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375. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А 

ЛОВСТВОТО 

З А К О Н 
ЗА ЛОВСТВОТО 

Се прогласува Законот за ловството, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 17 април 1996 година. 

Број 08-1407/1 
17 април 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

1. обичен елен 
2. елен лопатар 
3. срна 
4. дивокоза 
5. муфлон 
6. мечка 
7. дива свиња 
8. див зајак 
9. верверида 
10. бизамски глушец 
11. полв 
12. стоболка 
13. еж 
14. рис 
15. видра 
16. волк 
17. чакал 
18. лисица 
19 дива мачка 
20. куна златка 
21. куна белка 
22. мала ласица 
23. твор 
24. јазовец 
25. голема дропла 
26 . мала дропла-прскач 
27. лештарка 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се уредува одгледувањето, размножу-
вањето, заштитата, ловењето и користењето на диве-
чот (ловство). 

Член 2 
Дивеч, во смисла на овој закон, се одредени видови 

на животни и птици кои живеат слободно во природата 
или во оградени површини, во кои интензивно се одгле-
дуваат, размножуваат, заштитуваат и ловат. 

Член 3 
Дивечот е во државна сопственост и како добро од 

општ интерес ужива посебна заштита на начин и под 
услови утврдени со овој и со друг закон. 

Член 4 
Под дивеч, во смисла на овој закон, се подразбираат 

следните видови животни и птици: 

(Cervus e laphus L) 
(Dama dama L) 
(Capreoluc c apr e o lus L) 
(Rupiicapra rupiicapra L) 
(Ovis musimon Schreb,) 
(Ursus a r c t o s L) 
(Sus s c r o f a L) 
(Lepus europaeus P a l l ) 
(Sc iurus v u l g a r i s L) 
(Fiber z i b e t h i c u s L) 
( G l i s g л i s L) 
( C i t e l l u s c i t e l l u s L) 
(Et inaceus europaeus romanicus Barr) 
(Lynx lvnx L) 
(Lutra l u t r a L) 
(Canis lupus L) 
(Canis aureus L) 
(Vulpes v u l p e s L) 
( F e l i s s i l v e s t r i s Schreb) 
(Martes martes L) 
(Martes fOina Erhe) 
(mustela n i v a l i s L) ; 
(Mustela p u t o r i u s L) 
(Meles meles L) 

(Ot is tarda L) 
(Otis t e t r a x L) 
( T e t r a s t e s bonas ia L) 
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28. ловен фазан 
29. полска еребица 
30. еребица каменарка 
31. потополошка-препелица 
32. гулаб-гривнеж 
33. гулаб-дупкар 
34. див гулаб или гулаб пештерите 
35. грлица 
36. гугутка 
37. шумска шљука 
38. ритска или барска шљука 
39. шљука ливадарка или голем бекасин 
40. мал бекасин 
41. дива гуска 
42. белочелна лисеста гуска 
43. мала белочелна гуска 
44. гуска глоговница 
45. морска утва 
46. дива пајка ЈЅЛИ пајка глуварка 
47. берија или крѓа 
48. пај ка-ластарка или калкурук 
49. пајка пупчаница 
50. пајка-њорка 
51. црвеноглава њорка или алмабаш 
52. цуцулеста шорка 
53. лајка-лажичарка 
54. жолтоклун лебед или лебед пејач 
55. нем лебед 
56. прдазец 
57. лиска 
58. бел штрк 
59. црн штрк 
60. блескав или црн ибис 
61. пепелава чапја 
62. црвена чапја 
63. бела чапја 
64. мала бела чапја или сребреникава 

чапја 
65. жолта чапја 
бб. ноќна чапја или гак 
67. мал воден бик или мало чапјиче 
68. воден бик или букаец 
69. розов пеликан 
70. кадрав пеликан 
71. голем корморан 
72. мал корморан 
73. голем нуркач 
74. обичен нуркач 
75. мал нуркач 
76. сив жерав 
77. обичен галеб 
78. мал галеб 
79. блатно коковче 
80. зелено коковче 
81. калуѓерка 
82. чурулин 
83. С И В С О К О Л 
84. С О К О Л остриж 

(Phasianus s p . ) 
(Perdix p e r d i x L) 
( A l e c t o r i s graeca Meisner) 
(Coturnix c o t u r n i x L) 
(Columba palumbus L) 
(Columba oenas L) 
(Colufnba l i v i a Gm) 
( S t r e p t o p e l i a t u r t u r L) 
( S t r e p t o p e l i a d e c a o c t o F r i v . ) 
(Scolopax r u s t i c o l a L) 
(Ga l l inago g a l l i n a g o L) 
(Gal l inago media-Latham) 
(Lymnocryptes minimus i Brrinn 
(Anser anser-L) 
(Anser a x D i f r o n s - S c o p . ) 
(Anser erythrOpus L) 
(Anser f a b a l i s Lath) 
(Taftorna tadorna L) 
(Anas p l a y r h y n c h o s - L ) 
(Anas crecca -L) 
(Anafe acutarL) 
(Anas guerguedula L) 
(Aythyfa nyroca-Guld) 
(Aythya f e r i n a L) 
(Aythya f u l i g u l a L) 
(Anas c l y p e a t a L) 
(Cygnus cygnus L) 
(Cygnus olor-Gmel) 
(Crex crex L) 
( F u l i c a a t r a L) 
(Ciconia c i c o n i a L) 
(Ciconia n i g r a L) 
( P l e g a d i s f a l c i n e l l u s L) 
(Ardea c i n e r e a L) 
(Ardea purpurea: L) 
(E\gretta a lba L) 

(Egret ta g a r z e t t a L) 
(Ardeola r a l l o i d e s Scop) 
(Nyct icorax n y c t i c o r a x . L . ) 
(Ixobrychus m i n u t u s . L . ) 
(Botaurus s t e l l a r i s . L . ) 
(Pe lecanus o n o c r o t a l u s L) 
(Pelecanus c r i s p u s Bruck) 
(Phal^crracoraxLj: carbo-L) 
(Phalacroco.rax pygmeus-Pal l ) 
(Podicepxs c r i s t a t u s L) 
(Podicepxs g r i s e i g e n a Bodd) 
(Tachybaptus r u f f i c o l l i s ) P a l l ) 
(Grus grus L) 
(Larus r id ibundus) 
(Larus minutus P a l l ) 
(Ral luus a g u a t i c u s L) 
( G a l l i n u l a ch loropus L) 
(Vanel lus v a n e l l u s L) 
(Burhinus oediJcnemus L) 
(Falco p e r e g r i n u s Tunst) 
(Falco subbuteo L) 
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85. ветрушка црнонокта 
8 6 . . белонокта ветрушка 
87. црвенонога ветрушка 
88. јастреб-кокошкар 
89. јастреб врапчар 
90. обичен глувчар 
91. гаќест глувчар 
92. глувчар осаш 
93. е ј а мочуришна 
94. е ја ливадарка 
95. е ј а полска 
96. луња рѓеста 
97. луња црна 
98. сур орел 
99. орел крстач или орел зајачар 
100. орел клокташ 
101. џуџест орел 
102. орел рибар 
103. белоопашест орел 
104. орел змијар 
105. бел мршојадец 
106. белоглав мршој адец 
107. црн мршојадец 
108. брадест (жолтоглав)мршојадец 
109. голем ушест був 
НО. шумски ушест був 
111. мочуришен був 
112. кук-градинарски 
113. кукумјавка 
114. шумски був 
115. забулена утка 
116. гавран 
117. црна врана 
118. врана гачец 
119. сива пепелава врана или гарга 
120. чавка 
121. страчка 
122. сојка 
123. модра чавка 
124. црвеноклуна галица 
125. галица чолица 
126. сариасма златна 
127. сколовранец 

Член 5 
Дивечот се одгледува, размножува, заштитува, лови 

и користи во ловишта според ловносгопанска основа. 
Ловиште во смисла на став 1 од овој член е одредена 

површина на земјиште и води што претставува при-
родна целина и во која постојат услови за траен опста-
нок, одгледување, размножување, заштитување, ло-
вење и користење на дивеч. 

Член 6 
Дивечот во ловиште се дава на користење со одобре-

ние (концесија) на домашни правни лица и ловечки 
друштва (корисник на дивечот во ловиштето) на начин 
и под услови утврдени со овој закон. 

Корисниците на дивечот во ловиштето може да се 
здружуваат во ловечки сојуз и други форми на здружу-
вање. 

(Falco t l n n u n c u l u s L) 
(Falco naumanni F l e i s c h ) 
(Falco v e s p e r t i n u s L) 
( A c c i p i t e r g e n t i l i s L) 
( A c c i p i t e r n i s u s L) 
(Buteo buteo L) 
(Buteo lagopus Brunn) 
(Perni s a p i v o r i s L) 
(Circus aerug inosus L) 
(Circus pygargus L) 
(Circus yarieus L) 
(Milvus mi lwts L) 
(Milvus migrans Bodd) 
(Agui la c h r y s a e t o s L) 
(Agui la hel iaica Sav . ) 
(Agui la c langa P a l l ) 
(Hieraaetus pennatus Gm) 
(Pandion h a l i a e t u s L) 
( H a l i a e e t u s a l b i c i l l a L) 
(C ircae tus g a l l i c u s Gm) 
(Neophron pei-cnopterus L) 
(Gyps f i l v u s Habl) 
(Aegypius monachus L) 
(Gypaetus barbatus L) 
(Bubo bubo L) 
(Asio o t u s L) 
(Asio flammeus Pont) 
(Otus scops L) 
(Athene n o c t u a . S c o p . ) 
( S t r i x a luco .L) 
(Tyto a lba .Scop) 
(Corvus corax.L) 
(Corvus corone corone L) 
(Corvus frugi - legus L) 
(Corvus corone c o r n i x L) 
(Coloeus monedula L) 
(Pica p i c a L) 
(Garrulus g l a n d a r i u s L) 
(Coracias gararuXus L) 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax L) 
(Pyrrrhocorax g r a c u l u s L) 
(Orio lus o r i o l u s L) 
(Strumas v u l g a r i s L) 

Член 7 
Корисниците на дивечот во ловиштата, одговараат 

за штетата што ќе ја причини дивечот под заштита, а 
лицата кои ловат и нивните помагачи одговараат за 
штетата што сами ќе ја причинат. 

За штетата причинета врз дивечот под заштита од-
говара сторителот кој ја причинил штетата. 

Член 8 
Сите правни и физички лица корисници на земјиште 

и води во ловиште или надвор од него се должни да го 
заштитуваат дивечот под заштита. 

II. ОДГЛЕДУВАЊЕ, РАЗМНОЖУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА НА ДИВЕЧ 

Член 9 
Одгледувањето, размножувањето и заштитата на 

дивечот опфаќаат: 
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1. Обезбедување на услови за одгледување и заш-
тита на дивечот; 

2. Одржување на нормална бројна состојба на диве-
чот според капацитетот на ловиштето; 

3. Создавање на ремизи во ловиштето за размножу-
вање, заштита и прехрана на дивечот под заштита; 

4. Преземан,а на превентивни и други мерки за заш-
тита на дивечот од болести и елементарни непогоди; 

5. Одржување на. бројот на дивечот без заштита во 
обем кој не претставува опасност за дивечот под заш-
тита; 

6. Отстранување на кучиња и мачки скитници; 
7. Обезбедување на храна, мир и вода за дивечот; 
8. Одредување и спроведување на ловостој, привре-

мена и трајна забрана за ловење на одредени, видови 
дивеч; 

9. Подигање и одржување на ловно-технички и 
други објекти во ловиштето; 

10. Вршење на лов со расни кучиња (педгарирани); 
11. Користење на соодветни средства за ловење; 
12. Чување на дивечот во ловиштето. 

Член 10 
За развој и унапредување на ловството како и за 

обезбедување на природната рамнотежа на дивечот во 
ловиштата по потреба Владата на Република Македо-
нија на предлог на министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство, прогласува репроцентри. 

Репроцентри се прогласуваат во ловиште или на дел 
од ловиште и имаат статус на државно ловиште. 

Репроцентрите исклучиво служат за размножување, 
одгледување и заштита на одделни видови дивеч, а со 
цел за збогатување на ловиштата со атрактивен или 
проретчен дивеч. 1 

Правата и обврските меѓу корисникот на дивечот во 
ловиштето или дел од него, кое се прогласува за репро-
центар и Владата на Република Македонија се уреду-
ваат со договор со кој дивечот во ловиштето е даден на 
користење, односно управување, согласно со член 31 и 
член 36 од овој закон. 

Средства за р е про центрите се обезбедуваат од Буџе-
тот на Република Македонија и од правни физички 
лица (донатори). 

Член 11 
Внесувана нови неавтохтони видови дивеч во ло-

виште, може да се врши врз основа на одобрение од 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, по претходно доставена стручна документа-
ција од научна институција што ја определува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 12 
Дивечот од член 4 на овој закон е дивеч под заштита 

и дивеч без заштита. 
Дивеч под заштита е: обичен елен, елен лопатар, 

срна, дивокоза, муфлон, мечка, дива свиња, див зајак, 
верверица, рис, видра, чакал, голема дропла, мала дро-
пла, л ен парка, ловен фазан, полска еребица, еребица 
каменарка, препелица {потполошка), гулаб (гривнеш, 
дупкар и псштерник), грлица, гугутка, шљука (шумска 
и барска), бекасин (голем и мал), гуска (дива, бело-
челна лисеста, мала бел оч ел на и топовница), морска 
утва, пајка (глувара, берија или крѓа, ластарка, пупча-
ница и лажичарка), пајка н?орка (црвеноглава и цуцуле-
ста), жолтоклун лебед, нем лебед, прдавец, лиска, бел 
штрк, црн штрк, блескав или црн ибис, чапја (црвена, 
бела, мала бела, жолта и ноќна), мал воден бик или 
мало чапјиче, воден бик, розов, пеликан, кадрав пели-
кан, нуркач (голем, обичен и мал), сив жерав, обичен 
галеб, мал галеб, блатно коковче, зелено коковче, ка-
луѓерка, чурулин, сив сокол, сокол остриж, ветрушка 
(белонокта и црвенонога), јастреб врапчар, обичен 

глувчар, гаќест глувчар,. глувчар осаш, еја (мочу-
ришна, ливадарка и полска), луња (рѓеста и црна), сур 
орел, орел крстач, орел клокташ, џуџест орел, орел 
рибар, белоопашест орел, орел змијар, бел мршојадец, 
белоглав мршојадец, црн мршојадец, брадест мршоја-
дец, голем ушест був, шумски ушест був, мочуришен 
був, ќук, кукумјавка, шумски був, забулена утка, га-
вран, модра чавка, црвеноклуна галица, галица челица, 
златна сариасма, пол в, сгоболка, еж, мал корморан, 
црна врана и сојка. 

Дивеч без заштита е: бизамски глушец, волк, ли-
сица, дива мачка, куна златка, куна белка, мала ласица, 
твор, јазовец, пепелава чапја, голем корморан, јастреб 
кокошкар, врана гачец, пепелава врана, чавка, страчка 
и сколовранец. 

Член 13 
За дивечот под заштита се утврдува ловостој, при-

времена и трајна забрана за ловење. 
За време на ловостој, привремена и трајна забрана 

за ловење, дивечот под заштита не смее да се лови, 
прогонува или вознемирува, доколку со овој закон по-
инаку не е определено. 

Член 14 
Ловостој се утврдува за: 
- обичен елен од 1 февруари до 31 август 
- еленка-кошута од 1 јануари до 31 октомври 
- елен лопатар од 1 февруари до 15 септември 
- кошута еленка лопатар од 1 јануари до 31 октом-

ври 
- муфлон машки од 1 февруари до 15 септември 
- муфлон женски од 1 февруари до 30 септември 
- дивокоза од 1 јануари до 30 септември 
- дивојарец од 1 јануари до 31 јули 
- дива свиња од 1 февруари до 30 септември 
- див зајак, полска еребица, еребица каменарка, 

лештарка од 15 декември до 10 октомври 
- ловен фазан од 1 јануари до 30 септември 
- потполошка, гулаб (гривнеж, дупкар и пештер-

ите), грлица, гугутка, шљука (шумска и барска), 
голем и мал бекасин, гуска (белочелна лисеста, 
мала белочелна и глоговница), пајак (глувара, бе-
рија, ластарка и пупчаница), црвеноглава и цуцу-
лева н,орка, пајка Нгорка и лиска од 1 март до 31 
јули. 

Ловосгојот од став 1 на овој член не се однесува на 
машките видови дивеч и тоа: обичен елен, елен лопа-
тар, муфлон и нерез, доколку истиот се одгледува во 
оградени простории за интензивно одгледување и за-
стрел на дивеч. 

Член 13 
Трајно се забранува ловење на: мечка, срна, рис, 

видра, чакал, верверица, голема и мала дропла, дива 
гуска, морска утва, пајка лажичарка, жолтоклун лебед, 
нем лебед, прдавец, бел штрк, црн штрк, блескав или 
црн ибис, чапља (црвена, бела, мала бела, жолта и 
ноќна), мал воден бик, воден бик, розов пеликан, ка-
драв пеликан, нуркач (голем, обичен и мал), сив жерав, 
обичен галеб, мал галеб, блатно коковче, зелено ко-
ковче, калуѓерка, чурулин, сив сокол, сокол осгриж, 
ветрушка (белонокта, црнонокта и црвенонога), ја-
стреб врапчар, обичен глувчар, гаќест глувчар, глувчар 
осаш, еја (мочуришна, ливадарка и полска), луња (рѓа-
ста и црна), су р орел, орел крстач, орел клокташ, џу-
џест орел, орел рибар, белоопашест орел, орел змијар, 
бел мршојадец, бел оглав мршојадец, црн мршојадец, 
'брадест^ мршојадец, голем ушест був, шумски був, мо-
чуришен був, ќук, кукумјавка, шумски був, забулена 
утка, гавран, модра чавка, црвеноклуна галица, галица 
чолица, златна сариасма, стоболка, мал корморан, 
црна врана, полв, еж и сојка. 
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Член 16 
Забрането е уништување и присвојување на младен-

чиња, уништување и расипување на легла, гнезда или 
јајца од дивеч под заштита. 

Член 17 
За потребите на науката, наставата, зоолошките 

градини, природнонаучните музеи за одгледувачки 
цели и за спречување на заразни болести, може да се 
одобри ловење на дивеч за време на привремена и 
трајна забрана како и за време на ловостој, како и 
вршење на дејствијата од член 16 на овој закон, по 
претходно одобрение на министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

Со одобрението од став 1 на овој член се определува 
и начинот на вршење на ловењето. 

Член 18 
Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-

панство е овластен да: 
1. Го продолжи времето дозволено за лов на дивечот 

под заштита доколку тој е пренамножен и го загрозува 
имотот на корисникот на земјиштето и водите на кои е 
установено ловиштето каќо и на околните земјишта и 
води, по претходно мислење од републичкиот орган на 
управата, надлежен за работите за заштита на живот-
ната средина; 

2. Го скрати или измени времето за лов на одредени 
видови дивеч под заштита на одредено време, заради 
заштита на нејзината бројна состојба, заштита по 
здравјето на луѓето, добитокот, појави на заразни боле-
сти, хемиско и радиолошко загадување; 

3. Привремено забрани ловење во одредено по-
драчје или во целата земја на редок или прореден дивеч 
под заштита; 

4. Дозволи лов на трајно заштитена дивеч, ако прави 
штети во ловиштето или на корисникот односно соп-
ственикот на земјиштето и водите, по претходно ми-
слење од републичкиот орган на управата надлежен за 
работите за заштита на животната средина; 

5. Дозволи лов на пренесувачи на зараза во секое 
време и на секое место за дивеч под заштита; 

6. Забрани преземање одредени дејствија на повр-
шини, штетни за одгледување, размножување и привре-
мено населување на одделни видови дивеч по претходно 
мислење од републичкиот орган на управата надлежен 
за работите за заштита на животната средина. 

Член 19 
За уништен штетен дивеч без заштита се доделува 

парична награда. Министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство го утврдува видот на штетниот 
дивеч и висината на паричната награда. 

Средствата за наградата од став 1 на овој член се 
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. 

Член 20 

Дивечот без заштита може да се лови доколку не се 
загрозува неговиот траен опстанок. 

За ловење на дивеч без заштита корисникот на диве-
чот во ловиштето е должен да води евиденција. 

Член 21 

Забрането е ловење, уништувања на гнезда, соби-
рање, присвојување и уништување на младенчиња и 
јајца на птици кои не претставуваат дивеч во смисла на 
овој закон, а се корисни за земјоделството и шумар-
ството. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство ги определува видовите птици кои се корисни 
за земјоделство и шумарство. 

Член 22 
Забрането е движење на лица со пушка и други сред-

ства за лов во ловиштето, без дозвола за ловење од 
корисникот на дивечот во ловиштето. 

Член 23 
Корисникот на дивечот во ловиштето е должен на-

изменично да забранува ловење две години еднопо-
друго, најмалку на една четвртина од вкупната повр-
шина на ловиштето. 

Член 24 
Правните или физичките лица кои употребуваат 

средства за заштита на растенијата или други хемиски 
средства, се должни да го известат корисникот на диве-
чот во ловиштето, најмалку 48 часа пред употребата со 
укажување, за последиците согласно со упатството за 
употреба на препаратот. 

Член 25 
Забрането е палење на стрништа, плевел и други 

растителни отпадоци во ловиште. 
Член 26 

Имателот на овчарското куче не смее да дозволи 
движење на кучето во ловиштето, подалеку од 200 м од 
стадото. 

Имателот на куче или мачка не смее да ги пушта да 
се движат низ ловиштето без придружба на далечина 
поголема од 300 м од живеалиштето на сопственикот. 

Корисникот на дивечот во ловиштето има право во 
случаите спротивни на ставовите 1 и 2 од овој член да ги 
уништи кучињата и мачките скитници во ловиштето 
без надоместок на сопственикот. 

Член 27 
Корисникот на дивечот во ловиштето е должен да 

организира постојана ловочуварска служба. 
Ловочувар може да биде лице со завршено најмалку 

средно образование од шумарска, биолошка, ветери-
нарна и сточарска насока и да ги исполнува условите за 
носење оружје. 

Член 28 
Ловочуварот службата ја врши во униформа и во-

оружен со соодветно оружје. 
Ловочуварот има легитимација што ја издава корис-

никот на дивечот во ловиштето. 
Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-

панство ќе донесе поблизок пропис за униформата, 
образецот на легитимацијата и видот на орундето. 

Член 29 
Ловочуварот во вршењето на својата работа е овла-

стен да: 
1. Го утврди идентитетот на секое лице кое лови 

дивеч или се движи низ ловиштето со средства за ло-
вење; 
, 2. Врши преглед на уловот и документацијата што 
го придружи јо ловиштето; 

3. Врши преглед на сите видови возила и товари во 
ловиштето со кои може да се превезува или пренесува 
уловот, односно трофејот, како и местата каде што 
може да се чува уловот или трофејот; 

4. Привремено ги одзема средствата употребени или 
наменети за лов, уловената дивеч или нејзини делови, 
ако ловењето или движеното во ловиштето е извршено 
спротивно на одредбите на овој закон; 

5. Го спречува уништуваното и присвојувањето на 
дивечот и неговите младени ин,а како и уништувањето и 
расипувањето на неговите гнезда, седела и јајца, спро-
тивно на овој закон; 
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6. Го спречува ,ловењето на дивеч на недозволен 
начин и со недозволени средства; 

7. Ја пријави ракетата или болната дивеч на корис-
никот на дивечот во ловиштето; 

8. Го извести корисникот на дивечот во ловиштето и 
ветеринарната служба за појави на болести и улизување 
на дивечот и други животни, како и за непосредна опас-
ност по дивечот од појави на елементарни непогоди 
(поплави, големи снегови, пожари и слично). 

