
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Врз основа на член 6 став (3) од Законот за туристички развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 141/12), директорот на Агенцијата за промоција и 

поддршка на туризмот донесе 

ПРАВИЛНИК  
ЗА ВИДОВИТЕ НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ И ГРАДЕЖНИ РАБОТИ КОИ СЕ ИЗЗЕМААТ 

ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ВО ТУРИСТИЧКАТА РАЗВОЈНА 
ЗОНА 

Член 1 

Со овој правилник поблиску се пропишуваат видовите на градежни материјали и 
градежни работи кои се изземаат од плаќање на дадок на додадена вредност во 
туристичката развојна зона. 

Член 2 

Видовите на градежни материјали кои се изземаат од плаќање на дадок на додадена 
вредност во туристичката развојна зона се следните: 

- градежни тули, блокови и слични бетонски производи; 
- врати, прозорци, ролетни, капии и сродни градежни елементи; 
- термални производи за изолација, композитни групи/системи за изолација; 
- оџаци, ќунци и посебни производи; 
- производи од гипс; 
- геотекстил, геомембрани и сродни производи; 
- преградни ѕидови, изолација, структурно изолаторно емајлирање; 
- статична противпожарна опрема (аларм за пожар-откривање, статичен производ за 
противпожарна заштита, контрола на оган и чад и прекинување на експлозија); 
- санитарни материјали; 
- структурни производи/елементи и помошни делови од градежно дрво; 
- дрвени панели и елементи; 
- цемент, градежен вар и други хидраулични поврзувачи; 
- армиран и преднапрегнат челик за бетон (и помошни делови), групи за пост-
затегнување; 
- ѕидање и сродни производи, ѕидарски единици, малтер и помошни делови; 
- градежни производи за канализација; 
- материјали за под; 
- внатрешни и надворешни ѕидови и завршна обработка на таваници, внатрешни групи 
за поделба; 
- покриви, светла на покриви, прозорци на покриви и помошни производи; 
- градежни производи за патишта; 
- агрегати; 
- градежни лепила; 
- производи поврзани со бетон, малтер и инјекциска смеса; 



- цевки-цистерни и помошни делови кои не се во контакт со вода наменети за човечка 
употреба; 
- градежни производи во контакт со вода наменети за човечка употреба; 
- производи од рамно стакло, профилирано стакло и блокови од стакло; 
- кабли за струја, контрола и комуникација; 
- изолатори за спојки; 
- фиксатори; 
- групи за градење, единици и префабрикувани елементи и 
- производи за запирање и спречување на пожар и заштита од пожар и огноотпорни 
производи. 

Член 3 

Видовите на градежни работи кои се изземаат од плаќање на дадок на додадена 
вредност во туристичката развојна зона се следните:  
- земјани градежни работи;  
- изведување на градежна конструкција;  
- градежно-инсталатерски работи;  
- градежно-завршни работи и  
- вградување постројки или опрема. 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”. 
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