
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претплатата за 2000 годева гшссува 
7.800 денари, .Овој број чини 300 
денари • Жиро сметка 40100-603-12498 

Врз основа на членовите 27г и 29 од Законот на 
платите и Другите надоместоци на пратениците но Со-
бранието на Република Македонија и другите избрани и 
именувани лица во Републиката (^Службен весник на 
СРМи број 36/90,44/90 и ^Службен весник на Република 
Македонија" број З8/91 н 23/97) и член 2 став 3 точка б 
од Одлуката за основање постојани работни тела на 
Собранието на Република Македонија (^Службен вес-
ник на Република Македонија" број 61/98), Комисијата 
за прашања на изборите и именуваната, на седницата 
одржана на 8 март 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПРАТЕ-
НИЦИТЕ З А КОРИСТЕШЕ Н А АВТОМОБИЛ ВО 
ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ З А СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ И 
НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ З А П Р Е В О З Ц А 
ДРУГИТЕ И З Б Р А Н И И И М Е Н У В А Ш ЛИЦА ВО 

| РЕПУБЛИКАТА , 

Пратениците но Собранието на Република Маке-
донија имаат право на надоместок за користена на ав-
томобил во лична сопственост за службени цели во 



573. ^ . . 
Бра основа на член. 71, Став 2 од Ц а р и н с к а закон ("Службен 

весник па РМ" бр.21/98, 26/98» 63/98 и 86/99), Влагата на Република 
Македонија, на седницата одржала на 7.03.2000 година, донесе ,. 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ ПА ПРОДАЖБА И ПОСТАПУВАШЕ СО ЦАРИНСКА СТОКА 

И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА СТЕКНАТИ ОД ПРОДАЖБАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
( 

' ' ' ' 1 

Член 1 Ѕ 
1. Со оваа уредба сс утврдуваат поблиските критериуми за начинот на 
продажба на царинската стока, која е одземена според одредбите на 
Царинскиот Ја.чон и постапувањето со одземената Царинска стока. 
2. Со ема уредба .се утврдуваат н'поблиските критериуми за начинот на 
продажба на моторни и приклучни возила и делови за моторни и приклучни 
возила. 
3. Со онаа уредба-се утврдува и начинот и постапката на распределување на 
средства стекнати од продажбата. 

Член 2 

Стоките од член I па оваа уредба се продаваат, ако со Оваа уредеа не е 
поинаку уредено. 

Член 3 ' ' 

1. Во согласност со прописите за постапката за огласување на јавните 
набавки Директорот па Царинската управа на Република Македонија може 
за продажба на стоката да склучи спогодба со квалификуван понудувач (во 
натамошниот текст: овластена организација) која ќе врши продажба на 
царинската стока. ' * . 
2. Ако Продажбата па стоката ја врши овластена организација, за неа 
соодветно се применуваат одредбите од оваа уредба кои важат за царинскиот • 
орган. ѕ - , 
3.{ Ако Директорот па Царинската управа на Република Македонија склучи 
спогодба за продажба на стоката во согласност со став 2 на овој член во неа -
се утврдува висината на надоместокот и начинот на плаќањето на услугите. 
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II, ПОДГОТВУВАЊЕ НА. СТОКАТА ЗА ПРОДАЖБА 

Член 4 

Врз основа на документацијата и евиденцијата за одземената стока, 
царинскиот орган изготвува списоци за стоката за која се исполнети условите 
за пуштана во продажба и тоа посебно по видови и по различни правна 
основи според кои стоката била одземена,,односно преземена. 

1. Царинскиот орган образува Комисија составела од Претседател и двајца 
членови која врши преглед, мерење и проценка на вредноста на стоката по 
списоците,ѓод член 4 на оваа уредба, и врши проверка. дали се исполнети 
мерките на трговската политика за пуштање на стоката во слободен промет 
и другите успори за продажба на стоката. 
2. Ако се работи за преглед и процена на моторни возила и нивни делови, во 
Комисијата од став 1. на овој член се именува најмалку уште еден член кој), 
располагало соодветно ^ знаење . и искуство од доменот на проверка на ' 
усогласеноста на техничките карактеристики иза возилата и деловите со 
прописите; во Република Македонија. 
3. Ако продажбата на стоката ја врши овластена организација согласзјо 
член 3 точ[ка 2 од оваа уредба, во Комисијата за преглед, мерење и проценка 
која ја формира овластената организација еден член е од царинскиот орган.1 1 

Член 6 

1. Комисијата утврдува дали стоката наведена во списоците од член 4 на 
оваа уредба одговара на податоците од евиденцијата и документацијата за 
одземената стока. 
2. Комисијата составува записник за својата работа во 4 примероци: 

- на образецот А ~ за( преглед и проценка на вредноста на царинската 
стока, освен на моторни возила и делови за моторни возила; ; 
- на образецот А1 - за преглед и проценка т вредноста На моторните 
возила и делови за моторни возила; 

3. Обраците А и А1 се дадени во прилог 1, кој е составен дел на оваа 
уредба. 
4. Ако Комисијата утврди дека состојбата во врска со квалитетот или 
количината на стоката не се совпаѓа со податоците од документите од став 1 
на овој член должна е тоа да го констатира во записникот.. 
5. Комисијата во записникот посебно наведува дјши се исполнети условите 
утврдени со закон за пуштање на стоката во слободен промет на.домашниот 
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Член 7 
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2. За стоката за која не може да со утврди цена на домашниот пазар се зема 
цената на слична стоки на домашниот пазар. 
3. Проценетата вредност на стоката претставува почетна цена за Првата 
јавна лицитација. , 
4. По извршениот преглед и проценка на вредноста на стоката, Комисијата 
од член 5 на онаа уредба, ја внесува нејзината утврдена вредност во 
соодветната рубрика на списоците од член 4 на оваа уредба. 

Член 8 
1. Царинскиот орган може до ленот на објавувањето на лицитацијата, да му 
дозволи на лицето на кос гласи превозниот документ или на сопственикот на 
стоката да поднесе царинска декларација или друг документ за царински 

. дозволено користење или употреба на стоката, освен за стока која е 
одземена во прекршочна постапка или отстапена во корист на државата. 
2. Ако стоката не е продадена на првата лицитација, царинскиот орган ќе 
дозволи царинската декларација или другиот документ во согласност со став 
1 од овој член, да се достави до денот на објавувањето на втората лицитација. 
3. Во согласност со овој член, Царинскиот орган ќе му ја препушти стоката 
на декларантот кога тој ќе го плати евентуалниот царински долг и сите 
трошоци што ги имал царинскиот орган поради држењето, чувањето, 

* превозот или проценката на стоката околу лицитационата постапка и други 
проценети трошоци г;о врска со продажбата па стоката. 

Ш. ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА 
Член 9 

1. Стоката од аден I па оваа уредба се продава на јавна лицитација. х 

2. Лицитацијата се објавува во дневниот печат најмалку десет дена пред 
нејзиното одржување. 
3. Во огласот за лицитација мора да бидат наведени условите за лицитација, 
податоците за видот и состојбата на стоката, почетната цена, денот, часот и 
местото па лшлитацијата, висината и начинот на давање кауција за учество на 
лицитација, како и денот, часот и местото каде што"може да се погледа 
стоката која сс излага на лицитација. 

• Ч л е н 10 
.. 1. На лицитацијата на стоката наведена од член 1 став 1.и 3 на оваа уредба 

можат да учествуваат правини лица и претприемачи со седиште на подрачјето 
на Република Македонија, доколку ја платат пропишаната кауција и кои се 
регистрирани за промет со стоката која се лицитира. 
2. Пред почетокот на јавната лицитација, понудувачите се должни на 
посебната сметка кај царинскиот орган да ја уплатат кауцијата или да 
достават соодветен инструмент за обезбедување на плаќањето на кауцијата, 
која изнесува 20% од почетната цена за стоката што имаат намера да ја 
лицитираат, меѓутоа износот на кауцијата не може да биде помал од 1000,00 

денари. 
3. На јавната ли ;е да учествува само понудувач кој ќе се 
легитимира со а ќе приложи и доказ за платена или обезбедена 
кауција. 
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Член 11 
I 

1. Лицитацијата за продажба на стоката ја спроведува Комисија што ја 
формира царинскиот орган. Комисијата има претседател и двајца членови. 
2. Ако лицитацијата ја врши овластена организација, во Комисијата за 
лицитација еден член е од царинскиот орган. 
3. Првата лицитација може да е спроведе само доколку учествуваат 1 

најмалку тројца понудувачи. 
4. Со смета дека условот од став 3 на овој член е исполнет, ако најмалку 
тројца понудувачи понудат повисока цена од почетната. 
5. Стоката која се лицитира ќе му се продаде на купувач кој ќе понуди 
највисока цена. 
6. Ако првата лицитација не успее, се објавува втора, која може да се 
спроведе ако учествуваат најмалку двајца понудувачи. Втората лицитација се 
објавува на ист начин хако и првата, но во огласот мора да се наведе дека е̂  
тоа втора лицитација. Почетната цена на стоката од првата лицитација може 
при објавувањето на втората лицитација, да се намали за соодветен процент, 
но не помалку од една третина од проценетата вредност. 
7. Ако стоката не се продаде ниту на втората лицитација може да се продаде 
со прибираше на понуди. Со прибирање понуди меѓу присутните понудувачи 
може да се започне веднаш по завршување на втората лицитација. 
Постапката на продажба со прибирање на понуди може да се спроведе само 
доколку учествуваат тројца понудувачи. ' 

Член 12 
1. За секоја лицитација се составува записник на пропишан образец во кој се 
внесуваат податоците за стоката, нејзината почетна цена, учесниците на 
лицитација, дадените понуди, постигнатата продажна цена и купувачот. 
2. Записникот од став I на овој член се составува на образецот Б, за 
продажба на-царинска стока, односно на образецот Б1, за продажба на 
моторни возила к делови за моторни возила. Обрасците Б и Б1 се дадени во 
прилог 2 кој е составен дел на оваа уредба. ^ ^ 
з: Записникот од лицитацијата го потпишуваат Претседателот и членовите 
на Комисијата од член 11 на оваа уредба, купувачот и присутните 
понудувачи. 
4. По завршуваа,сто на продажбата изготвениот запистпс за лицитација.се 
става па огласна табла на организаторот на лицитацијата во рок од два дена. 
Учесниците во Ј к а д т а ц и ј а т а можат да достават Приговор против работата и 
постапката на Комисијата од член 11 на оваа уредба во рок од три дена од 
ставањето на записникот на огласната табла, доколку таков приговор 
најавиле по писмена форма еден час по завршувањето на лицитацијата. 
5. За приговорот одлучува царинскиот орган во рок од три дена по неговото 
доставување. Не е дозволено стоката во врска со која е доставен приговор да * 
му се препушти на купувачот сс додека не Заврши постапката по приговорот. 

Член 13 

1. Купувачот е должен да го уплати Целокупниот износ постигнат 'на 
лицитацијата на посебна сметка на царинскиот орган во рок од 15 дена по 
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продажбата, односно до денот кога била завршена постапката по 
' 'приговорот, л 

2. Продажба на рати не се дозволува. 
3. Уплатената кауција се пресметува во продажната цена. 
4. Купувачот не може да ја преземе стоката се додека не го плати полниот 
износ од став I на овој член. 
5. Купувачот е должен при преземањето на ' стоката да го подмири 
царинскиот долг во целост и да ги плати даноците, акцизите и другцте 

1 давачки утврдени со закон. 

Член 14 
• 

1. Ако купувачот не ја плати стоката во рокот од член 13 на оваа уредба го 
губи правото на враќање на кауцијата, односно од инструментот за 

»обезбедување на плаќањето на кауцијата, се наплатува износ во висина од 
20% од почетната цена, а стоката повторно се излага на лицитација, 
2»: На учесниците на лицитацијата, кои на лицитацијата не' купиле стока, 
уплатената кауција, односно доставениот инструмент за обезбедување им се 
враќа најдоцна во рок од 15 дена од завршувањето на лицитацијата. 
3. На ^учесникот на лицитацијата, кој ќе ја напушти лицитацијата пред 
нејзиното завршување уплатената кауција не му се враќа, односно од 
инструментот за обезбедување напаѓањето , се наплатува износ во висина 
од 20% од почетната цена. . 

* IV. СЛУЧАЈ НА ПРОДАЖБА НА СТОКАВА НА ДРУГ НАЧИН 

Член 15 
1. По исклучок на одредбите на член 9 став 1 на оваа уредба, царинскиот 
орган може прехранбените производи и лесно расипливата стока, да ги 
продаде по пат; на прибирање на понуди. . -
2, 'Отпадоците и. остатоците кои ќе останат по постапката; на привремен 

* увоз на стока заради облагородување и други отпадоци и остатоци кои имаат 
комерцијална вредност само како суровина, може да се .продадат'по пат на 
прибирање понуди или со непосредна спогодба со правни лица регистрирани 
за постапување со отпадоци. . 

, V, ПРЕЗЕМАЊЕ, ЧУВАЊЕ И 
\ \ ПРОДАЖБА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

' * V * 

. I. ' Како моторни возила во смисла на оваа уредба се сметаат: 
- Патнички автомобили и други моторни возила конструирани пред се 
за превоз на луѓе, вклучувајќи ги и моторните возила за комбиниран 
превоз на луѓе и стока (од типот Караван, комбе и слично) и тркачките 
автомобили. 
- Моторни возила за јавен превоз на патници. 

, - Моторни возила за превоз на стока (камиони, ладилници, дампери, 
' цистерни итн.). 1 
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Царинската контрола на експресните пратки во вагонот, нивното с т а в а њ е на увид ; 
царинската постапка е иста како и при праќањето на багаж. Н а м е с т о ж е л е з н и ч к а 
признаница за багаж или писмена изјава за багажот , во постапката со експр^сни п р а тк и се 
користи железнички транспортен документ. Списокот на пратките е ист како и за б а г а ж о т , 
затоа ш т о во него се заведуваат двата вида пратки. 

Пуштањето во друга царинска постапка, освен во транзитна се в р ш и с п о р е д прописите 
кои важат за дснковни пратки во стоковниот промет. 

З а Привремено чување на експресни пратки со елементарна декларација се користат 
истите простории како и за багажот . 

З.2. Стиков промет 

Член 37 
I (Известување за пристигнување и контрола на товарниот воз) 

П о г р а н и ч н а т а железничка станица е д о л ж н а благовремено усмено да го извести 
ц а р и н с к и о т орган дека во станицата пристигнува товарен воз од странство, назначува] ќи го 
бројот на колосекот и евентуални други елементи, како што се: 

само празни вагони; . 4 

добиток со придружно лице; 
воз во комбиниран транспорт. 

А к о царинскиот орган утврди при пристигнување на воз од с т р а н с т в о н е к о и 
нерегуларности , како На пример оштетени п л о м б и , или а к о утврди д е к а п л о м б и в о о п ш т о и 
нема, м о ж е да изврши преглед на вагонот на за таа цел определен колосек. 

А к о Железничката станица сака да изврши предходен преглед на стоката во вагонот од 
причини наведени во претходниот став на овој Член, тоа м о ж е да го направи само во 
присуство на царински орган. 

Железничката станица ќе ги стави вагоните на увид п и с м е н о и т о а т а к а ш т о ќе го 
достави списокот на вагоните и железничките превозни д о к у м е н т и (во н а т а м о ш н и о т текст : 
товарни листови). 