Лицата затекнати во ловиштето се должни на лово-
чуварот да му овозможат извршување на неговите 
овластувања и да му ги дадат потребните податоци. 

Ш ЛОВИШТА 

Член 30 
Ловиште установува Владата на Република Македо-

нија во согласност со Просторниот план на Република 
Македонија. 

Владата на Република Македонија определува и 
државни ловишта. 

Со установувањето на ловиштето се одредуваат не-
говите граници, површината, намената, категоријата, 
бонитетот и капацитетот. 

Во зависност од видот На дивечот што живее или 
што може да се одгледува, ловиштата можат да бидат 
наменети за одгледување крупен и ситен дивеч. 

Член 31 
Државните ловишта од член 30 став 2 на овој закон, 

Владата ги дава на управување на определено правно 
лице кое врши дејност од јавен интерес од областа на 
шумарството, ловството, или заштитата на животната 
средина. 

Член 32 
Површината на установувањето ловиште во завис-

ност од видот на дивечот што ќе се одгледува не може 
да биде: 

- помала од 1000 ха, ниту поголема од 10 ООО ха за 
ситен дивеч; 4 

- помала од 2000 ха, ниту поголема од 25 ООО ха за 
крупен дивеч. 

Член 33 
Со површината на ловиштето не може да се опфатат 

населбите, повеќегодишни овошни и лозови насади, 
градежните земјишта, гробиштата, јавните патишта, 
железничките пруги, аеродромите, воените објекти, 
водните акумулации, рибниците, одредени природни 
простори прогласени како заштитни национални пар-
кови, зоолошките и орнитолошките резервати. 

Член 34 

Ловиштата можат да бидат: отворени и оградени. 
Отвореното ловиште е ловиште во кое е овозмо-

жено непречено движење на дивечот од едно ловиште 
во друго. 

Оградено ловиште е ловиште кое е оградено со при-
родни или вештачки препреки (широки водотеци, езер-
ски површини, високи планински сртови и огради), кои 
ја спречуваат или намалуваат можноста дивечот да ја 
напушти таа површина. 

Член 35 

Во ловиштата може да се огради посебен простор не 
поголем од 150 ха за одгледување, размножување и 
заштита на дивечот (размножувалишта), како и про-
стор за интензивно одгледување и застрел на дивеч чија 
големина не може да биде помала од 200 ха. 

IV. КОНЦЕСИЈА 

Член 36 
Дивечот во ловиштата на користење со одобрение 

(концесија) го дава Владата на Република Македонија 
на домашно и странско правно лице и ловечко друштво 
(корисник на дивечот во ловиштето) кое ги исполнува 
условите предвидени со овој закон. 

Дивечот во ловиштето се дава на користење за 
време од 10 до 20 години. 

Корисникот на дивечот во ловиштето е должен ди-
вечот да го одгледува, размножува и заштитува со-
гласно со одредбите на овој закон. 

Член 37 
Корисник на дивеч во ловиште може да биде прав-

ното лице и ловечкото друштво кое ги исполнува след-
ните услови: 

1. Да е регистрирано за вршење дејност ловство; 
2. Да има материјално-технички можности за 

вршење на дејноста ловство; 
3. Да понуди програма за развојни можности на ди-

вечот под заштита во ловиштето; 
4. Да има вработено стручно лице со завршено ви-

соко или средно образование од шумарска струка со 
положен испит ловство. 

Член 38 
Давањето на дивечот во ловиштето на користење со 

одобрение (концесија) се врши по пат најавен конкурс. 
Јавниот конкурс ќе трае 30 дена од денот на распи-

шувањето. 
При еднакви услови, предност има правното лице 

кое во последните три години вршело дејност ловство. 

Член 39 
Ако на објавениот конкурс не се јави заинтересиран 

субјект, дивечот во ловиштето се дава на користења по 
пат на понуда. 

Ако користењето на дивечот во ловиштето не се 
договори и по пат на понуда, Владата на Република 
Македонија привремено ќе го даде со присилна конце-
сија на јавно претпријатие од областа на шумарството и 
заштитата на животната средина. 

Ако дивечот во ловиштето се даде на користење со 
присилна концесија, начинот на обезбедување на сред-
ства се утврдува со договор. 

Член 40 
Како почеток на концесијата се смета рокот утврден 

во Одлуката на Владата на Република Македонија за 
давање на дивечот во ловиштето со концесија. 

Меѓусебните права и обврски на Владата на Репу-
блика Македонија и субјектите од член 36 став 1 на овој 
закон на кои дивечот во ловиштето ќе им се даде на 
користење, се утврдуваат со договорот. 

Член 41 
За користење на дивечот во ловиштето корисникот 

плаќа годишен надомест. 
Надоместот од став 1 на овој член се утврдува во 

висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел на дивечот согласно со посебната ловностопан-
ска основа, а се плаќа до 30 јуни за тековната година. 

Вредноста на дивечот од став 2 на овој член по 
видови ја утврдува министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство. 

Член 42 
Надзор над спроведувањето на договорот за кори-

стење на дивечот во ловиштето врши Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
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Член 43 
Владата на Република Македонија може да го ра-

скине договорот за концесија на дивечот во ловиштето 
и пред истекувањето на времето за концесија, ако ко-
рисникот на ловиштето: 

1. Не ги исполнува обврските утврдени во договорот 
од член 40 став 2 на овој закон; 

2. Одгледува, заштитува, лови и користи дивеч спро-
тивно на посебната ловностопанска основа. 

V. ЛОВНОСТОПАНСКИ ОСНОВИ 
Член 44 

Одгледуваното, размножувањето, заштитата, лове-
њето и користел ветена дивечот се врши според општа и 
посебни ловностопански основи. 

Член 45 
. Општата лов нестопанска основа се усогласува со 

Просторниот план на Република Македонија, а ја доне-
сува Владата на Република Македонија. 

Посебните ловностопански основи ги донесува Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство за секое ловиште посебно. 

Член 46 
Важноста на општата ловностопанска основа е 20 

години, а на посебните ловностопански основи 10 го-
дини. 

Член 47 
Општата ловностопанска основа се донесува за це-

лата територија на Републиката и содржи: климатски, 
орографски, педолошки и други услови, можности за 
развој на дивечот, евиденција и основни карактери-
стики на установените ловишта, бројна состојба на 
заштитените видови дивеч, мерки и насоки за унапреду-
вање на дивечот во Републиката и друго. 

Посебната ловностопанска основа содржи податоци 
за: постојната состојба и можниот капацитет за одгле-
дување на дивеч во ловиштето, вид и обем на работите, 
бројна состојба на дивечот и временскиот период за 
постигнување нормална бројна состојба во ловиштето, 
користење на дивечот и планирање на застрелет, како 
и економско-финансиска основа за користење на диве-
чот во ловиштето, 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство ќе донесе поблизок пропис за содржината на 
посебната ловиостопанска основа. 

Член 48 
Мерките утврдени со посебната ловностопанска ос-

нова се задолжителни за корисникот на дивечот во ло-
виштето. 

Член 49 
Ако во текот на важноста на општата, односно по-

себната ловностопанска основа настанат одредени про-
мени кои го попречуваат нејзиното спроведувано, ко-
рисникот на дивечот во ловиштето е должен да пре-
стане со работите и да предложи мерки за нејзино изме-
нување и дополнување. 

Член 50 
Корисникот на дивечот во ловиштето е должен да 

изготви годишен план за спроведување на посебната 
ловностопанска основа, 

Годишниот план од став 1 на овој член се изготвува 
до 31 декември во тековната за наредната година и се 
доставува на мислење до Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 

Член 51 
Корисниците на дивечот во ловиштата се должни извршените работи во ловиштата за претходната го-

дина да ги евидентираат во посебната ловностопанска 
основа најдоцна до 31 март во тековната година. 

VI. ЛОВЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ДИВЕЧОТ И 
НЕГОВИТЕ ДЕЛОВИ 

Член 52 
Ловењето и користењето на дивечот и неговите де-

лови во ловиштето се врши поединечно или групно. 

Член 53 
Под ловење на дивеч се подразбира барање, приче-

кување, набљудување, следење, застрел и фаќање на 
жив дивеч. 

Ловење на дивеч е и собирање на јајца од перјаста 
дивеч, пцовисана дивеч и нејзини делови, рогови, кожи 

Под користење на дивеч и неговите делови се под-
разбира користење на месо, трофеи, рогови, крзно, 
кожи и друго. 

Член 55 
Забрането е ловење дивеч: 
1. На начин и со средства со кои дивечот масовно се 

уништува; 
2. Ноќно време, за време на поплави, големи сне-

гови, непогоди и пожар; 
3. Со стапици, мрежи, кафези, кошеви, клопки, 

вештачки мамци, употреба на рефлектори, лепила, 
омамливи средства или со затруена храна; 

4. Со автоматска пушка или со полуавтоматска 
пушка; 

5. Со неловечка муниција; 
6. Со отров; 
7. Газено на дивеч со возила и ловење на дивеч со 

чамци на моторен погон. 

Член 56 
Ловење, односно застрел на дивеч се врши со ло-

вечка пушка со сачма или со ловечки карабин. 
По исклучок може да се врши ловење, односно за-

стрел на дивеч со лак и стрела, по претходно одобрение 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

Застрел на обичен елен, елен лопатар, мечка, срна, 
дивокоза и муфлон се врши. само со ловечки карабин. 

Член 57 
За ловење можат да се користат ловечки кучиња 

кои се регистрирани кај надлежната кинолошка или 
ловечка организација во земјата или странство. 

Корисникот на дивечот во ловиштето во кое се лови 
двопапкарска дивеч треба да има ловечко куче - крво-
следник. 

Член 58 
Дивеч може да се лови со претходна дозвола на 

корисникот на дивечот во ловиштето. 
Дозвола за ловење на дивеч може да се издаде на 

лице кое има положено ловечки испит и кое претход-
ните две години не с казнето според одредбите на овој 
закон. 

Дозвола за ловење на дивеч може да се издаде на 
странски државјанин ако поседува соодветен документ 
за лов, издаден во неговата држава. 

Дозволата е документ кој го содржи времето за неј-
зината важност, видот и бројот на дивечот дозволен за 
ловено и обврските на ловецот за време на ловењето н 
по извршеното ловење. 

Член 59 
Ловечкиот испит од членот 58 став 2 на овој закон се 

полага пред стручна комисија што ја формира министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ко-
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мисијата ја сочинуваат пет членови во која по еден член 
предлагаат Министерството за внатрешни работи и Ло-
вечкиот сојуз на Македонија. 

Полагањето на ловечкиот испит се врши врз основа 
на програма што ја донесува министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 

Трошоците на стручната комисија од став 1 на овој 
член се на товар на кандидатот. 

Член 60 
Ловочувар, чувар на шуми, полски чувар и работ-

ници од Министерството за внатрешни работи и Мини-
стерството за одбрана, не смеат да вршат ловење на 
дивеч во време на службена должност. 

Член 61 
. Трофеитс од дивеч се оценуваат и за нив се издава 

трофеен лист. 
Оценувањето на трофеит,е од дивеч го врши корис-

никот на дивечот во ловиштето. За републички или 
меѓународни изложби, оценувањето на трофеитс го 
врши стручна комисија што ја формира министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 62 
Забрането е изнесување на трофеи од дивеч од ло-

виште без трофеен лист. 
Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-

панство ќе донесе поблизок про ние за содржината на 
трофејниот лист. 

Член 63 
Забрането е изнесување и отуѓување на врвни тро-

феи од дивеч од Република Македонија, 
Врвен трофеј од дивеч се смета трофеј со поголем 

број на бодови од евидентираниот најјак трофеј (првак) 
за поодделни видови дивеч во Република Македонија. 

Врвните трофеи од дивеч првенствено се нудат за 
откуп на Република Македонија, а откупот го врши 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

Откупените врвни трофеи од дивеч Република Ма-
кедонија ги чува во Природно-научниот музеј. 

По исклучок од став 1 на овој член, Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство може да 
дозволи отуѓување на врвни трофеи во странство, ако 
истите не ги откупи Република Македонија. 

Член 64 
Лица кои извршиле застрел на дивеч, дивечот и тро-

феите од дивеч се должни да ги пријават на корисникот 
на дивечот во ловиштето. 

За присвојување на уловена-застрелана дивеч и за 
трофеи од дивеч се плаќа надомест според ценовник 
одреден од Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство. 

Член 65 
Правните лица кои вршат продажба, промет или 

преработка на дивеч или негови делови, се должни да 
поседуваат документ за потеклото на дивечот ипо го 
издава корисникот на дивечот во ловиштето, 

VII. ШТЕТА ОД ДИВЕЧ И НА ДИВЕЧ 
1. Штета од дивеч 

Член бб 
Под штета од дивеч се подразбира штетата што ди-

вечот може да ја направи врз земјоделските, култури, 
водите, добитокот, шумите, дивечот, луѓето и друго. 

Член 67 
Корисникот на дивечот во ловиштето презема 

мерки за спречување на штетите од дивеч. Под мерки 

за спречување на штети од дивеч се сметаат: смалување 
на бројната состојба на дивечот до оној број кој може да 
се одгледува во ловиштето, обезбедувана храна и вода 
за дивечот во ловиштето, чување на дивечот во ловиш-
тето, протерување на дивечот од загрозеното земјиште 
и води, употреба на механички и хемиски заштитни 
средства, видни и звучни платилки и друго. 

Член 68 
Во ловиштето во кое е прогласена заразна болест 

или може да се очекува нејзина појава, корисникот на 
дивечот во ловиштето е должен да презема мерки за 
сузбивање и спречување на понатамошно ширење на 
заразната болест на дивечот, согласно со прописите за 
ветеринарство. 

Член 69 
За штети што ќе ги причини дивечот под заштита за 

кој се утврдува ловостој, одговорен е корисникот на 
дивечот во ловиштето. 

Штетата што ќе ја причини дивечот за кој е пропи-
шана трајна или привремена забрана на ловење ја надо-
местува Република Македонија. 

Член 70 
Ако корисникот на дивечот во ловиштето за одде-

лен вид незаштитена дивеч пропише посебни услови за 
ловење, со кои се ограничува ловењето, одговара за 
причинетата штета од тој дивеч. 

2. Штети на дивеч 
Член 71 

Правни и физички лица кои ќе нанесат штета на 
дивечот со бесправен лов или на друг начин, се должни 
штетата да му ја надоместат на корисникот на дивечот 
во ловиштето. 

Висината на надоместот на штетата од став 1 на овој 
член се утврдува според ценовник што го донесува ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство. 

Член 72 
Споровите за надомест на штета причинета од дивеч 

и на дивеч, како и за штета во ловиште, се решаваат 
според општите прописи за надомест на штета. 

VIII. НАДЗОР 
Член 73 

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој 
закон и на прописите донесени врз основа на него, врши 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

Работите на инспекцискиот надзор ги вршат ловни 
инспектори, 

Член 74 
Ловен инспектор може да биде лице со стручна 

спрема од VI1/1 степен на образование од шумарска 
струка или друга струка од VI1/2 степен на образование 
од областа на ловството со работно искуство од нај-
малку 4 години. 

Ловен инспектор има легиггимација што ја издава 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство, 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство ќе донесе поблизок пропис за образецот на 

легитимацијата од став 2 на овој член. 

Член 75 
Во вршењето на работите ловниот инспектор е. 

овластен: 
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1. Да го контролира спроведувањето на ловностопан-
ските основи и годишните планови, да врши увид во 
општите акти на корисникот на дивечот во ловиш-
тето, деловните книги, пропишаната евиденција и 
документација која се однесува за дивечот и негови 
делови, како и други документи заради контрола на 
примената на прописите кои се однесуваат за диве-
чот и ловиштето; 

2.Да ги прегледува ловиштата и објектите за одгледу-
вање, заштита и користено на дивечот; 

3.Привремено да го запре ловеното на дивеч и други 
дејствија, ако тие не се во согласност со одредбите 
на овој закон и прописите донесени врз основа на 
него, до конечната одлука на надлежниот орган; 

4. Да врши контрола во соработка со ветеринарниот 
инспектор кај правни и физички лица кои вршат 
промет на дивечот или делови од дивеч, препари-
р а н на дивеч, обработка на кожи, крзно и трофеи 
од дивеч и да утврди на кој начин истиот е уловен 

5.Привремено да го одзема бесправно уловениот, при-
свосниот, загинатиот дивеч или негови делови и 
други присвоени производи од ловиштето, како и 
предметите со кои се извршени овие бесправни деј-
ствија; 

6.Да предложи привремени мерки за спречување на 
штетите од интерес за Република Македонија; 

7.Да ги известува надлежните органи за забележани 
неправилности и да бара нивна интервенција, ако тој 
не е овластен самиот да интервенира; 

8.Да бара потребни известувања од одговорни лица, 
сведоци, вештаци и други лица кога тоа е потребно; 

9.Да предлага мерки за заштита на животната и при-
родната рамнотежа во ловиштето и 

10.Да презема и други мерки за ќои по овој закон е 
овластен; 
За мерките од став 1 на овој член ловниот инспектор 

донесува решенија. 
Корисниците на дивечот во ловиштето, другите 

правни и физички лица чија работа подлежи на надзор, 
се должни на ловниот инспектор да му овозможат 
вршење на надзор и да му ги дадат потребните податоци 
и известувања, Член 76 

Жалбата против решението од член 75 став 2 на овој 
закон може да се изјави до министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

Изјавената жалба од став 1 на овој член не го одлага 
извршуваното на решението ако со неизвршувањето на 
утврдените мерки ќе се предизвикаат последици кои 
тешко можат да се отстранат. 

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 77 

Со парична казна од 50 до 120 плати ќе се казни за 
стопански престап корисникот на дивечот во ловиш-
тето, или друго правно лице ако: 

1. Лови, прогонува или вознемирува дивеч под заш-
тита за време на ловостој, привремена или трајна за-
брана за ловење (член 13 став 2, член 14 став 1 и 
член 15 став 1); 

2. Наизменично не забранува ловење на една четвр-
тина од вкупната површина на ловиштето (член 23); 

3. Во ловиште пали стрништа, плевел или други ра-
стителни отпадоци (член 25); 

4. Лови дивеч на забранет начин или со забранети 
средства (член 55 став 1 точки 1,2,3 и 6); 

5. Не изврши оценување на трофејот од дивеч, или не 
издаде трофеен лист (член 61 став 1); 

6. Изнесува трофеи од дивеч од ловиште без трофеен 
лист (член 62 став 1); 

7. Изнесува или отуѓува врвни трофеи од дивеч од 
Република Македонија (член 63 став 1); 

8. Не пре-зема меркиза спречување на штети од дивеч 
(член 67); 

9. Не презема мерки за сузбивање и спречување на 
ширење на заразна болест (член 68). 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице на корисникот на дивечот во 
ловиштето, или во друго правно лице со парична казна 
од пет до десет плати. 

За сторен стопански престап од став 1 точки 1, 4, 6 и 
7 на овој член, ќе се изрече и заштитна мерка одземање 
на уловот, односно трофејот, како и средствата и пред-
метите употребени за извршување на стопанскиот пре-
стап. 

За сторен стопански престап од став 1 точки 1,4,7 и 
8 на овој член, на одговорното лице на корисникот на 
дивеч во ловиштето ќе му се изрече и заштитна мерка 
забрана на вршење одговорни работи и задачи во лов-
ството, во времетраење од 3 до 5 години. 

Член 78 
Со парична казна од пет до петнаесет плати ќе се 

казни за прекршок корисникот на дивечот во ловиш-
тето, или друго правно лице ако: 

1. Корисниците на земјиштето и водите не го зашти-
туваат дивечот под заштита во ловиште или надвор 
од него (член 8); 

2. Внесува нови неавтохтони видови дивеч во ловиште 
без одобрение (член 11); 

3. Лови дивеч без одобрение и врши дејствие во ло-
виштето забрането со членовите 16 и 17 на овој 
закон; 

4. Не води евидешцда за ловење на дивеч без заштита 
(член 20 став 2); 

5. Врши дејствие во ловиштето забрането со член 21 
од овој закон; 

6. Користи средства за заштита на растенија спро-
тивно на упатството за употреба (член 24); 

7. Не организира ловочуварска служба или за ловочу-
вар постави лице кое не ги исполнува условите од 
член 27; 

8. Дозволи ловочуварот да ја врши 'службата без уни-
форма, или без оружје или без легитимација (член 
28); 

9. Оградува посебен простор - размножувалиште или 
простор за интензивно одгледување и застрелана ди-
веч, спротивно на член 35 од овој закон; 

10. Не плати годишен надомест за користено на диве-
чот во ловиштето или истиот не го плаќа во одреде-
ниот рок (член 41 ставови 1 и 2); 

11. Не се придржува кон мерките утврдени во посеб-
ната ловностопанска основа (член 48); Г 

12. Не изготви годишен, план за спроведувано на по-
себната ловностопанска основа или истиот не го из-
готви во предвидениот рок (член 50 ставови 1 и 2); 

13. Не го достави годишниот план на мислење (член 50 
став 2); 

14. Во посебната ловностопанска основа не ги евиден-
тира извршените работи во ловиштето во предвиде-
ниот рок (член 51); 

15. Гази дивеч со возило или лови дивеч со чамец на 
моторен погон (член 55 став 1 точка 7); 

16. Лови дивеч со лак и стрела без одобрение (член 56 
став 2); 

17. Дозволи ловено на дивеч спротивно на одредбите 
на член 56 став 3; 

18. Дозволи ловење на двопапкарска дивеч без куче-
крвоследниќ (член 57 став 2); 

19. Издаде дозвола за ловење на лице спротивно на 
член 58 став 2; 

20. Не води евиденција за потеклото на дивечот и него-
вите делови (член 65 став 1); 

21. Не ја надомести штетата причинета од незашти-
тена дивеч ако пропише посебни услови за ловено 
(член 70); 
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22. Бесправно лови и не ја надомести штетата на ко-
рисникот на дивечот во ловиштето нанесена на диве-
чот (член 71 став 1); 

23. На ловниот инспектор не му овозможат вршење на 
надзор или не му ги дадат потребните податоци и 
известувања (член 75 став 3); 

24. Не го извршува решението на ловниот инспектор 
од член 75 став 2. 
За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни 

одговорното лице на корисникот на дивечот во ловиш-
тето, или во друго правно лице со парична казна од 
половина до три плати. 

За сторен прекршок од став 1 точки 4,14,15 и 21 од 
овој член, ќе се изрече заштитна мерка одземање на 
уловот, односно трофејот, како и средствата и предме-
тите употребени за извршување на прекршокот. 

