3 

Одредбите од членот 2 ставот (1) точка 18 од оваа одлука ќе се применуваат до 30 

јуни 2022 година. 

 

Член 4 

Со денот на отпочнувањето на примената на оваа одлука престанува да важи 

Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на 

данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 

316/20 и 178/21). 

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на 

Република Северна Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 jануари 2022 

година. 

 