А к о царинскиот орган на примателот му дозволи ч у в а њ е на с т о к а т а н а д в о р од м е с т о т о 
каде што се наоѓаатодредишната железничка станица, царинскиот о р г а н е д о л ж е н на сско ј 
товарен дисг да даде о д о б р е н и е дека железницата м о ж е вагонот да го отпреми во м е с т о т о 
каде е дозволено чување. * 

П о евидентирањето на списокот на вагоните, царинскот орган , во т о в а р н и т е листови го 
запишува броЈот и датумот на регистрацијата на списокот, ги з а в е р у в а со п о т п и с и п е ч а т и 
ги враќа на железницата со еден примерок од списокот на вагоните . 

Член 38 

(Денкови пратки) 

'' ^Стоката о д различни испорачатели или различни приматели, која се превезува во еден 
вагон врз основа на еден товарен лист ( збирен вагон), во списокот на вагоните се с м е т а и 
заведува како една вагонска пратка. Кон списокот на вагоните м о р а да б и д е п р и л о ж е н 
списокот на стоката, товарен документ - лист од странската железница или н о в ж е л е з н и ч к и 
образец, кој го составува пограничната железничка станица. 

Член 39 * 

(Споени возови и возови во комбиниран транспорт) 

' А к о со в о з о т се превезуваат вагонски пратки, а товарот претставува истородна стока , 
или*прев6зни средства о д ист или друг вид транспорт, кои дел од својот пат го м и н у в а а т 
така што се натоварени на вагони, железничката станица ќе состави список на в а г о н и т е 
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Багажот може да остане во просторот на службата за изгубен бага^к најмногу шест 
месеци, сметано од денот на пристигнувањето. По истекот на рокот, потребно е багажот да 
се прати по странство или да му се отстапи на царинскиот орган на слободно располагање. 

Податоците за багажот, кој се чува во просторот на службата за изгубен багаж се 
евидентираат во контролникот за пристигнатиот багаж, кој пристигнал одвоено од 
Сопственикот. 

Ако багажот се сместува во посебен склад, прегледот го врши комисија од три члена, 
од кои еден член е претставник на царинскиот орган, а два члена се преставници на 
превозникот, односно овластено лице од службата за потрага. 

Комисијата од став 5 на овој член го запишува својот наод во записникот, што го 
составува во четири примероци. Еден Примерок од записникот задржува царинскот орган, а 
другите примероци му ги предава на превозникот односно овластено лице од службата за 
потрага. ; 

Член 75 
(Упатување на багажот кој не пристигнал со патникот, до друга царинарница или враќање 

ј во странство) ј » 

Ако багажот се упатува до друг царински орган заради царинење и врачување на 
сопственикот, превозникот му поднесува на царинскот орган посебни манифест за 
патничкиот багаж што пристигнал одвоено од сопственикот, во најмалку девет примероци. 

Царинскиот орган ги заверува сите примероци на манифесгот, еден примерок 
задржува, а другите примероци му ги предава на превозникот од кои превозникот задржува 
еден примерок. Ако во испраќањето на багажот учествува и друго претпријатие, тоа 
претпријатие потврдува на манифестот дека багажот со манифестотѓ го примил од 
превозникот заради натамошно испраќање и еден примерок од манифестот задржува. 

При упатувањето на багажот до друг царински орган, на багажот мора да се стави 
царинска Пломба, а нај манифестот да се означи бројот на Ставената царинска пломба. 

ГЈревозникот му ги предава на одредишниот царински орган багажот и преостанатите 
примероци од манифќстот. Одредишниот царински орган ги заверува сите примероци од 
манифестот од кои еден примерок задржува, еден и доставува до појдовниот царински 
орган како потврда за приемот на багажот, а другите примероци ^у ги враќа на 
превозникот. ј 

Ако багажот на патот од половниот царински орган до одредишниот царински орган 
поради виша сила е наполно уништен, овластеното лице составува записник за увидот во 
два примерока, од кои еден примерок му доставува на појдовниот царинска органу вториот 
примерок на одредишјшот царински орган. 

Доколку сопственикот на багажот е патник Што не може да присуствува на прегледот и 
царинењето на багажот, превозникот и поднесува на царинарницата писмена изјава од 
патникот. 

Ако превозникот бара багажот да се врати во странство, царинскиот орган спроведува 
мерки на царински надзор како при редовното испраќање на багажот на патниците што 
заминуваат во странство. ' 

Ако багажот што не пристигнал со патниците се царини, царинскиот орган постапува 
според прописите за постапка со стоките што патниците ги носат со себе. Ј . 

Начинот на работа, на поднесување на посебниот стоковен манифест, преглед па 
багажот, сместување на багажот, работата на службата на потрага; водењето на 
евиденцијата (рачни Или, електронски коНтролници) се регулираат поблиску со посебен 
договор меѓу Царинската Управа и авиокомпанијата или воздухопловното пристаниште 
ако тоа е овластено од авиокомпаниите односно превозникот . 
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Царинската постапка со лесно расиплива стока се спроведува веднаш НО поднесувањето 
на пропишаните исправи. 

Царинската постапка со предметите кои патниците ги носат со себе, се врши веднаш 
штом пловниот објект добие одобрение за слободен сообраќај со брегот, ј 

Заповедникот на пловниот објект е должен да овозможи царински преглед на пловниот 
објект, осветлување на пловниот објект и на сите негови простории во кои се врши 
царински преглед. 

Царинскиот преглед се врши во присуство на овластениот претставник на пловниот 
објект. 

Член 88 
' 

(Обем на прегледот) 

Царинскиот преглед на пловниот објект, опфаќа преглед на стоковиот манифест, 
сравнување на состојбата на товарот, предметите кои им припаѓаат на членовите на 
досадата, багажот на патниците кој го дале на превоз на пловниот објект, животните 
намирници, п о н и с к и о т и потрошниот материјал со податоците наведени во стоковиот 
манифест, како и преглед на сите простории на пловниот објект. 

По исклучок од став I на овој член, царинскиот орган може да дозволи состојбата на 
товарот да се според И со податоците од стоковиот манифаст откако ќе се изврши истовар 
на товарот. 

Ако прА царинскиот преглед се утврди дека на пловниот објект има поголема количина 
на животни намирници од онаа количина која е потребна за време на престојувањето на 
пловниот објект во пристаништето, царинскиот орган може вишокот на животни 
намирници да го стави под царински надзор (да го пломбира и др.). 

' Член 89 

(Претрес на пловниот објект) 
За време на пловидбата во царинскиот пограничен појас, царинскиот орган може 

пловниот објект заради преглед, односно претрес да го упати до најблиското пристаниште. 
Ако постои основано сомневање дека на пловниот објект се наоѓа скриена стока, 

царинскиот орган може да изврши претрес на пловниот објект. 
Пред започнувањето на претресот на странскиот пловен објект во пристаништето во 

смисла на став 2 од овој член, царинскиот орган за превземените дејствија го известува 
конзуларниот претставник на државата на која и припаѓа пловниот објект^ ако има таков 
претставник во пристаништето во кос се наоѓа пловниот објект. 

А к о во пристаништето нема конзуларен претставник на државата на која и припаѓа 
пловниот објект, претресот се врши во присуство на претставник на Капетанијата на 
пристаништата - Охрид и заповедникот на пловниот објект односно неговиот заменик. 

Ако на пловниот објект се пронајде скриена стока, царинскиот орган го спроведува 
пловниот објект до најблиското пристаниште. 

Па барање на заповедникот на пловниот објект, царинскиот орган издава потврда за 
резултатите на прегледот, односно претресот на пловниот објект. 

Член 90 
(Поднесување на царински манифест) 

Кога пловниот објект, кој доаѓа од странство и има стока за растовар, пристигне во 
домашно пристаниште, заповедникот на пловниот објект односно лицето овластено од 
него, за таа стока мора да Поднесе царински манифест. Ако има стока за растовар, кон ; 
царинскиот манифест го приложува и стоковиот манифест, ако пак се растовара самодел 
од стоката, се прилага Извод од стоковиот манифест. 
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По исклучок од претходниот став, поштенските пратки, кои од странство се 
превезуваат во затворени, пломбирани превозни средства (вагони, фургони), со 
воздухоплови или бродови, не му се доставуваат,на пограничниот царински орган, туку врз 
основа на списокот за размена на странската пошта (список за размена ЦН 37 или ЦН 38), 
му о доставуваат на надлежниот царински орган во измешаната пошта. 

Поштата што ги превзела поштенските заклучоци од странската пошта ги упатува 
заклучоците до надлсжната измснична пошта. За превземените Пакетски- заклучоци од 
странската пошта, поштата што ги прсвзела заклучоците составува поштенско царинска 
прослехн-ица во 5 -(пет) примерока. Пограничниот царински орган ги заверува петте 
примерока од поштенско царинската проследница и првиот примерок го задржува ,^ 
четирите примероци и ги предава на поштата што ги примила заклучоците од странската 
пошта. 

Поштата што ги превзела пакетските заклучоци од странската пошта задржува еден 
примерок'од п о п п г ц с к о царинската прослединца, а трите примерока со заклучокот ги 
испраќа до зменичшгга пошта па која гласи заклучокот. 

По втасувањето на пакетските заклучоци во изменичната пошта царинскиот Орган во 
изменетата пошта ги заверува трите примерока од поштенско царинската проследница. 
Еден, примерок доставува до пограничниот царински орган, вториот примерок го враќа на 
изменетата пошта'и третиот примерок го задржува за себе. 

Пратките, кои не содржат царинска стока се сметаат за доставени, веќе во моментот на 
транспортирањето и можат да се пуштат во слободен промет без Царински формалности. 
Пратките со налепница ЦН 22 или со царинска декларација 23 се сметаат како 
доставени, и можат да се пуштат во слободен промет по завршување на царинската 
постапка. I 

Изменичната пошта ги доставува пратките под царински надзор до надлежниот 
поштенски центар Во Кои ќе бидат прегледани од аспект на безбедност и заштита, по што 
тој центар ги достапува до надлежната пошта за царинење. ј 

Ако во надлежниот поштенски центар *за заштита се утврди дека некоја пратка содржи 
опасен производ (експлозив, оружје и слично) таквата пратка, врз, основа на записникот П-
63 на поштенскиот службеник се отстранува од натамошниот пренос и му се доставува на 
надлежниот орган за внатрешни работи. Записникот составен во три примерока, го 
потпишуваат и заверуваат службеници на поштата, царината (може и овластен службеник 
на поштата) и органот за внатрешни работи. 

На поштенско Царинската проследница, со која пратката и се доставува на поштата за 
царинење,' измешаната пошта'ја става забелешката: Прилог-записнИк за отстранување на 
пратката. Забелешката ја заверува царинскиот орган. ^ 

Како предлагач односно царински обврзник при увоз се смета примателот н а . 
поштенската тгратка Со дозвола на царинскиот* дрган, може поштата да се предвиди како 
доставувач, а по потреба и како Царински обврзник. 

Член 108 

(Сортирање на пратките) 

И з м е н е т а т а пошта ги издвојува, под царински надзор и врз основа на налепницата ЦН 
22 односно царинската декларација ЦН 23 поштенските пратки кои додржат царинска стока 
од пратките без таква стока, односно пратките со незначителна вредност. 1 

Поштенските пратки со налепница Ц Н 22 или царинска декларација ЦН 23, кои не 
содржат царинска стока, односно содржат стока со незначителна вредност во и з м е н е т а т а 
пошта се обележуваат со налепницата ОСЛОБОДЕНО ОД ЦАРИНСКА ПОСТАПКА и се 
пуштаат во слободен промет. 
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Член 109 
(Надзор врз поштенските пратки) 

За пакетски поштенски пратки, изменичната пошта пополнува поштенско царинско 
проследница во пет примерока кои ги заверува царинскиот орган на изменичната пошта и 
заедно со поштенскиот заклучок (заклучница) ги доставува до месно надлежната пошта за 
царинење. Ако поштенскиот заклучок бил примен без поштенско царинска проследниЦа, 
поштата за царинење ќе пополни наодна поштенско царинска проследниЦа. 

Поштата за царинење му ги доставува пратките на царинскиот орган во поштата за 
царинење со поштенско царинска пријава при што го почитува приориТетниот редослед за 
царинската постапка. Поштенско царинските (пријави се одвоени за писмовни и пакетски 
пратки. Кон поштенско царинската пријава се приложуваат документикои ја придружуваат 
поштенската пратка. Со согласност со царинскиот орган поштенско царинските пријави за 
пратките ЕМС и авионските пратки можат да се водат посебно рвиденцијата на поштенско 
пирит кио* при (ним \\ моин поштата за маринец.*. Царинскиот орган врши разложуван.* на 
задолженијата ца поштенско царинската пријава врз основа на соодветните царински 
декларации или со наведување на соодветна законска одредба, според која пратката е 
ослободена од плаќање на царинскиот долг и пуштена во слободен промет. Поштенско 
царинската пријава со печат и потпис ја заверува царинскиот орган. 

Во поштата за. царинење поштенските заклучоци се прифаќаат под царински надзор. 
Без оглед на тоа,' ако дозволи царинскиот орган поштенските заклучоци можат да ги 

« превземе и отвори И Комисија составена од двајца поштенски службеници. 
Ако при превземањето на поштенските заклучоци во поштата за царинење се утврди 

дека податоците од поштенско царинската проследница не одговараат на фактичката 
состојба, поштата, за царинење ќе направи записник во четири примерока, кој го 
потпишуваат поштенскиот и царинскиот службеник. Една копија ОД него задржува 
царинскиот орган, а другите три ги предава на поштата зЈа царинење, изменетата пошта 
која го испратила заклучок и на царинскиот орган во изменетата пошта. 

I ' Ј , 
По завршување на царинската постапка пратките се обележуваат со налепница 

СПРОВЕДЕНА ЦАРИНСКА ПОСТАПКА. ј , 
Царинскиот надзор над поштенските пратки престанува во моментот кога пратката му 

е врачена на примателот (адресантот). ј 
Член 110 

ј (Приговор во вреќа со царинската постапка) ј I 

Ако адресантот (примателот) на пратката поднесе приговор на царинската постапка, 
пред да ја прими 1 пратката, поштата за царинење вратените пратк^Ѕ не ги внесува во 
поштенско царинската пријава, туку ги доставува на повторна царинска контрола заедно со 
приговорот, царинската декларација и другите документи. Царинскиот4 орган ја проверува 
регуларноста Ца постапката, а соодветно и на заклучокот. 

Член 111 
(Доказ за вредноста на пратката) 

По исклучок од одредбите на Правилникот за посебни правила и начинот на 
определување на Царинската вредност, фактури не е потребно да се достават во следните 
случаи. 

Кога се работи за пратки адресирани на поединци, со стока без комерцијална вредност , 
^ а нејзината вредност, наведена во царинската декларација ЦН 23 или на налепницата ЦН 22 

не ѕ поголема оД 400 ЕКИ. 
Ако царинскиот орган утврди дека вредноста, наведена во царинската декларација ЦН 

23 или на налепницата ЦН 22 не е прифатлива и дека определената вредност од 
Претходната алинеа на овој член е надмината, потребно е да се достави фактура. 
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(в) стоката не одговара на изрично поставените барања на странскиот купувач на 
добиената стока, 
(г) добиените производи мора да бидат произведени од увозна стока за да одговорат 
на одлуките кои се однесуваат на заштитата на индустриската сопственост; 
10. доколку подносителот на барањето во врска со определен вид стока, за која бара 

I одобрување на увозот заради извоз, на царинските органи им докаже Дека: 
(а) 80% од целокупната стока, што ќе ја употреби или стоката која е потребна за 
производство на добиените производи, ќе ја добие од домашни производители како 
споредбена стока по смисла на точка 6 од овој став, 
(б) со уло гата с т к и ќг го реши суштинскиот проблем од недоволна снабденост со 
ши стоки ни домашниот назир, доколку уделот па домашната споредбена стоки за 
покривање на неговите потреби е помил од уделот штеден но алинеја (и) ни опни 
точка, ѕ Ј 
(ц) презел потребни мерки да обезбеди споредбена стока од домашните 
производители, но тие не му доставиле понуди како одговор на неговото соодветно 
барање. 

