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Транспортот е сервис, нематеријално добро кое се разликува од материјалните 
добра. Една од најбитните разлики помеѓу материјално добро и сервис е во тоа што 
сервисот се консумира во моментот кога се и произведува (во исто време) и истиот 
(сервисот) не се транспортира. Ова значи дека не е возможно да се направат 
"резерви" од транспорт како што е случај со материјалните добра. Затоа 
планирањето на транспортот отсекогаш претставувал голем предизвик. Тој има 
примарна улога во развојот на глобалните економски процеси во размената на 
стока и луѓе. 

Јавната администрација има особено битна улога и влијание врз активностите 
поврзани со транспортот. Во домен на камионски превоз, авио превоз, автобуски 
меѓуградски транспорт на патници, јавната администрација е помалку директно 
инволвирана. Индиректното влијание на државната администрација врз 
транспортните возила се огледа пред сé во воведување на технички норми и 
регулативи за сите видови на транспорт. Тие се однесуваат за тежината и 
димензиите на возилата, но и за нивната сигурност и безбедност при одвивање на 
транспортот. Ваквите регулативи имаат за резултат економски ефекти.  

Покрај ваквата регулатива во однос на возилата, во секоја држава постои и 
социјална регулатива која ги дефинира времето на работа и на одмор на 
транспортните работници. Овие регулативи се битни и имаат економски 
консеквенци во однос на еднаквиот третман на сите видови на транспорт. 
Регулативата за добивање на лиценца за вршење одделни видови на превоз, 
билатералните и мултинационалните договори кои јавната администрација ги 
иницира и потпишува, имаат директни економски ефекти. 

Во дејноста транспорт се среќаваат многу монополски однесувања и екстерни 
ефекти и јасно е дека во вакви ситуации слободниот пазар не може сам да ги 
регулира овие односи за да доведе до економски оптимум. Транспортот е домен кој 
тешко и споро се адаптира на пазарните законитости, особено заради 
нерегуларноста на понудата и побарувачката поврзани со: 

• сезонските и временски варијации на сообраќајот,  
• големата осетливост на овој сектор при економски и политички кризи и  
• големото учество на фиксните трошоци во вкупните транспортни трошоци.  

 

Тоа се причините за нестабилност на пазарот на транспортни услуги и јавната 
администрација има за задача истите да ги корегира и да доведе до делување на 
пазарот во овој сектор. 
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Анализирајќи ги податоците за евидентирани лиценцирани транспортни трговски 
друштва, квалитетот и квантитетот на возниот парк, понудата и побарувачката на 
транспортниот пазар како и ефектите од законската регулатива како индиректен 
фактор за подобрување и изедначување на условите за работа на сите превозни 
трговски друштва, предлагаме да се спроведат следните мерки : 

 
1. Покренување на постапки за воспоставување билатерални односи во областа на 

превоз со државите Казахстан, Киргистан, Азербејџан, Грузија и Ерменија, со 
потпишување на билатерална спогодба за услови на вршење превоз во патниот 
сообраќај. 

ОБЈАСНУВАЊЕ: 
 
Циклусот на инвестиционен развој на овие држави дава можност за преориентација 
на македонските превозници на овој пазар и нивен подолг ангажман, поврзувајќи ги 
превозите со останатите држави од Европа. Транспортниот пазар на земјите членки 
од Европска Унија е презаситен од превозни трговски друштва (конкуренцијата е 
немилосрдна), се спроведуваат ригорозни заштитни мерки за зачувување на 
животната средина со се повисоки еколошки стандарди на возила во кој процес 
цирка 77% од македонските превозници се потешко ја извршуваат својата дејност. 
Оние кои ги исполнуваат еколошките стандарди се почесто се среќаваат со не 
стандардни мерки  кои имаат за цел да не задржат, да ни ги зголемат трошоцита на 
работење и сл. Освојувањето на нови пазари за превоз на стока е императив за 
флексибилност во оваа дејност која може да се исполни само со помош на јавната 
админстрација и нејзините брзи постапки за воспоставување на правна регулатива 
(билатерална спогодба или пред протокол)  со наведените држави. 
 