Член 79 
Со парична казна од една петтина до половина плата 

или со казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок 
физичко лице кое: 

1. Не го заштитува дивечот под заштита во ловиште 
или надвор од него на земјиштето и водите кои ги 
користи (член 8); 

2. Внесува нови неавтохтони видови дивеч во ловиште 
без одобрение (член 11); 

3. Лови, прогонува или вознемирува дивеч под заш-
тита за време на ловостој, привремена или трајна 
забрана за ловење (член 13 став 2 и член 14); 

4. Лови одделни видови дивеч без претходно одобре-
ние (член 17); 

5. Врши дејствие забрането со член 16; 
6. Лови трајно забранет дивеч и дивеч за време на 

ловостој без претходно одобрение (член 17); 
7. Врши дејствие забрането со член 21 став 1; 
8. Се движи во ловиштето со пушка или други сред-

ства за лов без дозвола за ловење од корисникот на 
дивечот во ловиштето (член 22); 

9. Употребува средства за заштита на растенијата или 
други хемиски средства спротивно на упатството за 
употреба (член 24); 

10. Пали стрниште, плевел или други растителни отпа-
доци во ловиште (член 25); 

11. Во ловиштето дозволи овчарското куче да се движи 
подалеку од 200 м од стадото (член 26 став 1); 

12. Без придружба пушти да се движат низ ловиштето 
кучиња и мачки спротивно на член 26 став 2; 

13. На ловочуварот му оневозможи вршење на него-
вите овластувам и не му ги даде потребниве пода-
тоци (член 29 став 2); 

14. Лови дивеч или изврши дејствие спротивно на 
' одредбите од член 55; 

15. Лови дивеч со лак и стрела без одобрение или за-
стрелува дивеч спротивно на одредбите на член 56; 

16. Лови дивеч со нерегистрирано ловечко куче (член 
57 став 1); 

17. Лови дивеч без дозвола за ловење (член 58 став 1); 
18. Лови дивеч за време на службена должност (член 

60); 
19. Изнесува трофеи од дивеч од ловиште без трофеен 

лист (член 62 став 1); 
20. Изнесува или отуѓува врвни трофеи од дивеч (член 

63 став 1); 
21. Не го пријави и не плати надоместок за присво-

ен ата, уловената или застреланата дивеч и трофеи 
од дивеч (член 64); 

22. Не ја надомести на корисникот на дивечот во ло-
виштето нанесената штета на дивечот со бесправен 
лов (член 71 став 1); 

23. На ловниот инспектор му оневозможи вршење на 
надзор или не му ги даде потребните известувања и 
податоци (член 75 став 3). 

За сторен прекршок-од став 1 точки 3, 4, 5, 6,7,13, 
14, 16, 17, 18, 19, и 20 на овој член ќе се изрече и 
заштитна мерка одземање на уловот, односно трофе-
јот, како и на средствата и предметите употребени за 
извршувано на прекршокот. 

За сторен прекршок од став 1 точки 3, 4, 5, 6, 7,13, 
16,17,18 и 19 на овој член на физичкото лице ќе му се 
изрече и заштитна мерка одземање на ловечката доз-
вола. 

Член 80 
Со парична казна од една петтина до половина 

плата и заштитна мерка забрана на вршење работи и 
задачи на ловочувар во траење од шест месеци до една 
година, ќе се казни за прекршок ловочуварот ако не 
презема мерки согласно со член 29 став 1 точки 2,3,4 и 
8 на овој закон. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 81 

Поблиските прописи утврдени со овој закон ќе се 
донесат во рок од една година од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 82 
Владата на Република Македонија, општата ловно-

стопанска основа ќе ја донесе во рок од една година, а 
установувавте на ловиштата согласно со одредбите на 
овој закон, ќе го изврши во рок од 18 месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 83 
Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-

панство програмата за полагање на ловечки испит, ќе ја 
донесе во рок од една година од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Обврската за полагање на ловечки испит од член 59 
на овој закон, не се однесува на лица со висока или 
средна стручна спрема кои го изучувале предметот лов-
ство. 

Член 84 
Договорите склучени за стопанисување со ловиш-

тата врз основа на Законот за ловот („Службен весник 
на СРМ“ бр. 43/88, 18/89, 26/89, 20/90, 27/90, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“, број 83/ 
92), остануваат во сила до установувањето на ловиш-
тата според одредбите на овој закон. 

Член 85 
До установувањето на ловишта според одредбите на 

овој закон, користењето на дивечот во ловиштата ќе се 
врши според важечките ловностопански основи. 

Член 86 
До донесувањето на прописите од член 81 на овој 

закон ќе се применуваат: 
- Правилникот за начинот и условите за исплату-

вање парична награда за уништен волк („Службен вес-
ник на СРМ“ број 39/90); 

- Решението за одредување кои птици се сметаат 
корисни за земјоделството и шумарството („Службен 
весник на СРМ“ број 3^/90); 

- Правилникот за содржината и начинот на воде-
ното катастар на ловиштето („Службен весник на 
СРМ“ број 17/90); 

- Правилникот за содржината на трофејниот лист 
(„Службен весник на СРМ“ број 17/90); 

- Правилникот за содржината и начинот на изра-
ботка на ловностопанската основа („Службен весник 
на СРМ“ број 12/91); 
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„ТАРИФА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ Се плаќа 
А. За списите и дејствата кај органите на управата во Република Македонија денарска противвредност 

Денари САД долари 

1 2 ' 3 
1. Поднесоци 
За барања, молби,предлози пријави 
и други поднесоци, ако со оваа тари-
фа не е пропишана друга такса 50 

Забелешка: 
За поднесоците што се упатуваат или 

што им се предаваат на дипломатските или на 
конзуларните претставништва на Република 
Македонија во странство се плаќа таксата 
определена во одделот Б од оваа тарифа 

Тарифен број 2 
За жалба против решение 200 
2. Решенија 

Тарифен број 3 
За сите решенија за кои не е 

пропишана посебна такса 200 
Забелешка: 
1. Ако се донесува едно решение по 

барање на повеќе лица, таксата според овој 
тарифен број се плаќа онолку пати колку што 
има лица на кои им се доставува решението. 

2. За решенија донесени по жалби не 
се плаќа такса. 

- Упатството за образецот на легитимацијата на 
ловниот инспектор („Службен весник на СРМ“ број 15/ 
89). 

- Упатството за образецот на легитимацијата на ло-
вочуварот („Службен весник на СРМ“ број 15/89). 

Член 87 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за ловот („Службен весник на 
СРМ“ број 43/88, 18/89, 26/89, 20/90, 27/90, 17/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 83/ 
92). 

Член 88 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

376. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонка, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АД-

МИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за административните такси, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 17 април 1996 година. 

Број 08-1408/1 Претседател 
17 април 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 
ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

Член 1 
Во Законот за административните такси („Службен 

весник на Република Македонија“ број 17/93), во чле-
нот 29 по ставот 2 се додава став 3 кој гласи: 

„По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, во 
дипломатско-конзуларните претставништва на Репу-
блика Македонија, чие седиште е во земји со неконвер-
тибилна валута, административната такса се плаќа во 
САД долари“. Член 2 

Во членот 31 во ставот 2 броевите: ,Д, 3 и 5" се 
заменуваат со броевите: ,1, 3, 5 и 7". 

Член 3 
Во членот 36 зборовите: „пет до петнаесет плати“ се 

заменуваат со зборовите: „една петина до три плати“. 
Член 4 

Во членот 37 Тарифата на административните такси 
се менува и гласи: 



1 2 3 Тарифен број 4 

1. За решение за стекнување на држав-
јанство на Република Македонија 250 

2. За решение за престанок на држав-
јанство на Република Македонија 250 

Забелешка: 
Ако решението се однесува на стекну-. 

вање или престанок на државјанство на членови-
те на семејството, се плаќа една такса за сите 
членови на семејството . 

Тарифен број 5 
За одобрение на странски државјанин 

да може постојано да се насели во Република 
Македонија 30 

За издавање дупликат на одобрение на 
странски државјанин да може постојано, да се 
насели во Република Македонија. 15 

Тарифен број 6 
За дозволи и визи кои ги издава ор-

ганот на управата надлежен за внатрешни ра-
боти на граничните премини 

1. За државјани на Република Македонија 
а) за дозвола за движење и задржување 

на граничен премин 150 
б) за постојана дозвола за движење и 

задржување на граничен премин 150 
2. За странски државјани 
а), за виза на патна исправа за едно 

патување заради престој во Република Македо-
нија за еден транзит 900 

б) за виза на заедничка патна исправа 
(за секое лице) 45.0 

в) за туристичка пропусница - ' 150 
г) за дозвола за движење и задржување 

на граничниот премин 150 
д) за дозвола за движење и престој 

надвор од местото на граничниот премин 150 
ѓ) за постојана дозвола за движење и 

задржување на граничниот премин 240 

Забелешка: 
1. За виза на патна исправа во која 

сезапишани и членови на семејството на лица на 
кое му е издадена патна исправа се плаќа една 
такса. 

2. Таксата од овој тарифен број се пла-
ќа во готови пари. 

( 
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Тарифен број 7 
За издавање патна исправа или издава-

вање дупликат на патна исправа за патување 
во странство. 

1. За државјани на Република Македонија 
а) за издавање на патна исправа на лица 

помлади од 27 години 230 
б) за издавање на патна исправа на лица 

постари од 27 години 500 
в) за дополнително внесување на член од 

семејството во важечка патна исправа за деца 
до 14 години 50 

г) за издавње на дупликат патна исправа 
на лица помлади од 27 години 500 

д) за издавање на дупликат на патна 
исправа ца лица постари од 27 години 1 .000 . 

г) за замена на оштетена важечка 
патна исправа на лица помлади од 27 години 500 

е) за замена на оштетена важечка ^ 
патна исправа на лица постари од 27 години 1 .000 

ж) за издавање на заедничка патна 
исправа(за секое лице) 100 

з) за издавање и продолжување на рокот 
на важењето на пропусницата за преминување на 
границата во малограничниот сообраќај 50 

и) за издавање на виза на патна исправа 150 
ј ) за издавање на виза на колективна 

патна исправа (за секое лице) - 50 
к) за деловна виза (клаузула деловно) 100 
2 . 
а) 
б) 

за деловна виза (клаузула деловно) 
За странски државјани 
за излезно-влезна виза за странци 
за излезно-влезна виза за повеќе 

патувања 
в) за излезно-влезна виза за неограничен 

број патувања 
г) за излезна виза 
д) за деловна виза 
г) за одобрување на привремен престој 

до три месеци по а за секои три наредни 
месеци по 

е) за одобрување на привремен престој-
преку три месеци 

ж) за издавање патна исправа за лица 
без државјанство 

з) за издавање на патна исправа за 
бегалци 

и) за издавање на патен лист за странци 

Тарифен број 8 
За издавање и продолжување на рокот 

на важењето на дозвола за движење и престој 
во граничниот п о ј а с : 

14 

20 

30 
13 
30 

10 

10 

15 

10 
14 



1 2 3 
1. За државјани на Република Македонија 
а) за издавање или продолжување на рокот 

на важењето на постојаната дозвола за движење и 
престој во граничниот појас 50 

б) за издавање на привремена дозвола за 
движење и престој во граничн“иот појас 20 

в) за издавање на колективна привремена 
дозвола за движење и престој во граничниот појас 
(за секое лице) 20 

2. За странски државјани 
а) за издавање или продолжување на рокот 

на важењето на постојаната дозвола за движење и 
престој во граничниот појас 8 

б) за издавање на привремена дозвола за 
движење и престој во граничниот појас 6 

в) за издавање колективна привремена д о з -
вола за движење и престој во граничниот појас 
(за секое лице) 6 

Тарифен број 9 
1. За издавање на дозвола за поседување и 

носење на оружје 600 
2. За дозвола за поседување на оружје 300 

Забелешка: 
1. За издавање на дозвола за поседување и 

носење на ловечки пушки со неолучеви цевки и оруж-
је за спортски цели се плаќа намалена такса за 50% 
од износот утврден во овој тарифен број . 

2. Такса според овој тарифен број не плаќа-
ат воените лица, службените лица на органите за внат-
решни работи и други лица кои држат1 и носат оружје 
според прописите на службата. 

3. Таксата според овој тарифен број не се 
плаќа на оружје што се наога кај стрелачки орга-
низации и служби за обука на трагани, за потреби-
те на одбраната, како и за натпреварување на с т р е -
лишта. т ^ . , л Тарифен број 10 

Д. За одобрение за полагање на возачки ис-
пит, за издавање на нова возачка дозвола за заме-
на на возачка дозвола поради дотраеност, за прија-
вување на место на живеење на возачот, за издавање 
или продолжување на важноста на сообраќајната д о з -
вола за моторно или приклучно возило. 60 

2. За издавање на привремена или дупликат 
возачка или сообраќајна дозвола за моторно или 
приклучно возило. 200 

Тарифен број 11 

1. За полагање на возачки испит: 
а) за управување со моторни возила распо-

редени во категоријата “А“ и “Е“ 250 
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б) за управување со моторни возила распо-
редени во категоријата “В“ и за управување со трак-
тор 350 

в) за управување со моторни возила распоре-
дени во групите "Ц" и “Д“ 600 

г) за управување на велосипеди со мотор 100 
2. За полагање на делот од возачкиот испит 

што се однесува на прописите за безбедноста на с о -
обраќајот на патиштата: 

а) за управување со моторни возила распо-
редени во категоријата “А“ 100 

б) за управување со моторни возила распо-
редени во категоријата “В“ и за управување со трак-
тори 250 

в) за управување со моторни возила, распо-
редени во категоријата “Д“ и “Д“ 350 

3. За полагање на делот од возачкиот испит 
што се однесува на управување на моторни возила или 
со трактор. : 

а) за управување со моторни возила распоре-
дени во категоријата “А“ 100 

б) за управување со моторни возила распоре-
дени во категоријата “В“ или управување со трактор 170 

в) за управување со моторни возила распоре-
дени во категоријата “Д“, “Д“ и “Е“ 250 

Тарифен број 12 

За акт врз основа на кој се стекнува право 
за самостојно вршење на стопанска и професионална 
дејност 600 

Тарифен број 13 
За издавање на потврда за исполнување на 

техничко експлоатационите услови на возила со кои 
се врши превоз во патниот сообраќај (за секое во-
зило) 540 

За издавање на лиценца за внатрешниот и ме-
ѓународен превоз на патници и стока во 'патниот сооб -
раќај и тоа: 

1. За меѓумесен превоз на патници 8 .000 
2. За градски и приградски превоз на 

патници 5 .400 
3. За автотакси “ превоз на патници 2 .700 
4. За слободен превоз на патници 5 .400 
5. За меѓународен превоз на патници 13 .500 
6. За превоз на стока во внатрешниот 

патен сообраќај 5 .400 
7. За превоз на стока во меѓународниот 

патен сообраќај 13 .500 
8. За автотакси превоз на стока 2 .700 
За регистрација на линија и возен ред на 

превозник во меѓумесниот патен сообраќај - за 
секоја линија по 600 



1 2 3 
За издавање на дозвола на домашен превоз-

ник да може да врши превоз на патници на редовна 
линија во меѓународниот патен сообраќај за секоја 
линија , 8 .000 

За издавање на дозвола на странски превоз-
ник да може на редовна линија да врши превоз на 
патници во меѓународниот патен сообраќај и тоа: 

1. Во билатерален сообраќај - 350 
2, Во транзитен сообраќај 350 
За заверка на возен ред, односно ценовник 

на редовна линија на која домашен и странски пре-
возник врши превоз на патници во меѓународниот па-
тен сообраќај и тоа: 

- за домашен превозник 1 .600 
- за странски превозник 45 
За издавање на дополнителен примерок на ис -

правка од овој тарифен број и тоа: 
1. За домашен превозник 600 
2. За странски превозник 20 
За решение за одобрување на привремен или 

постојан прекин на превозот на патници на редовна 
линија во меѓумесниот, односно во меѓународниот 
патен сообраќај и тоа: 

1. За домашен превозник 270 
2. За стански превозник 45 

Тарифен број 14 
За издавање на дозвола на домашен и стран-

ски превозник за вршење на наизменичен превоз во 
меѓународниот вонлиниски превоз на патници и тоа: 

1. Во билатерален сообраќај 30 
2. во транзитен сообраќај 50 

Тарифен број 15 

За издавање на дозвола за влегување, однос-
но излегување од Република Македонија на празни ав-
тобуси заради преземање на патници и за вршење на 
други видови вонлиниски превоз на патници во меѓу-
народниот патен сообраќај и тоа: 

1. За домашен превозник 1 .350 Л 

2. За стански превозник 70 
Тарифен број 16 

За издавање на дозвола за меѓународен 
превоз на стока во меѓународниот патен сообраќај 
за домашен превозник по секоја дозвола 350 

За издавање на посебна дозвола за превоз 
на стока (таканаречена зелена дозвола) на стран-
ски превозник 100 

За издавање на дозвола за превоз на стока 
за и од трета земја на странски превозник 100 
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1 Тарифен број 17 
За издавање на дозвола за вонреден превоз 

на стока во внатрешниот и меѓународниот патен с о -
обраќај и тоа: 

1. За домашен превозник што врши вонреден 
превоз на стока во внатрешен патен сообраќај 600 

2. За странски превозник што врши вонреден 
превоз на стока во меѓународниот патен сообраќај и 
тоа: 

- во билатерален превоз - за превоз на едно 
влечно возило 

- за секое наредно влечно возило, според ис-
тото барање по 

3. За транзитен превоз за едно влечно возило 
- за секое наредно влечно возило по истото ба-

рање уште по Тарифен броз 18 
За издавање на дозвола со која на странски 

превозник му се одобрува вршење на внатрешен пре-
воз на стока во патниот сообраќај меѓу одделни мес-
та во Република Македонија 

Тарифен број 19 
За издавање на согласности за поставување 

натписи, водоводни и други инсталации, заштитни 
огради и други согласности за стекнување на службе-
ности во патниот и заштитниот појас на јавните па-
тишта 270 

За издавање на сообраќајна согласност при 
издавање на решение за услови за градба 2 .700 

За издавање на сообраќајна согласност за 
измена на режимот на сообраќајот 1 .350 

За издавање на согласност за поставување 
на објекти во заштитниот појас на јавните патишта 3 .000 

45 

40 
45 

45 

140 

За издавање на согласност за изградба на 
паркинг простори покрај јавните патишта 

За издавање на одобрение за изградба 
на пристапен пат до јавен пат 

Тарифен број 20 
За решение со кое се определува името, 

ознаката и повикувачкиот знак на брод: 
1) на домашно правно или физичко лице 
2) на станско правно или физичко лице 

Тарифен број 21 
За решение за кое се одобрува право на 

запишување на пловни објекти за внатрешна пло-
видба во регистарот, односно очевидецот 

1) за пловни објекти 
2) за чамци 

Тарифен број 22 
За одобрение на претпријатие, односно 

на друго правно и физичко лице може да врши 
набавка на оружје, муниција или експлозивни ма-
терии од странство 

540 

3 .000 

600 
150 

300 
170 

600 

2 
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1 
за одобрение на претпријатие, односно 

друго правно лице или на странски државјанин, 
односно на странско правно лице да може да вр-
ши транспорт на оружје,„ муниција или експлозив-
ни материјали преку границата, односно преку т е -
риторијата на Република Македонија 

За одобрение на претпријатие, односно на 
друго правно лице да може да пушта во промет ек-
сплозивни материјали на територијата на Републи-
ка Македонија 

За одобрение на претпријатие, односно на 
друго правно лице да може да врши промет на г о -
лемо и мало со оружје, муниција и експлозивни ма-
теријали на територијата на Република Македонија 

За одобрение на претпријатие, односно 
на друго правно лице да може да внесува стран-
ски печатени работи во Република Македонија, з а -
ради растурање на. странски печатени работи што 
по својата содржина им се наменети на граѓаните 
на Република Македонија. 

За одобрение на претпријатие, односно 
на друго правно лице за промет и преноз на ну-
клеарни суровини и материјали за да може преку . 
границата на Република Македонија да го презе -
ме наведениот материјал 

Тарифен број 23 

600 

600 

1500 

300 

1 .000 

За решение со кое се запишува во 
регистарот што се води кај органот на управата 
надлежен за работи на економските односи со стран-
ство (во натамошниот текст: регистар) 

1) основање на претпријатие, банка или 
друштво за осигурување, односно реосигурување во 
странство, или откуп на основачки влог на прет-
пријатие, банка, друштво за осигурување, односно 
реосигурување во странство 3 .000 

2) зголемување на основачкиот влог на 
претпријатие, банка, друштво за осигурување, од -
носно реосигурување во странство 1 .300 

3) увоз во Република Македонија на с р е д с -
тва во натурална форма, што се вложени како осно-
вачки влог или се користени како основни или обр-
тни средства на претпријатието во странство 600 

4) ослободување од преземена обврска за 
годишен трансфер на определен процент на добив-
ката од претпријатие, банка, друштво за осигу-
рување, односно реосигурување во странство, или 
намалување на таа обврска 1 .300 

За решение, со кое се одобрува купување 
на девизи на девизен пазар за основачкиот влог 
на претпријатие, банка, друштво за осигурување, 
односно реосигурување во странство. 1 .700 

За упис на статусни промени во Региста-
рот на претпријатијата во странство 300 
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За издавање на изводи од Регистарот на 
претпријатијата во странство за податоците од 
точките 1 и 2 од ово ј тарифен број 

Тарифен број 24 
За и з в е с т и ј а со кои с е врши распоредување 

по де јности и запишување во Регистарот на прет-
пријатијата и други правни лица што ги води За-
водот за статистика 

1. За известие за распоредување по д е ј -
ности на претпријатијата и другите правни лица 
со коне се врши упис во Регистарот на претприја-
тијата и други правни лица 

2 . За известие со кое се врши промена.на 
дејноста или други податоци на претпријатие или 
друго правно лице кое се води во Регистарот на 
претпријатијата и други правни лица 

вестието 
3. За издавање на заверен препис од и з -

Тарифен број 25 

1 . 5 0 0 

600 

400 

200 

За решение с о кое се запишува во 
Регистарот: 

1) договор за вложување средства во 
странски претпирјатија 

2) договор за вложување на средства 
заради истражување, експлоатација , обновување 
и одржување на минерални блага во странство 

3) дополнително вложување од точките 
од 1 и 2 на овој тарифен број 

Тарифен број 26 
За упис во Регистарот -отворање на п р е т -

ставништва, односно основање на деловни единици 
(складишта, продавници, сервиси и слично) д е л о в -
ници и други форми за вршење на стопански д е ј н о с -
ти во странство 

За упис во Регистарот -на статусна и д р у г а 
промена во преставништвата деловна единица, д е л о в -
ница и друга форма на извршување на стопански д е ј -
ности во странство' 

За решение со кое на странско лице му с е 
одобрува отворање на претставништво, односно на 
огранок на претставништвото во Република Македо-
нија , и се врши упис во регистарот на претставниш-
твата на странски лица во Македонија 

За одобрение на странско претпријатие , кое1 

има регистрирано претставништво во Република Маке-
донија да изврши определена работа на договорена 
контрола на квалитетот и квантитетот на стоките 
во Република Македонија 

За упис на статусни промени на претставништва, 
односно на ОЈ?раноците на претставништвата во Р е г и с -
тарот на претставништвата на странски лица, во Маке-
донија 

2 . 2 0 0 

1 . 7 0 0 

600 

, 6 0 0 

300 

50 

25 

20 
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1 Тарифен број 27 2 3 

За решенија со кои се врши евидентирање,од-
носно упис во соодветниот регистар: 

1) за евидентирање на договор за застапување, 
на договор за консигнација и на договор за давање на 
сервисни услуги за одржување на увезената опрема и на 
трајните блага за лична потрошувачка 1 .700 

2) за договори за изведување на инвестици-
они работи во странство и договори за отстапување 
на изградба на инвестициони објекти на странски и з -
ведувач во Македонијс1 1 . 7 0 0 

3) за договори за долгорочна производствена 
кооперација 1 .700 

4) за договори за прибавување и отстапување 
на право на индустриска сопственост и на знаења и 
искуства (Konw-/ how) 2 . 2 0 0 

5) за евидентирање на анекс на договор од 
овој тарифен број 300 

Тарифен број 28 
За решенијата со кои се одобруваат договори 

за странски вложувања во Република Македонија и се 
врши упис на тие договори во регистарот кој, се во-
ди во Министерството за надворешни работи 