(2) Во согласност сб алинеја (а) од точка 9 на став 1 на овој член, при утврдувањето дали 
цената па споредбената стоки произведена на царинското * подрачје е таква што 
предвидената работа би била поекономична, се има предвид влијанието што би го имало 
користењето па споредбената домашна стока врз висината на сопствените трошоци за 
добиените производи и од тоа произлезеното1 влијание па понудата на тие производи на 
странскиот пазар. Ири тоа се има предвид: 

1. споредбата меѓу цената, која што треба да се плати за увозната стока увезена 
заради извоз, без плаќање на давачките, и цената на домашната споредбена стока, од 
која ќе се одземат сите внатрешни давачки кои се или би морале да бидат вратени при 
изви 1от, 'медно со ен те други износи коп се надоместуваат сошиено закон; 

7. условите за продажби, пред се условите за плаќање и предложените услови за-
набавка за домашната споредбена стока, и 

3. цената што ја достигнуваат добиените производи на'странскиот пазар', утврдена 
врз основа на трговската кореспонденција и останатата документација. 

Член 48 
(доказ за исполнување на економските услови) 1 

(1) Подносителот на барањето е должен во барањето или во царинската декларација, да 
ја наведе шифрата на економските услови од член 47 на оваа Уредба на кои се повикува. 
(2) Докажување дека се исполнети економските услови од член 47:на оваа Уредба не е 
потребно, освен доколку министерството за трговија не пропише поинаку. 
(3) Министерството- за трговија ги пропишува случаите во кои подносителот на 
барањето треба да докаже дека се исполнети еконономските услови, како и начинот на 
тоа докажување. 

, Член 49 
(Исклучително уважување на други економски услови) 
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Член 51 
(евиденција) • 

(1) Заради надзор врз спроведувањето на постапката на увоз заради извоз, царинскиот 
орган може да побара, евиденцијата на нормативите за употреба на увозната стока што 
имателот на правото ја води согласно со член 102 од Царинскиот закон, да се води преку 
евиденција за количината на стоката по вид на артикал за која постапката е започната, 
за количината на добиените производи по вид на артикал и за сите други податоци 
потребни за надзор врз спроведувањето на постапката, како и за правилна пресметка на 
царинскиот долг што може да настане. 
(2) Имателот на првото е должен на царинскиот орган надлежен за надзор врз 
спроведувањето на постапката, на негово барање, да му ја стави на увид евиденцијата од 
став 1 на овој член. 1 

(3) Ако пригодните операции се вршат кој двајца или повеќе вршители, евиденцијата 
од првиот став на овој член мора да се води така што од неа вo секој момент е можно да 

Царинската управа, подносителот на барањето треба да достави.и докази за содржината 
на изјавата. ; 
(2) Доколку Во случај наведен во став 1 на овој член Царинската управа смета дека може 
да прифати дека економските услови се исполнети, за тоа ќе издаде потврда во која, 
освен други потребни податоци, ќе го наведе и рокот на важноста на потврдата. Тој рок 
не можела биде подолг од 6 месеци. [ 
(3) Во рокот на важноста на потврдата од став 2 на овој член, кон царинската 
декларација гз започнуван,е на постапката за увоз заради извоз се прилага и таа потврда. 
Во царинската декларација декларантот е должен да ја наведе шифрата на економските 
услрпи од овој член. 
( А ) По тучај Царинската управа да ја издаде потврдата од стан 3 ца овој член, за тоа ќе 
го и тести министерството за трговија. 
(5) Министерството за трговија, врз основа на известувањето од став 4 на овој член, ќе 
одлучи дали економските услови наведени во потврдата можа-ѓ да се сметаат за 
исполнети и по истекот на рокот од став 2 на овој член. Царинската управа не може да го 
продолжи важењето на потврдата од став 2 на овој член пред добивањето на одлуката од 
страна на министерството за трговија, со која ќе со потврди дека економските услови 
можат да се сметаат за исполнети. 
((*) При у»мрдупање па економските услови следниве фак ти не може да се сметаат сами 
по себе ча доволен основ за издавање на одобрение: 

1. фактот дека домашниот производител на споредбена стока, која што може да се 
употреби за производство на добиени производи е конкурентно претпријатие на 
подносителот на барањето; I 

2. фактот дека стоките се произведат на царинското .подрачје само од еден 
производител, 
(7) Ако I (арнпгг.а га управа смета дека економските услови за одобрување, на постапката. 
за увоз заради и иии не/се исполнети, за тоа ќе ги измести Цбдцоеиклот па барањето И 
министерството за трговија. 
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сс утврдат податоците кон се однесуваат на - спроведувањево на поетиката кај елко] 
вршител поединечно. ' 
(4) Ако околностите на случајот тоа го овозможуваат, царинскиот орган може да 
одобри, книгите и другите записи што ги води имателот на правото заради организирање 
на своето работење, односно производство, да се користат како евиденција согласно со 
овој( член. | 

( | Глава 2. ј 
Тек па постапката 

Член 52 ; 
(почеток нл постлпклтл) 

(1)11оо»пклтл па уши миради п икот Почнува црч оспоЛп на царинев д«кларлцијл што ЈА 
I прица царинскиот орган. . 

(2) Царинската декларација мора да биде пополнета во согласност; со Правилникот за 
единствениот царински документ и другите исправи во царинската постапка и мора да ги 
содржи сите податоци потребни за бараниот вид постапка па увоз заради извоз од член 
97 на Царинскиот закон 
(3) О т е н царинска декларација, подносителот е должен па царинскиот орган да му 
достапи* барање : , 

- чија содржина одговара на примерокот од прилог 4 а) кон Маа Уредба, што е 
нејзин составен дел, доколку се работи за увоз заради извоз според системот на 
враќање на царината, 1 ' 
- чија содржина одговара на примерокот од прилог 4 б) кон оваа Уредба, што е 
нејзин составен дел, доколку се работи за привремен увоз на стока1 заради 
облагородување. 

(4) Наместо барање.од став 3 алинеја 2 на бпој член, која се прилага кон секоја 
декларација посебно, подносителот може на царинскиот орган да му достави барање кос 
се однесува на извршување на целокупната работа - по склучен договор за 
облагородување со странскиот сопственик на стоките, во случаите кога привремено 
увезените стоки сукцесивно се увезуваат, без оглед на тоа колку царински декларации 
подносителот на барањето ќе поднесе кај тој царински Орган. Содржината на ова бараше 
одговара на примерокот од прилог 4 в) коп оваа Уредба што е нејзин составен дел. 
Подносителот е должен барањето согласно овој став да го поднесе заедно со првата 
царинска декларација за почеток на постапката на привремен увоз на стока заради 
облагородување која се однесува на тој склучен договор. Сите натамошни увозни 
царински декларации кои се однесуваат па тој договор, подносителот на барањето е 
должен да му ги доставува на истиот царински ор^ан. ( ; . ' , , , 
(5) Царинскиот орган кај кој е поднесена царинската декларација ќе ја одобри 
постапката на увоз заради Извоз со службена забелешка на поднесеното барање, освен 
доколку подносителот на барањето се повика на економските услови од член 47 став 1 
точка 5 од оваа Уредба. Во тој случај царинскиот орган е должен Да издаде претходно 
одобрение за спроведување на постапката на увоз заради извоз за период од една 
календарска година. 
(6) Барањето од став 3 и 4 на овој член, заедно со останатата документација потребна за 
одобрување на бараната постапка, подносителот може да го достави кај царинскиот 
орган и пред поднесување на царинска декларација. Царинскиот брган во овој случај 
носи претходно одобрение во кое го определува рокот во кој се поднесуваат царинските 
декларации за започнување на одобрената постапка. Имателот на правото е должен 

коп е* одцеоушнгг на издаденото одобриш* да ги поднесува кај 
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па едеп изведувач на производни операции во погонот па друг изведувач заради 
натамошна преработка. Пренесувањето на стоката треба да се запише во евиденцијата 
од член 51 на оваа Уредба. | 
(2) Одговорноста *за пренесената стаќа од4 став 1 на овој член паѓа на имателот на 
правото. , 

Член 56 ' 
(завршување н& постапката на привремен увоз на стока заради облагородување) 

(1) Постапката на Привремен увоз на стока заради облагородување од член 97 алинеја 2 
од Царинскиот закон завршува кога ќе се достави царинската декларација односно друг 
документ за започнување па друг вид царински дозволена употребо или; користење на 
стоката до согласност со член 81 од Царинскиот закон. Царинскиот дскларант ги 
поднесува декларациите за завршување на постапката кај истиот царински орган, кај 
кого е започната постапката па привремен увоз на стока заради облагородување. 
(2)- По декларацијата, односно другиот документ за започнување на Друг вид царински 
дозволеиЛ^употреба или користење на стоката, од став 1 на овој член мора да е наведено 
со која постапка се завршува привремениот увоз на стока заради облагородување. . 
(3) Имателот на правото во моментот на доставувањето на» 'царинската декларација, 
односно другиот документу започнување на друг вид царински дозволена употреба или 

* користен,е на стоката, е должен да му ги стави на увид на царинскиот орган 
декларираните добиени производи или декларираната привремено увезена стока во 
непроменета состојба и да ги изврши сите други пропишани формалности, освен доколку 
имателот на правото согласно одребите на прописот од член 72 став 1 алииаја 3 од 
Царинскиот закон е ослободен од обврската да ја стави стоката на преглед. 
(4) Доколку имателот па правото, во согласност со став 4 на член 52 од оваа Уредба на 
царинскиот орган му достави барање за започнување, на постапката на привремен увоз на 
стока заради облагородување која се однесува на целокупната работа по заклучен 
договор, рокот за завршување на постапката, утврден во согласност со првиот стап на 
член 101 од Царинскиот закон, тече од денот па приемот на првата царинска декларација 
за започнување па постапката на привремен увоз на стока заради облагородување. 

- Член 57 
ч I 

(што. уште се смета за извоз на стока) 

За извоз на стока, која може да биде основа за завршување на постапката па увоз 
заради извоз се смета исто така и испорака па добиените производи па лица кои можат, 
согласно член 180 од Царинскиот закон, да бараат ослободување од плаќање царина, 
доколку се исполнети пропишаните услови за ослободување од плаќање царина за тие 
случаи. 

Член 58 
(измени, уништување или неповратен губиток насоката) 

(1) Ако природата или техничките својства на привремено увезената стока, поради 
непредвидени околности или виша сила, претрпат такви ремени' што имателот, на 
правото не може да ја спроведе одобрената производна поставка и да ги добие 
предвидените производи, должен е без одлагање, за тоа да го извести царинскиот орган 
кој ја примил декларацијата за започнување на постапката на привремен увоз на стока 
заради облагородување. 
(2)пВо случај на целосно уништување или неповратно губење на непреработен ата стока 

или добиените производи, делот на уништената или загубената привремено увезена 
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стока сс утврдува врз основа на делот на увозна стока од Лет вид наведена во 
евиденцијата на имателот на правото во моментот на уништувале или неповратно 
губење, освен доколку имателот на правото му достава на царинскиот орган докази за 
вистинската количина па загубената или уништена привремено увезена стока. 

Член 59 \ , " 1 1 ' 
(забрана за пуштање во слободен промет) 

(1) Д о м а т и производител ИЛИ заинтересирано здружение, може Да поднесе предлог за 
определување на случаи во кои пуштањето на стоката не е можно, заради заштита на 
домоппГото производство, во согласност со член 103 став 2. • ' \ 
(2) Во предлогот од став 1 на овој член, подносителот е должен основано да ги докаже 
сите штетни влијанија што би ги предизвикало пуштањето во слободен промет на 
стоката наведена во барањето, врз економската положба на подносителот на барањето. 
(3) Предлогот од првиот став на овој член се доставува до министерот за трговија кој е 
должен кон овој предлог да приложи претходно мислење. По случај кога забраната се 
однесува на земјоделски производи, тоа мислење наместо министерот за трговија го дава 
министерот за земјоделство. 

I 
Член 60 

(пресметување па царинскиот долг во случај па пуштање во слободен промет) { 

(1) Доколку имателот на правото бара добиените производи или привремено увезените 
стоки во непроменета состојба да се пуштат во слободен промет и притоа настане 
царински долг, истиот се пресметува согласно со член 104 од Царинскиот закон врз 
основа на податоците кои важеле за привремено увезената стока (количина, фактурна 
вредност, тарифна ознака, по текло и друго) по'моментот на прием Н:Ј декларацијата на 
започнување на постапката на привремен увоз на стока заради облагородување, со 
почитување на нормативите за употреба на привремено увезената стока. 
(2) Доколку имателот па правото бара во слободен промет да се пуштат споредни 
добиени производи чија количина е соодветна на количината на главните добиени 
производи и при тоа настане царински долг, истиот се пресметува врз основа на 
податоците за споредните добиени производи кои важат па денот кога настанал 
царинскиот долг. 

( Член 61 ; 
(пресметуваи,е па компензаторни камати при постапката на привремен увоз на стока 

заради облагородување од член 97 алинеја 2 од Царинскиот закон) 

(1) Доколку настане царински долг во смисла на член 60 на оваа Уредба, царинскиот 
орган ќе пресмета компснзаторни камати согласно член 171 став 3 Од Царинскиот закон, 
освсн во следните случаи: . 

1. ако во слободен промет се пуштат споредни добиени производи чија количина е 
соодветна на количината на главните добиени производи; 

2. ако во слободен промет се пуштат отпадоци и остатоци кои останале' по 
уништувањето на стоката согласно со став 4 од член 162 на Царинскиот закон; 

3. ако износот на компензаторните камати не надминуваат Денарска противвредност 
од 20,00 евра за секоја поединечна царинска декларација; , 
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Член 72 
(завршување на постапката) 

(1) По случај кога била одобрена примена на член 99 стап 1 алинеја 2 од Царинскиот 
закон, се смета дека постапката на привремен увоз на стока заради облагородување е 
завршена кога царинскиот орган ќе ја прими царинската декларација за увозната стока. 
(2) Во случај на целосно уништување или неповратен губиток на увозната стока или 
добиените производи, соодветно се применува член 58 став 2 на оваа Уредба. 

Глава 4. 
Посебни одредби за системот на враќање т платените увозни давачки 

Член 73 
ј (повикување) ' ; I * 

(1) Имателот на правото може да се повика на системот на враќање на платените увозни 
давачки за увезена стока, доколку се исполнети условите од член 107 на Царинскиот 

, закон. 
(2) Како извоз кој може да биде основа за праќање на увозните давачки во смисла Па 
член 107 став 5 од I Царинскиот закон се сметаат и случаите од член 57 на оваа Уредба. 
(3) Имателот на правото не може да побара враќање на платените увозни давачки за 
споредните добиени производи кои не се извезени како и за загубата која настанува во 
текот на производните операции. , 
(4) Извозот на стоки за кои е издадено уверение за движење ЕУР 1, не може да се биде 
основа за праќање на платените увозни давачки доколку е тоа предвидено во 
меѓународните договори за трговија што Р.Максдонија ги има склучено (земјите членки 
на Европската Унија, Р. Хрватска и други). 