2. Обновување на возен парк како услов за еднаков пристап до европските 
пазари, зачувување на животната средина од загадување и бучава по пат на 
обезбедување минимална помош по примерот на државите од Европска 
Унија - Регулативата на Советот (ЕЗ) бр 994/98 од 7 мај 1998 година за 
примена на Членовите 107 и 108 од Договорот за функционирање на 
Европската Унија за одредени категории на хоризонтална државна помош. 
Помошта може да се одреди во вид на донација или обезбедување на 
наменска кредитна линија со минимални каматни стапки на рок од 
минимум 5 години со грејспериод од 6 месеци, даночни ослободувања за  
увоз на моторни возила (влекачи, товарни возила, приклучни возила и 
автобуси). 
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ОБЈАСНУВАЊЕ : 
 
(1)Донација по пример на Хрватска и Германија, да се одреди сума од 5.000 – 20.000 
евра по превозник според намена на средства за поправка и преправка  на возила 
или купување на возила (специјални филтри за повисок Еуро стандард, навигации, 
дигитални тафографи, набавка на возила со повисок еуро стандард и др.) 
или 
(2) Наменска кредитна линија за превозни трговски друштва со субвенционирана 
каматна стапка од  3-4 % , со одреден лимит на број на возила кои би се набавиле по 
еден превозник (пример максимум 3 возила). 
Или 
(3) За секое увезено возило (влекач, товарно возило, приклучни возила и автобус) 
во процесот на завршување на царинска постапка за пуштање во слободен промет 
да не се наплатува 18% Данок на додадена вредност , со што средствата ќе се остават 
на превозникот одма (наместо да ги чека да му бидат вратено по неколку месеци) и 
ќе ги искористи за регистрација на возилото и добивање на сите потребни 
документи за негово активирање во процесот на вршење на превоз. 
Или 
(4) комбинација од сите три вида понудени мерки 
 
СТРУКТУРА НА  ВЛЕЧНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА ПО ЕУРО СТАНДАРД  состојба 24.12.2013 година 
 

Еуро станд. Број на возила  % 
Е0 5768 55,75 
Е1 14 0,14 

Е2 491 4,74 
Е3 1680 16,24 
Е4 193 1,86 
Е5 2138 20,66 
Е6 63 0,61 
вкупно 10347 100 

 
Од вкупно 10347 влечни моторни возила во јавен сервис се евидентирани 7154, а за 
сопствени потреби се евидентирани вкупно 3193 возила. 
Застарен возен парк од Е0 – Е3 еуро стандард е 76,86 % од вкупниот возен парк, а во 
делот на возилата кои се регистрирани за сопствен превоз состојбата на несоодветен 
возен парк од  Е0 – Е3 еуро стандард е 98,40%, а во јавниот превоз е 67,25% ,што 
претставува реална потреба од воведување на мерка за стимулација за обновување 
на возниот парк со помош на државна интервенција за да се овозможи одржлив раст 
и развој на превозните трговски друштва. 
 

3. Да се изврши допрецизирање на Закон за возила. Поаѓајќи од основните 
одредби на овој Закон од член 1 и 2 каде е наведено дека со овој закон се 
уредуваат условите за регистрација и техничка исправност на возилата како 
и постигнувањето на неговата цел, да се обезбеди висок степен на 
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безбедност на сообраќајот на патиштата, заштита на животот и здравјето на 
луѓето, заштита на животната средина и природа и енергетска ефикасност. 