1) за договор за влужување на странско прав-
но и физичко лице во претпријатија 2 .200 

2) за договор за основање на мешовито прет-
пријатие меѓу домашно и странско правно и физичко 
лице 2 .200 

3) за одобрение на акт за засновање на соп-
ствено претприја.тие на странско правно и физичко 
лице 2 .200 

4) за дополнително вложување од точките 1, 
2 и 3 на овој тарифен број 1.1200 

Тарифен број 29 

За решение по барање за утврдување на испол-
нетоста на условите: 

1) за преглед на мерила во просториите на 
подносителот па барањето 750 

2) за давање овластувања на подносителот 
на барањето за преглед на работни еталони, ме-
рила, како и на мостри на референтни материјали 
опфатени со соодветната наредба 1 .500 

3) за испитување на предмет од скапоцени 
метали во просториите на подносителот на бара-
њето 750 

Тарифен број 30 
За решение за вршење на компензациони ра-

боти со странство 1 .100 

За решение за дозволи и согласности 600 



1 Тарифен број 31 2 3 

За решение за утврдување на исполнувањето 
на условите на деловната просторија и тоа: 

1. За техничка опременост 400 
2. За заштита при работа 400 
3. За санитарно-хигиенски услови 400 

Тарифен број 32 
За решение со кое се утврдуваат ветеринар-

ско-санитарните услови за увоз или превоз на 
пратки на животни и производи, суровини и о т -
падоци од животинско потекло 300 

Тарифен број 33 

За решение со кое се утврдува здравствената 
исправност на прехранбените производи и на 
предметите за општа употреба што се увезуваат 300 

Тарифен број 34 

За решение за одобрување на барање за изда-
вање на уверение за квалитетот-цертификат на 
определени земјоделски и прехранбени производи 
во надворешно-трговскиот промет 250 

, За секој натамошен примерок уште по 60 

Тарифен број 35 

За решение за знакот на производителот на 
предмети од скапоцени метали 1 .000 

Тарифен број 36 

За потврда за исполнување на метеоролошки и 
други услови за пуштање во промет на мерила од 
увоз 300 

3. У в е р е н и ј а 

Тарифен број 37 

За уверение, ако не е пропишано поинаку 50 
Тарифен број 38 

За уверение за давање податоци од казнената 
евиденција заради остварување на права во 
странство 100 

Тарифен број 39 

За издавање на изводи од казнената евиден-
ција 100 

Тарифен број 40 

За уверение со кое се докажува потеклото 
или вредноста, количеството и квалитетот или 
здравствената исправност на стоките 

50 
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1 2 3 Забелешка: 
Оваа такса не се плаќа за странските поштен-

ски декларации што го придружуваат спроводниот 
лист 

Тарифен број 41 

За издавање на уверение за квалитетот -
цертификатот на определени земјоделски и 
прехранбени производи во надворешно-трговскиот 
промет 100 

За секој натамошен примерок уште по 50 
Тарифен број 42 

1. За предлог за ставање на секоја фарма-
цевтска форма, јачина и пакување на лек и 
на средства за заштита на растенијата во про-
метот и тоа: 

- за домашен производител 13,500 
- за странски производител преку 

овластен застапник 650 
2. За предлог на нова индикација и тоа: 
- за домашен производител 7 ,000 
- за странски производител преку овлас-

тен застапник 350 
Тарифен број 43 

За барање за обновување на одобрението за 
ставање на секоја фармацевтска форма, јачина 
и пакување на лек и на средства за заштита на 
растенијата во промет и тоа: 

- за домашен производител 9 .500 
- за странски производител преку овластен 

застапник 460 
Тарифен број 44 

За предлог за ставање на секоја форма, 
состав и пакување на помошно лековито средство 
во промет и тоа: 

- за домашен,производител 8 .100 
- за странски производител преку овластен 

застапник 400 
Тарифен број 45 

За барање за измена на одобрението за 
ставање на лек, средства за заштита на р а с т е -
нијата или помошно лековито средство во промет, 
или за укинување на одобрението за ставање на 
лек, средства за заштита на растенијата или 
помошно лековито средство во промет и тоа: 

- за домашен производител 2 .000 
- за странски производител преку овластен 

застапник 100 
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1 2 з Тарифен број 46 

За уверение за важење на пропис кое се 
издава заради употреба во странство 1 .000 

4. Заверка и преписи 
Тарифен број 47 

За заверка на потпис и печат на исправи 50 
За секој натамошен примерок уште по 30 

Забелешка: 
Заверката на потпис и печат, во смисла на 

овој тарифен број , се однесува и на случаите 
во кои органот на управата надлежен за надво-
решни работи заверува домашна исправа заради-
нејзина употреба во странство. 

Тарифен број 48 

За дупликат на исправи за завршено 
школување или стручна квалификација , 50 

Тарифен број 49 

За препишување на службени акти или 
документи што се врши кај органите: 

1) кога препишувањето го вршат заин-
тересирани лица од полутабак на оригиналот 30 

2) кога препишувањето го врши органот 
од полутабак на оригиналот 50 

3) кога органот го врши препишувањето на 
акти или документи на странски јазик од 
полутабак на оригиналот .100 

Забелешка: 
Како полутабак се подразбира лист хартија 

од две страници од нормални канцелариски 
формати или помал. 

Тарифен број 50 

За преводи од еден на друг јазик: 
1) ако текстот на оргиналот не надминува 

100 збора 50 
2) ако текстот на оригиналот содржи повеќе 

од 100 зборови се плаќа за секој цел или з а -
почнат полутабак 100 

Тарифен број 51 

За заверка на потпис, ракопис и препис: 
1) за заверка на секој потпис 50 
2) за заверка на автентичноста на ракописот 

или за заверка на препис од секој полутабак на 
оригиналот 50 
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1 2 3 Забелешка: 
1) како полутабак се подразбира лист хартија 

од две страници, од нормален канцелариски формат 
или помал и 

2) ако ракописот, односно преписот чија з а -
верка се врши е напишан на странски јазик, се 
плаќа двојна такса од точка 2) од овој ,тарифен 
број . 

Тарифен број 52 

За заверка на план 60 

Забелешка: 
За заверка на копија од катастарски план не 

се плаќа такса според овој тарифен број , туку 
според тарифниот број 57, 

Тарифен број 53 

За заверка на хелиографска копија за план 
(цртеж) се плаќа од целиот или започнат квадра-
тен метар 50 

Тарифен број 54 

За зазерка на договор чија вредност е : 
- до 400 .000 денари 100 
- над 400.000 до 1 . 0 0 0 . 0 0 0 денари 170 
- над 1 . 0 0 0 . 0 0 0 до 4 . 0 0 0 . 0 0 0 денари 250 
- над 4 . 0 0 0 . 0 0 0 денари 600 

Тарифен број 55 

За заверка на полномошно 50 
5. Катастарски такси 

Тарифен број 56 

За спроведување на сите промени во 
административните делови на катастарски операт, 
што настанале по која и да било основа, се пла-
ќа такса во готово и тоа: 

а) за целосна промена на насловна страна на 
постоечки или за отворање на нов поседовен лист, 
како и за измена на било кои од индикационите 
податоци на насловната страна на поседовниот 
лист од секој поединечен случај 60 

б) за пренос на цели катастарски парцели од 
еден поседовен лист во друг, за секоја парцела 40 

в) за промена на катастарската култура и 
класа на цели катастарски парцели од секоја 
парцела 70 

г) за промена на катастарска култура и класа 
на делови од катастарски парцели од секој дел 
на катастарската парцела 80 



1 
д) за промена на катастарската култура 2 3 

поради изградба или' доградба на згради од 
секој поединечен случај 150 

ѓ) за промена поради делба на парцели 
со или без истовремена промена и“накатас-
тарска култура за секоја парцела (реален 
или идеален дел) од секоја парцела во нова 
состојба 150 

За издавање други преписи и копии од 
катастарскиот операт и елаборат од премерот 
и спроведување на други промени кои не се 
опфатени со тарифните броеви од 56 до 62 -
се наплаќа такса по работен час од 100 

Забелешка: 
Такса од овој тарифен број плаќа секој 

нов поседник без разлика на тоа дали голе-
мината на имотот.на недвижноста во новата 
положба се менува во реален или идеален дел 

Такса од овој тарифен број се пресметува 
и наплатува при поднесување на поднесокот -
барањето. 

Тарифен број 57 

За премерувањата што се вршат по пријави, 
како и по пријавите во претходната постапка, 
а кои се однесуваат на делби на одделни поседи, 
вклучувајќи ги и канцелариските геодетско-
технички работи во врска со тие премерувања се 
плаќа такса според парцелите во нова с о с т о ј б а , 
и, тоа: 

а) кога сопствениците на теренот сами ги 
омеѓиле и обележале новите граници на делбе-
ните парцели со трајни и видливи белези 200 

б) кога сопствениците на теренот сами не се 
во можност да извршат омеѓување и обележување 
на. новите граници на делбените парцели, а 
физички делови се условни површини (под условна 
површина се подразбира на плановите да се 
одреди и соодветна површина и да се пренесе 
на терен) 250 

Тарифен број 58 

За издавање копии од катастарски планови со 
прецртување: 

а) од секоја катастарска парцела 100 
б) за копија од катастарски план само со 

хоризонтална претстава - од еден хектар 200 
в) за копија од катастарски план 

со содржина хоризонтална и вертикална 
претстава-од еден хектар 250 

Забелешка: 
Материјалните трошоци ги сноси ба-

рателот на копијата 
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1 2 3 Ако копијата од катастарскиот план 
и понатаму се умножува со фотокопирање, 
хелиографирање или на друг начин, то -
гаш покрај трошоците за умножување се 
плаќа такса за секој примерок по 150 

Тарифен број 59 

За препис од поседовниот лист и други 
делови од катастарски опера,т или за и з -
води од нов, се плаќа такса од 50 

За издавање уверение за движење на про-
мени на катастарска парцела во катастар-
ски операт, се плаќа такса по потрошен 
час од 100 

Тарифен број 60 

За издавање: 
а) копија на податоци од теренски ела-

борат од премерот од секоја страница на 
геодетските обрасци 50 

б) рачно препишани податоци од терен-
скиот елаборат од премерот, од секоја стра-
ница на геодетските обрасци 60 

Тарифен број 61 

За заверка на копија од план во големина 
на полутабак (формат 22/35) 

За заверка на препис и извод од катастар 
скиот операт се плаќа такса според бројот 
на табаците на образецот користен за препис 
и тоа: 

а) за првиот табак (катастарски операт) 
б) за секој нареден табак се плаќа такса 

Забелешка: 
Органот и организациите што ги користат 

податоците од геодетските планови и катас-
тарските операти и елаборати, а се финанси-
раат од Буџетот на Република Македонија, не 
плаќаат такса. 

Тарифен број 62 

За издавање препис или копие на коор 
динати со опис на местоположбата за: 

а) тригонометриски точки од било кој 
ред од секоја точка по 

б) реперна точка од било кој ред од 
секој репер 

в) за полигонски или линиски точки 
од секоја точка 

100 

100 
50 

300 

200 

150 

6. Градежни такси 
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1 2 3 Тарифен број 63 

За издавање на извод од урбанистички 
план за: 

а) градежни објекти до 500м2 500 
б) градежни објекти над 500м2 750 
в) далноводи со напон до 110кВ 1 .000 
г) хидроелектрични и термоелектрични 

централи 1 .200 
д) депонии за опасни и штетни материи 1 .500 
ѓ) регулации и зафати на реките Вардар, 

Лепенец, Треска, Пчиња, Брегалница, Црна 
Река, Струмешница, Црн Дрим и Радика и 
брани со акумулации на другите реки и во-
дотеци чие набљудување е задолжително спо-
ред постојните прописи 1 .700 

е) далноводи со напон од 110-400кВ ма-
гистрални и регионални патишта со о б ј е к -
тите на нив, железнички пруги и објекти 
на нив, жичари за јавен сообраќај , аеро-
дроми со придружните објекти, засолништа 
за посебна намена со капацитет од најмалку 
300 лица, регионални водоводи и регионални 
системи за отпадни води со објектите за 
пречистување на овие води, меѓународни и 
магистрални капацитети во телефонската, 
телеграфската мрежа и мрежата за пренос 
на податоци и гасоводи, нафтоводи, рафи-
нерии и складишта за течни горива и течен 
гас 2 .000 

ж) бензиски пумпи со придружни објекти, 
главни поштенски центри и радиостаници и 
телевизиски предаватели 2 .200 

Тарифен број 64 

За акт со кој се одобруваат услови за 
градба на градежни објекти и тоа: 

а) градежни објекти до 500м2 500 
б) градежни објекти над 500м2 1 .000 
в) далноводи со напон до 110кВ 1.200 
г) хидроелектрични и термоелектрични 

централи , 1 . 5 0 0 
д) депонии за опасни и штетни материи 1.700 
ѓ) регулации и зафати на реките Вардар, 

Лепенец, Треска, Пчиња, Брегалница, Црна 
Река, Струмешница, Црн Дрим и Радика и 
брани со акумулации на другите реки' и д о -
тоци чие набљудување е задолжително според 
постојните прописи 2 .000 

е) далноводи со напон од 110 до 400кВ, 
магистрални и регионални патишта со о б -
јектите на нив, железнички пруги и објекти 
на нив, жичари за јавен сообраќај , аеро-
дроми со придружните објекти, засолништа 
за посебна намена со капацитет од најмалку 
300 лица, регионални водоводи и регионални 
системи за отпадни води со објектите за 
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пречистување на овие води, меѓународни и 
магистрални капацитети во телефонската, 
телеграфската мрежа и мрежата за пренос 
на податоци и гасоводи, нафтоводи, рафине-
рии и складишта за течни горива и течен г а с 

ж) бензински пумпи со придружни о б ј е к т и , 
главни поштенски центри и радиостаници и 
телевизиски предаватели 

Тарифен број 65 

За акт со кој се одобруваат услови за 
градба за реконструкција, доградба и над-
градба на градежни објекти 

Тарифен број бб 

За издавање протокол за градежна и р е г у -
лациона линија: 

а) за градежни објекти до 500м2^ 
б) за градежни објекти над 500м2 

в) за една улица 
г) за повеќе улици 

Забелешка: 
За обнова на регулациони и градежни 

линии се плаќа 70% од соодветната такса 
од овој тарифен број , како и такса по 
потрошен работен час од 150 денари 

Тарифен број 67 

За акт со кој се одобрува изградба на 
градежни објекти 

а) градежни објекти до 500м 
б) градежни објекти над 500м 
в) далноводи со напон до ИОкВ 
г) хидроелектрични и термоелектрични 

централи 
д) депонии за опасни и штетни материи 
ѓ) регулации и зафати на реките Вардар, 

Лепенец, Треска, Пчиња, Брегалница, Црна 
Река, Струмешница, Црн Дрим и Радика и 
брани со акумулации на другите реки и во-
дотеци чие набљудување е задолжително 
според постојните прописи 

е) далноводи со напон од Н О . д о 400кВ, 
магистрални и регионални патишта со о б ј е к -
тите на нив, железнички пруги и објекти на 
нив, жичари за јавен с о о б р а ќ а ј , аеродроми, 
со придружните о б ј е к т и , засолништа за по-
себна намена со капацитет од најмногу 300 
лица, регионални водоводи и регионални с и с -
теми за отпадни води со об јектите за пре-
чистување на овие води, меѓународни и ма-
гистрални капацитети во телефонската, т е л е -
графската мрежа и мрежата за пренос на по-
датоци и гасоводи, нафтоводи, рефинерии и 
складишта за течни горива и течен гас 

2 .200 

2 .700 

500 

400 
600 

1. ООО 
1.500 

800 
1 .200^ 
1 .500 

1 .700 
2 .000 

2 .200 

2 .500 



ж) бензиска пумпи со придружни о б ј е к т и , 2 3 

главни поштенски центри и радиостаници и 
телевизиски предаватели 3 . 0 0 0 

Тарифен број 68 

За акт со кој се одобрува; 
а) поправка на градежен о б ј е к т 500 
б) реконструкција, доградба и надградба 

на градежен објект 800 
в) пренамена од еден вид во друг вид на 

деловен простор 1 . 0 0 0 
г) пренамена од станбен во деловен 

простор 1 . 5 0 0 

Тарифен број 69 

За технички преглед на градежен о б ј е к т 
и опрема со цел давање на решение за упо-
треба: 

2 
а) градежни објекти до 500м2 1 . 5 0 0 
б) градежни објекти над 500м2 1 . 7 0 0 
в) далноводи со напон до 110кВ 2 . 0 0 0 
г) хидроелектрични и термоелектрични 

централи 2 . 2 0 0 
д) депонии за опасни и штетни 'материи. 2 . 5 0 0 
ѓ) регулации и зафати на реките Вар-

дар, Лепенец, Треска, Пчиња, Брегалница, 
Црна Река, Струмешница, Црн Дрим и Радика 
и брани со акумулации на другите реки и 
водотеци чие набљудување е задолжнително 
според постојните прописи 2 . 7 0 0 

е) далноводи со напон од НО до 400кВ 
магистрални и регионални патишта со о б -
јектите на нив, железнички пруги и о б ј е к -
ти на нив, жичари за јавен с о о б р а ќ а ј , 
аеродроми со придружните о б ј е к т и , з а с о л -
ништа за посебна намена с о капацитет од 
најмалку 300 лица, регионални водоводи 
и регионални системи за отпадни води со 
објектите за пречистување на овие води, 
меѓународни и магистрални капацитети во 
телефонската, телеграфската мрежа и мре-
жата за пренос на податоци и гасоводи , 
нафтоводи, рафинерии и складишта за т е ч -
ни горива и течен г а с 3 . 0 0 0 

ж) бензине -си' пумпи со придружни об“-
ј е к т и , главни поштенски центри и радио-
станици и телевизиски предаватели 3 . 2 0 0 

з) машини, електрични, електромашин-
ски, гасни и други постројки кои според 
постојните прописи подлежат на задолжи-
телен технички преглед 3 . 2 0 0 

ѕ) дополнителен технички преглед 1 . 5 0 0 
и) за пренамена од станбен во деловен 

простор и пренамена од еден вид во .друг 
вид на деловен простор , 1 . 7 0 0 
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1 Тарифен број 70 2 3 

За поднесување на жалба против прво-
степеното ремени е 

7. Царински такси 

Тарифен број 71 

200 

За исправа врз основа на која на 
царинарницата и се пријавуваат стоките 
што се и з в е з у в а а т - у в е з у в а а т 60 

Забелешка: 
1. Како исправи од овој тарифен број 

се сметаат: пријава за увоз и превоз на 
стоки, пријава за извоз и превоз на с т о -
ки, из јава за товарот и заминувачки ма-
нифест, царинска пријава, декларација 
за саемски стоки и друга исправа врз 
основа на која стоките и се пријавуваат 
на царинарницата 

2. Како исправи од овој тарифен број 
не се смета ТИР, .карнетот АТА и друга 
исправа што е пропишана со меѓународна 
или со меѓудржавна спогодба што е рати-
фикувана и преземена од Република Маке-
донија 

3. Таксата од овој тарифен број се 
плаќа онолку пати колку пати стоките и 
се пријавуваат на царинарницата 

4. Такса според овој тарифен број не 
се плаќа: 

1) за исправа со која се пријавуваат 
стоките што се превезуваат преку царин-
ското подрачје на Република Македонија 

2) за поштенско-царинска пријава што 
ја поднесува поштата. 

За решенија што ги донесува царинарни-
цата: 

1) за решенија со кои се одобрува 
отворање,, проширување или преселување на 
царински склад, конопгнационен склад, 
слободна царинска продавница на централен 
склад и на специјализиран склад на стран-
ски стоки и на стоки од домашно производ-
ство и на продажно место 600 

2) за решение со кое се одобрува отво-
рање, проширување или преселување на ца-
ринско сместувалиште 300 

3) за решение со кое се одобрува при-
времен извоз или увоз на стоки заради 
облагородување и вградување и решение со 
кое се одлучува за барање за измена на 
податоците за количеството, видот, квали-

Тарифен број 72 



тетот и вредноста на стоките во царин- 2 3 
ската декларација - 200 

4) за други решенија што царинарницата 
ги донесува во редовна управна постапка 200 

5) за решение за пренос на права од 
превозни исправи и за други решенија што 
царинарницата ги донесува во скратена 
постапка 150 

Забелешка: 
1. Под проширување на царински склад, 

консигнационен склад, слободна царинска 
продавница на централен склад и на с п е -
цијализиран склад на странски стоки и на 
стоки од домашно производство и на про-
дажно место, во смисла на овој тарифен 
број , не се подразбираат зголемувањето 
на асортиманот и на вредноста на стоките 
во тие простории. 

2. Таксата за пренос на правото од 
превозната исправа од точка 5 на овој та-
рифен број се плаќа за секој пренос што 
се бара од една превозна исправа или од 
повеќе превозни исправи. 

3. Таксата по овој тарифен број не 
се плаќа за решенија што се однесуваат 
на стоки во превоз преку царинското под-
рачје на Република Македонија. 

4. Таксата од точките 1 и 2 од овој 
тарифен број се наплатува само ако пред 
денот на донесувањето на решението се 
врши комисиски преглед на просториите. 

Тарифен број 73 

За одобрение на подигање на стоки од 
царинарницата без потребната документација 100 

Тарифен број 74 

За царинска декларација и пресметка на 
увозните давачки за стоките што патниците 
ги носат со себе 60 

Забелешка: 
1. За царинска декларација врз основа 

на која се царинат поштенски; пратки на 
граѓаните и за пресметка на увозните д а -
вачки за стоки што патниците ги носат со 
себе , таксата по овој тарифен број се 
плаќа во готови пари 

2. За извозна царинска декларација се 
плаќа 50% од таксата од овој тарифен број 

3. Таксата по овој тарифен број не се 
плаќа за изјава врз основа на која се 
подигаат стоки без целосна документација 
под царинскиот надзор и за признаница за 
наплата на царината и на другите увозни 
давачки во патничкиот промет со странство. 
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1 Тарифен број 75 
За постапката по царинска декларација 

врз основа на која се врши царинење на 
стоките што се извезуваат , односно што се 
увезуваат, се плаќа такса во готови пари 
според масата на стоките, и тоа: 

1) до 100 кг 
2) над 100 до 10 . 000кг 
3) за секои натамошни 1 .000кг над 

10.000кг 
4) за стоките чие количество не може 

да се искаже во килограми се плаќа такса 
по единица на мера 

Забелешка: 
1. Под маса се подразибра бруто масата 

на стоките или на стоките во сиплива с о с -
тојба , зависно од тоа како пристигнале. 

2. Како единица на мера, во смисла на 
точка 4 од овој тарифен број , се смета: 

1) за електрична енергија-мегават 
2) за стоки во течна состојба-хектолитар 
3) за нафта и нафтени деривати-тон. 
3. За постапка по царинска декларација 

врз основа на која се царинат поштенски 
пратки за граѓаните и за постапка по прес-
метка на увозните давачки за стоките кои 
патниците ги носат со с е б е , се плаќа 50% 
од таксата од точка 1 на овој тарифен број . 

4. Таксата по овој тарифен број не се 
плаќа. 

1) во случаите во кои со царинските про-
писи е дадено ослободување од плаќањето ца-
рина и други увозни давачки 

• 

2) за привремен увоз или извоз на стоки 
и враќање на привремено увезени или извезени 
стоки, освен за привремен увоз и извоз на 
стоки заради облагородување, преработка, до -
работка, како и за увоз и извоз на стоки по 
работите на посредување во надворешно-тр-
говскиот промет пропишани со законот со кој 
се уредува надворешно-трговското работење. 