/ 4 

Член 74 . 
(декларација при увозот) 

(1 ) П о д н о с и т е л о т на баран,сто кој ја декларира стоката за пуштање во слободен Промет 
во рамките па постапката па увоз заради нзпоз според системот Ца враќање на увозните 
давачки од член 97 алинеја 1 од Царинскиот закон, пополнува царинска декларација во 
согласност со Правилникот за единствениот царински документ и другите исправи во 
царинската постапка. Но царинската декларација јасно Мора да биде наведено дека 
подносителот бара постапка за увоз заради извоз со примена на системот на враќање на 
платени увозни давачки. г . 
(2) Ако на имателот на правото согласно прописот од член 72 од царинскиот закон му е 
одобрено користење на поедноставена постапка, истиот не може да се повика па 
системот на враќање па увозните давачки се додека на царинскиот орган не му достави 
дополнителна декларација'. ' ј 

Член 75 
(надлежност на царинските органи во врска со декларациите) 

(1) Царинскиот декларант поднесува царинска декларација за започнување на 
I постапката на увоз заради извоз според системот за враќање на увозните давачки и 

декларации со кои таа постапка се завршува кај истиот царински орган. 
(2) Царинската управа може но ОСНОВАНИ случаи да дотови царинските, декларации за 
завршување на.постапката да се поднесуваат и кај други царински органи,, 
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Член 76 
(обврска па ставање н^ стоката на увид) 

Без оглед на одобрените поедноставени постапки согласно член 72 од Царинскиот 
закон, имателот на правото е должен, при поднесувањето на декларацијата што е основа 
за враќање на платените увозни давачки, да ја стави таа стока на увид на царинскиот 
орган и за неа да . ги исполни сите пропишани царински формалности за избраното 
царински дозволено користење или употреба. 

Член 77 , I 
(основи за враќање) 

Извозна декларацијата односно друг вид на документ за започнување на царински 
дозволената употреба или користење на стоката кои се користат при докажувањето од 
член 107 став 5 на Царинскиот закон мора да ги содржи сите податоци кои се потребни за 
утврдување на правото на барање за враќање на платените увозни давачки. 

Член 78 . 
(барање) 

(1) Имателот на правото поднесува барање за враќање на платените увозни давачки кај 
царинскиот орган кај кој ја поднел царинската декларација за завршување на постапката 
на увоз заради извоз според системот на враќање на уплатените увозни Давачки. 
(2) Имателот на правото поднесува барање за враќање на платените увозни давачки во 
рокот од член 107 став 7 од Царинскиот закон, за увозните стоки употребени во 
прозводството на добиени производи кои се извезени во рокот од член 101 од 
Царинскиот закон, 
(3) Караи,сто се пополнува на образец чија содржина одговара па примерокот даден во 
прилог 8 на оваа Уредба кој е нејзин составен дел, и се однесува на една извозна 
декларација односно друг вид на документ за започнување на царински дозволената 
употреба или користење на стоката кои се користат при докажувањето, од член 107 став 
5 на Царинскиот закбн. 
(4) Царинскиот орган до кого е поднесено баран,сто може да побара доставување и на 
дополнителни документи потребни за одлучување за основаноста на барањето. 

Член 79 ^ : 
(одлука за враќање на средствата) « 

(1) Царинскиот орган одлучува за враќање на платената увозни давачки врз основа на 
податоците наведени во барањето и пратечките документи, а може да изврши и 
дополнителни испитувања за проверка на нивната точност и правилноста на податоците. 
(2) Царинскиот орган за донесената одлука издава решение во редовна постапка. 
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* (2) Став 1 од овој член не се применува ако постапката за привремен увоз започнала врз 
основава прифаќање на АТА-карнетот, или ако тоа е одобрено од Царинската управа. 

Член 100 ' ; 
(пуштање во слободен промет како завршување на постапката) 

. Ако имателот на правото бара привремено увезените стоки да се пуштат во 
слободен промет и при тоа настане царински долг, истиот се пресметува согласно член 
118 од Царинскиот закон. 1 

• ' Член 101 ' ; I 
(пресметување на компензаторни камати) 

(1) Доколку настане цар)тски долг по смисла на член 100 па оваа Уредба, царинскиот 
орган ќе пресмета компсизаторни камати согласно член 171 став 3 од Царинскиот закон. 
(2) Компензаторни камати согласно член 171 став 3 од Царинскиот закон ќе се 
пресметаат и кога имател )Т па правото не ја користи стоката согласно нејзината намена 
за која била дозволена I ̂ стапката за привремен увоз и не постапува со привремено 
увезената стока согласно издаденото одобрение, па заради тоа насп анува царински долг, 

* (3) Компензаторни камати не се наплаќаат ако: 5 . 
1. во слободен промет *е пуштат отпадоци и остатоци кои останале по уништувањето 

на стоката согласно со ста 4 од член 162 на'Царинскиот закон;, 
2. износот на компенз горните камати не надминуваат денарска противвредност од 

20,00 Евра за секоја поединечна царинска декларација; 
I 3. стоката била привремено увезена согласно член 116 став 1 алинеја 1, 3, 4, 6 и 7 од 

Царинскиот закон. 
(4) Царинскиот орган ги пресметува компензаторните камати во висина која важи за 
затезните камати по моме нтот на приемот на царинската декларација за пуштање во 
слободен промет, односно на денот на издавањето на дополнителното пресметување на 
царинскиот долг. * • , • 
(5) Царинскиот орган ги пресметува компензаторните камати за период од првиот ден 
во месецот, по месецот во кој за привремено увезената стока за која настанал царински 
долг била за прв пат з почната постапката за привремен увоз на стока заради 
облагородување, До Послел тот ден во месецот во кој настанал царинскиот долг. 
(6) Царинскиот орган го ;)ссмстува износот на компензаторните: камати на увозните 
давачки со стапката на кок 1енЗатроните камати, утврдена согласно став 4 од овој член и 
за периодот утврден согла» ЈО став 5 од овој член. ј ј 

» 

I 
1 Член 102 ,'1 

I (пренесување на правото на друго лице) ј 



т ' 
(3) Со одобрувањето за пренесување па правото престапуваат обврските на првиот 
имател на правото, а новиот имател на правото е должен целосно да ги преземе 
обврските на првиот имател на правото. I 
(4) Претходно одобрениот рок за привремен увоз не се продолжува 6о пренесувањето на 
правото. | - , , 

; Член 103 11 

1 (мерки на трговска политика) 
(1) Доколку за определен вид на стока се предвидени мерки на трговската политика кои 
важат при: 

1. пуштање на стоките во слободен промет - овие мерки не се применуваат кога за 
стоките започнува'постапка на привремен увоз, ниту пак за времето додека стоките 
остануваат во оваа постапка; , , 

2. внесување на стоките во царинското подрачје - ОЈЧ. • мерки се применуваат кога за 
стоките започнува постапката на привремен увоз; 

3. извоз на стоки - овие мерки не се применуваат кога странските стоки кои биле во 
постапка на привремен увоз повторно .се извезуваат. ^ 
(2) Во случај на пуштање во слободен промет на привремено увезени стоки согласно 
член 100 од оваа Уредба, ќе се применуваат мерките на трговската политка кои се 
предвидени за овие стоки во времето на приемот на декларацијата за пуштање во 
слободен промет. 

Глава 2 
Целосно ослободување од плаќање царина при привремен увоз на стоки врз основа на 

Царинскиот закоп 
ѕ I , 

Член 104 
(постапка) 

(1) Ако царинскиот декларант, при привремен увоз на стока, побара целосно 
ослободување од плаќање царина согласно член 116 став 1 од Царинскиот закон, должен 
е да достави документи ЈСО кои се докажува дека се исполнети условите за ослободување 
од плаќан,е царина. ј 
(2) Царинскиот орган одлучува по барањето со службена забелешка на барањето, освен 
во случај доколку се работи за стока наведена во член 106 од оваа Уредба, кога треба да 
издаде одобрение во редовна постапка. ј ^ I 

Член 105 I 1| 
(ослободување согласно член 116 став 1 алинеја 1 од Царинскиот закон) 

* I 
При одлучувале дали стоката може да биде ослободена од плаќан,е царина согласно 

член 116 став I; алинеја 1 од Царинскиот закон, царинскиот орган постапува во 
согласност со одредбите на Царинскиот закон кои важат за секој поединечен случај на.;1 
царинско ослободување. ' , 

ј Член 106 I | 
1 (испитување) 

(1) Согласно член 116 став 1 алинеја 2 од Царинскиот закон,_царинскиот орган ќе ја 
ослободи од плаќање царина стоката која ќе биде предмет на испитување, ј 
демонстрирање или вршење на проби, доколку странскиот сопственик ја дал на \ 
определено време кога: 
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1. стоката е прсдмет на испитуваше, демонстрирање или в р ш њ е на проби, и кога сс 
работи за постапка на добиваше атести; : I 

2. стоката е потребна заради испитување, демонстрирање или вршење на проби; 
3. стоката која привремено се увезува заради испитување или демонстрирање е 

наменета за добивање нарачки за иста стока. , ; 

(2) Ослободување од плаќање царина согласно став 1 на овој член не може да се одобри 
ако се работи за испитување, демонстрирање или вршење на проби како доходовна 
дејност^, ' 

Член 107 
(поим на меѓународен саем, изложба и други приредби) 

(1) Согласно член 116 став 1 алинеја 3 од Царинскиот закон, како меѓународен саем, 
изложба или друѓи приредби се сметаат: I 

1. комерцијални, индустриски, земјоделски или занаетчиски саеми, изложби или 
сличнџ приредби; 

2. саеми, изложби или слични приредби организирани по добротворни цели; 
3. саеми, изложби или слични приредби организираш: за поттикнување на научното, 

техничкото, професионалното, уметничкото образование, културната, спортската 
соработка, или со верски цели или синдикални односно туристички активности, како и за 
поттикнување на меѓународното разбирање; 

4. средби на претставници на меѓународни организации и здруженија; 
(2) Како меѓународен саем, изложба или други приредби не се сметаат изложби 
организирани за посебни намени во продавници или други деловни простории заради 
продажба на увезената стока. 

Член 108 1 

(поим на стока која е предмет на излагање) : 

Согласно член 116 став 1 алинеја 3 и 4 пд Царинскиот закон, царинскиот орган може 
да одобри ослободување од плаќање царина за следната стока:' 

1. стока која е предмет на излагање или чие функционирање се демонстрира; 
2. живи животни, растенија, семе и делови за растенија . кои се изложуваат на 

приредбата; г 

3. стока која е наменета за користење во врска со* привремен^ увезената стока од 
точка 1 на овој член, а особено: 

(а) стока потребна за демонстрирање на работата на увезената опрема или апарати; 
(б) рекламен и информативен материјал како и друга стока која е наменета за 
рекламирање на привремено увезената стока која се излага, ќако што се аудио и 
видео снимки, филмови, написи, но само ако привремено'се увезуваат заедно со 
стоката за чие рекламирање е наменет; . 
4. стока, која по текот на изложбата, саемот или слична приредба е добиена од 

привремено увезената стока, опрема или животни; 
5. конструкции и декоративен материјал, заедно со електричен погон, потребен за. 

уредување на штандот, односно изложбениот простор на странско или домашно лице, 
кое привремено ЈА излага увезената стока; | 

6. опрема, заедно со опремата за преведување, аудио и видео снимање и филмови од 
поучен, научен иди културен карактер, коп се наменети за користење ири меѓународни 
средби, конференции и' кош реси. 

, , Член 109 • 
(амбалажа) 

(1) Согласно член 116 став 1 алинеја 5 од Царкнскиот закон, од Плаќање царина може да 
се ослободи следната стока: 1 



1. контејнери, кутии, садови и слична амбалажа која се користи во ист облик во кој е 
и увезена; 1 

2. помошна амбалажа како подлога за намотувањо-, замотување или прицврстување 
на стоката 
(2) Ослободуван,ата од став 1 од овој член не се однесуваат за материјал како што е 
слама, хартија, стаклена волна и струготини, кои се увезуваат во рефус. I : 
(3) Царинскиот орган може да одобри привремен увоз на стоката од став 1 на овој член 
само доколку се исполнети следните услови: 

1. во случај амбалажата' да се увезе празна, декларантот мора да се обврзе дека 
повторно ќе биде Извезена наполнета; 1 

2. во случај амбалажата да се увезува полна, имателот на правото мора да се обврзе 
дека повторно ќе биде извезена полна или празна; ј , 

3. во никој случај1 привремено увезената амбалажа не може да се употребува во 
внатрешниот промет. 
(4̂ ) Царинскиот- орган во никој случај не може да дозволи привремено увезената 
амбалажа да се употребува во внатрешниот промет, 

; Член 110 
(опрема за отстрануван,е на непосредна опасност) 

(1) Целосно ослободуван,е од плаќање царина погласно член 116 став 1 алинеја 7 од 
Царинскиот закон може да се дозволи за опрема која е наменета за користење во врска 
со отстранување На непосредна опасност или отстранување на непосредните последици 
од епидемии, елементарни или други несреќи пџ царинското подрачје. 
(2) Ослободуван,сто од плаќање царина согласно став 1 на овој член се одобрува само 
доколку се исполнети следните услови: ' 

1. опремата е дадена на привремено користење бесплатно и 
2. опремата е наменета нЛ јавните спасувачки служби, доброволни и хуманитарни 

организации или државни служби. 1 

' Член 111 
(опрема за дописници и дописништва) 

(1) Согласно член 116 став 1 алинеја 9 од Царинскиот закон, царинскиот орган може да 
одобри ослободување о'д плаќање царина при привремен увоз на опрема, која останува 
во сопственост на странското средство за јавно информирање, а е наменета за 
непосредната дејност на доинениците односно дописништвата на тоа средство за јавно 
информирање. ; » . ' ' 
(2) Согласно со став 1 на овој член, за опрема, која може да биде ослободена од плаќање 
царина, се смета стоката наведена во прилог 13 кон оваа Уредба, кој е-нејзин составен 
дел. 1 

; Глава 3 1 
Целосно ослободување од плаќање царина при привремен увоз па СТОКИ врз основа на 

меѓународни договори ј Ј 

| Член 112 
; (општ дел) 

(1) Меѓународните договори, кои ги прифатила Република Македонија и со кои се 
предвидува целосно ослободување од плаќање на царина при привремениот увоз на 
определени ридови стока, се применуваат во согласност со член 8 од Царинскиот закон. 
(2) Со одредбите од ова глава се утврдува начинот на примена на' меѓународните 
спогодби, кои не можат директно да се применуваат. 
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(2) Постапката За привремен увоз на транспортни средства започнува со декларирање со 
усмена декларација, Согласно прописот од член 72 став 1 од Царинскиотзакоњ 
(3) Царинските* органи, при привремениот увоз на транспортни средства од првиот стив 
на овој член, нема да бараат доставување на инструмент за обезбедување на плаќање, во 
смисла на член 80 став 2 од Царинскиот закон. 
(4) Постапката за привремен увоз на транспортни средства започната согласно овој член 
може да се заврши: '; : 

1. со повторен из&оз на транспортните средства - согласно прописот од член 72 став 1 
од Царинскиот законикот, или 1 

2. во случај на пбднесување на декларација или друг документ за: започнување на 
друг вид царински дозволена употреба или користење на стоката, - согласно со 
прописите кои важат за поднесување декларација или друг документ* за бараната 
царински дозволена употреба или користење на стоката. 

Член 116 | 
' (дополнителни мерки на царинскиот надзор) 

(1) Без оглед на став 2 и 3 од член 115 на оваа Уредба, царинскиот орган, кој во 
моментот нј* започнувањето на постапката за привремен увоз на транспортни средства-
врз основа на извршената контрола смета дека постои основана негрижа, и дека 
обврските во однос на повторниот извоз не се почитуваат, ќе преземе дополнителни 
мерки на царинскиот надзор, а особено: . * 

1. ќе побара доставуван,е на писмена царинска декларација, пополнета согласно 
Правилникот за единствениот царински документ и другите исправи во царинската 
постапка или друг документ кој, согласно меѓународните спогодби, може да јџ замени 
царинската декларација; 

2. во случај на привремен упоз на контејнери, ќе побара деклараптот, кон усмената 
декларација, да достави и документ, кој содржи: ј 

- име односно назив и седиште на корисникот или на неговиот застапник 
- податоци потребни за утврдување на истородиоста на контејнерите и 
-број на контејнерите и количината и видот на резервни делови, додатоци и 
вообичаена опрема; 
3. во случај на привремен увоз* на резервни делови, додатоци и опрема од член 125 на 

оваа Уредба, кои привремено се увезуваат одвоено од транспортните средства па кои им 
се наменети - ќе побара достапување на царинска декларација или друг документ 
согласно точка 1 од овој став; 

4. доставување на инструмент за обезбедување на плаќање, доколку Преземе една од 
мерките наведени во точките од 1 до 3 на овој став и смета дека плаќањето на 
царинскиот долг кој може да настане нема да биде извршено. 