Измената гласи : 
 

„Член 26 – услов за учество во сообраќај на патиштата, се додава нов став 2 со 
што сите останати ставови се поместуваат за 1 
 
(2) услов за учесто во сообраќај на возила со кои се врши професионална 
дејност  превоз на стока односно превоз на патници, возилата не смеат да 
бидат постари од : 
- превоз на стока 25 години од датата на производство на возилото и 
- превоз на патници 30 години од датата на производство на возилото   
 
Член 40 -  задолжителност на одјава во став 1 од овој член се додава точка 1-а 
која гласи : 
Возилото со кое се врши професионална дејност превоз на стока има 
наполнето 25 години старост од датата на производство односно возилото со 
кое се врши професионална дејност превоз на патници има навршено 30 
години старост од датата на производство. „ 
 
 

ОБЈАСНУВАЊЕ: 
 
Со спроведување на бараната измена и допрецизирање на одредбите од Законот за 
возила ќе започне процес со кој од патиштата на Р.Македонија ќе се одстранат сите 
возила кои се потенцијална опасност од аспект на безбедност, ќе се овозможи 
природна замена на возниот парк од поголемите кон помалите правни субјекти, ќе 
се анулира во права смисла на зборот нелојалната конкуренција на сите превозници 
кои во последните години вложуваат во обнова на возниот парк со повисоки еуро 
стандарди од Е4 до  Е6 стандард.  
Најголемо влијание од загадување и бучава има кај возилата кои се регистрирани 
како возила за вршење на сопствен превоз 98,40% кои претежно собраќаат по 
патиштата на Р.Македонија, но и во јавниот превоз состојбата не е многу подобра 
67,25% е исто така висок процент. Со оваа мерка ќе се овозможи одржлив раст и 
развој на превозните компании во квалитет, а не во квантитет, со што ќе се надминат 
и проблемите со недостиг на транспортни дозволи и нивна достапност до 
превозниците, особено што и транспортната политиката на сите земји членки на 
Европската Унија, транспортните дозволи кои се добиваат во реципроцитет ги 
врзуваат со повисок еуро стандард на возила. Во 2006 година имаше регистрирано 
цирка 6.200 влечни моторни возила со различен еуро стандард, а денес нивниот број 
е цирка 10.400 возила што покажува дека има само квантитативен раст на возила од 
еуро 4 до еуро 6 стандард, но затоа сите останати застарени возила се во функција и 
претставуваат нелојална конкуренција на сите оние кои вложуваат во обновување и 
модернизација на возниот парк. 
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4. Да се изврши допрецизирање на Закон за превоз во патниот сообраќај со 
вметнување на одредба за лимитирање на издавање на Лиценци за вршење на 
дејност како право на надлежното Министерството за транспорт и врски на 
Р.Македонија, кое се спроведува за зачувување на конкурентноста на 
лиценцираните превозници врз основа на анализа на состојбата во одреден 
анализиран период, како и одредби за постапки во услови на криза во областа на 
вршење на превоз во патниот сообраќај. 

 
ПРЕДЛОГ: 
Член.... 
“Министерството за транспорт и врски на Република Македонија врши годишни 
истрашувања и анализи за издадени лиценци за јавен внатрешен и меѓународен 
превоз на стоки, капацитетот на возниот парк, апсорбирачката моќ на пазарот и го 
задржува правото да одбие да издаде лиценца како мерка на заштита и стимулација 
на лиценцираните трговски друштва регистрирани за превоз на стоки во патниот 
сообраќај од аспект на националниот развоен план на државата.„ 
 
      
 
Член ............. 
     ПОСТАПКИ ПРИ КРИЗА НА ПРЕВОЗОТ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 
„При криза во областа на извршување на дејност превоз на патници и стока во 
Република Македонија заради  нелојална конкуренција, каботажа и спроведување 
на нестандардни мерки за застој во вршење на превоз во патниот сообраќај, еднаков 
пристап на пазарите Владата на Република Македонија превзема заштитни мерки за 
заштита на домашните лиценцирани превозници. 
 Владата на Република Македониа формира кризен штаб, составен од претставници 
на : министерство за транспорт и врски, министерство за економија, министерство за 
локална самоуправа, претставник на совет на градоначалници (ЗЕЛС) и претставник 
од разни облици на здружувања  на превозни трговски друштва. Кризниот штаб со 
кого председава министерството за транспорт и врски на Влада на Република 
Македонија и предлага мерки за разрешување на кризата во патниот сообраќај.   
Криза во извршување на дејност превоз на патници и стока во патниот сообраќај во 
согласност со овој закон се претпоставува дека настанала кога понудата на превозни 
трговски друштва на долг рок е поголема и е загрозено работењето и опстанокот на 
постоечките лиценцирани домашни превозници и е јасно дека неможе да се очекува 
подобрување на настанатата ситуација за подолг рок.  
На полето на меѓународни спогодби кризниот штаб учествува во работа со други 
државни органи и станува дел од поширокото меѓународно делување.  
На поле на извршување на реципроцитет при вршење на превози на патници и стока 
меѓу  државите, министерот за транспорт и врски и предлага на Влада на Република 
Македонија, предлози за извршување на реципроцитети со државите со кои се 
преговара или предлага превземање на одредени мерки за заштита на домашните 
превозници од влезот и вршење на превози од и за Република Македонија на 
странските превозници. “ 
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ОБЈАСНУВАЊЕ: 
 