5. Царинската стапка “слободно“ во Ца-
ринската тарифа или во решението за царин-
скиот контингент, како и увозот на стоки 
со примена на Царинскиот закон не се смета 
како ослободување од плаќањето на царина и 
други увозни давачки, во смисла на точка 4 
од оваа забелешка. 

Тарифен број 76 

30 
60 

5 

5 

За царинската исправа врз основа на 
која стоките се упатуваат под царински 
надзор 60 

2 3 



25 април 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Забелешка: 1 2 3 
1. Како царинска исправа врз основа 

на која стоките се упатуваат под царин-
ски надзор, во смисла на овој тарифен 
број, се сметаат: царинската придружни-
ца, извозната царинска декларација врз 
основа на којф стоките и се упатуваат 
на излезната царинарница, излезниот лист -
на консигнациони стоки, повратниот лист, 
посебниот стоковен манифест за царински 
стоки, посебниот манифест на патнички 
багаж кој пристига одвоено од сопстве-
никот и друга царинска исправа врз о с -
нова на која стоките се упатуваат под 
царински надзор.. 

Како царинска исправа од овој тарифен 
број не се смета карнетот TIR, карнетот 
АТА или друга исправа која е пропишана 
со меѓународна или меѓудржавна спогодба 
што е ратифику.вана и преземена од Ре-
публика Македонија. 

2. Таксата од овој тарифен број се 
плаќа онолку пати колку пати стоките б 
се пријавуваат на царинарницата. 

3. Ако со царинска исправа се упатува 
поштенска пратка под царински надзор не 
се плаќа таксата од овој тарифен број . 

Тарифен број 77 

За објаснение за распоредувањето на 
стоките според Царинската тарифа, ца-
ринската постапка и правата и обврските 
на учесниците во царинската постапка 
што ги издаваат царинските органи на 
барање од странката 100 

Тарифен број 78 

За известување дека се исполнети сите 
услови за спроведување на мерките за ца-
рински надзор за почетокот на работата 
на царинските зони 500 

Тарифен број 79 

За решенија, потврди и одобренија со 
кои се врши ослободување од плаќање ца-
рини на увоз на определени стоки 600 

8. Такси за стандардизација на производите 

Тарифен број 80 

За пријава со која се бара знак за 
квалитет на производ 450 
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1 2 3 За барање за продолжување на важењето 
на знак за квалитет на производот 150 

За одржување на важењето на знак за 
квалитет на производот 1 .400 

Тарифен број 81 

За одобрение за користење на знак на 
сообразноста за атестиран производ 1 .400 

Тарифен број 82 

За атест за сообразност на производ 1 .400 

Тарифен број 83 

За решение за овластување на претпри-
јатие и друго правно лице за вршење на 
работи на атестирање, односно на испиту-
вање на производи 2 .000 

Тарифен број 84 

За решение за овластување на претприја-
тие и на друго правно лице за оценување и 
признавање на системот на квалитетот на 
производителот, односно на испорачувачот 1 .400 

Тарифен број 85 

За потврда за признавање на системот на 
квалитетот на производителот, односно на 
испорачувачот 1 .400 

Тарифен број 86 

За потврда за способноста на лаборато-
рија, испитна станица и друга стручна 
институција за сигурно испитување на 
производи 1 .400 

Тарифен број 87 

За решение за овластување на претпри-
јатие и друго правно лице за оспособува-
ње на кадри за оценување и проверување 
на системот на квалитетот на производи-
телот, односно на испорачувачот 2 .000 

Тарифен број 88 

За решение за издавање на одобрение за 
примена на меѓународни и странски стан-
дарди 1 .000 

9. Такси за стекнување и одржување во 
важност на патент, модел и мостра, стоко-
вен и услужен жиг и ознака на потеклото 
на производот 
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1 Тарифен број 89 2 3 

За пријава со која се бара заштита на 
патент, модел и мостра, стоковен и услужен 
жиг и ознака за потеклото на производот, и 
тоа: 

1) за пријава со која се бара заштита на 
патент, вклучувајќи ја и важноста за првите 
две години 800 

2) за пријава со која се бара заштита на 
модел, односно на мостра: 

- ако пријавата содржи еден модел, од-
носно мостра 500 

- ако пријавата содржи два или повеќе 
модели, односно мостри, за вториот и за 
секој следен 200 

3) за пријава со која се бара заштита на 
стоковен и услужен жиг: 

- ако списокот на стоки или услуги опфаќа 
до три класи на меѓународна класификација на 
производи и услуги 600 

- ако списокот на стоки или услуги опфаќа 
повеќе од три класи на меѓународната класи-
фикација на производи и услуги, за секоја 
натамошна класа уште по 100 

4) за пријава со која се бара заштита на 
колективен жиг 2 .000 

5) за ознака на потеклото на производот 3.000 
6) за барање за меѓународно регистрира-

ње на жиг(Мадридски аранжман) 1.000 
7) за барање за меѓународна пријава на 

патент(Договор за соработка во областа на , 
патентите) 2 .700 

Забелешка: 
1. Лицата кои не се во работен однос, 

а се евидентирани како невработени, пен-
зионерите, инвалидите, учениците и сту-
дентите, самостојните уметници и вој.ни-
ците на отслужување на воениот рок ги 
плаќаат таксите предвидени во точките 
1 и 2 на овој тарифен број во износ нама-
лен за 50%. 

2. Во поглед на утврдувањето на свој-
ството самостоен уметник од став 1 на 
оваа забелешка се применуваат прописите 
за пензиското осигурување што се однесу-
ваат на самостојните уметници. 

Тарифен број 90 

За одржување на правата од основната 
пријава на патентот, односно од основниот 
патент на име годишна такса, и тоа: 
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1 2 3 
1) за третата година-сметајќи од денот 

на поднесувањето на пријавата 800 
2) за четвртата година-сметајќи од д е -

нот на поднесувањето на пријавата 1 .000 
3) за петтата година-сметајќи од денот 

на поднесувањето на пријавата 1 .200 
4) за шестата година-сметајќи од денот 

на поднесувањето на пријавата 1 .400 
5) за седмата година-сметајќи од денот 

на поднесувањето на пријавата 1 .600 
6) за осмата година-сметајќи од денот 

на поднесувањето на пријавата 1 .800 
7) за деветтата година-сметајќи од д е -

нот на поднесувањето на пријавата 2 . 0 0 0 
8) за десеттата и секоја следна до два-

есеттата година сметајќи од денот на под-
несувањето на пријавата. 3 .000 

За одржување на правото од дополнител-
ната пријава на патентот, односно од д о -
полнителниот патент, годишната такса од 
став 1 на овој тарифен број ќе се намали 
за 30%. 

Забелешка: 
1. Важи одредбата на забелешката кон 

тарифниот б р о ј , 8 9 . 
2. Годишната такса за одржување на пра-

вото од пријавата, односно од патентот се 
уплатува до почетокот на годината за која 
се уплатува таксата. 

3. Ако годишната такса не се плати во 
определениот рок може да се плати во рок 
од три месеци од денот на истекот на тој 
рок, со наплата на редовната такса з г о -
лемена за 25%, а може да се плати и во 
продолжен рок од шест месеци од денот на 
истекот на дополнителниот рок од три ме-
сеци и тоа во двоен износ. 

4. Ако дополнителниот патент се прог-
ласи за основен патент за наредната г о -
дина се плаќа таксата која според овој 
тарифен број се плаќа за основниот патент. 

Тарифен број 91 

За барање за продолжување на важењето 
на модел, мостра, стоковен и услужен жиг 
и ознака за потеклото на производот 300 

Тарифен број 92 

За одржување на важењето на модел, мос-
тра, стоковен и услужен жиг на годишната 
такса се плаќа, и тоа: 

1) за одржување во важност на модел или 
мостра за десет години од денот на подне-
сувањето на пријавата, и тоа: 
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1 2 3 - за првиот модел, модел или мостра 2 . 0 0 0 
- за вториот и секој следен од серијата 800 
2) за одржување во важност на стоковен 

и услужен жиг за секој период од д е с е т 
години 

- такса за д е с е т години 4 . 0 0 0 
- за секоја класа на производи, однос-

но класа на услуги 1 . 0 0 0 
3) за одржување на колективен стоковен 

и услужен жиг, за с е к о ј период од десет 
години: 

- такса од десет години 6 . 0 0 0 
- за секоја класа на производи, однос-

но класа на услуги 1 . 2 0 0 
4) за користење на заштитена ознака на 

потеклото на производи: 
- за период од пет години од денот на 

уписот на овластениот корисник во регис -
тарот на корисниците 4.000 

Забелешка: 
1. Важи забелешката кон тарифниот 

број 89 
2.Ако годишната такса не се плати во. 

определениот рок може да се плати во рок 
од три месеци од денот на истекот на то ј 
рок со наплата на редовната такса з г о л е -
мена од 25%, а може да се плати и во 
продолжен рок од шест месеци од денот 
на истекот на дополнителниот рок од три 
месеци, и тоа во двоен износ . 

Тарифен број. 93 

За упис во регистарот на застапниците 
и тоа: 

1) за правни лица 7 . 0 0 0 
2) за физички лица 3 . 5 0 0 

Тарифен број 94 

За обнова на уписот во регистарот на 
застапниците се плаќа годишна т а к с а , и 
тоа: 

1) за правни лица 5 . 0 0 0 
2) за физички лица 2 . 5 0 0 

Тарифен број 95 

За потврди и уверенија за податоците 
во врска со пријавен или заштитен патент, 
модел и мостра и стоковен и услужен жиг 300 

За уверенија за жигови заштитени с о о б -
разно со Мадридскиот аранжман за меѓуна-
родно регистрирање на жиговите 450 
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Тарифен број 96 

За уверение за право на првенство 550 

Тарифен број 97 

За одлука по предлог за враќање во 
поранешна с о с т о ј б а : 

1) на пријавен или одобрен патент, 
модел и мостра 1 .000 

2) на пријавен или одобрен жиг 1 .000 

Тарифен број 98 

Затварање за продолжување на рокот што 
се определува во текот на постапката по 
пријавен патент, модел и мостра, стоковен 
и услужен жиг, и тоа: 

1) за прво барање 300 
2) за секое наредно барање 450 

Тарифен број 99 

За барање за престанување на важењето 
на патент и стоковен и услужен жиг во 
случај на некористење, за предлог за о г -
ласување за ништовно решение за призна-
вање на права со кои се штитат пронај-
доци и знаци за разликување 1 .500 

За приговор на решение з-а признавање 
на патент 750 

Забелешка: 
Важи забелешката кон тарифниот број 89. 

Тарифен број 100 

За решение по барање за упис на пренос 
на право или лиценца за пријавен или приз-
нат патент, односно пријавен или одобрен 
модел, мостра или стоковен и услужен жиг 500 

Тарифен број 101 

За барање за откажување од пријавен, 
односно за откажување од заштитен патент, 
модел, Мостра или стоковен и услужен жиг 100 

Тарифен број 102 

За решение по барање за упис на која и 
да е друга промена на пријавен или признат 
патент, односно на пријавен или одобрен 
модел, мостра, ст,оковен и услужен жиг 300 

Тарифен број 103 

За барање за објавување на пријава пред 
истекот на рок од 18 месеци од денот на 
поднесувањето на пријавата 3 .000 

2 3 1 



1 2 3 За барање во случај на спор во врска со 
повреда на право од пријавата, пријавата 
да се земе во постапка преку ред 3 .000 

Забелешка: 
Важи забелешката кон тарифниот број 89. 

Тарифен број 104 

За барање пријава на патент да се 
претвори во пријава на Модел или обратно 300 

За секоја дополнителна промена која 
ја врши подносителот на пријавата, во 
случаите кога е тоа дозволено 300 

Тарифен број 105 

За барање: 
1) дополнителна пријава на патент, 

односно дополнителен патент да стане 
основна пријава, односно основен патент 600 

2) дополнителна пријава, односно до-
полнителен патент да се врзе за нова 
основна пријава, односно за нов основен 
патент 400 

Тарифен број 106 

За решение по барање за продолжено 
користење на ознаката за потеклото на 
производот 2 .000 

Тарифен број 107 

За барање за издавање на присилна и 
службена лиценца 3 .000 

10. Такси за .дозвола за радиостаница: 

Тарифен број 108 

За издавање на: 
- Дозвола за набавка и поставување на 

радиостаница 
- Дозвола за работа на радиостаница и 
- продолжување на Дозвола за работа 

на радиостаница се наплаќа такса во и з -
нос од: 
1) за радиостаница на која и е доделена 
една фреквенција- 550 
2) за радиостаница на која и се доделени 
две фреквенции 850 
3) за радиостаница на која и се доделени 
повеќе од две фреквенции 1 .100 
4) за радиодифузна станица: 

а) до 0,5KW 3.000 
б) од 0 /5 до 1,0KW 4 .500 
в) над 1,0KW 5 .500 

5) за привремена дозвола за 1 ) , 2 ) и 3 ) 1 .500 
6) за VSAT и SNG радиостаница 7.000 
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1 2 3 
7) за земска сателитска станица 7 .000 
8) за аматерска радиостаница 550 
9) за ЦБ радиостаница 550 

За дозвола за радиостаница под број 6) 
и број 8) на странско правно или физичко 
лице, кога барањето се поднесува непосред-
но до органот на управата надлежен за ра-
дио сообраќај , износот на таксата се з г о -
лемува за 50%. 

11. Разно 
Тарифен број 109 

За чување (депозит) на пари, предмети 
и хартии од вредност што . Депонентите му 
ги даваат на чување на надлежен орган се 
плаќа годишно за секои започнати 5 .000 д е -
нари од вредноста 10 

Забелешка: 
Ако вредноста на предметот не е позната, 

таа ќе се утврди со процена 
Таксата од овој тарифен број се плаќа 

за првата година однапред, а за другите г о -
дини при подигањето на депозитот. Започна-
тата година се смета како цела. 

Ако депозитот по барање на депонентот се 
пренесува од еден депонент на друг за пре-
носот се плаќа износот на едногодишна такса, 
Оваа такса не се плаќа за депозитите што се 
полагаат по барање од државните органи, од -
носно по службена должност ако се подигнати 
во рок. 

Тарифен број 110 

За опомена со која некој се повикува да 
ја плати должната такса 100 

Тарифен број 111 

За Даденото мислење од страна на органот 
или организацијата за примена на прописи 300 

Б. КОНЗУЛАРНИ ТАКСИ 

Конзуларните такси се определуваат во САД 
долари, а се наплатуваат во противвредност на 
домицилната валута во однос на доларот а спо-
ред курсот кој важи на денот на поднесувањето 
на барањето САД долари 

Тарифен број 112 

За молби и други поднесоци кај дипломатски 
или конзуларни претставништва на Република Ма-
кедонија во странство 8 

За секој нареден поднесок по истата работа, 
ако не е потребно ново самостојно решение. 4 
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1 2 3 Забелешка: 
1. Таксата по овој тарифен број се плаќа 

и за барања што се изјавени усно во записник 
или се примени на друг начин во претставништво.. 

2. Таксата според став 1 на овој тарифен број 
се плаќа и за секое управно де јство на барање од 
таксениот обврзник, ако за тоа д е ј с т в о не е про-
пишана посебна такса. 

3. За поднесок со кој таксен обврзник од 
странство му се обраќа директно на орган на 
управата, или на организација во Република 
Македонија се плаќа такса според овој тарифен 
број . 

4. За поднесок со кој таксен обврзник кој има 
живеалиште во Република Македонија, се обраќа 
од Република Македонија на дипломатско или кон-
зуларно претставништво на Република Македонија 
во странство преку Министерството за надворешни 
работи или непосредно преку пошта, се плаќа 
такса според овој тарифен број пресметана во 
денари. 

Тарифен број 113 

За доставување на писмени молби на таксени 
обврзници до органите на Република Македонија 
или за доставување писмени молби на таксените 
обврзници до дипломатски и конзуларни претстав-
ништва на Република Македонија во странство, 
како и за доставување решенија на органите на 
Република Македонија до таксените обврзници и 
за доставување решенија на странски органи на 
власта до заинтересираните лица: 

1) за достави во европските земји 6 
2) за достави во воневропските земји 9 
Забелешка: 
1. Ако дипломатското или конзуларното 

претставништво на Република Македонија во 
странство врши доставување со авионска 
пошта, таксениот обврзник ги плаќа и тро-
шоците на авионската поштарина за достава 
и одговор. 

2. Доставувањето на покани до странски 
органи се врши без наплата на такса. 

Тарифен број 114 

За патни исправи што ги издаваат дипло-
матски или конзуларни претставништва на 
Република Македонија во странство: 

1) за издавање на патна исправа на лица 
помлади од 27 години 58 

2) за издавање на патни исправи за лица 
постари од 27 години 130 
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1 2 3 
3) за издавање на дупликат на патна ис-

права за лица помлади од 27 години 130 
4) за издавање на дупликат на патна ис-

права на лица постари од 27 години 240 
5) за замена на оштетена важечка патна 

исправа на лица помлади од 27 години 130 
6) за замена на оштетена важечка патна 

исправа на лица постари од 27 години 240 
7) за дополнително вклучување на член на 

семејството ѕ© важечка патна исправа за 
деца до 14 години 30 

8) за издавање на патен лист за враќање 
во Република Македонија (пасаван) 30 

Забелешка: 
1. Органот што издава патен лист за р е -

патриација може подносителот на барањето, 
со оглед на неговата имотна состо јба и 
другите околности, да го ослободи од пла-
ќање на такса. 

2. За молба со која се бара издавање на 
патна исправа или дупликат на патна исправа 
не се плаќа такса. 

Тарифен број 115 

За патни исправи што ги издаваат дипло-
матски или конзуларни претставништва на Ре-
публика Македонија во странство на странски 
лица: 

1) за продолжување на важноста на патна 
исправа за бегалци 5 30 

2) за продолжување на важноста на патна ,> 
исправа на лица без државјанство * 30 

3) за издавање или продолжување на 
важноста на патен лист за странци - 20 

Забелешка: 
Дипломатско или конзуларно претстав-

ништво на Република Македонија во странство 
може подносителот на барањето со оглед на 
неговата имотна состојба и другите окол-
ности, да го ослободи од плаќање на такса 
по овој тарифен број . 

Тарифен број 116 

За визи што ги издаваат дипломатски или 
конзуларни претставништва на Република Ма-
кедонија во странство 

1) За државјани на Република Македонија: 
- за виза на патна исправа 14 
- за виза на заедничка патна исправа, за 

секое лице по 4 
2) За странци: 
- за виза на патна исправа за едно патување 

заради престој во Република Македонија или за 
еден транзит 14 
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- за виза на патна исправа за две патувања 

или за два транзита 20 
- за виза на патна исправа за повеќе; пату-

вања или за повеќе транзити за шест месеци 30 
- за виза на заедничка патна исправа,за 

секое лице по 4 
- за деловна виза на патна исправа 30 

Забелешка: 
1) за деца до наполнети 14 години возраст 

се плаќа такса според овој тарифен број , на-
малена за 50% 

2) за молба со која се бара издавање на 
виза не се плаќа такса 

3) за виза на патната исправа во која се 
запишани и членовите на семејството на лицето 
на кое му е издадена патна исправа се плаќа 
една такса. 

4) Дипломатско или конзуларно- претстав-
ништво на Република Македонија во странство 
може да ослободи од плаќање на такса според 
овој тарифен број познати личности на оддел-
ни земји во согласност со начелото на реци-
процитет и претставници на ослободителни 
движења што доаѓаат во Република Македонија 
на покана на органи и организации на леку-
вање, школување или специјализација. 

Тарифен број 117 

За уверенија, потврди, изводи од матични 
книги или спроводници за пренос на посмртни 
останки што ги издава дипломатско или конзу-
ларно претставништво на Република Македонија 
во странство, ако не е поинаку пропишано 12 

Тарифен број 118 

За4 издавање на потврди што се користат 
заради регулирање на царински формалности 
при враќањето од странство за постојан 
престој во Република Македонија или при увоз 
на наследени предмети од странство 24 

Тарифен број 119 

За составување на тестамент: 
1) во канцеларијата на претставништвото 60 
2) надвор од канцеларијата на претстав.-

ништвото 96 
3) за составување на акт за отповикување 

на тестаментот 30 
4) за составување на дополнување на т е с -

таментот (кодицил) . 48 
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1 2 3 
Тарифен број 120 

За составување на договор во канцеларијата 
на претставништвото 48 

Забелешка: 
За молбата со која се бара составување на 

договор не се плаќа такса. 

Тарифен број 121 

За составување на полномошно 10 

Забелешка: 
За молбата со која се бара составување на 

полномошно не се плаќа такса. 

Тарифен број 122 

За составување на други исправи по молби на 
заинтересираното лице, ако со оваа тарифа не е 
поинаку пропишано 

Забелешка: 
За молбата со која се бара составување на 

исправите од овој тарифен број не се плаќа такса. 
Тарифен број 123 

За секој препис или фотокопија составена во 
дипломатско или конзуларно претставништво на 
Република Македонија во странство, со заверување 

1) за првата страна 10 
2) за секоја натамошна страна по 6 

Забелешка: 
За повеќе примероци на ист препис или фотоко-

пија, со заверување, се плаќа полната такса 
само за првиот примерок, а за секој натамошен 
примерок половина од таксата од овој тарифен 
број . 

Тарифен број 124 

За заверување на уверение за здравствена 
исправност на испратени стоки 20 

Тарифен број 125 
За заверување на уверение за потеклото на 

стоки, за заверув-ање на фактура или некоја 
друга исправа со која се посведочува потеклото 
на стоките или правото некои стоки да уживаат 
посебна заштита на потеклото или називот 40 

Тарифен број 126 

За заверување на потпис на граѓани или на 
граѓанско-правно лице на исправата 13 
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1 2 3 Забелешка: 
Таксата по овој тарифен број се плаќа за заверување на секој потпис на исправата. 

Тарифен број 127 

За заверување на потпис на молба за отпуст 
од државјанството на Република Македонија 130 

Забелешка: 
Таксата според овој тарифен број се плаќа 

за заверување на секој потпис на исправата 
Тарифен број 128 

За заверување на службен потпис и; печат на 
исправа. 12 

Тарифен број 129 

За заверување на службен потпис и печат на 
исправа во која се потврдува поседување на 
странско државјанство или се дава гаранција 
дека определено лице ќе биде примено во странско 
државјанство. 120 

Тарифен број 130 

За заверување на препис, копија или 
фотокопија што ќе ја состави заинтере-
сираното лице 

1) за првата страница 
2) за секоја натамошна страница 

Забелешка: 
За заверување на повеќе примероци на ист 

препис, копија или фотокопија се плаќа полна 
такса само за првиот примерок, а за секој 
натамошен примерок половина од таксата пред-
видена со овој тариф-ен број . 

Тарифен број 131 

За заверување на превод од странски јазик 
на македонски јазик или на јазикот на нацио-
налностите во Република Македонија или обратно 

1) до 100 зборови 
2) за секој натамошен збор 
За превод од македонски јазик или од ј а з и -

ците на националностите на странски јазик , или 
обратно, составен и заверен во претставништвото 

1) до 100 зборови 
2) за секој натамошен збор, по 

Забелешка: 
На молба со која се бара услуга од овој 

тарифен број не се плаќа такса. 