Член 117 I 
(одземање на одобрението за привремен увоз) 

(1) Царинскиот орган може да го одземе одобрението за привремен увоз на транспортни 
средства, доколку утврди дека: \ 

1. комерцијалните патни возила се употребувале во внатрешниот премет; 
2. приватните патни возила се употребувале во внатрешниот промет во 

комерцијални намени или 
3. возилата по увозот биле дадени во наем, позајмени или дадени во употреба на 

друго лице на царинското подрачје за друга намена, а не за непосреден повторен извоз 
или пак дека тие возила, кои 'во моментот увозот биле најмени, дадени под'наем, 
позајмени или дадени па употреба, биле дадени во поднаем, повторно поза јмени- -пак 
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повторно дадени Во употреба на друго лице за друга намена, а не за непосреден повторен 
пзовоз. 
(2) Став 1 па оној член не се применува доколку е така предвидено со оваа Уредба или со 
меѓународна спогодба. 
• 

Член 118 
(посебни услови за привремен увоз на патни комерцијални возила) 

(1) Под комерцијални патни возила се подразбираат сите гѓатни возила и сите 
полуприколки и приколки кои може да бидат закачени за таквите возила, а кои се 
користат за комерцијална употреба, односно за превоз на стока и патници. 
(2) Патни комерцијални возила може привремено да се увезат во согласност со оваа 
Уредба ако: | 

1. привремено ги увезува лице со седиште надвор од царинското подрачје, или друго 
лице за негова Сметка, 

2. во комерцијална намена ги употребува лицето од точка 1 на овој став, 
3. се регистрирани надвор од даринското подрачје на име на лицето со седиште 

надвор од царинското подрачје и 
4. се употребуваат исклучиво за транспорт, кој започнува или чија дестинацијата е-

надвор од царинското подрачје. 
(3) Ако приколката ја влече возило регистрирано на царинското подрачје, привремен 
увоз може да се дозволи и ако не се исполнети условите од точка 1 и 2 од став 2,на овој 
член. 
(4) Возилата од став 1 на овој член можат да останат на царинското подрачје онолку 
време колку е потребно да се изврши работата, заради која бил побаран привремен увоз 
(како па пример: превоз, влез и излез на патници, утоварување, истоваруваше на стока, 
транспорт и одржуваше на возилата). 
(5) Лицето кос во согласност со став 2 точка 1 и 2 од опој член, привремено увезува и 
употребува патно комерцијално возило во име и за сметка на лице со седиште надвор од 
царинското подрачје, мора од него да биде изрично овластено. 
((5) Без оглед на став 2 од овој член : 

(а) во согласност со стап 5 на овој член патното комерцијално возило може да го 
вози физичко лице со постојан престој на царинското подрачје; 

(б) царинските органи можат: 
- во исклучителни случаи да му дозволат на лицето со седиште на царинското 
подрачје, привремено да увезе и употребува патно комерцијално позило во период 
што ќе го одреди царинскиот орган во согласност со околностите на поединечниот 
пример, 1 

-да му дозволат,на физичкото лице со постојан престој на царинското подрачје, кое 
е вработено кај лицето.со седиште надвор од, царинското подрачје, по комерцијални 
намени привремено да упезе и употребува патно позило во сопственост на негрпиот, 
работодавец. 
(в) патните комерцијални возила да се употребуваат по внатрешниот промет ако тоа 

го допуштаат прописите од областа на транспортот. 

Член 119 
(посебни услопи за привремен упоз на приватни патни возила) 

(1) Под приватни патни возила се подразбираат сите патни возила, вклучувајќи и возила 
од типот караван како и приколки кои може да бидат закачени за таквите возила, а кои 
се користат за приватна употреба,, од . соодветно лице исклучувајќи комерцијална" 
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(2) Приватни патни возила може привремено да се увезат во согласност со оваа Уредба 
доколку: 

1. привремено ги увезува физичко лице со регулиран престој или седиште надвор од 
царинското подрачје, - * 

2. за приватни употреба ги користи лицето од точка 1 од овој став и 
3. се регистрирани надвор од царинското подрачје на име на Лице со регулиран 

престој или седиште надвор од царинското подрачје. Ако возилото не е регистрирано, се 
смета дека условот од оваа точка е исполнет ако предметното возило е во сопственост на 
лице кое нема седиште или регулиран престој во царинското подрачје на Република 
Македонија. ' Ј 

(3) Постапката за привремен увоз на приватно патно возило може да се дозволи и: 
1. ако приватното возило е регистрирано во државата На постојан престој на 

корисникот на Возилото, кој возилото редовно го употребува на царинското подрачје за 
патувале од своето живеалиште до местото каде е вработен и обратно. Одобрението за 
употреба на постапката нема да биде предмет на временско ограничување. 

2. ако странски студент употребува приватно возило во државата на неговиот 
постојан престој, на царинското подрачје'каде што престојува исклучиво заради студии; 
(4) Привремениот увоз на возила може, во согласност со овој чѓлен, освен во случајот од, 
точка 1 од став 3 на овој член може да се одобри: ј 

1. за време од Најмногу шест месеци (со прекини или без) во период од дванаесет 
месеци или 

2. во случајот Од точка 2 од став 3 на овој член за времето за ќор студентот заради 
студии престојува на царинското подрачје . 
(5) Во случајот од став 4 точка 1 на овој член лицето кое привремено го увезува 
возилото, мора да го извести царинскиот орган за прекинот на рокот во кој возилото 
останува на царинското подрачје и мора да ги исполни сите други Обврски што ќе ги 

ѓ одреди царинскиот орган за да ја спречи неовластената употреба на . привремено 
увозеното возило. 
(6) 'Ја лицата кои престојуваат на царинското подрачје заради извртување па одредени 
временски ограничени задачи, соодветно се применува.ат одредбите од став 3 точка 2 и од 
став 4 точка 2 на овој член. ' ' 
(7) Привремено увезените приватни патни возила не.е дозволено по увозот да се даваат 
во наем, да се позајмуваат или да се даваат на употреба на друго лице ш1 царинското 
подрачје за друга-намена од онаа за непосреден повторен извоз, односно па оние возила 
кон во моментот на увозот биле најмени, Дадени прд наем, ^позајмени или дадени на 
употреба, да се даваат во подиаем, повторно позајмуваат или пак повторно да се даваат 
во употреба на друго лице за друга намена, а не за непосреден повторен изовоз. 

.(8) Во согласност со став 7 од овој член, патните возила за приватна употреба кои 
припаѓаат на рент-а-кар претријатие со седиште надвор од царинското подрачје, можат 
повторно да се најмуваат на физичко лице со регулиран престој надвор од царинското, 
подрачје со цел тие да бидат повторно извезени во период кој што ќе биде определен од 
царинскиот орган, кога овие .возила се наоѓаат во царинското подрачје па Република 
Македонија согласно спроведениот договор за наем. Оваа постапка може да му-се 
одобри и на физичко лице со регулиран престој во царинското подрачје на Република 
Македонија. Возилата истотака може да бидат повторно извезени од царинското 
подрачје на. РсублЦка Македонија од лице вработено во рент-а-кар претпријатието со 
седиште во царинското подрачје. ѕ 

(9) Без оглед па седмиот став на овој член привремено увезените приватни к^здша 
можат па ги употоебуваат и: 

1 
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1. законскиот брачен партнер и членовите на потесното семејство на физичкото 
лице кое има регулиран престој надвор од царинското подрачје ако и тие лица имаат свој 
регулиран престој надвор од царинското подрачје; 

2, лицата со регулиран престој на царинското подрачје, го употребуваат привремено 
увезеното приватно возило повремено и во име и по изрични упатства на имателот на 
правото само во време кога и имателот на правото се наоѓа па царинското подрачје. 

Член 120 
(посебни услови-за привремен увоз на железнички транспортни средства) 

(1) Под- железнички транспортни средства се подразбираат сите влечки возила, 
железнички коли и комозиции, како и вагони од секаков вид .кои се употебуваат за 
транспорт на лица и стоки. 
(2) Привремен :увоз на железнички транспортни .средства се дозволува ако тие 
транспортни средства се: 

1. Ло сопственост на лице со седиште надвор од царинското подрачје и 
2. регистрирани во железничката мрежа надвор од царинското подрачје. 

(3) Привремен увоз на железнички транспортни средства може да се дозволи за најмногу 
12 месеци. 
(4) Без оглед на член 117 став 1 точка 3 од оваа Уредба: 1 

1. железничките транспортни средства може да бидат ставени на располагање на 
лице со седиште на царинското подрачје, под услов да тие се користат заеднички според 
договор каде секоја мрежа мое да користи вагони на друга мрежа како свои вагони; 

2. во исклучителни случаи царинските органи можат да одобрат лице со седиште на 
царинското подрачје, да увезе и да користи вагони наменети за превоз на стока во 
постапка на привремен увоз за определен временски рок определен од тие органи во 
согласност со условите на конкретниот случај. , I 

; Член-121 ; 
^ (посебни услови за привремен увоз на цивилни воздухоплови) 

(1) Привремено увезените цивилни воздухоплови можат да останат на царинското 
подрачје за време кое е потребно да се извршат дејностите заради кои била побарана 
постапка на привремен увоз на воздухопловите (пренос, качување и симнување на 
патници, утовар и истовар на стоки, трансцррт и одржување). 
(2) Членот 118 став 5.и 6 на оваа Уредба се применува соодвтно и за воздухоплови за 
комерцијална употреба. Посебно, царинските органи можат во исклучителни случаи да 
одобрат лице со седиште во царинското подрачје привремено да увезе и користи 
воздухоплов за определен временски рок што го определува царинските органи според 
околностите на секој поединечен случај. 
(3) Кога цивилните воздухоплови се употребуваат за приватен воздушен транспорт, се 
применуваат условите пропишани од член 119 став 2 од оваа Уредба. 
(4) Цивилните воздухоплови од став 3 на овој член можат да останат во царинското 
подрачје заедницата најмногу за време од шест месеци (со прекин или без) во период од 
12 месеца. 1 

(5) Член 119 став 5, 7, 8.и 9 од оваа Уредба се приемануваат соодветно и за воздухоплови 
за приватна употреба. 

Член 122 ; 

(посебни услови за привремен уроз на пловила за езерскиот промет) 
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привремен увоз (пренос, качување и симнување на патници, утовар и истовар па стоки, 
транспорт и одржување). 
(2) Членот 118 став 5 и 6 на оваа Уредба се применува соодветно и за пловилата за 
комерцијална употреба во езерскиот промет. Посебно, царинските органи можат во 
исклучителни случаи да одобрат ЈГИЦС СО седиште во царинското подрачје привремено да 
увезе и користи пловила за определен временски рок што го определуваат царинските 
органи според околностите на секој* поединечен случај. I 
(3) Кога пловилата зс езерски промет се употребуваат за приватен езерски транспорт, се 
применуваат условиве пропишани од член 119 став 2 од оваа Уредба. 
(4) Пловилата за езерски промет од став 3 на овој член можат да останат во царинското 
подрачје заедницата најмногу за време од шест месеци (со прекин или без) во период од 
12 месеци. 
(5) Член 119 стап 5, 7, 8 и 9 од оваа Уредба се присмапуваат соодветно и за пловила во 
езерскиот промет приватна употреба. ; 

: Член 123 
(посебни услови за привремен увоз на палета) : 

(1) Палета кај кои идентичноста може да се утврди, можат привремено да се увезат за 
период од 12 месеци доколку дсклараитот не бара пократок рок^а привремен увоз. 
(2) Палета кај кои идентичноста не може да се утврди, можат привремено да се увезат за 
период од 6 месеци доколку декларантот не бара пократок рок за привремен увоз. 

Член 124 
(Посебни услови за привремен увоз на контејнери) 

(1) Привремено може да се увезуваат контејнери одобрени за транспорт на стока, под 
Царинска пломба или контејнери означени со соодветни знаци доколку привремено се 
увезуваат за сметка на нивниот сопственик, односно корисник или застапникот на било 
кој од нив. , 
(2) Контејнерите кои не се опфатени во став 1 на овој член може привремено да се 
увезат само доколку царинскиот орган претходно ја одобри нивната употреба. 
(3) Контејнерите стапени под постапката на привремен увоз можат да останат во 
царинското подрачје по рок од 12 месеци. 
(4) Согласно со член 125 став 1 од оваа Уредба, контејнерските помагала и 
вообичаената опрема можат да бидат увезени со контеј^нерот за подоцнежен повторен 
извоз посебно или со друг контејнер, или посебно за заеднички пододнежен повторен 
'извоз со контејнер. ; 
(5) Ставот 1 од овој чаен се применува за контејнери, без оглед на тоа дали се или не се 
одобрени за превоз под царинска пломба, кога следните податоци се јасно означени на 
соодветно и јасно видливо место: 

(а) идентитетот на сопственикот или корисникот, 
(б) ознаките за идентификација и бројките на контејнерот, дадени од сопственикот, 

или корисникот, I 
(в) тара тежина на коптсјиерот, во која е вклучена целата постојано прицврстената 

опрема, и 
(г) државата на која и припаѓа контејнерот. 

(6) Како контејнери одобрени за Транспорт на стока, под царинска пломба се прифаќаат 
оние: 
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Член 134 
(услови) 

(1) Согласно член 121 став 2 алинеја 2 од Царинскиот закон, царинскиот орган, со цел да 
утврди дали добиените производи се резултат на преработка на привремено извезената 
стока, може да ги донесе пред се следните мерки: 

1. наведуваше Или опис па посебните ознаки или производни (фабрички) бррсви на 
привремено извезената стока; 

2. ставање царински ознаки, пломби или други знаци за распознавање; 
3. земање мостри, доставување проспекти, фотографии и слики или технички описи 

на стоката; 7 

4. споредување на привремено извезената стока и добиените производи преку 
анализи; 

5. проверка на документите за предвидените производни операции, кои 
недвосмислено укажуваат на тоа дека добиените производи ќе бидат соодветно 
произведени од привремено извезената стока (договори, пресметки, кореспонденција); 

6. примена на меѓународно договорените мерки за царински надзор, 
(2) Економските услови од член 121 став 2 алинеј. 3 од Царинскиот закон, при 
доставување па царинската декларација за започнува: . на постапката за привремен 
извоз на стока заради облагородување, не е потребно Ј се докажуваат, освен доколку 
поинаку не е утврдено со пропис кој го донесува министерот за трговија. 

Член 135 ; 
1 (посебноста во однос на поправките) 

(1) Ако декларантот поднел царинска декларација за започнувања на привремениот 
извоз на стока на облагородување заради поправка, царинскиот орган може да ја одобри 
таа постапка само Доколку при привремениот извоз на стока се докаже дека поправката 
на привремено извезената стока е сосема можна. Ако царинскиот орган смета дека овој 
услов не е исполнет, тој ќе го одбие издавањето на одобрението. ' 
(2) Став 1 на овој *1лен се применува и ако бил одобрен системот на задоена. 