Во Р.Македонија има регистрирано преголем број на превозни трговски друштва и 
тоа особено на оние со помал број на возила (микро и мали), што значи има поголем 
квантитет отколку квалитет во бројот на регистрирани правни субјекти, со што се 
создадени услови за меѓусебна нелојална конкуренција во областа на превозот и 
неможност квалитетно да се опслужат барањата на странските инвеститори во 
Р.Македонија и пошироко. Исто така постои голема опасност во идниот период да 
има пренос на возни паркови од  превозници од други странски држави со што од 
аспект на рамнотежата во опслужување на превозниците со транспортни дозволи 
сериозно би се нарушила и би довело до криза во превозот и неможност за голем 
број превозници да остваруваат одржлив раст и развој. Можноста да се лимитира 
издавање на нови лиценци за вршење на дејност во јавниот превоз ќе овозможи 
групирање на помалите превозници во еден вид на задруги, а секој кој сака да 
инвестира во оваа област тоа ќе може да го направи со купување или инвенстирање 
во постоечко лиценцирано трговско друштво со што ќе се овозможи поголем 
квалитет во вршење на превоз, отколку што сега го имаме со голем број на микро и 
мали превозни трговски друштва. 
Кризниот штаб претставува инструмент, на голем број држави од Европската Унија, 
со кој скенирајќи ја целокупната ситуација во стопанството,  овозможува навреме да 
се преземаат соодветни мерки за подобрување на условите за работа на оваа 
дејност и  ја опфаќа целокупната состојба во однос на територијална распространост 
и одраз на економијата во секој сегмент од стопанството по видови на превози и 
заштита од влијанијата на конкурентни странски превозници. Ќе овозможи 
воведување на реципрочни мерки према држави кои со воведување на 
нестандардни мерки вршат опструкции во процесот на превоз на македонските 
превозници, дава можност да се превземат соодветни дејствија (пример случување 
со Косово и еднострано воведување транспортни дозволи, Албанија, Грција, Бугарија 
одредување на лимит на гориво во резервоари кои може да ги имаат возилата во 
транзит или вршење на превоз на нивна територија, Германија – наплата на штаер 
карти, Италија на агји и сл.), ќе овозможи давање приоритет на македонските 
превозници над странските во  специфични превози на стока каде постојат монополи 
на одредени производи наменети за превоз (нафта и нафтени деривати, превоз со 
кипери во услови кога градежни работи на патна инфраструктура е странска 
компанија). 
 

5. Изработка на под законски акт за исплата на дневници на мобилни 
работници и возачи врз основа на измени во Законот за работното време, 
задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот 
сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај. 

 
 
 
 
 

 
Прецизирање на член 14 од горе наведениот закон . 

http://www.makamtrans.org.mk/


 

 
АСОЦИЈАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ ТРГОВСКИ ДРУШТВА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
МАКАМ-ТРАНС 

www.makamtrans.org.mk ”Перо Наков бр.1“ 1000, Скопје 02/ 2551 057 

 
Се додава нов став 3 кој гласи и : 

 
„Евиденцијата се користи за пресметка на дневници за период на ангажирање на 
мобилниот работник и возачот надвор од пропишаното работно време во овој закон, 
во согласност со пропишаните законски надоместоци на име дневници, пооделно за 
вршење внатрешен превоз и пооделно за меѓународен превоз во патниот 
сообраќај.“ 
 