8 
4 

10 
0 , 0 8 

30 
0 ,08 
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1 2 3 
Тарифен број 132 

За депонирање на потпис и печат на нотар кај 
дипломатско или конзуларно претставништво во 
Република Македонија во странство 96 

Тарифен број 133 

За д е ј с т в и ј а во оставински работи: 
1), за составување на записник во просториите 

на дипломатското или конзуларното претставништво 
на Република Македонија пространство 

- за првата страница на 'записникот 30 
- за секоја натамошна страница на записникот по 4 
2) за службени д е ј с т в и ј а надвор од просториите 

на претставништвото (застапување пред локални ор-
гани, учествув,ање на нивни службени работи и друго) 
ако во оваа тарифа не е поинаку пропишано, за секој 
ден службена работа 84 

3) за попишување на оставината со процена и со 
наведување на вредноста на предметите за секоја 
процена или за секој фактички или вештачки наод: 

- за секој ден службена работа 96 
- освен тоа, од целокупната вредност на попи-

шаните и проценетите предмети 1% 
4) за управување со оставината по која е спро-

ведена оставинска расправа или за управување со 
друг имот што не потекнува од оставината, од чис-
тиот приход (месечно или годишно). 6% 

Забелешка: 
1. За попишување на оставината или за наод без 

процена или без наведување на вредноста се плаќа 
само таксата од точка 3 алинеја 1 на овој тарифен 
број. 

2. Како ден се смета времето од најмногу шест 
часови. Секој започнат дел од тоа време се смета 
како половина ден. 

Тарифен број 134 
За доставување на пари, хартии од вредност 

штедни книшки и други предмети од вредност, од 
износот што се доставува или од вредноста на 
предметот што се доставува 3% 

За доставување на пари и други вредности кои 
потекнуваат од остварената оставина 

1) за оставина од 100 САД$ 3% 
2) за оставина над 100 до 500САД$ 5% 
3) за оставина над 500САД$ 6% 

Забелешка: 
1. Таксата по овој тарифен број не се плаќа,, 

кога по повод на бродолом или на некоја друга 
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1 2 3 несреќа, пари и други вредности за морнарите и 

нивните семејства му се предаваат на дипломатско 
или на конзуларно претставништво на Република 
Македонија во странство. 

2. За молба со која се бара извршување на 
услугите по овој тарифен број не се плаќа такса. 

Тарифен број 135 

За чување на депозити: 
1) за акт со кој се потврдува приемот на 

депозитот на чување 12 
2) за чување и издавање на пари, хартии од 

вредност, вложни книшки и предмети од вредност 
(скапоцености) : 

- за првата година или за дел од тоа време 
од вредноста 

- за секоја натамошна година или дел од тоа 
време, од вредноста 

3) за чување тестамент или на други исправи 
во интерес на поединци или на правни лица 

5% 

4% 

40 

Забелешка: 
Такса по овој тарифен број не се плаќа на 

следните депозити: парични износи положени 
однапред заради покритие на такси и на трошоци 
и на слични побарувачки на дипломатско, односно 
на конзуларно претставништво на Република Маке-
донија во странство, заработувачки и предмети 
(ефекти на државјани на Република Македонија, 
пари положени - примени на име на обештетување 
на државјани на Република Македонија по разни 
основи и во случај на болест, лишување од сло-
бода и д р у г о ) . 

Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на о б ј а в у -
вањето во "Службен весник на Република Македонија“. 
377. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕЈНО-
СТА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ЗА УКА-

ЖУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
Се прогласува Законот за престанок на важепето на 

Законот за дејноста на Медицинскиот факултет за ука-
жувана на здравствена заштита, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 17 април 1996 година. 

Број 08-1403/1 Претседател 
17 април 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДЕЈНОСТА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ЗА УКАЖУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 

Законот за дејноста на Медицинскиот факултет за 
укажувана на здравствена заштита („Службен весник 
на СРМ44 број 26/71 и 42/71), престанува да важи. 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во ,,Службен весник на Република Маке-
донија“. 
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378. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 17 април 
1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР -

СКОПЈЕ 
Член 1 

ООЗТ Клиники, која работи во состав на РО Меди-
цински факултет - Скопје, се основа како јавна здрав-
ствена организација - Клинички центар со седиште во 

Скопје Член 2 
Клиничкиот центар во Скопје ќе ги врши дејностите 

од член 109 од Законот за здравствената заштита. 
Клиничкиот центар во Скопје, образовната и на-

учно-истражувачката дејност за потребите на Медицин-
скиот факултет - Скопје, ќе ги врши врз основа на 
договор. Член 3 

Клиничкиот центар во Скопје ги презема сите сред-
ства, правата и обврските и работниците од ООЗТ Кли-
ники на РО Медицински факултет. 

Член 4 
Средствата за работа на Клиничкиот центар во 

Скопје, за вршењето на здравствената дејност ќе се 
обезбедуваат согласно со член 129 од Законот за здрав-
ствената заштита. 

Средствата за работа на Клиничкиот центар во 
Скопје, за вршењето на образовната и научно-истражу-
вачката дејност ќе се обезбедуваат во согласност со 
договорот со Медицинскиот факултет - Скопје. 

Член 5 
Должноста директор на Клиничкиот центар во 

Скопје, ќе ја врши директорот на ООЗТ Клиники до 
завршувањето на конкурсната постапка за именување 
на директор. 

Член 6 
Уписот на Клиничкиот центар во судскиот регистар 

ќе се изврши во рок од 60 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

Член 7 
Клиничкиот центар во Скопје ќе донесе статут и ќе 

изврши избор на членови на управниот одбор согласно 
со член 135 од Законот за здравствената заштита во рок 
од три месеци од денот на уписот во судскиот регистар. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1402/1 
17 април 1996 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

здравство - Фонд за здравствено^ осигурување - По-
драчна единица Прилеп. 

2. За судија во Апелациониот суд во Штип е избран 
Боге Илиев, судија на Окружниот суд во Штип. 

3. Согласно со Законот за судовите, покојните су-
дии продолжуваат со работа до 30 јуни 1996 година, а 
новоизбраните судии почнуваат со работа од 1 јули 1996 
година. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1404/1 
17 април 1996 година 

Скопје 
380. _ 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

379. — 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17 април 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ВО АПЕЛАЦИОНИТЕ 

СУДОВИ ВО БИТОЛА И ШТИП 

1. За судија во Апелациониот суд во Битола е избран 
м-р Илија Адамоски, вработен во Министерството за 

Врз основа на членовите 42 и 44 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17 април 1996 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ 

НА АПЕЛАЦИОНИТЕ СУДОВИ 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на: 

1) претседател на Апелациониот суд во Скопје; 
2) претседател на Апелациониот суд во Битола и 
3) претседател на Апелациониот суд во Штип. 
2. Заинтересираните судии на Апелациониот суд во 

Скопје, Апелациониот суд во Битола и на Апелаци-
ониот суд во Штип, пријавите да ги достават до Репу-
бличкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на Одлуката во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“ и во весникот „Нова Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1405/1 Претседател 
17 април 1996 година н а Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

381. 
Врз основа на член 4, став 4, од Законот за јавното 

обвинителство („Службен весник на РМ“ бр. 80/92, 19/ 
93, 9/94 и 9/96), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЗАМЕНИ-
ЦИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ЈАВНОТО ОБ-

ВИНИТЕЛСТВО 
Член 1 

^Бројот на замениците јавни обвинители во јавното 
обвинителство во Република Македонија се определува 
и тоа во: 

I 
1. Јавното обвинителство на Република Македонија 10 

II 
2. Вишото јавно обвинителство во Битола 7 
3. Вишото јавно обвинителство во Скопје 14 
4. Вишото јавно обвинителство во Штип 4 

III 
5. Основното јавно обвинителство во Берово 1 
6. Основното јавно обвинителство во Битола 8 
7. Основното јавно обвинителство во Гевгелија 4 
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8. Основното јавно обвинителство во Гостивар 5 
9. Основното јавно обвинителство во Дебар 1 
10. Основното јавно обвинителство во Делчево 1 
11. Основното јавно обвинителство во Кавадарци 5 
12. Основното јавно обвинителство во Кичево 3 
13. Основното јавно обвинителство во Крива Паланка 2 
14. Основното јавно обвинителство во Кочани 4 
15. Основното јавно обвинителство во Куманово 7 
16. Основното јавно обвинителство во Охрид 4 
17. Основното јавно обвинителство во Прилеп 7 
18. Основното јавно обвинителство во Радовиш 1 
19. Основното јавно обвинителство во Ресен 1 
20. Основното јавно обвинителство во Свети Николе 1 
21. Основното јавно обвинителство во Скопје 50 
22. Основното јавно обвинителство во Струга 3 
23. Основното јавно обвинителство во Струмица 7 
24. Основното јавно обвинителство во Титов Велес 4 
25. Основното јавно обвинителство во Тетово 8 
26. Основното јавно обвинителство во Штип 5 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Број 23-906/1 Претседател 
17 април 1996 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

382. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ 
број 4/96), и член 45 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 48/90 и 63/ 
94), Владата на Република Македонија донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА БЕНЗИНСКА ПУМПА ОД ДЕСНАТА СТРАНА 
НА СТАРИОТ ПАТ ТЕТОВО - ГОСТИВАР, ЛОКА-
ЛИТЕТ НА 180 М. ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА КРА-
КОТ ЗА СКОПЈЕ ОД КЛУЧКАТА „ТЕТОВО - 2", 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на бензинска пумпа од десната страна на стариот пат 
Тетово - Гостивар, локалитет на 180 м. пред почетокот 
на кракот за Скопје од клучката „Тетово - 2", на КП 
број 691. КО „Мала Речица“, во м.в. „Гарено", со 
вкупна површина од 4.000 м2, на подрачјето на општи-
ната Тетово, чиј инвеститор ќе биде Ибиши Исена Ше-
риф од с. Мала Речица - Тетовско и се определува 
земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата 
редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Со потпишувањето на оваа одлука, престанува да 
важи Одлуката за определување на локацијата за из-
градба на наведениот објект, број 23-2810/1 од 
12.10.1993 година. 

4. Оваа одлука влегува џо сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Број 23-1210/1 
17 април 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И 
ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ВЛАДАТА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во членот 2 став 2 од Одлуката за основање на 

Службата за општи и заеднички работи во Владата на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
42/91) се додава нов став кој гласи: 

„Во делот на користење на репрезентативни об-
јекти, угостителски и заеднички работи, чуварска ку-
рирски и хигиеничарски работи, Министерството за 
стопанство - Дирекцијата за републички стоковни ре-
зерви ќе ги користи преку Службата за општи и заед-
нички работи“. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Број 23-1186/1 
17 април 1996 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

384. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните (рл. весник на Република Македонија бр. 20/93) 
Владата на Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Владата на 
Република Македонија - Служба за општи и заеднички 
работи и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Количина 

1 2 3 4 

90.32 Инструменти и апарати за ав-
томатска регулација или упра-
вување; 

9032.8 - Други инструменти и апа-
рати; 

9032.89 --други 
а) инструменти за автоматска 
регулација или управување 159 кгр. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија. 

Број 23-1315/1 Претседател на Владата 
17 април 1996 година Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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385. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните (Сл. весник на РМ“ бр. 20/93) Владата на Репу--
блика Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за урбанизам, градежништво и заштита на жи-
вотната средина и тоа: 

1 2 3 4 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Количина 

1 2 3 4 

49.01 Печатени книга, брошури, ле-
тоци и слични печатени мате-
ријали, вклучувајќи и слободни 
листови; 

4901.9 -Друго: 
4901.99 - - Друго 

а) Техничка документација 3 парчиња 
84.71 Машини за автоматска обра-

ботка на податоци и нивни еди-
ници, магнетни или оптички 
питачи, машини за препишу-
вање на податоци на носители 
на податоци во кодирана 
форма и машини за обработка 
на такви податоци, неспомнати 
или неопфатени на друго ме-
сто; 

8471.9 -Друго: 
8471.91 - - Дигитални централни еди-

ници, испорачани посебно или 
како дел од систем, вклучу-
вајќи и дигитални централни 
единици кои во исто куќипгге 
имаат една или две од следните 
видови единици: 

8471.912 со процесор to 32 и повеќе 
бита 
а) процесор со 32 и повеќе бита 7 парчиња 

8471.92 - - влезни и излезни единици, 
испорачани посебно или како 
дел од систем вклучувајќи 
влезни и излезни единици што 
во исто куќиште имаат и мемо-
риски единици: 

8471.921 - линиски и сериски псчатачи 
а) ласерски печатари 2 парчиња 

8471.923 ласерски печатени, еди-
ници за цртање (плотери), за 
снимање на филм или за фото-
копирање 
а) Плотер 1 парче 

8471.925 ---------видео-дисплеи, повеќс-
бојни и врз база на течни кри-
стали 
а) Повеќе бојни видсодисплеи 7 парчиња 

8471.926 комплетни електронски 
тастатура 

8471.9261 со подвижни типки 
а) тастатури со подвижни 
тип к и 7 парчиња 

8471.9269 дурги 
а) Глушец (маус) 3 парчиња 

8471.927 читачи на документи, оз-
наки и уреди за внесување на 
податоци од цртежи 
а) Скенер 2 парчиња 

8471.93 - ~ мемфиски единици, испора-
чани посебно или како дел на 
систем 

8471.931 екстерни мемории 4 парчиња 
8471.99 - ~ друго: 
8471.991 - додатни единици за поврзу-

вање на сметачи и периферни 
уреди 
а) комуникациски уред 1 парче 

84.73 9544.51 Делови и прибор (освен покри-
вани, курсеви за машини и сл.) 
погодни за употреба исклучи-
телно или главно оо машините 
од тар. бр. 84.69 до 84.71: 

8473.30 - Делови и прибор на машини 
од тар. бр. 84.71: 

8473.301 модули за напојување 7 парчиња 
8473.302 - - - печатени плочи со вгра-

дени елементи 
а) плоча со вградени елементи 11 парчиња 

8473.309 - - -друго 
а) механички етолак 1 парче 

85.24 Плочи, ленти и други снимени 
подлоги со звучни и друга 
слични феномени вклучувајќи 
и матрици и галвански отпеча-
тоци за производите од глава 
37: 

8524.90 -Друго: 
8524.901 со научен и стручен текст 

а) софтвер и софтверски ли-
ценци 32 парчиња 

85,44 Изолирана жица (вклучувајќи 
емајлирана и анодизирана 
жица), кабли (вклучувајќи и 
коаксијални кабли) и други 
изолирани електрични спро-
водник!, со или без конектори; 
кабли од оптички влакна изра-
ботени од поединечно сплаш-
тени влакна, комбинирани или 
не со електрични спроводник, 
со или без конектори: 

8544.5 - Други електрични спровод-
ник, за напони над 80 до 
1000 V 

8544.51 - - со конектори 4 парчиња 
а) кабел со конектор * 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија* 

Број 23-1208/1 Претседател на Владата 
17 април 1996 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски„ с.р. 
386. —г ~ 

Брз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-
ните („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 20/93), 
Владата на Република Македонија донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ДАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите наМинистер-
ството за наука и тоа: 
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Тарифен 
број ^ 

тарифна 
ознака НАИМЕНУВАЊЕ количина 

1 2 3 4 

49.01 Печатени книги, брошури, ле-
тоци и слични печатени матери-
јали, вклучувајќи и слободни ли-
стови; 

4901.9 - Друго; 
4901.99 --Друго; 
4901.991 - - - книги печатени на јазиците 

на народите и на народностите и 
на орански јазици 
а) книги печатени на јазиците на 
народите и на народностите и на 125 (124+1) 
странски јазик комплети 

84.71 Машини за автоматска обра-
ботка на податоци и нивни еди-
ници; магнетни или оптички чи-
тани, машини за препишување на 
податоци на носители на пода-
тоци во кодирана форма и ма-
шини ,за обработка на такви пода-
тоци, неспомнати или неопфа-
тени на друго место; 

8471.9 -Друго; 
8471.91 --дигитални централни еди-

ници, испорачеии посебно или 
како дел од систем, вклучувајќи и 
дигитални централни единици 
кои во исто куќните имаат една 
или две од следните видови еди-
ници; мемориска единици, влезни 
единици, излезни единици; 

8471.912 - - - с о процесор со 32 и повеќе 
бита 
а) Централна процесорска еди-
ница со 32 бита и повеќе 31 комплет 

8471.925 видео - дисплеи, повеќе-
бојни и врз база на течни кри-
стали 
а) Видео-дисплеи повеќебојни и 
врз база на течни кристали 31 парче 

8471.926 комплетни електронски та-
статура 

8471.9261 со подвижни тивки 
а) тастатури со подвижни типки 31 парче 

8471,93 --мемориска единици, испора-
чани посебно или како дел на си-
стем; 

8471.931 екстерни мемории 
а) екстерни мемории 98 парчиња 

8471.99 --друго; 
8471.992 контролни уреди и адагггери 

а) контролни уреди и адаптери 33 парчиња ч 
85.24 Плочи, ленти и други снимени 

подлоги со звучни и други слични .. 
феномени вклучувајќи и матрици 
и галвански отпечатоци за произ-
водите од глава 37; 

8524.90 -Друго; 
8524.901 со научен и стручен текст 

а) Останато, днскети снимени со 125 (124+1) 
странски текст комплети 

2. О в а решение влегува во сила наредниот ден о д 
денот на о б ј а в у в а н о т о во „ С л у ж б е н весник на Репу 
блика Македонија“ . 

Број 23-1198/1 
17 април 1996 година Претседател на Владата 

бкопје н а Република Македонија, Ј БраикоЦрве иловски, с. р. 

387. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ44 бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1 април 19% година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

1. За амбасадор во Министерството за надворешни 
работи се назначува Ешреф Алиу, дбсегашен министер 
за култура во Владата на Република Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-1299/2 
1 април 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

388. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за кори-

стење на воздухопловните пристаништа („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 47/93 и 38/90 и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија {„Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 
бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8 април 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА АЕРОДРОМ-

СКИ УСЛУГИ „МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ 

1. Зоран Крстевски се разрешува од должноста ди-
ректор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги 
„Македонија“ - Скопје, на негово барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-1342/1 
8 април 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

389. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за кори-

стење на воздухопловните пристаништа („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 47/93 и 38/90 и член 46, став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90) и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8 април 1996 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ „МАКЕДОНИЈА“ 

СКОПЈЕ 

1. За вршител на должноста директор на Јавното 
претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ -
Скопје, се именува елек. инж. Александар Чепиљугин, 
раководител за Автоматска обработка на податоци во 
ова претпријатие. 



Стр. 664 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 април 1996 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Број 17-1343/1 
8 април 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

390. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 6 од Законот за 

здравствената заштита („Сл. весник на РМ“, бр. 38/91 и 
46/93), Владата на Република Македонија донесе 

ПРОГРАМА 
З А АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА 

МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА З А 1996 ГОДИНА 

За реализација на утврдените активности, проблем-
о т задачи и обврски во врска со спроведувањето на 
здравствената заштита на мајки и деца согласно оваа 
програма за 1996 година потребни се вкупно 
194.282.977,00 денари и тоа: 

1. Средства за Клиниката за гинекологија 
и акушерство: 
- основање на лабораторија за in 

vitro 
фертилизација 33.862.069,00 ден. 
- конструктивни работи 53.007,00 ден/м2* 
- основање на единица за интензивна 
нега и терапија за редукција на пери-
наталниот морталитет 43.740.070,00 ден. 
- потребна медицинска и друга 
опрема за 5 единици за интензивна 
нега 18.561.354,00 ден. 
- клеточен скрининг на женското на-
селение за контрола на цервикал-
ниот карцином 11.837.002,00 ден. 

Вкупно: 1 108.000.495,00 ден. 
2. Средства за медицински центри 
и здравствени домови: 
- компјутер персонален и печатар за 
регистри 257.752,00 ден. 
- респиратори (2) 3.748.514,00 ден. 
- инкубатори (4) 7.497.028,00 ден. 
- семинари за планирање на семеј-
ството за лекари 137.764,00 ден. 
- семинари за планирање на семеј-

. ството за сестри 137.764,00 ден. 
- печатење на мајчина книшка, аку-
шерска историја и историја на ново-
роденото 1.275.428,00 ден. 
- подготовки и печатење на пропа-
ганден материјал 1.304.314,00 ден. 
- претплата за странски списанија 46.662,00 ден. 
одржување на делови за хардвер 
и софтвер на персоналните компју-
тери 467.731,00 ден. 

Вкупно: 2 14.872.957,00 ден. 
3. Средства за Клиника за детски бо-
лести 
- микроскоп 1.111.000,00 ден. 
- третман на прематуруси и деца ро-
дени со ризик 5.340.577,00 ден. 
- превенција на дијареални заболу-
вања 2.481.974,00 ден. 
- изготвување на доктринарни ста-
вови и едукација 555.500,00 ден. 
- фото ламби за фототерапија 555.500,00 ден. 

Вкупно: 3 10.044.551,00 ден. 

4. Средства за Министерството за здравство: 
- изготвување, печатење и дистрибуција 
на пропаганден материјал како и превод 
на албански и турски јазик 
а) да го планираме семејството 
(66.000x222,20) , 14.665.200,00 ден 
б) доење најдобар избор 
(66.000x22,22) 1.466.520,00 ден 
- изготвување и печатење на нутри 
тивна карта (32.000x22.22) 711 040,00 ден 
- стручно-методолошка помош 
на медицинските единици на село и 
диспанзерите за деца 533.280,00 ден 
- семинари за лекари и семинари 
за средно медицински работници 
(6 регионални семинари) 1.713.162,00 ден 
- компјутер и печатар за развојно 
советувалиште 1,137,664,00 ден 
- микроскоп! бинокуларии (2) 1.160.995,00 ден 
- ризична и високорнзична бреме-
ност (8.000 жени во РМ) 9.790.132,00 ден 
- Rho-gam за 15.000 жени ( ^ н е г а -
тивни) 15.745.092,00 ден 
- абортуси за жени (околу 3.500) 9.697.919,00 ден 
- спнрали за контрацепција 
за жени и девојки (3.000) 1.510.960,00 ден 
- научно-истражувачки проект за 
планирање на семејството 3.233.010,00 ден 

Вкупно:4 61.364.974,00 ден 

ВКУПНО: (1, 2, 3 и 4) 194.282.977,00 ден 

Финансирањето на Програмата за активна здрав-
ствена заштита на мајките и децата за 1996 година се 
врши од Буџетот на Републиката, врз основа на доста-
вени фактури за извршените работи во износ од -
14.640,000,00 денари што изнесува 7,54% од вкупно по-
требните средства, како и од Фондот за здравствено 
осигурување и други извори. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-2496/1 Претседател на Владата 
11 декември 1995 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

391. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 5 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на РМ“, бр. 
38/91 и 46/93), Владата на Република Македонија донесе 

ПРОГРАМА 
З А ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД СИДА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА З А 1996 ГОДИНА 

За реализација на програмските активности за 1996 
година предвидени се вкупно 28.730.460,00 денари и 
тоа: 
- Основна здравствена заштита (ам-
булантно-поликлииичко испиту-
вање, хигиенско-епидемиолошка деј-
ност на територијата на Републи-
ката) 11.110.000,00 ден. 
- Активности на Републичкиот завод 
за здравствена заштита 3.266440,00 ден. 
- Институт за епндемиологија и био-
статистика со медицинска информа-
тика при Мед. факултет 1.111.000,00 ден. 

* Финансиските средства ќе се обезбедат од Фондот за здравствено 
осигурување и други извори 
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- Активности на Клиниката за ин-
фективни болести и фебрилни со-
стојби при Мед. факултет 2.688.620,00 ден. 
- Активности на стоматолошките 
клиники при Стоматолошки факул-
тет 2.666.400,00 ден. 
- Активности на Републичкиот завод 
за трансфузиологија 2.810.830,00 ден. 
- Активности на Болницата за 
нервни и душевни болести „Бардов-
ци" 1.129.887.00 ден. 
- Активности на Институтот за кли-
ничка биохемија при Медицински 
факултет 1.777.600,00 ден. 
- Активности на Црвениот крст на 
Р. Македонија 1.444.489,00 ден. 
- Активности на Републичката 
комисија 725.294,00 ден. 