Член 136 * ; 
(систем на замена) 

(1) Ако подносителот на барањето побарал примена на системот за замена, должен е 
тоа да го наведе во царинската декларација за привремен извоз на стока заради 
облагородување на стока и да достави барање согласна член 130 од оваа Уредба. 
(2) Ако го прифати барањето од став 1 на овој член, царинскиот орган може, заради 
спроведување на^надзор, да ги преземе мерките наведени во точките 1,3, 4, или 5 од став 
1 на член 134 од оваа Уредба. Од документите доставени согласно член 134 став 1 точка 5 
од оваа Уредба мора јасно да'произлезе дека поправката ќе се изврши така што ќе се 
добие стока која ги исполнува условите од член 125 став б и 7 од Царинскиот Закон. 
(3) За спроведување на царинскиот надзор, подносителот на барањето е должен пред се 
да докаже дека замената не била договорена со цел да се подобрат; техничките својства 
на стоката. Затоа, Царинскиот орган може да ги провери: , 

1. договорите и другите придружни документи кои се однесуваат на поправката, како, 
и , 

2. договорите или фактурите кои сс однесуваат на привремено извезената стока, или 
на стоката во која е вградена привремено извезената стока. 
(4) Одобрението за примена ца системот на замена без претходен увоз може да се 
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користи и за повторен увоз на поправениве производи наместо на производи за замена, 
ако за увоз на поправените производи се исполнети пропишаните услови. 
(5) Без оглед на став 1 од овој член, царинскиот орган може да одобри, откако ја примил 
царинската декларација за започнуваше на постапката за привремен извоз на стока 
заради Облагородување, наместо поправените производи да се увезат производите за 

1 замена. Царинскиот дсклараит е должен, согласно со овој став, барањето да го достави 
најдоцна до моментот па предвидениот увоз на производите за замена. 

1 Член 137 
(посебни услови за системот на замена со претходен увоз) • * 

(1) Ако подносителот ба барањето бара примена на системот за замена со претходен 
увоз на производи за* замена, должен е уште пред почетокот на постапката на 
царинскиот орган да му достави писмено барање дополнето согласно член 130 став 2 од 
оваа Уредба. ' ' 
(2) Барањето од став 1 на овој член се доставува до надлежниот царински орган согласно 
член 135 од оваа Уредба. I; -
(3) Кон барањето од став 2 на овој член; подносителот е должен да ги достави сите 
потребни докази за наводите во барањето, како и да достави соодветен инструмент за 
обезбедувања на плаќање; доколку царинскиот орган се уште не располага со него. 
(4) Декларантот е должен да го достави писменото одобрение што го издава царинскиот 
орган, со секоја одделна царинска декларација за увоз на производите за,замена, односно 
со царинската декларација за привремен извоз на стока. : 
(5) Сите постапки на царинење во врска со одобрениот систем на замена со претходен 
увоз мора да се спроведуваат кај царинскиот орган кој го издал одобрението Од став 4 ЈОД 
овој член. « 

Член 138 
(завршување на постапката и извештај за раздолжување на постапката на привремен 

; извоз на стока заради облагородување) | : 

(1) Повторниот увоз на добиените производи илиГ урозот на производи за»замена кај 
' системот на замена се смета за извршен, доколку добиените производи односно 

V производите за замена кај системот за замена: 
1. се пуштени 6о слободен промет, ј 
2. се внесени ј&о слободна економска зона или царинска зона или кога 

е, * » 3., за нив започнала постапка за царинско складирање. 1 

(2) За утврдување дали се почитуваат роковите За завршување на постапката меродавен 
е денот на приемот на царинската декларација,, односно друг документ за започнување на 

* друг вид царински дозволена употреба или користење на стокава; со која се завршува 
царинската постапка за привремен извоз на стока заради облагородување. 
(3) Кон декларацијата со која се завршува постапката за привремен извоз на стока 
заради облагородување, декларантот е должен , да приложи и свој примерок од 
царинската Декларација со која таквата царинска постапка започнала. 
(4) Имателот на правото е должен на царинскиот орган, кој го издал одобрението да му 

* достави извештај за раздолжување на постапката на привремен извоз на стока заради 
облагородување*. Извештајот се пополнува на образец чија содржина одговара ма, 
примерокот даден во прилог 18 кои онии Уредби кој е нејзиниот составен дел. 
(5) Имателот па правото е должен на царинскиот орган да му.достави редовен Извештај 

* од став Афи овој член во рок од 8 дена сметано од денбт до кој е должен да ја заврши 
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13. датум и потпис 

ПРИЛОГ 2 
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(в) количина во задолжителна единица мера 

(г) вредност 

6. податоци за нормативите за употреба на стоката и начин за нивно утврдување; 

7. вид на производната операција.; 

8. место каде ќе се спроведува производната операција; 

9. рок во кој постапката ќе биде завршена; 
10. рокот во кој мора да биде извршен увоз на иста стока со идентичната стока, доколку 
биде дозволен претходен извоз на добиените производи; 

11. предложена метода за идентификација на стоката 

12- список на прилози; 

13. датум и потпис на подносителот на барањето; 
. ПРИЛОГ 7 

ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА НА ( 

ИДЕНТИЧНА СТОКА 
I 

(член 67) 

Одобрението за користење на идентична стока се издава на образец кој мора да ги 
содржи најмалку следните податоци: 

1. податоци кои овозможуваат идентификација на барањето, врз основа на кое е 
издадено одобрението (датум, број на барањето, и тл.); 

2. име и место на престој односно назив *и седиште, како и Даночен број -
идентификациона шифра на имателот на* правото кој истовремено, е извршител на 
производните операции; 
3. број и датум на договорот за работи на облагородување од евиденцијата на 
подносителот на барањето; 
4. податоци кои овозможуваат идентификација на одобрението врз бенова на кое се 
спроведувала постапката на привремен увоз заради облагородување; -

* 

5. белешка дека се одобрува систем на употреба на идентична стока: 
(а) .без претходен извоз на добиени производи 
(б) со претходен Извоз на добиени производи; 

6. податоци за главните и споредните добиени производи: 
(а) трговски и технички опис на стоката 

* (б) тарифна ознака од царинската номенклатура 
(б) количина во задолжителна единица мера 
(г) вредност; 

7. податоци за идентичните производи: 
(а) трговски и технички опис на стоката 



(б) тарифна ознака од царинската номенклатура 

(в) количина во задолжителна единица мера 

(г) вредност; 

8. податоци за нормативите за употреба на стоката и начин за нивно утврдување; 
9. одобрена метода за идентификација на стоката 
10. вид произволна операција; ' 
И. место кале ќе се врши производната операција; 
12. рок во кој постапката мора да биде завршена; 

* 

13. рок во кој мора да биде извршен увоз на иста стока со идентичната стока, доколку е 
дозволен претходен извоз на добиените производи; 
14. датум, место и потпис па одговорното лице на царинскиот орган, кој го издава 
одобрението. 

ПРИЛОГ8 

ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРАЌАЊЕ ИА 
ПЛАТЕНИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ 

(член 78) 

Барањето за враќање на платените увозни давачки се поднесува на образец кој мора да 
ГИ содржи најмалку следните податоци: 

1. име и место' на престој, односно назив и седиште, како и даночен број -
идентификациона шифра на подносителот на барањето (имателот На правото); 

2. податоци за увозните царински декларации на кои се однесува барањето; 

3.-датум на увоз на стоката на која се однесува барањето; 

4. податоци за увезената стока на која се однесува барањето: 
I 

(а) трговски и/или технички опис на стоката 

(б) тарифна ознака од номенклатурата на царинската тарифа 

(в) количина во задолжителна единица мера П 

(г) царинска вредност 

(д) виснина на стапка на царина според Законот за~ царинска тарифа 
(ѓ) износот на увозните давачки што ги утврдиле царинските органи и што биле 

платенипри пуштањето на стоката во слободен промет; 

5. износ на увозните давачки чие враќање се бара; 
6. податоци за нормативите за употреба на увезената стока во добиените производи и 
начин за нивно утврдување; 
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8» податоци за излезените добиени производи кои биле произведени Од увезената стока 
заради извоз, а за кои се бара враќање на платената царина: 

(а) трговски и/или технички опис па стоката 

(б) тарифна ознака од номенклатурата на царинската тарифа 

(в) количина во задопжитслна единица мера 

(г) царинска вредност; 

9. царинскиот орган кај кој биле поднесени царинските декларации за пуштање на 
стоката во слободен промет и царинските декларации во врска со извезените добиените 
производи; 

10. список прилог; 

11. датум, место и потпис на подносителот на барањето. 

ПРИЛОГ9 

ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА ПАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА 
ПОСТАПКАТА З А ПРЕРАБОТКА ПОД ЦАРИНСКИ НАДЗОР 

(член 83) 

Барањето за одобрување на постапката за преработка под царински надзор се доставува 
на образец кој мора да ги содржи најмалку следните податоци: 

1. име и место на престој, односно назив и седиште, како и даночен број- 1 

идентификациона шифра на подносителот на барањето кој е извршител на постапката за 
преработка или кој договара таква постапка; 

2. податоци за одлуката на Владата на Р.Македонија со која е предвидена преработка 
под царински надзор; 

* * 

3. податоци за исполнување на економските услови доколку истото е предвидено со 
одлуката на Владата; 

4. податоци за стоката која е наменета за преработка: 

(а) Трговски и технички опис на стоката 

(б) тарифна ознакачзд царинската номенклатура 

(в) количина во задолжителна единица мера 

(г) вредност; ' 

5. податоци за преработените производи и пропишаната царинска постапка за нив: 

(а) трговски и технички опис на стоката 

(б) тарифна ознака од царинската номенклатура 

(в) предвидена царинска постапка за добиените производи: 

6. податоци за нормативите за употреба ца увезената стока. 
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10. рок за утврдување на царински дозволената употреба или користење на 
преработените' производи или увезената стока во непроменета состојба (сметано од 
денот на започнувањето на постапката за одделни пратки на стока); • 

11. висина на инструментот за обезбедување на плаќање; 

12/ рок на важење на одобрението; 

13. број на прилози; 

14. датум, место и одговорно лице,на царинскиот орган кој го издал одобрението 

ПРИЛОГ И 

ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАЗДОЛЖУВАЊЕ НА 
ПОСТАПКАТА З А ПРЕРАБОТКА ПОД ЦАРИНСКИ НАДЗОР 

(член 89) 

Извештајот за раздолжување на постапката на преработка под царински надзор се 
издава на образец кој треба да ги содржи најмалку следните податоци: 

» 
1. име и место на престој, односно назив и седиште, како' и даночен број-
идентификациона шифра на подносителот на извештајот (имател на правото); 

2. податоци за одлуката на Владата на ^Македонија со која е предвидена преработка 
под царински надзор; _• 

3. податоци кои овозможуваат да се идентификува одобрението врз основа на кое се 
спроведувала постапката за преработка под царински надзор; 

4. податоци за царинските декларации кои се однесуваат на доставениот извештај, а кои 
биле поднесени за: 

(а) започнуванана постапката за преработка под царински надзор 

(б) завршување на постапката за преработка под царински надзор; 

5. податоци за увезената стока: 

(а) Трговски и технички опис на стоката ' 

(б) тарифна ознака од царинската номенклатура 

(в) количина во задолжителна единица мера 

6. податоци за преработените производи: 

(а) трговски и технички опис на стоката 

(б) тарифна ознака од царинската номенклатура 

(в) количина во задолжителна едиица мера 

7. податоци за отпадоците, остатоците и загубата; 

8. Датум место и потпис на подносителот на извештајот. 









- машини за пишување 
Ј ' 

- апарати за пренос, снимање или-репродукција на звук или слика : 

• сметачки инструменти и апарати; 

(в) Опрема, потребна за стручњаци за топографски прегледи или работа во врска со 
геофизичко снимање, како на пример: 

- мерни инструменти и апарати 

- нагледни средства 

• опрема за пренос и комуникации; 

(г) Опрема за стручњаци во врска со спречувале на загадувањето на околината; 

(д) Инструменти и апарати потребни за * лекари, хирурзи, ветеринари, бабици и 
' припадници на слични професии; 

(ѓ) Опрема за потребите на археолози, палеоитолози, географи, зоолбзи и други 
научници; , 

(е) Опрема за потребите на театарски групи и оркестри, заедно со предметите потребни 
за нивните претстави (музички инструменти, костими, сцени и сценски предмети, и тл.); 

(ж) Опрема за потребите на учители заради претставување на нивната наставна 
програма; 1 

(з) Фотографска опрема, како на пример: фотоапарат од сите видови, касети, 
светломери, леќи, статеви, акумулатори, ремени со батерии, пблначи на батерии, 
монитори, опрема за осмелување, опрема и помошни делови за модели, и т.н.; 

(ѕ) Опрема за печат или тонско и телевКзско емитување која е потребна за 
претставниците за печатот или предавателниЈС или телевизиски организации основани 
надвор од париското подрачје кои го посетуваат тоа подрачје заради известување или 
испраќање или снимање на определени програми. ј 

; ПРИЛОГ 15 
ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА 

ПОСТАПКАТА НА ПРИВРЕМЕН И З В О З НА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ 
СО ПРИМЕНА НА СИСТЕМОТ НА ЗАМЕНА 

ј (член 130 став 
* ) 

Барањето за одобрување на постапката за привремен извоз на облагородување според 
системот на замена се поднесува на образец кој мора да ги содржи најмалку следните 
елементи: 
1 1 ' ' 1. име и место на престој односно назив и седиште, како , и даночен број-
идентификациона шифра на : 

(а) подносителот на барањето, 
(б) странската фирма со која подносителот на барањето склучил договор за работи на облагородување поправка; 1 
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3\ податоци кои овозможуваат идентификација на одобрението врз основа.на кое се 
спроведувала постапката на привремен извоз заради облагородување; 

4. податоци за царинските декларации кои се однесуваат на доставениот извештај, а биле 
доставени за: 

(а) започнување на постапката на привремен извоз на стока заради облагородување, 

(б) завршување на постапката на привремен-извоз на стока заради облагородување; 

5. податоци за привремено извезената стока: 

(а) трговски и технички опис на стоката, 

(б) тарифна ознака од царинската номенклатура, 

(в) количина во задолжителна единица мера, 

6. податоци за добиените производи: 

(а) трговски и технички опис на стоката, 

(б) тарифна ознака од царинската номенклатура, 

(в) количина во задолжителна единица мера; 

7. податоци за отпадоците, остатоците и загубата; 

8. датум, место и потпис на подносителот на извештајот. 

57Ќ, 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за одбрана 

(^Службен весник на Република Македонија" бр. 8/92 и 
30/95), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 7.03.2000 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ГРАЃАНИТЕ СЕ 
ДОЛЖНИ ДА ДАВААТ ВОЗИЛА И ДОБИТОК ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА Л ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ХУ-
МАНИТАРНИТЕ АКТИВНОСТИ И ЗАДАЧИ ВО 

ВОЕНА СОСТОЈБА И НАДОМЕСТОК ЗА 
НИВНОТО КОРИСТЕЊЕ 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдуваат условите вод кои гра-

ѓаните се должни на Министерството за одбрана да му 
даваат возила и добиток за потребите на Армијата на 
Република Македонија (во понатамошниот тскст: ар-
мијата) и за спроведувана на хуманитарните активно-
сти и задачи во воена состојба, видот на возилата и 
добитокот и надоместокот за нивното користена. 

Член 2 
Граѓаните се должни возилата и добитокот да ги 

даваат на Министерството за одбрана под услов истите 
да се неопходен за извршувана на задачите на армијата 

и за спроведување на хуманитарни активности и задачи 
вд воена состојба. 