Став 8 кој станува став девет се менува и гласи : 
 
„ Податоците, начинот на пренос на податоците од тахографот и начинот 
на водење на евиденција , метод на пресметка и висина на надомест за исплата на 
дневници од став 3 на овој член ги пропишува министерот за транспорт и врски.“ 
 
 
ОБЈАСНУВАЊЕ : 
 
Најголем проблем на превозните трговски друштва е обезбедување на квалитетна 
работна сила која ќе биде задоволна од надоместокот за вложениот труд, која 
според описот на своите работни задачи извршува постојано работа надвор од 
седиштето на превозникот и надвор од државата, со што примената на Уредба за 
издатоци за службени патувања и селидба во странство што на органите на 
управување им се признаваат во тековни трошоци е неприменлива, пред се,  
поради секојдневните одсуствувања од државата и начинот на пресметка според 
градови во одредени држави. Особено голем проблем настана при мерките за 
штедење која Владата ги пропиша за органите за управувања во периодот на светска 
рецесија, а мораа да ја спроведуваат и приватните правни субјекти согласно 
потпишаниот Општ колективен договор за стопанството.  Надоместокот за исплата на 
име бруто плати и дневници на возачите и мобилните работници е трошок кој 
директно влегува во цената на чинење на секој извршен превоз во патниот сообраќај 
и во никој случај неможе да се поистоветува со повремени исплати на дневници за 
органите на управување или комерцијалистите во приватните трговски друштва. Со 
воведување на нов начин на пресметка и одредување на ист износ за било која 
држава по примерот на државите членки на Европската Унија, ќе се овозможи 
полесна пресметка на дневниците, целосна имплементација и планирање на 
трошоци при изработка на калкулации за цена на чинење на превозот, а што е 
најбитно возачот ќе има можност да ја следи и контролира пресметката врз основа 
на званични записи за своето работно време кои според закон се должни да го водат 
превозните трговски друштва, а исто така ќе претставува полесен начин за контрола 
од страна на инспектори на управата за јавни приходи од аспект на Закон за 
персонален данок. 
 
Повеќето видови на превоз особено во превоз на патници, одредувањето на време 
за кое треба да се исплати или не дневница раководејќи се од редовното работно 
време и задолжителните паузи и одмор на мобилниот работник и возач, најдобро е 
по извршена целосна анализа, да се изработи во подзаконски акт во соработка на 
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претставници од министерство за транспорт и врски и претставници од здруженија 
на превозници.  
 
 

6. Проекти за јавно приватно партнерство со изградба на логистички центри на 
граничните премини и на влез на поголемите градови на територија на 
Р.Македонија каде постојат големи шанси да се искористат и средства од 
ИПАРД фондови за помош и поддршка на развој на држави во транзиција 
во соработка со здруженија, синдикати и комори на превозни трговски 
друштва и ешпедитерски куќи. 
 

ОБЈАСНУВАЊЕ: 
 
На граничните премини по примерот на државите членки на Европска Унија, 
изградени се логистички центри со царински магацински простор, простор за 
техничка контрола на возила, канцеларии за царински и инспекторски служби 
(фитосанитарна, ветеринарна и транспортна), лабаратории за контрола како и 
канцеларии за ешпедитери кои го вршат посредувањето во процесот на 
спроведување на дозволено царинско постапување. 
Со скенирање на состојбата на граничните премини, пред се на гранични премини 
кои се од прва категорија, можна е изработка на проекти кои ќе овозможат со 
партнерски однос на државата со  правни субјекти од соодветно здружение да се 
модернизираат и опремат со потребната логистика за непречено вршење на превоз 
на стока и патници од, во и транзит низ државата. Најголем интерес за овој дел има 
МИФА здружение на шпедитери регистрирано при Стопанска комора на 
Р.Македонија, како и групациите на шпедитери регистрирани и преку Сојуз на 
стопански комори и Комора на северозападна Македонија . 
 