ВКУПНО 28.730.460,00 ден 
Финансирањето на оваа програма се врши од Буџе-

тот^ на Републиката, врз основа на доставени фактури 
за извршените работи, во износ од 4.880.000,00 денари 
што изнесува 16,99% од вкупно потребните средства, 
како и од Фондот за здравствено осигурување и други 
извори. Финансиските средства за лекување на болните 
од СИДА паѓаат На товар на Фондот за здравствено 
осигурување. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“,, 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Бранко Црвенковски, с.р. 

4. За мотивациони ситни подароци, 
признанија, плакети 
и прослави 

5. Специјално возило за дотур на крв 
и крвни продукти во сите медицин-
ски центри 

ВКУПНО: (1,2,3,4 и 5) 
1.438.947,00 ден. 

22.964.370,00 ден. 

Финансирањето на Програмата се врши од Буџетот 
на Република Македонија, врз-основа на доставени 
фактури за извршена работа во износ од 4.880.000,00 
денари што изнесува 21,26% од вкупно потребните 
средства, како и од Фондот за здравствено осигурување 
и други извори. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Бранко Црвенковски,, с.р. 

Бр. 23-2493/1 
11 декември 1995 година 

Скопје 
392. 

Врз основа на член 32 став 2 точка 8 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр. 38/ 
91 и 46/93), Владата на Република Македонија, донесе 

ПРОГРАМА 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ЗА 1996 ГОДИНА 

За спроведување на утврдените мерки и активности 
согласно Програмата потребни се вкупно 22.964.370,00 
денари и тоа: 
1. За организирање и подготвување 
на крводарителски акции 
2. За изготвување на здравствено-во-
спитни, едукациони и пропагандни 
материјали 
3. За хардверско-софтерска поддр-
шка на 1 и 2 како и за Програмата за 
сигурна крв, крвни 
продукти и деривати: 
- Хардвер за Републички завод за 
трансфузиологија 
- Хардвер за сите трасфузиони еди-
ници 
- Софтер за Републички завод за 
трансфузиологија 
- Софтер инсталирање и одржување 
на сите 22 единици за трансфузија за 
следење на хрвата и крвните про-
дукти и деривати 

Бр. 23-2487/1 
11 декември 1995 година 

Скопје 
393. — — — 

Врз основа на член 32 став 2 точка 3 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на РМ“, бр. 
38/91 и 46/93), Владата на Република Македонија донесе 

ПРОГРАМА 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВА-
ЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО НА БРУЦЕЛОЗАТА 
КАЈ ЛУЃЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА 

1996 ГОДИНА 
За реализација на програмските активности за 19% 

година, предвидени се вкупно 33.196.680,00 денари, и 
тоа: 
- за БАБ ТЕСТ 
16.000 анал. х 977,68 
- Рајтова реакција 
12.000 х 278,37 
- Кумбсов тест 
3.000 х 1.345,47 
- Реакција РВК 
4.608 х 1.449,86 
- шприцеви, игли и лабораториски 
потрошен материјал 

15.642.880,00 ден 

3.340.466,00 ден 

4.036.396,00 ден 

6.680.932,00 ден 

3.496.006,00 ден 

Вкупно: 33.196.680,00 ден 

5.080.000,00 ден. 

6.305.644,00 ден. 

1.350.000,00 ден. 

1.620.000,00 ден. 

810.000,00 ден. 

- / 

3.078.000,00 ден. 
6.858.000,00 ден. 

3.281.779,00 ден. 

Финансирањето на Програмата за превентивна 
здравствена заштита за 1996 година се врши од Буџетот 
на Републиката, врз основа на доставени фактури за 
извршена работа во износ од 6.100.000,00 денари, што 
изнесува 18,38% о д вкупно потребните средства, како и 
од Фондот за здравствено осигурување и друга избори, 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Бр. 23-2494/1 
11 декември 1995 година 

Скопје 
394. 

Врз основа на член 32 став 2 точка 9 од Законот за 
здравствена заштита („Сл. весник на РМ“, бр. 38/91 и 
46/93), Владата на Република Македонија донесе 

ПРОГРАМА 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛ-
НИТЕ КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА, ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ ЗА ТРАНСПЛАН-
ТИРАНИ БОЛНИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЦИ-
ТОСТАТИЦИ, ИНСУЛИН И ХОРМОН ЗА РАСТ 

ЗА 1996 ГОДИНА 
За реализација на програмските активности за 19% 

година, предвидени се вкупно 885.244.800,00 денари и 
тоа: 
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1. Болни со хронична бубрежна инсуфициенција 
и нивно третирање со дијализа 
- 750 болни кои ќе бидат третирани со дијализа 
- за 1 болен потребни се 3 дијализи неделно х 4 недели^ 
12 дијализи месечно х 12 месеци = 150 дијализи го-
дишно. 
- 750 болни х 150 дијализи годишно = 
110.000 дијализи. 
- 110.000 дијализи (1 дијализер за 1 

дијализа 
х 4265,43 469.197.600,00 ден. 

2. Трансплантација на органи 

Во 1996 година се планира да се извршат 15 трансплант 
тации на бубрег за кои е потребно да се набават овие 
лекови: -
- 15 случаи х 1.181.506,67 денари 
(околу 1200 скатули) 17.722,600,00 ден. 

3 Малигна заболуваат 

Во 1996 година треба да се набават 60 
видови на лекови - цитостатици за 
околу 6.000 болни, за што треба 
да се обезбедат вкупно 53.132.500,00 ден. 

4, Шеќерна болест 

Во 19% година со инсулин ќе бидат третирани околу 
8500 болни. 
- за еден ден за сите болни се потребни 200 скатули 
инсулин 
- 200 екатули х 365 денови = 73.000 
скатули. 

- 73.000 скатули х 4243,35 денари 309.764.600,00 ден. 

5. Хормон за растење 
- 300 флакони х 11.809,00 денари 35.427.500,00 ден. 

ВКУПНО: 885.244.800,00 ден. 
Здравствените организации кои ќе спроведуваат ле-

куван,е на болните со хронична бубрежна инсуфициен-
ција, мал итни заболува^ и шеќерна болест, болните 
кои ќе бидат третирани заради пресадени човекови ор-
гани како и третирањето на децата со пореметено ра-
стење, средствата од оваа програма ќе ги користат врз 
основа на доставени фактури за извршената работа во 
износ од 80.000.000,00 денари што изнесува 9,04% од 
вкупно потребните средства, како и од Фондот за здрав-
ствено осигурување и други извори. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, 

Бр. 23-2498/1 
11 декември 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

395. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 2 од Законот за 

здравствената заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 38/91 и 
46/93)7 Владата на Република Македонија донесе 

ПРОГРАМА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕ-
ЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1996 ГОДИНА 

За реализација на мерките и активностите од Про-1 

грамата за 19% година потребни се вкупно 
196.269.260,00 денари и тоа: 

1. Материјални трошоци за набавка 
на потребните количини и видови на 
вакцини за спроведување на конти-
нуираната имунизација 14.437.290,00 ден 
2. Материјални трошоци за набавка 
на потребните количини и видови на 
вакцини по епидемиолошки индика-
ции 
3. Материјални трошоци за извр-
шени лекарски прегледи на 773.828 х 
100.21 ден. 
4. Материјални трошоци за набавка 
на 562.784 шприцеви х 40,08 ден. 
5. Материјални трошоци за набавка 
на 562.784 игли х 12,30 ден 
6. Материјални трошоци за спрове-
дување на имунизацијата во селските 
пунктови 

54.283.364,00 ден. 

77.547.006,00 ден. 

22.559.129,00 ден. 

6^921.551,00 ден. 

20.520.920,00 ден. 

ВКУПНО: 1%.269.260,00 ден. 
Финансирањето на Програмата за спроведување на 

континуираната имунизација во Република Македонија 
во 1996 година се врши од Буџетот на Републиката, врз 
основа на доставени фактури за извршената работа во 
износ од 25.620.000,00 денари што изнесува 13,06% од 
вкупно потребните средства, како и од Фондот за здрав-
ствено осигурување и други извори. 

Републичкиот завод за здравствена заштита и Репу-
бличкиот санитарен и здравствен инспекторат, вршат 
надзор над спроведувањето на мерките и активностите 
согласно оваа програма и доставуваат тримесечен и 
годишен извештај до Министерството за здравство, нај-
доцна до крајот на јануари 1997 година. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-2491/1 
11 декември 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

396, 
Врз основа на член 32 став 2 точка 4 од Законот за 

здравствената заштита („Сл. весник на РМ“, бр. 38/91 и 
46/93), Владата на Република Македонија донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 
НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1996 ГОДИНА 

За реализација на мерките и активностите за заш-
тита на населението од туберкулозата содржани во 
Програмата, потребни се вкупно 56.849.870,00 денари и 
тоа: 

1. Материјални трошоци при ра-
диофотографски прегледи на 
148.700 лица х 238,87 денари 
2. Материјални трошоци за ради-
офотографски филмови 372 х 
3.061,92 денари 
3. Доработка на сомнителни слу-
чаи од радиофотографсжи пре-
гледи 1,20% од вкупно снимените 
лица 
4. Фотокамера една (1) 
5. Рентген зрачник еден (1) 
6. Контрола на успешноста на Бе 
Се Же имунизацијата 10.000 пре-
гледи х 82,5 денари 
7. Стручен надзор ц едукација на 
медицински персонал - семинари 

35.519.226,00 ден. 

1.139.033,00 ден. 

695.690,00 ден. 
4.100.888,00 ден. 
1.084.929,00 ден. 

916.575,00 ден. 

203.313,00 ден. 
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8. Автобус еден (1) 
9. Заштитни средства 

ВКУПНО: 

12.850.650.00 ден. 
339.566,00 дон с 

56.849.870,00 ден. 

Финансирањето на Програмата се врши од Буџетот 
на Република Македонија, врз основа на доставени 
фактури за извршена работа, во износ од 10.980.090,00 
денари што изнесува 19,32% од вкупно потребните 
средства, како и од Фондот за здравствено осигурување 
и други извори. 

Институтот изготвува годишен извештај согласно 
оваа програма кој го доставува до Министерството за 
здравство, најдоцна до јануари 1997 година. 

Министерството за здравство се грижи и го следи 
спроведувањето на оваа програма и поднесува Извеш 
тај до Владата на Република Македонија. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ 

Бр. 23-2492/1 
11 декември 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

397. 
Врз основа на член 32 став 2 точка 7 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на РМ“, бр. 
38/91 и 46/93), Владата на Република Македонија донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ДЕЦАТА, 

УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 1996 ГОДИНА 

За реализација на мерките и активностите согласно 
оваа програма за 1996 година, потребни се вкупно 
106.056.060,00 денари, и тоа: 

- материјални трошоци за испиту-
вана на крв и урина 178.461 х 
346,34 
- материјални трошоци за лекар-
ски прегледи 178.461 х 86,99 
- материјални трошоци за стома-
толошки прегледи 178.461 х 
160,96 

ВКУПНО: 

61.807.605,00 ден. 

15.523.676,00 ден. 

28.724.688,00 ден. 
106.056.060,00 ден. 

Финансирањето на Програмата за систематски пре-
гледи на децата, учениците и студентите во Република 
Македонија за 1996 година, се врши од Буџетот на Репу-
бликата во вкупен износ од 20.740.000,00 денари, што 
изнесува 19,56% од вкупно потребните средства, како и 
од Фондот за здравствено осигурување и други извори. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-2495/1 
11 декември 1995 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

Преглед на (предвидените материјални трошоци ио 
дејности: 

I. Санитарно-хигиенска дејност 

А, Заводи за здравствена заштита 

1. Здравствена исправност на во-
дата за пиење во селските на-
селби 
- физичко хемиски анализи 
13.028x 1.059,15 
- бактериолошки анализи 
13.028 х 706,10 

изготвување на здравствена еви-
денција на водоснабдителни об-
јекти 300 х 3.333,00 
2. Површински води 
- физичко-хемискм анализи 
470 х 1.831,73 
- бактериолошки анализи 
470 х 523,35 
3. Аерозагадување 
- асроседимент 5.740 х 396,70 
- С02 - јаглен диоксид 5.740 х 
.499,95 
- чад 5.740 х 499,95 
- јаглен моноксид 252 х 833,25 
4. Исхрана 
- здравствена исправност на пре-
хранбени производи 
6.500 х 1.640,86 
- биолошка вредност на исхра-
ната 
1.070 x 2.555,30 
- ухранетост 6.400 х 222,20 
- брисеви 3.200 х 144,43 
- следење на исхраната на хоспи-
тализирани:^ болни во РМ 
- оброци 380 х 2.555,30 
- брисеви 950 х 144,43 

13,798:620,00 ден. 

9.199.080,00 ден. 

999.900,00 ден. 

860.914,00 ден. 

245.975,00 ден. 

2.277.106,00 ден. 

2.869.713,00 ден. 
2.869.713,00 ден. 

203.979,00 ден. 

10.665.600,00 ден. 

2.734.171,00 ден. 

1.422.080,00 ден. 
462.176,00 ден. 

971.014,00 ден. 
137.209,00 ден. 

Б. Републички завод за здравствена заштита 

398. 
Врз основа на член 32 спав 2 точка 1 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на РМ“, бр. 
38/91 и 46/93), Владата на Република Македонија донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1996 ГОДИНА 

За реализација на предвидените мерки и активности 
по Програмата за превентивна здравствена заштита за 
1996 година, предвидени се вкупно 204.090.700,00 де-
нари. 

1. Радиолошка заштита 
3.500 анализи х 2.888,60 
2. Следење на алиментарен дне-
вен ?нос на некои хемиски конта-
миненти во храната на вулнера-
билни популациони групи 50 х 
3 555,20 
3. Испитување на некои ризик 
фактори на заболувањето на цир-
кулаторниот систем 500 испита-
ници х 666,60 
4. Анализа на состојба на здрав-
ствената исправност на прехран-
бените производи 
5. Следена на здравствените 
ефекти од загадениот воздух во 
Скопје и Т. Велес 
6. Следење на бучавата во живот-
ната средина 
- 10 обични буко мери за заводите 
за здравствена заштита х 
119.988,00 
- 1 букомер за софтверско стати-
стичка анализа и графичко при-
кажување на податоците за РЗЗЗ 

П. Епидемиолошка дејност 

А. Заводи за здравствена заштита 

10.110.100,00 ден. 

177.760,00 ден. 

333.300,00 ден. 

88.880,00 ден. 

411.070,00 ден. 

1.199.880,00 ден. 

788.810,00 ден. 
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1. Пријавување и евиденција на 
заразни болести околу 25.000 при-
јави х 18,89 
2. Здравствен надзор над лица 
- лабораториско испитување на 
лица кои патуваат или се враќаат 
од земји во кои постои ендемија 
или епидемија на маларија 2.000 х 
3 анализи х 722,15 ден. 
- лабораториски испитувања на 
клицоносители 3.600 х 3 анализи х 
388,85 ден. 
3. Лабораториски серолошки 
испитувања на вирусот хепатит 
3.500 анализи х 333,30 ден. 
4. Интрахоспитални инфекции 
200 анализи х 144,43 ден. 
5. Задолжителна профилактичка 
и по епидемиолошка индикација, 
дезинсекција, дезинфекција и де-
ратизација 5.000 х 1.666,50 ден. 
6. Контрола на извршена вакци-
нација 90 контроли х 2.521,97 ден. 

472.175,00 ден. 

4.332.900,00 ден. 

4.199.580,00 ден. 

1.166.650,00 ден. 

28.886,00 ден. 

8.332.500,00 ден. 

226.977,00 ден. 

Б. Републички завод за здравствена заштита 

1. Микробиолошки анализи по 
епидемиолошки индикации 
1.800 х 722,15 ден. 
2. Лабораториско испитување за 
следење на грипот и други ви-
русни респиратотни заболувања 
- 150 материјали х 333,30 ден. 
- 400 серуми х 444,40 ден. 
3. Контрола на внесување и ши-
рење на тропски заразни и пара-
зитарни болести 900 анализи х 
666,(к) ден. 
4. Контрола на спроведувањето 
на континуираната имунизација и 
движењето на заразните болести 
50 х 6.332,70 ден. 

Ш. Лабораториска дејност 

Материјални трошоци за набавка 
на лабораториски материјали (се-
руми, антигени, антибиотици, ре-
агенс и лабораториски потро-
шен материјал) 

IV. Социјална медицинска дејност 

А. Заводи за здравствена заштита 

1. Обработка на болничкиот мор-
бидитет 162.000 инд. извештаи х 
5,41 
2. Обработка на збирни извештаи 
1.120 х 1.091,17 ден. 
3. Одржување на семинари за 
стручно методолошка инструк-
тажа за применување на МКБ-10 
4. 10 регистри 
25.000 обрасци х 11,11 ден. 
5. Превод и печатење на МКБ -
10 Уо1. I, И и III 
6. Изготвување на публикација за 
амбулантно-поликлиничко и бол-
ничко-стационарната дејност 650 
страни х 1000 пример, х 33,33 ден. 
7. Изготвување и печатење на 
евиденциони обрасци 

1.299.870,00 ден. 

49.995,00 ден. 
177.760,00 ден. 

599.940,00 ден. 

286.638,00 ден. 

68.482.323,00 ден. 

867.624,00 ден. 

1.222.100,00 ден. 

416.625,00 ден. 

277.750,00 ден. 

5.555.000,00 ден. 

21.664.500,00 ден. 

115.544,00 ден. 

8. Изготвување стручно упатство 
за спроведување на новите еви-
денции во здравството 
5600 прим. х 60 страни х 13,89 ден. 
9. За списание „Народно здравје“ 
8000 броја х 26,66 ден. 
10. Набавка на 20 персонални 
компјутери, 6 ласер принтери, 12 
телевизори, 5 дијапроектори 
11. Набавка на филмови со здрав-
ствена тематика за здравствено 
просветување 

3.888.500,00 ден. 

213.312,00 ден. 

17.091.741,00 ден. 

288.860,00 ден. 

СЕ: 204.090.700,00 ден. 

Финансирањето на Програмата за превентивна 
здравствена заштита за 1996 година, се врши од Буџе-
тот на Републиката, врз основа на доставени фактури 
за извршена работа, во износ од 29.280.000,00 денари, 
што изнесува 14,35% од вкупно потребните средства, 
како и од Фондот за здравствено осигурување и други 
извори. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-2490/1 
11 декември 1995 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

399. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/93), Комисијата за хартии од вредност донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА НА 

ЕФЕКТНА БЕРЗА 

1. Во Правилата за условите за работа на ефектна 
берза („Службен весник на РМ“ бр. 21/95 и 45/95) во 
точката 13 по алинејата 7 се додава нова алинеја 7̂ а која 
гласи: 

„- прашањата за кои органите на берзата одлучу-
ваат со двотретинско мнозинство на гласови;" 

2. Во точката 27 став 3 зборовите: „Повеќе од поло-
вина од“ се заменуваат со зборовите: „Најмалку 40% од 
бројот на“. 

3. Во точката 35 алинеја 3 зборот: „паричен“ се 
заменува со зборот: „основачки“. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Број 01-203/1 Претседател на Комисијата, 
19 април1996 година проф.д-р. Љубе Трпески, с.р. 

400. 
Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии 
од вредност донесена на седницата одржана на 1.03.1996 
година, Комисијата издава 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На ЕКСПОРТ ИМПОРТ БАНКА А.Д. -
СКОПЈЕ и се дава одобрение за издавање на долго-
рочни хартии од вредност - втора емисија на акции во 
вредност од 4.000.000,00 ДЕМ или во денарска против-
вредност по среден курс на Народната банка на Репу-
блика Македонија во износ од 106.138.400,00 денари. 
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2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

Број 01-13/1 
1 март 1996година 

Скопје 

Претседател на Комисијата 
за хартии од вредност, 

проф. д-р Љубе Траески, с.р. 

401. 
Врз основа на член Г7 и член 70 точка 12 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на 
Народна банка на Република Македонија, на XLVI-та 
седница одржана на 17.04.1996 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАР-
СКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ И НА ШТЕ-

ДИЛНИЦИТЕ ВО МАЈ И ЈУНИ 19% ГОДИНА 

1. Банките и штедилниците можат да ги зголемат 
денарските пласмани одобрени на стопанските субјекти 
во општествена, приватна и мешовита сопственост и на 
граѓаните до 5,9% на 31 мај и до 7,0% на 30 јуни 1996 
година, во однос на дозволената состојба на тие пла-
смани на 31.12.1995 година регулирана со соодветни 
одлуки на Народна банка на Република Македонија. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, денарските 
пласмани можат да се зголемат во мај и јуни за износот 
еднаков на 30% од просечната дневна состојба на про-
дадените депозити и купените благајнички записи од 
Народна банка на Република Македонија од почетокот 
на 19% година до крајот на месецот што му претходи на 
месецот за кој се однесува ограничуваното на денар-
ските пласмани (просечната дневна состојба од јануари-
-април 1996 година како право за мај и просечната 
дневна состојба од јануари-мај како право за јуни 19% 
година). 

2. Новооснованите банки можат да ги зголемуваат 
денарските пласмани по 25% месечно од висината на 
основачкиот капитал намален за износот на девизната 
позиција во странство. 

3. Под денарски пласмани во смисла на оваа одлука 
се подразбираат денарските пласмани утврдени во 
точка I и II од Одлуката за методологијата за утврду-
вање на вкупните денарски побарувања на банките и 
штедилниците кои се под ограничуваа („Службен вес-
ник на РМ“, бр. 56/95). 

4. Заради следено и контрола на спроведуваното на 
одредбите на оваа одлука, банките и штедилниците ќе и 
доставуваат на Народна банка на Република Македо-
нија декадни и месечни извештаи за остварената со-
стојба на денарските пласмани. Декадните извештаи се 
доставуваат во Народна банка на Република Македо-
нија два дена по истеког на декадата. Месечните извеш-
таи се доставуваат врз основа на книговодствената со-
стојба на тие пласмани на крајот на месецот два дена по 
рокот предвиден за доставувано на КЊ-БИФО (извеш-
тај за книговодствената состојба на сметките на бан-
ките и штедилниците). 

5. Извештаите од точка 4 на оваа одлука банките и 
штедилниците ги доставуваат според Упатство што го 
пропишува гувернерот на Народна банка на Република 
Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на РМ“, а ќе се применува од 
1.05.1996 година. 

О.бр. 02-15/ XLVI-1/96 Претседател 
17 април 1996 година н а Советот на Народна банка 

Скопје н а Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 
402. 