Член 3 
Граѓаните се должни на Министерството за одбрана 

да му ги даваат следните видови на возила И добиток: 
1. моторни и приклучни возила за друмски сообраќај 

и тоа: 
а) патнички возила од сите бидови и капацитети; 
б) возила за пренос на тобар и влечена од сите 

видови, капацитети носивост; ' 
в) специјални возила од сите видови и намени; 
г) приколки, полуприколки и други приклучоци за 

моторни возила за друмски сообраќај, од сите видови. 
2. Трактори со приколки и со други приклучни ма-

шини. 
3. Моторцикли од сите видови. 
4. Запрежни возила од сите видови. 
5. Јавачки, тсглсчки и товарен добиток. 
6. Јавачки, запрежен и товарен прибор кон јавачки, 

теглечки и товарен добиток. 
Кон возилата и добитокот од став 1 на ОВОЈ член се 

даваат и соодветната опрема, алат, прибор и резервни 
делови што им припаѓаат, како и потребната техничка, 
документација. 

Евиденција на возилата и Добитокот од членот 3 на 
оваа уредба води Министерството за одбрана. 
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ПРИЛОГ 1 

Стоки по потекло 6д Република Македонија кои се 
на квантитативно ограничување при извоз од Репу-
блика Македонија во СР Југославија за 2000 година 

при; што треба квантитативно^ ограничување целосно 
да го подели најмалку два месеци пред истекот на годи-
ната. I \ 

Член 4 . 
Царинската управа на Република Македонија ја 

следи реализацијата на увозот односно на извозот на 
стоки, согласно со донесените решенија 'од член 3, став 
3 од оваа одлука и за тоа тримесечно го известува Ми-
нистерството за трговија. 

Министерството за трговија го објавува обемот ни 
квантитативните ограничувана од прилозите 1 и 2 во 
јавните гласила, 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сини наредниот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Број 23-1168/1 
7 март 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 1 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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Лице овластено за застапувала во внатрешен и над-
ворешен трговски промет е Благоја Тодороски со нео-
граничени овластуваме. 

Целосна одговорност. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6946/ 

99. (88) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.40, 93.05, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, мало-
граничсн промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР 
Југославија, застапување на странски фирми, посред-
ништво, консигнација и вршење на комисиони работи 
и реекспорт. 

Неограничени овластувања. Полна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешно трговскиот промет е Синан Даутоски, 
управител без ограничување во рамките на занишани-
те дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трсг. бр. 2100/99. 
. ' (579) 

Основниот суд во Битова, со решението Трет. бр. 
250/99, на регистарска влошка, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Трговец поединец за 
трговија Дилавер Рахман Балажи „ КАСТРИ ОТИ-Д" 
Тп е. Србица, Осломеј. 

Основач на трговец' поединец е Дилавер Балажи 
од е. Србица, Осломеј. 

Дејности: 52.11, 52.12," 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27. 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските направени во правниот промет со трети ли-
ца трговецот поединец одговара со целиот свој имот 
лично. 

Овластен потписник на ТП е основачот Дилавер 
Балажи \со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности/ 

Од Основиот суд во Битола, Трет. бр. 3469/99. 
(581) 
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Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња, а за обврските одговара со целиот Свој имот со 
полна одговорност. 

Управител на друштвото е Жаклина ТсрГиоска, по 
Одлука за наименување на урпавитсл од 15.10.1999 
год. 

Основачки влог во предмети за работа кои трајно 
и неповратно ги внесува единствениот содружник е 
Петко тулески, со вкупна вредност од 170.500,00 ден, 
или 5.500 ДЕМ по извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3716/99. 
(617) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
1/63/99, на регистарска влошка бр 007919, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на Трговсц пое-
динец за трговија на мало Киро Димитри Сотироски 

КИСКОМ ТП с. Љубаништа, Охрид. 
Дејност: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.33. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за пре-
земените обврски во правниот промет со трети лица 
трговецот поединец одговара со сите свои средства со 
кон располага, со целиот свој имот. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 1763/99. 
(619) 

51.55, 51.57, 51.70,' 52 11, 52.12, 52 21, 52 22, 52.2.1, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52 41, 52.42, 52 43 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52 47', 
52.48. 52.50, 52.62, 52.63, 55 30/1, 60 21, 60.22, 60.2.1 , 
60.24, 63.21, 63.40, 65.1243, 67.13, 71 10. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста -
пува во свое име и за своја сметка, полни овластува -
ња. 

Друштвото во правниот промет за преземените 
обврски одговара со целокупниот имот со кој распон-
га, полни одговорности. 

Лице овластено за застапување е Сашо Јованоски , 
управител со неограничени овластувања во рамките и а 
занишаните дејности. 

Основната главница изнесува 5.000 ДЕМ во прота -
вредност согласно извештај за извршена проценка ОЈ I 
судски проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3740/99. 
(622 ) 
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реекспорт, угостителски и туристички услуги, застапу-
вање и посредување во прометот на стоки и патници. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свос име и за своја сметка со полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица од-
говара а) целиот свој имот. 

Управител е Ибрахим Хоти, со неограничени овла-
стувања но рамките на запишаните дејности. 
1 Основната главница на друштвото изнесува 5.100 

ДЕМ или 158.100,00 ден, во предмети према извештај 
на вешто лице проценител. 

Од Основниот суд во Битола, 'Грег. бр. 3755/99. 
(624) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
1068/99, на регистарска влошка бр. 007224, го запиша 
во трговскиот регистар запишувањето на Трговец пое-
динец Весела Јован Магаровска, ..КОНТЕСА" други 
услужни активности, неспомнати на пруго место, са-
лон за вснчаници ТП ул. „Стсрјовски Ѓорѓи Џопа'1 бр. 
4, Битола. 

Дејности: 93.05, 93.02, 93.01, 93.04. 
Трговецот поединец во прометот со трети лица ис-

тапува во свое име и за своја сметка. Трговецот поеди-
нец за своите обврски према трети лица одговара со 
целиот свој имот. 

Овластено лицо за застапување со неограничени 
овластувања во рамките на занишаните дејности е Ве-
села Чавдаровска. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 1068/99. 
(626) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3414/99, на регистарска влошка бр. 009578, го запиша 
во трговскиот регистар занишувањето на Трговец пое-
динец за трговија на мало Агрон Кадри Лиманоски 
„БАРБИ" ТИ ул. .Дејан Војвода" бр. 260, Охрид. 

Дејности: 52.12, 52 62, 52 41. 52.42, 52.43. 
Трговецот поединец по правниот промет со трет 

лица истапува во свое име и за'своја сметка, полни 
овластувања. Трговецот поединец во прометот со тре-
ти-лица одговара со целиот свој имот, полна одговор-
ност. 

Агрон ЈБуманоски, овластен потписник на тргове-
цот поединец. , 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3414/99. 
(627) 

Основниот суд по Битола, со решението Трет. бр. 
358(1/99, на регистарска влошка бр. 009744, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДООНЛ на 
Друштво за услуги и трговија Горан Маџароски .ДИ-
ГИТАЛНИ СОНИШТА" увоз-нзвоз ДООЕЈ1 ул,.,Ми-
нела Бабуковски" бр. 31/3, Битола. 

Основач е Горан Маџароски. 
''Дејности: 22.11, 22.12, 22ЛЗ, 2114, 22.15, 22.24, 

22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 26.50/36.63, 52.12, 52.47, 
52.48, 52.61, 70.30, 70.32, 71.31, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60 , 74.40, 80.42 , 92.31, 92.31/1, 92.34, 
92.40, 92.71, 92.72, 93.41, 52 42, 52.43, 52,44/3, 52.44/4, 
52.45. 52.47, 55.11.-60 22. надворешна трговија со пре-
хранбени П Ј Ч Ж З Р О Д И , надворешна трговија со непрс-
хранбрсни производи, застапување -и посредување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња и одговара со целиот СВОЈ имот со полна одговор* 
ност. 

Горан Мацароски е управител со неограничени 
овластувања за застапување во рамките на запишани-
те дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3580/99. 
(629) 

Основниот суд во Битола, со решението Грег. бр. 
3710/99, на регистарска влошка бр. 009874, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДОО на Дру-
штво за производство, трговија и менувачки работи 
Живко Пауноски „ЕВРО" ДдОЕЛ ул. ..Ристо Чадо" 
бр. 103, Охрид. 

Основач: Живко Паункоски од Охрид. 
Основачки влог 5200 ДЕМ во денарска противвред-

ност во предмети по, проценка на овластен процени-
тел. 

Дејност: 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 28.73, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50 40/1, 50.4(У2, 50.40/3, 50.40/ 
4, 50.50, 51.21, 51.22,.51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 5141, 
51.42/1, 51.42/2, 51.42, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51 52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51 63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52 12, 52.21, 52 22. 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52 33, 52 41, 52 42. 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45. 52.46, 
52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.3041, 55.30/2, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 65.12/3, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со нспрехранбс-
ни производи, малограничси промет, посредување и 
застапување во прометот на стоки и услуги, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, ме-
ѓународна шпедиција. % 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име^и за своја сметка со полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица од-
говара со целиот свој имот, полна одговорност. 

Живко Паункоски, управител со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности во 

' вна-ѓрешниот и надворешно трговскиот промет. 
Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3710/99. 

* (630) 
Основниот суд,во Битола, со решението Грег. бр 

1451/99, на регистарска влошка бр. 007608, го запиша 
во* трговскиот регистар основањето на Трговско дру-
штво за производство, трговија и услуги Васка Блаже-
ска „ЗЛА'ГКО" увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Абас Емин" 
бр. 323, Охрид. 

Основач е Васка Блажеска од Охрид. 
Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 

15.5,15.52, 15.85, 15.98,18.21, 25.22, 25.24, 28.62, 36.11 
36.14, 45.21, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.11, 51.13, 51.15, 
51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 
51.70, 52Д1» 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26. 52.27 , 52.33 , 52.41, 52.42 , 52.43 , 52.44 , 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52 47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.21/1 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1. 53.30/2. 55.'«), 
60.22, .60,23 , 60.24 , 63.12, 72.30, 72.40, 72.60 , 74.12, 
74.40; 74.60, 74.70, 74.83. 

Полна одговорност со целиот имот. 
Управител е Васка Блажевска со неограничени 

овластувања. 
Од Основниот суд во Битола. Трет. би. 1451/99 



Стр. 1230 - Б р . 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 март 2000 

Основниот суд во Би гола, со решението Трсг. бр. 
3739/99, на регистарска влошка бр. 009903, го запиша-
во трговскиот регистар претворањето на пп во 
ДООЕЈ1 на Мешовито друштво за промет, градежни-
штво, услуги, туризам, угостителство и трговија на го-
лемо и мало „А-АФРи Зулфи (Ајредин) Рамо ДООЕЛ 
увозгизвоз нас. Тсферич, Струга. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 
01.24 , 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 05.01, 05.02, 
10.10, 10.20, 10.30, 11.20, 13.20/1, 13.20/2, 13.20/3, 
14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.31, 15.32, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 
15.71, 15.72,15.81,15.81/1,15.81/2,15.82,14.82/1, 15.82/ 
2, 15.83, 15.84, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 
15.94, 15.96,1Ј.97, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.01/1, 16.01/ 
2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 
17.22, 17.23, 17.24, 17.54/1, 17.5442, 17.60, 17.71, 17.72, 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 
19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 
22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 
22.24, 22.25; 22.31, 22.32, 22.33, 24.12, 24.16, 24.20, 
24.30, 24.51, 24.52, 24.62, 24.65, 24.70, 25.11, 25.12, 
25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24 , 26.11, 26.12 , 26.13, 
26.13/1, 26.13/2, 26.14, 261.5, 26.21, 26.22, 26.23, 262.4, 
26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53 , 26.62, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 
26.82/2, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 28.11, 28.12, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.75, 
29.13, 29.24, 29.32, 29.40, 29.72, 35.11, 35.12. 35.42, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.61, 36.62, 
36.63, 37.10, 37.20, 40.3р, 41.00, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.445, 45.50, 
50.10, 50.20,50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.41/ 
1, 50,40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 5И19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 
51.37, 51.38 , 51.39 , 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43 , 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46 , 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 

•55.21, 55.12, 54.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 61.20, 62.10, 62.20* 63.11, 63.12, 63.21, 
63.22, 63,23, 63.30, 63,40, 65.12/1, 65.12/2, ,65.12/3, 
65.23, 66,01, 6&01/1, 66.01/2, 66.01/3, 66.01/4 , 66.03, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 
71.23, 71.32, 71.33; 71.34, 71.40,-72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.20/1, 74.2СУ2, 74.20/3, 74.20/ 
4, 74.20/5, 74.30, 74.40^74.60, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 
74.84, 90.00, 91.11, 92.13, 92.20, 92.33, 92.34 , 92.61, 
92.62, 92.71, 93.72, 93.01, 93.02, 93,05. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое цме и за своја сметка, а за обврските 

• сторени во. правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Лице оштетено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Зулфи (Ајредин), Рамо, упра-
вител без ограничувам:. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3739/99. 
* (635) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3785/99, на регистарска влошка, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Друштво за производ-
ство, УСЛУГИ и Трговија на големо и мало „ЛАМ-
ПРОМ" Ламбе ДООЕЛ увоз-извоз е. Јанковсц, Ресен. 

Основач на друштвото е Ламбе Недевски од е. Јан-
коаец, Ресен. 

Основачкиот влог на друштвото изнесува вкупен 
износ 158.100,00 ден.'или 5100 ДЕМ, Сметано по сре-

ден курс на Народна банка на РМ и приложено според 
извештај на проценител. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20/ 15.32, 15.33, 
15.51, 15.61, 15.71, 15 81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15 89/ 
2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20 10П̂  20.20, 20 30, 
20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25 23, 25 24, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26,66, 26.67, 26 81, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28 74 , 28.75 , 29.71, 29.72, 
31.10 , 31.40, 31.61, 31.62 , 34.30 , 36.11, 36.12 , 36.13, 
361.4, 361.5, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45 23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45 34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.445, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/ 
1, 50.40/2, 50.40/3. 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52 61, 
52.33, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55 30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23 , 60 24 , 61.20, 
63.11, 63.12 , 63.21, 63/30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/ 
4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70,31, 70.32, 71.10, 
71.21, 71.32, 71ЈЗЗ, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14 , 74.15, 
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 
74.40, 74.70, 74.81, 74 .» , 93.05, 95.00, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со (^прехранбени производи, посредување и за-
стапување во прометот на стоки и услуги, продажба 
на стоки од консигиационите складови на странски 
стки, угостителски и туристички услуги, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, изведување на инвести-
циони работи во странство и отстапуван^ на инвести-
циони работи на странско лице во Република Македо-
нија, меѓународна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со својот имот. 

Лице овластено за застапување на субјектот на упи-
сот во внатрешно трговскиот и надворешно тргов-
скиот промет со трети лица е Ламбе Печевски, упра-
вител без -ограничување во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3785/99. 
(636) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
888/99, на регистарска влошка бр. 1-19861, го запиша 
во судскиот регистар основањето на Приватно прет-
пријатие за вработувана на инвалиди „МЕГАЛ-
БРИК" увоз-нзноз д.о.о. п.о. ул. крушевско џаде" 
бб. Прилеп. 

Основачи: Димко Димоски од Прилеп, Златко 
Граороски од Прилеп, Кирил Настески од Прилеп, 
Тоде Тодоровски од Прилеп, Ѓоко Динев од Гевгелија 
и Илија Шикоски од Скопје. 