Асоцијациите за превоз на патници и стока “Исток“ и “Макам-транс„ имаат интерес 
за воспоставување на јавно приватно партнерство со државата за изградба на 
логистички центар со паркинг простор за товарни моторни возила и автобуси на 
излез односно  влез во Градот Скопје, каде во состав на логистичкиот центар треба 
да има, царински магацини за стока која може да се чува во секакви услови, 
магацини за стока која бара посебни температурни услови со спроведување на 
поедноставени царински постапки, технички сервиси, банки, пошти, ресторан, мотел, 
бензиска пумпа, перална за возила, осигурателни компании, канцеларии на 
асоцијациите со обезбеден простор за тренинг и обука на возачи и управители  како 
и место за состаноци и одржување на презентации.  
Со ваков логистички центар ќе се овозможи побрз проток на стока, концентрација на 
возила на едно место, со што ќе се обезбеди простор за претовар на стока од  тешки 
товарни возила во помали до 7,5Т носивост, кои ќе вршат дотур на стока во Град 
Скопје, од аспект на зачувување на патната инфраструктура на Градот Скопје, како и 
избегнување на поголемо загадување на воздухот, односно зачувување на 
животната средина од загадување и бука. Ваков вид на логистички центри во помал 
обем и според потребите  можат да се предвидат и покрај други поголеми градови, 
согласно анализи кои би се направиле за потребата од истите со надлежните 
општини. 
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Транспортните трговски друштва ќе имаат најголем бенефит од изградба на 
логистички центри, затоа што ќе се примени и искористи најбитниот елемент во 
вршење превоз, а тоа е временскиот фактор. Колку има помало губење на време во 
започнување и завршува на транспортна операција, обртот на средства во оваа 
гранка ќе доведе до  зголемен економски бенефит. Увозниците на стока исто така ќе 
бидат во корист затоа што нема да имаат загуби доколку има недостаток на 
одредени документи кои ја пратат стоката, истата досега или се враќаше кај 
испорачателот или заради паритетот на која е купена, мораше да се уништи или 
одстапи во корист на државата за да може после поминување на долг период да се 
ослободат транспортните возила – во услови на имање царински магацин на влез на 
државата, секоја спорна пратка може да биде истоварена и складирана до 
завршување на процедури за надминување на настанати проблеми. 
 

7. Изработка на законска материја и одредување на техничи тела за преглед 
на возила со посебен режим на ладење или одржување на температура со 
издавање односно заверка на македонска верзија  на АТП сертификат, 
ХАСАП или ХАЛАЛ сертификат за возила . 

 
 
ОБЈАСНУВАЊЕ : 
 
Во Република Македонија има се поголем број на приклучни возила како и товарни 
возила и приколки кои се со специјална изградба за одржување на температура 
односно за разладување и смрзнување на стока која се превезува (т.н ладилници). 
Стимулацијата на Влада на Р.Македонјиа во областа на земјоделството има 
индирекно влијание и во набавка на овој вид превозни средства како услов за 
превоз на стока во свежа и / или смрзната состојба.  
АТП сертификатот го издава производителот со рок на важење од 6 години за нови 
возила, а понатака има задолжителни проверки на 3 па на 2 години и најпосле секоја 
година. За жал во Р.Македонија не постои овластено тело кое би ги издавало на 
македонски јазик АТП сертификатите ниту пак тело кое ќе врши проверка на 
возилата во период на нивна експлотација за да издава нови АТП сертификати. 
Засега во Р.Македонија тоа го прави приватен субјект кој има овластување од 
англиски производител на разладни уреди. Се работи за документ каде контролата 
мора да ја има државна институција по примерот на Министерство за транспорт и 
врски кој ги издава  Сертификатите од овластен производител за исполнување на 
технички карактеристики од аспект на еуро стандарди на возила и годишни ЕКМТ 
сертификати со овластени стручни тела за преглед и проверка. База на податоци која 
би се водела за овој вид на возила би претставувала  основа за поедноставување на 
законска обврска (неимплементирана)  согласно член 74 од Закон за ветеринарно 
здравство -  Правилник за начинот и постапка на добивање на одобрение на 
превозниците и превозните средства за храна и други производи од животниско 
потекло (Сл. весник 73/2012 година) – Агенција за храна и ветеринарство (законско 
решение кое е во спротивност со многу други законски одредби и неможе да најде 
практична примена). Основот на оваа законска одредба е да се има евиденција за 
техничко исправни возила кои се употребуваат за превоз на храна, а не да 
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предизвика дополнителни оптеретувања на лиценцирани превозни трговски 
друштва во јавниот сервис со исклучок на превозници за превоз на жива стока. 
 