Дејности: 85.32/3, 14,11, 14.12, 14.21, 15.81/1, 15.81/ 
2, 15.82/1, 15.82/2, 15.98/2, 19.30, 20.10 , 20.10/1, 20.10/2, 
20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 
21.24, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25 24, 
36.11, 36.12, ЗбЛЗ, 36.14, 36.15, 36.62, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 28.11, 28.12, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.73, 
28.74; 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38. 51.41,51.42, 51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.61, 
5162, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 51.12, 52 21, 52 22, 
52.23, 52.24, 52.25/ 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52 43, 52.44, 52.45, 52.46, 52 50, 52.60, 52 72/1, 52 72/2, 
52.44/1, 52.44/4, 560.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 
65.12/3; 74.11, 74.12, 74.20, 74.2(1/1, 70.20/2, 70.20/3, 
70.20/5,'74.40, 74.60, 74,70, 74.84 , 90.00, 90.20, 93.01 , 
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Основниот суд во БИТОЛА, со решението Трет. бр. 
3821/99, на регистарска влошка бр. 009990 го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Производното, 

3говско и услужно друштво ЈЈИТОЗСг увоз*извоз 
хрид ДОО Пана и др. ул, ..Момчило Јорданоски" бр. 

51, Охрид. 
Дејности: 15.86, 15.89, 15.98, 19.30, 20,10/1, 20.30, 

20.40, 20.51, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3 , 51.13, 
51.16, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22 , 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, "52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 52.71, 55.30/1, 55.30/2, 55,40, 60.22, 60.24, 
6312, 71.10, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со ^прехранбени 
производи, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, малограничсн промет, реекспорт, туристичко по-
средување во странство, работи на посредување во на-
дворкЈШио-трговскиот промет, изведување на градежни 
работи во странство, продажба на стоки од консигна-
циони складови на странски стоки. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. * 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња. 

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот СВОЈ имот. . 

' Управител: Пана Димовска од е. Долно Конско, 
со неограничени овластувања во рамките на запиша-
ните дејности. 

Основната главница на. друштвото изнесува 5.200 
ДЕМ или 161.200,00 ден., во предмети према извешта-
јот на вешто лице - проценител. 

Во основната главница сској од основачите уче-
ствува подеднакво со по 2.600 ДЕМ или 80.600,00 ден. 
односно секој со но 1/2 од основната главница. 

Од Основниот с#д во Битола, Трет. бр. 3821/99. 
(760) 
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.Друштвото в правниот Промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластува-
ме. , 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целокупниот имот со 
кој располага - полни одговорности. 

Лице овластено за застапување е Мирко Сивески -
управител со неограничени овластувања во рамките на 
занишаните дејности. 

Основната главница износува 5.000,00 ДЕМ во про-
тиввредност согласно извештајот на извршена процен-
ка од судски проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трсг. бр. 3833/99. 
(761) 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. 

Полни одговорности. 
, Трговецот поединец за своите обврски одговара со 
целиот с&ој имот, « 

Васко Талев, овластено лице за застапување со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3054/99. 
(33492) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трет, 
бр 14282/99, на регистарска влошка бр. 020238357-4-03-
000» го запиша во трговскиот регистар усогласувањето 
на Индустрија за преработка и промет на овошје и 
зеленчук ПРОИМПКС - ИПОЗ ПРЕСПА А Д Скоп-
је, бул "Максдонско-косовска Бригада" бр. 7, Скопје 

Дејности: 01 13/2, 15 92, 15 93, 15 94, 15.95, 0141/3, 
01 13/1« 01.12/2, 15 31, 15.32, 15 33. 15 *7, 15.89, 15.91, 
15 98/2, 15.71, 15.61, 15.62, 15 71, 15 81, 15 81/1, 15 82/2, 
15 84, 15.85, 18 86, 15 87, 15.88, 15 89, 24.20, 50 50, 51.11, 
51 12, 51.13, 51.15, 51 16, 51.17, 51.18, 51 19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51 33, 51.34, 51.35, 51.36, 51 37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51 47, 51.51, 51Л2, 51.53, 51 54, 51.55, 5Г.56, 51 57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51 64% 51.65, 51 бб, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52 44/2, 52.44/4, 52 45, 52.46. 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52 62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 
55 30/2, 55.51, 55.52, 60 24, надворешна трговија со 
прехранбени произведи, надворешна Трговија со 
нспрсхранбепн производи* посредување и застанување 
во областа на промет со стоки и услуги, меѓународен 
транспорт, реекспорт, малоѕ раннчсп промет. 

Неограничени овластувања и целосна одѕоворност. 
Проданов Часлав и Куновска Ема - извршни дирек-

тори. 
Од Основниот су# Скопје I - Скопје. (6332) 



Б р . 2 0 - С т р . 1 2 3 3 

Лице овластено за застапување на здружението е 
Нада Ристова од Гевгелија, 

Од Основниот суд во Гевгелија (10605) 

СЛУЖБЕН В ЕСНИК НА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
856/99 од 16.02.2000 година утврдува дека програмата и 
статутот на здружението на граѓани Џудо сојуз на Ма-
кедонија, со скратено име ЏСМ, со својство на правно 
лице од 31.03.1997 година се во согласност со Законот 
За здруженија на граѓани и фондации. 

Во Регистерот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 697, сс 
запишува здружението на граѓани Џудо сојуз на Маке-
донија, со скратено име ЏСМ, со седиште во Скопје, 
ул. "Илинден* бр. 82-6, кос го застапува неговиот прет-
плател Љубомир Богоевски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10609) 

Здружението е со својство на правно лице од 
16.12.1999 година 

Од Основниот суд во Велес. (10614) 
» 

Основниот суд во Велес, со решение 3»ГФ.бр. 70/99 го 
запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации Здружението Ловна друштво "Елен" • друштво 
за одгледуваше, заштита и лов на дпвс% од с.Извор, со 
скратено име на друштвото Ловно друштво "Елен". 

Здружението ќе дејствува на територијата на општи-
на Извор, а седиштето на здружението е во с.Извор. 

Здружението е .со својство на правно лице од 
08.12.1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (10615) 

Основано* суд во Велес, со решение 3 ГФ.бр. 73/99 го 
запиша во Регистарот на здруженија Нш граѓани и фон-
дации Здружението Боксерски клуб "Борецн од Велес. 

Здружението ќе дејствува како член на боксерски 
сојузи на.територијата на Република Македонија, а се-
диштето на Здружението е во Велес ни ул. "Ордан Џи-
нот" бр. 7, во Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
17.01.2000 година.' 

Од Основниот суд 1о Велес.; V (10616) 
* ' * 1 

\ ( 

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 47/99 го 
запиша но Ѓегиетарот на1 здруженија ни граѓани и фон-
дации Здружението КУД "Бирлик" од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на општи-
на Велес, а седиштето ќа здружението е во Велес на 
ул. "Андон Шурков" бр. (2/1/2. 

Здружението е со својство на правно лице од 
16.04.1999 година.1 

Од Оснрвииот суд во Велес. (10617) 
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одгледување, селектирање и заштита на гулабите, ор-
ганизирање на меѓународни изложби на гулаби, пот-
икнување на соработка со истородни здруженија, со-
јузи и асоцијации на РМ и странство,' соработка со 
стручни, научни, здравствени и други* организации и 
поединци од Рспублнка Македонија и странство зара-
ди превентива, лечење, заштита, правилна исхрана и 
нега на гулабите, издавање на периодични и стручни 
списанија и билтени, поднесување на иницијативи до 
надлежните органи за донесување на правилници и ак-
ти со законска сила за заштита и одгледување на расни 
гулаби на територијата на Република Македонија, гри-

цка за снабдување па членките со артикли за квалитет- ѕ 
на исхрана, лекови, прстени за матична евиденција на 
гулабите. 

Сојузот на организации за заштита и одгледување на 
расни гулаби на Република Македонија - Скопје, ќе го 
застапува во правниот промет претседателот и лицето 
овластено за застапување. 

Со денот па запишувањето на Регистарот Сојузот на 
организации на расни гулеви на Република Македонија 
• Скопје, се стекнува со својство на правно лице. 
. Од Основниот суд Скопје П - Скопје. ч ^ , (104ЈЗ) * 

Со решение на Основниот суд во Струга, Рег.згф.бр. 
3/2000 од 21.02.2000 година, извршена е исправка на 
решението на Основниот суд во Струга, Рег.згф.бр. 
3/2000 од 14.02,2000 година, на начин што наместо збо-
рот "ЛАНДРОС" во третиот ред од уводот, во третиот 
ред од Првиот став од диспозитивбт и во Првиот ред од 
образложението на решението треба да стои "ЛАН-
ДРАС1 

Во останатиот дел решението останува непроменето. 
* Од Основниот суд во Струга. (10943) 

Лице овластено за застапување и претставување на 
-здружението е Олгица Башеска - претседател и Благи-
ца Цветкоска - секретар. 

Од Основниот суд во Прилеп. ^ (10946) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение П РЕП 
ЗГ.бр. 217/99 од 30.12.1999 година во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следно-
то: 

Се усвојува предлогот на Карате клуб "СЕНСЕИ" од 
населбата Илинден, Скопје, -

Се добрува упис *о; Регистарот на; здруженија на -
граѓани и фондации на Карате клуб' СЕНСЕИ" од 
населба Илинден, со седиште на ул., "Даме Груев" бр. 7, 
Скопје. : 

Дејноста на Карате клуб ИСЕНСЕИН е: поттикнува-
ње, омасовување, развој и унапредување на карате 
спортот, водење грижа за квалитетот на своите члено-
ви и. нивно перманентно учество на сите карате нат-
превари и. манифестации, учество и организирање па 
државни и меѓународни натпревари од пријателски и 
официјален карактер,'соработка со сите карате клубо-
ви во државата. • 

Со денот на занишувањето во Регистарот Карате 
клуб ."СЕНСЕИН од населба Илинден, Скопје, се стек- ' 
нуна со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10931) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението 1.Рег. 
зг бр. 231/99 го усвои предлогот па предлагачот Здру-
жение на жени против дрогата на Општина .Кисела 
Вода од Скопје и го одобри уписот во Регистарот па 
здруженија на граѓани и фондации на Здружението на 
жени против дрогата на Општина "Кисела Вода", со 
седиште во Скопје, ул. М11 Октомври" бр. 52. 

Цели и задачи на здружението се: организирана и 
спроведување на широка активност против дрогата 
меѓу Жените, иницира активности за сузбивање па дро-
гата, организира собири, советувања, трибини, семина-
ри, курсови,.предавања, пропаганда и друга литература 
по болестите од зависност на дроги, оспособува кадри, 
за организира^дејствување против дрогата, делува 
во наградува^ ра с^ес^а кај населението и во форми-.» 
рањс на јавцдогр мислење по однос на штетните после-
дици од употреба на дроги, се грижи за доследна при-
мена на постојната законска регулатива по однос упо-
требата и злоупотребата на дроги, соработува со исти 
и сродни организации по однос на болестите на завис-
ност, изработува информации и анализи за односот на 
жените према дрогите, прави компаративни студии за 
односот на половите, односите на националностите во 
мултиетничкиот амбиент на нашата земја, учествува 
во акции кои го унапредуваат здравјето и сманципаци-
јата на жената и нејзината значајна улога во општест-
вото. 

За потписник и застапник на Здружението на жени 
против дрогата на Општина Кисела Вода - Скопје, со 
трети лица е одреден претседателот Базерко Трпана. 
Беба се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11017) 
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Сопственикот Слободан Младеновски од Скопје, ул. 
"Никола Тссла" бр. 18-1/15 ја понудува за продажба 
следнава недвижност - земјоделско земјиште и тоа лоз-
је 4 класа, со површина од 632 м2 на КП-593/15, КО Бу-
чи Дол, за дена од 300 денари по м2. Начин па плаќање 
во готово па денот на склучувањето на договорот. ј 

Ги повикувам сите лица Со првенствено право на ку-
пување доколку се заинтересирани за купување во рок1 

од 30 дена да достават известување за прифаќање на 
понудата за купување кај нотар Никола Сгоименовиќ,; 
ул. "Анкарска" бр. 33, Скопје. ; 

По истекот на наведениот рок го губат првенствено-
то право. (9820) 

Се врши продажба на недвижен имот 4/14 идеален 
дел од овошна градина од 3 класа, со површина од 
1 098 м2 што сс наоѓа на КП 317, 4/14 идеален дел од 
овошка градина од 3 класа со површина од 689 м\ 4/14 
идеален дел од овошна градина од 3 класа со површина 
од 549 мЈ, спте ка м.в. Водсничиштс, КО Пакошево, 
сопственост па Стапа Арсовска од Скопје. 
' Се 'повикуваат сосопствениците на наведените пар-

цели'1* сопствениците на'парцелите што граничат со 
наведените парцели' во рбк од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", доколку се заинтересирани да Ја купат 
пропишаната недвижноста Писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. " ' 

Доколку не се јават во* Предвидениот рок, петите го 
губат правото на прванствено купување на предмет-
ната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во 
нотарската канцеларија на нотар Снежана Саревска, 
во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок 23 (ДТЦ 
"Стара рампа"). ' (9894) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - лозје, 
посвоена во Скопје на ЌО Кадино, на КП бр. 70/2, на 
м*в. Паршлда, лозје 2 класа, во површина од 6510 и2 

заведено во Имотен лист бр. 77, сопственост на Јоси-
фовска Трајанка. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
низите и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето' што се Продава, .во рок од 30 дена од денот .на 
објавувањето на огласот во у'Службен весник на Репу-
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блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство.' 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достава 1 до 
нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул "Антон 
Попов" бр. 77-б. (9902) 

Се продава земјоделско Земјиште - нива, постросиа 
па КП бр. 147/3, план 5, скица 19, мв Горна ограда, 
класа 4, со површина од 530 м2, во КО Катпаново, соп-
ственост на Богески Ристо од Скопје, ул "Струшка" 
бр. 8-а, за купопродажна цена од .'55,00 денари за м2 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соссди+е чие земјиште граинчи со земјиште-
то што се продава, во рок до 40 дена од денот на обја-
вувањето на ласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изгаснат за прифаќањето 
на понудата Во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ќосев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (9967) 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот па об-
јавувањето на огласот во "Службен весник па Рспу-
блнка Македонија0 писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото па 
првенство 

Изјавите за прифаќањето па понудата да се достапат 
до нотарот Сашо Ѓурчииоски, "Плоштад на Револу-
циј*" бб, Струга. (10596) 

Ск продава 1/4 идеален дел земјоделско земанине -
лозје па КИ бр 10587* со површина 4127 м2, во КС) 
Велес, м в. Чести дрвја, нива 4 класа, сопственост па 
Иванов Благој од Велес, за цена од 250 ДМ 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање па 
понудата. В о спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Миодраг Стојановски, ул. "Гоце Делчев" бр 4, 
Велес (10597) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП б р 
1307, план 8, скица 43 во м в. Калдрма, класа 3, со повр-
шина од 1878 м \ во К(*) Стојаково, сопственост па Ка-
раѓошев Драги од е Стојаково, за цепа од 20.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици чие зсмји-
* п и е граничи со земјиштето што се продава во рок од 

30 дена о д денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на Република Македонија", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. В о спротивно 10 
губат правото на првенства. Изјавите за прифаќање на 
понудата да се достават д о нотарот Нада Прочкова, 
ул. "Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија. 

(10598) 
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Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
592/37, план 3, скица 4, по КО Волково, м и. Крсмснјлр-
ник, илка - лозје, со површина од 495 м2, сопственост 
на Јовановски Јордан, според ИЛ бр. 773 на КО Вол-
ково, за цена од 300,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот па објавува-

^ лето па огласот во "Службен весник на РМ'\ писмено 
да е* изјаснат за прифаќале па понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр 10 а, 
лок&јѓ 2, Скопје. (10964) 
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изработени согласно Законот за јавните набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), нема да се разгле-
дуваат. 

ЈП „Македонијапат" - Скопје 



Стр. 1260-Бр 30 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 март 2000 



15 март 2000 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 