8. Изработка на пишани процедури за одредување на постапки за проверка на 
потрошувачка на гориво за целите на Закон на данок на  додадена вредност 
од страна на Управа за јавни приходи на Република Македонија вклучувајќи 
ги во предвид пропишани одредби од Закон за превоз во патниот сообраќај  
и Законот за работното време, задолжителните одмори на мобилните 
работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во 
патниот сообраќај. 

 
ОБЈАСНУВАЊЕ: 
 
Во пракса во последните години превозните трговски друштва се соочуваат со 
нееднаков третман во спроведување на контрола за потрошувачка на гориви за 
целите на Закон за данок на додадена вредност. Проблемот настанува во 
неправилно дефинирање на поимот „потрошувачка„ кој едни го разбираат како 
учество на трошокот платен за погонско гориво  во споредба со остварен бруто 
приход (калкулација на цена формирана по принцип на пазарна економија), други 
сметаат дека потрошувачка на гориво е пресметка како сооднос на набавено 
погонско гориво во литри со поминати километри (по слободна проценка од разни 
интернет линкови) на релации  наведени во излезни фактури се основа за пресметка 
на просечна потрошувачка, при што не ги признаваат поминатите километри од 
место на истовар до наредно место за утовар или од седиште на превозникот до 
место на утовар или враќање назад од место на истовар до седиште на превозникот, 
не признаваат поминати километри за период на возење кога возилата се носат на 
сервис, за технички преглед, не го земаат предвид ни потрошокот на гориво за 
возила ладилници кои имаат посебен мотор со резервоар за потрошувачка на 
гориво за ладење на просторот за чување на стоката земена за превоз, не 
признаваат потрошувачка која се користи за ладење или греење на кабината на 
возилото кога возачите чекаат на утовар, на гранични премини или на место на 
истовар. Сета оваа потрошувачка на гориво која не ја признаваат е основ за 
дополнителна пресметка на персонален данок, камати и казни за даночно 
затајување, како горивото  да било потрошено  за лични потреби на превозникот што 
претставува кршење на основните правила во специфичниот вид на вршење на 
превоз во патниот сообраќај. 
Инструменти за контрола на поминати километри неможат да бидат интернет 
линкови кои не се специјално изработени за превоз на стока (посебни патишта за 
движење на товарни возила), туку мора да се патните налози кои се пропишани во 
член 6 од Закон за превоз во патниот сообраќај во кој се запишуваат поминатите 
километри на возилото од едно до друго место со ознака на места на застанување и 
користење на задолжителен одмор (задолжително се чуваат 1 година) како и 
записите од тахографски ленти или дигитални записи предвидени според Законот за 
работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во 
патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај, записите од 
тафографот било да е аналоген или дигитален се однесуваат и на движење на 
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возилата и поминати километри при движење на возилото (се чуваат задолжително 
2 години).  Новите  електронски техники за следење на возилата како и места каде се 
точи и колку гориво ги користат и поголем број на превозници од Република 
Македонија кои имаат вградени ГПС системи  каде автоматски по електронски пат се 
забележуваат поминатите километри на секое возило пооделно.  
Со пропишување на процедури за констатирање на фактичка состојба на поминати 
километри за едно возило или збир на сите возила, ќе претставува основ за 
правилна проценка на просечна потрошувачка на гориво за целите на Закон за данок 
на додадена вредност, со што ќе се избегнат негодувања и незадоволство од видот 
на контролата.  
 
 
Со почит, 
Биљана Муратовска 
Генерален секретар 
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