Врз основа на член 18 став 1 точка 1, член 19 став 1 и 
член 70 точка 13 од Законот за Народна банка на Репу-
блика Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 
4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република 
Македонија на XLVI-та седница, одржана на 17.04.1996 
година, донесе 

ОДЛУКА 
З А ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А НА-
ЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА МИНИМАЛНАТА 

ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ 

1. Во точка 1 став 3 од Одлуката за начинот на 
одржување на минималната ликвидност на банките 
(„Службен весник на РМ“, бр. 27/92, 4/93, 73/93,12/94 и 
52/94), наместо точката се става запирка и се додаваат 
следните зборови: „средствата издвоени на посебната 
сметка (204/1) кај Народна банка на Република Македо-
нија и средствата продадени како депозити на аукција 
во Народна банка на Република Македонија“. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

О. бр. 02/15/XLVI-2/96 Претседател 
17 април 1996 година н а Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 

403. 
Врз основа на член 68 став 1 од Законот за девизно 

работење („Службен весник на РМ“, бр. 30/93) и врз 
основа на член 70 став 1 точка 5 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“, број 26/92; 4/93 и 29/93), Сове-
тот на Народна банка на Република Македонија на сво-
јата XLVI-та седница одржана на 17.04.1996 година до-
несе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ З А 
ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ 
БАНКИ З А РАБОТА СО СТРАНСТВО ВО ФУНК-
ЦИЈА НА ПОДДРЖУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ 

АКТИВНОСТИ 

1. Во точката 1 став 1 од Одлуката за користење на 
дел од девизните резерви за издавана на гаранции на 
овластените банки за работа со странство во функција 
на поддржување на стопанските активности („Службен 
весник на РМ“, број 22/94 и 40/94), износот од 
„35.000.000,00" долари се заменува со износот од 
„45.000.000,00" долари. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

О.бр. 02-15/XLVI-4/96 Претседател на 
17 април 1996 година Советот на Народната банка 

Скопје н а Република Македонија 
Гувернер, 

м-р Борко Станоевски, с.р. 
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Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД в о КУМАНОВО 

Пред овој суд е покрената постапка за утврдувања 
на татковство по тужбата на тужителката Бисера Бај-

рами од Куманово, против тужените Сабедии Алии од 
Куманово, ул. „Анѓа Ранковиќ“ бр, 1 и Тавиде Бајрами 
од Куманово, сега со непознато место на живее н,е. ^ 

Со оглед дека престојувалиштето на тужената Те-
виде Бајрами е непознато на истата и се одредува при-
времен застапник Јадранка Јовановска стручен сора-
ботник при Општинскиот суд во Куманово, која ќе ја 
застапува тужената се додека таа или нејзин полномош-
ник не ќе се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд во Куманов“о, IV.П. бр, 543196. 
(168) 

Пред Општинскиот суд во Куманово е поведена по-
стапка за сопственост по тужбата на тужители^: Спа-
сиќ Милорад, Радивоје, Живорад, сите од Куманово 
против тужените: Аднан Назири од с, Опае и Спасиќ 
Ристо, ,иселени во Канада со непозната адреса на живе-
ење и престојување. Вредност на спорот 10-000 денари. 

Се повикува тужениот Спасиќ Ристо да во рок од 30 
дена се ј,ави на судот или го извести кој ќе го 'достапува 
пред судот во оваа правна работа или достави точна 
адреса на која ќе биде повикан до окончување на по-
стапката, во спротивно на истиот му се одредува времен 
застапник Јован Георгиевски, стручен соработник при 
Општинскиот суд во Куманово, кој ќе т застапува во 
оваа правна работа до окончување на постапката. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 64Ј/96. 
(169) 

ОПШТИНСКИОТ СУД ВО КОЧАНИ 
Судско одделеше во Виница 

Пред овој суд се води парнична постапка за развод 
на брак по тужбата на тужителката Јулијана Костади-
нова од с. Блатец, која е на привремена работа во 
Италија, а моментално престојува во с. Лески, чиј пол-
номошник е адвокатот Љупчо Прокопенко од Виница, 
против тужениот Роберт Костадинов од с. Блатец, мо-
ментално со престој во Италија, со непозната адреса, 
Вредност на спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Роберт Костадинов од с. Бла-
тец да достави точна адреса или да постави свој полно-
мошник. или било кое друго лиле да му достави на 
су п,от точна адреса на тужениот. Доколку во рок од 30 
дена не се јави или не одреди полномошник, судот ќе го 
постави за привремен застапник Зоран Глигоров, стру-
чен соработник при Општинскиот суд во Кочани - Суд-
ско одделение во Виница. 

Од Општинскиот суд - Кочани, Судско одделение во 
Виница, П. бр, 1/96„ (166) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Пред Општинскиот суд во Титов Велес заведен е 
спор за постоење на договорен однос по тужбата на 
тужителот Муриќ Ферис од с. Оризари, Титов Велес, 
против тужениот Абазов Реџо од с. Г. Оризари - Титов 
Велес, а сега со непозната адреса на живеење. 

Бидејќи престојувалиштето на тужениот е непоз-
нато, на тужениот Абазов Реџо од с. Г. Оризари -
Титов Белее за привремен застапник му се одредува 
Варналиева Сузана, дипломиран правник, стручен со-
работник при Општинскиот суд во Титов Велес. При-
времениот застапник ќе го застапува тужениот, во по 

стапката се додека тужениот или неговиот полномош-
ник не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П.бр. 712/95. 
_ _ (167) 

Пред Општинскиот суд во Титов Велес поведена е 
постапка за постоење на договорен однос по тужбата на 
тужителот Костовски Боре од Титов Велес, ул. „Благој 
Ѓорев“ - БИСЕР М5/8, против тужениот Јовев Лазо од 
Титов Велес, сега со непозната адреса на живеење, 

Се повикува лицето Јовев Лазо од Титов Велес или, 
пак, неговите наследници во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното на овој оглас да се јават пред Општин-
скиот суд во Титов Велес. Доколу во наведениот рок 
тоа не го сторат, за привремен застапник се одредува 
Јачева Билјана, дипл. правник - стручен соработник во 
Општинскиот суд во Титов Велес, која ќе ги застапува 
интерсите на тужениот во постапка та се додека истиот 
или неговите наследници не се пријават пред судот или 
пак додека не назначат полномошник. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П.бр. 280/96. 
(159) 

Пред Општинскиот суд во Титов Велес поведена е 
постапка за развод на брак по тужбата на тужениот 
Усеинов Ердоган од Титов Велес, ул. „Крали Марко“ 
бр. 103, против тужената Усеин ова, родена Амедова, 
Мересес од Титов Велес, сега со непозната адреса на 
живеење во Германија. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот да се јави пред Општинскиот 
суд Титов Велес. Доколку во наведениот рок тоа не го 
стори, за привремен застапник се одредува Јанчева Би-
лјана, дипл. правник, стручен соработник во Општин-
скиот суд во Титов Велес, која ќе ја застапува тужената 
во постапката се додека истата не се јави пред судот или 
додека не назначи полномошник. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 240/96. 
(160) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА 
Кај овој суд се води постапка за развод на брак по 

тужбата на тужителката Демирова, родена Хасанова 
Атман од Струмица, преку полномошникот Андонов -
Брадев Ацо од Струмица, против тужениот Демир Вати 
од Струмица, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Демиров Зати од Струмица 
со стан на ул. „5-ти Ноември“ бр. 128 да се јави во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. До-
колку истиот не се јави во одредениот рок ќе му биде 
поставен привремен застапник. Трошоците ќе ги сноси 
тужителката. 

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 329/96. 
(171) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителката Хамдије Иљјази од Тетово, со 
стан на ул. „И. Р. Лола“ бб, против тужениот Низам 
Иљјази од Тетово сега со непозната адреса во Герма-
нија. 

Се повикува лицето Низам Илјази да се јави пред 
овој суд во рок од 15 дена со објавувањето на огласот, 
или да заангажира свој полномошник. Во спротивно 
овој суд по службена должност ќе му постави времен 
стара гол кој ќе ги штити неговите права и интереси се 
до окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ПлЗр. 259/96, (170) 

Пред овој суд се води спор за сопственост по туж-
бата на тужителите Благоја Павловски од Тетово и 
други, против тужениот Несими Сабри од Република 
Турција, со непозната адреса. 
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Се повикува тужениот Несими Беќиров Сабри во 
рок од 30 дена да се јави во Општинскиот суд во Тетово 
лично или да овласти свој полномошник кој ќе го заста-
пува пред судот. Во спротивно, судот преку ЦСР-Те-
тово, ќе му постави привремен застапник кој ќе се 
грижи за неговите интреси на странката се до правосил-
ното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 487/96. (153) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
исполнувани на договор за купопродажба по тужбата 
на тужителот Варко Стефановски од с. Глоѓи, против 
тужените Борка Генадиева од Тетово, Илинка Јованов-
ска од САД и др. 

Се повикуваат тужените Илинка Јовановска и Паца 
Васовска, двете од с. Глоѓи, а сега непозната адреса во 
САД, Детроит да се јават во Општинскиот суд Тетово 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да 
одредат свој полномошник. Во спротивно, преку Цен-
тарот за социјална работа во Тетово, ќе им биде одре-
ден привремен застапник кој ќе ги застапува до право-
силното окончување на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1782/95. (154) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за исполнувани на договор по тужбата на тужителот 
Арифи Серана Халил од с. Горно Палчиште - Тетов-
ско, против тужениот Демири Ќазимов Хамди од с. Г. 
Палчшпте, а сега со непозната адреса во Италија. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот да се јави во судот или да одреди свој 
полномошник. По истекот на овој рок, на истиот ќе му 
биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува 
неговите интереси се до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 443/965. (155) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за 
исполнување на договор за купопродажба по тужбата 
на тужителот^ Ќазими Амдија и Казими Бајрам, двај-
цата од с. Шемшево, против тужената Гилевска Ружица 
од Белград, со непозната адреса. 

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави 
полномошно или овласти полномошник кој ќе ја заста-
пува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во 
спротивно, по протекот на 30 дена, судот преку ЦСР-
Тетово, ќе и постави привремен застапник кој ќе ја 
застапува во оваа постапка. 

Од ОШЈГГИНСКИОШТ суд во Тетово, П. бр. 595/96. 
(156) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Ибраими 
Бастрие од с. Челопек против тужениот Ибраими Би-
лал од с. Челопек, а сега со непозната адреса во Ав-
стрија. 

Се повикува тужениот Билал да се јави во судот, да 
достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончувано. 
Во спротивно, по текот на 30 дена по објавуваното на, 
огласот, судот преку ЦСР-Тетово ќе му постави при-
времен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 485/95. (157) 

Пред овој суд се води постапка за исполнување на 
договор за купопродажба по тужбата на тужителот 
Слободан Николовски од Тетово, против тужениот 
Јордан Ристовски од Тетово, а сега со непозната адреса 
во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави 
адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува 
во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спро-
тивно, по истекот на 30 дена од објавуваното на огла-

сот, судот преку ЦСР-Тетово ќе му постави привремен 
застапник кој ќе го застапува во оваа постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 405/%. (158) 

Пред овој суд се води спор за исполнување на дого-
вор по тужбата на Даути Јусуф од с. Теново, против 
Трпчевски Се купов Александар од с. Теново, а сега со 
непозната адреса во Белград, Р. Србија. 

Се повикува тужениот да се јави во судот или по-
стави застапник во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот. По истекот на овој рок, ќе му се постави стара-
тел кој ќе го води спорот во негово име. 

Од Општинскион^ суд во Тетово, П.бр. 260/96. (163) 

Пред овој суд поведен е спор за смеќавање на владе-
ние по тужбата на тужителот Ќазими Феми од с. Џеп-
чиште, против тужениот Вејсели Мемет и Вејсели Ќа-
зим од истото село. 

Се повикува тужениот Вејсели Мемет Ќазим, кој се 
наоѓа на работа во Швајцарија со непозната адреса, во 
рок од 30 дена од објавуваното на огласот да достави 
адреса на судот или постави свој застапник. Во спро-
тивно, судот ќе му постави привремен старетел. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 410/%. (164) 

Пред овој суд се води спор за раскин на договор и 
враќано на стекнато без основ по тужбата на тужител-
ката Елизабета Гавровска од Скопје, против тужениот 
ТП „Теком" - Тетово. 

Се повикува тужениот ТП „Теком" - Тетово - за-
конски застапник на истиот, да се јави пред Општин-
скиот суд во Тетово во рок од 30 дена сметано од денот 
на објавуваното на огласот. По спротивно, ќе му се 
постави привремен старател кој ќе ги штити неговите 
права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 338. (165) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 345/96 од 03.1У 19% година отвори ликвидациона постапка за 
редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и 
услуги „Бикбул Компани“ Д.О.О. увоз-извоз, ул. „Илија Димовски“ бр. 
З-а, Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски, од 
Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487. / 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците 
на ликвидациониот должник да ги намират долговите кон него без 
одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 13. V 19% година во 9 
часот во соба број 53-а, на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (782) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 342/% од 
03.VI 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвица-
дија над Претприајтието за трговија и услуги „Боми - Комерц“ Д.О.О. -
Скопје, ул. „Стефан Фипиповиќ" бр. 4-4/10,нас. Хром - Ѓорче Петров 
со жиро сметка 40120-601-153500. 

За ликвида1р!онен управник се определува Перо Јованоски од Ге-
тово, ул. „Димо Гавроски-Кара" бр. 76, телефон 23-370. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 06. V 9% година, во 9 
часот во соба број 60, на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (783) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението 
Л.бр. 349/96 од 08.1У 19% година е отворена ликвидациона постапка 
над Претпријатието „Ел - Ком" Д.О.О, експорт-импорт, Скопје, со 
жиро сметка, 40100^01-83328. 
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За ликвидациона управник е одреден Ефтим Петров од Скопје, 
бул. ,Јане Сандански“ број. 50/3-4, телефон 417-30. 

С» повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со при-
јава и докази во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање 

Се закажува рочиште за утврдување на побарувањата на доверите-
лите на ликвидациониот должник на ден 13.V 1996 година во 8.30 часот 
во соба број 83 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (784) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 199/96 од 18.Ш 1996 година, се отвора постапка за редовна ликвида-
ција над ЛП „Интер Пласт“ од Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 109-6. 

За ликвидационен управник се определува Србољуб Глигоров од 
Скопје, ул. „Париска“ бр. 2-г. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
приЈават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот Bp „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 13. V 1996 година, во 9,00 
чаа>т во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (811) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 357/% од 
9. IV 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација 
над Градежното трговско претпријатие „Либела“ АД Д О - Скопје, ул. 
„Г“орче Петров“ бб и број на жиро сметка 40120-601-18881. 

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од 
Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36, телефон 415-054. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласзт во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во дна примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 21. V 1996 година, во 10.40 
часоат, во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (812) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 358/96 од 
10.IV 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-

ција над Бирото за интелектуалноо-консултативни услуги и трговија 
.,СО-КО“ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „29-ти Ноември“ бр. 40/1-3 со 
жиро сметка 40100-601-280889. 

За ликвидациоиен управник се определува Радослав Кипрог.ски од 
Скопје, бул, „АСНОМ“ бр. 8/3-36, телефон 415-054. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен несто на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 

да ги намират долините првна ликвидациониот должник без одлагање 
Се закажува рокот заа испитување на пријавените побарувања на 

доверителитена ликвидациониот должник на 23.V. 1996 година, во 
11,00 часот во соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (813) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 344/96 
отвори постапка за редовна ликвидацнја над ПТПУ „Автокуќа-Инекс“ 
со седиште на ул. „Ленинова“ бр. 29 и со жиро сметка број 40100-601-
243120. 

За ликвидационеи управник определена е Драгица Ивдоцѕккова од 
Скопје ул. „Дрездевска* бр. 15/3-1?, телефон 363-730. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават ежи?те побаруван,а х> рок од 30 дена по објавување на огласот 
во „Службен весник иа РМ“ до ликвидацЕчжиот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги 
намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 3. VI. 1996 година во ИДО 
часот, соба број 53 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (832) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л, бр. 220/96 од 
7. Ш.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Претпријатието за производство и услуги „Мак - Стил 1М увоз* 
извоз ДОО - Скопје, ул. „Петар Манџуко»м бр. 193-а. 

За ликвидационен управник се определува Мирјана Димитровска 
од Скопје, ул. „Вангел Тодоровска бр. 5/8, телефон 416-^51. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
гласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 18. V.1996 година во 11,00 
часот, соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (833) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 400/96 од 
9. IV. 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-

ција над Претпријатието за трговија на големо и мало „Ино-Мак" увоз-
извоз ЦО-Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 1/1-4 со жиро сметка ' 
40100-601-36537. 

За ликвидационен управник се определува Заковски Илија од 
Скопје, ул. ^Рузвелтов»*4 бр. 54, телефон 741-545. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 21. V.1996 година во 10,50 
часот, соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (834) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 359/% од 
И.IV. 1996 година отвори ликвидациона постапка над должникот УТИ 
„Орто-Комерц" д.о.о. од Скопје, ул. „Коце Металец“ бр. 2-6/27. 

За ликвидационен управник е одредена Димитровска Мирјана, ул. 
„Вангел Тодоровска бр. 5/8, Скопје, телефон 416-951. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со при-
јави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги 
намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
28. V.1996 година во 11 часот, соба број 60 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (847) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 401/96 од 11.IV. 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за трговија, промет и услуги „Искра - С“, Ц.О., 
бул. „Партизански одреди“ бр. 7, Скопје. 

За ликвидационен управник се определува Илија Заковски од 
Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 54, телефон 741-545. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во , рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник за 17.V. 1996 година во 8,30 
часот, соба број 154 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (848) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 350/96 од 
8.1Y.1996 година отвори ликвидациона постапка над должникот ПП 
„Еуропласт - Проект“ од Скопје, ул, „Џон Кенеди“ бр. 9-6-1/17. 

За ликвидационен управник е одреден Јовчевски Градимир од 
Скопје, ул. „Зеленгора" бр. 22, телефон 203-487. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријави во 
два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 
13. V. 1996 година во 8 часот, соба број 83 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (849) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 424/96 од 
16.IV. 1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Производното трговско услужно претпријатие „Крал»" ДОО 
увоз-извоз - Тетово, ул. „101" бр. 16. 

За лнквидационен управник се именува Јовановски Перо од Те-
тово, ул. ,,Димо Гавроски - Кара“ бр. 76, телефон (094) 23-370. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 20.V. 1996 година во 8,00 
часот, соба број 60 во овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (850) 

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 150/96 од 
3. IV. 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвида-
ција над Штедилницата „Макошпед" Д,О.О. - Скопје, ул. „Маршал 
Тито“ бр. 17. 

За ликвидационен управник се определува Иванџикова Драгица од 
Скопје, ул. „Дрезденска" бр. 15, влез 2, стан 12, телефон 363-730. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник д* ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиигте за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на 23. V. 1996 година во 11,00 
часот, соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (851) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението JI. 
бр. 35/96 од 4.IV.1996 година, ја заклучи ликвидационата постапка над 
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должникот ТП „АМГ - Импекс44 Д.О.О., Скопје, ул. „Волтоградска" бр. 
1/37, Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се избрише од реги-
старот на претпријатијата при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (852) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 397/96 од 10.IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и 
мало „ФАТ-ИС-КОМПАНИ" од село Орланцн - Скопско. 

За ликвидацнонен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. ,Јане Сандански“ број 109-3/34, телефон 413-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави до два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувањана 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 15.У.1996 година во 9 
часот во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (823) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 354 од 08.1У.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Ролекс" од 
Скопје, ул. „Црногорска“ бр. 18, жиро сметка 40120-601-332967. 

За ликввдациоиен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувањана 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 10.V1996 година во 9 
часот во соба број 83 на оврј суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (824) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 353/96 од 08.IV. 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за производство, трговија и услуги Каменско-
Производ" од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 50-а, жиро сметка 40100-
601-357608. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. Јане Сандански“ број 109-3/3/34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 10.V.1996 година во 9 
часот во соба број 83 на овој суд. 

Од Окружниот' стопанск,и суд во Скопје. (825) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 343/96 од 08 IV. 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за трговија и производство „Тони“ од Скопје, ул. 
„Жданец“ бр. 16-6, жиро сметка 40120-601-227896. 

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од 
Скопје, ул. Јане Сандански46 број 109-3/34, телефон 418-628. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 10. V .1996 година во 9 
часот во соба број 83 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (826) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 405/96 од 10.IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 

над должникот Претпријатието за промет, производство и услуги 
„Кија-Комерц" д. о. о. од Скопје. 

За лнквидационен управник се определува дипл. ек. Игне Каснио-
ски од Скопје, ул. „Торонто" бр. 28, Скопје, телефон 318-267. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувањана 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.У.19% година во 8 
часот во соба број. 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (828) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 408/96 од 10.IV. 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над должникот Претпријатие за производство, преработка, услуги и 
трговија на големо и мало „Дарк" д. о. о. од Скопје. 

За ликвидационен управник се определува дипл. ек. Игне Косто-
ски од Скопје, ул. „Торонго" бр. 28, телфон 318-267. 

. Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувањана 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 20. V.1996 година во 
8,20 часот во соба број 60 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (829) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 407/% од 10.IV. 19% година отвори постапка за редовна ликвидација 
на Производното, трговско и услужно претпријатие „Шехи“ ц. о. о. 
увоз-извоз од село Пепел иште - Неготино. 

За ликвидационен управник се определува дипл. ек. Игне Касапо-
ски од Скопје, ул. „Торонто" бр. 28, телефон 218-267. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
Суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувањана 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.У.19% година во 
9,20 часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (830) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. 
бр. 406/96 од 10.IV. 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација 
над Претпријатието за компјутерски инжинеринг промет и увоз-извоз 
„Дигит" ц. о. од Скопје. . 

За ликвидацнонен управник се определува дипл. ек. Игне Каснио-
ски од Скопје, ул. „Торонто" бр. 28, телефон 318-267. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет иа овој 
суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувањана 
доверителите на ликвидациониот должник ца ден 20.УЛ9% година во 9 
часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (831) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следевте печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: ТП „БАГА-
ТЕЛА“ Кичево Чукоски Мукрем. (2075) 

Округли печат под назив: Општина Битола месна 
заедница, по внатрешниот дел на кругот и с. Брод во 
средината; (2071) 

Округли печат под назив: Општина Битола месна 
заедница по внатрешниот дел на кругот и с. Брод 1 
(арапско еден) во средината. (2072) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие во опш-
тествена сопственост „Снабдител" Радовиш“. (2058) 

Правоаголен печат под назив: Др „МАРИКА“ А. 
Николовска доктор на медицина. 33138. (2114) 

Се огласунаат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 494132 издаден од УВР Куманово на име 

Османи Мендерес с. Бедиње ул. „Пројко Јовановски“ 
бр. 75, Куманово. (2076-а) 

Скопје, ул. „Јане Сандански“ број 109-3/34, телефон 418-628. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дека од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој 
суд со пријави До два примероци со докази. Се задолжуваат должниците 
да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувањана 
доверителите на ликвидациониот должник на ден 10. V .1996 година во 9 
часот во соба број 83 при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (827) 



Воена книшка издадена од МНО на име Стојанов 
Дејан ул. „Којник“ бр. 20, Т. Велес. (2077-а) 

Пасош бр. 415221 на име Иванов Динчо ул. 12 Јули 
бр. 30, Струмица. (2074) 

Пасош бр. 0315778 издаден од ОВР Валандово на 
име Блажевска Љубица ул. „М. Тито“ бр. 24, Валан-
дово. (2073) 

Тековна сметка бр. 61/77 и 150 чекови издадени од 
Стопанска банка АД Скопје - Филијала Радовиш на 
име Динчо Бехлимов, Радовиш. (2070) . 

Пасош бр. 0271470 на име Сеља Газмен, Дебар. 
(2120-а) 

Пасош бр. 0137701 на име Зибер Сида, Дебар. 
(2129-а) 

Пасош бр. 0067266 издаден од УВР Струмица на име 
Асанов Шабан, с. Банско - 201, Струмица. (2110-а) 

Пасош бр. 257725 издаден од ОВР Струмица на име 
Митева Јаворка, ул„ „Младинска“ бр. 189, Струмица. 

(2130-а) 
Пасош бр. 411435 на име Исимова Маазес, ул. „Бе-

товенова" бр. 52, Струмица. (2131-а) 
Пасош бр. 0188860/94 на име Чурлинов Ристо, ул. 

„Питу Гули“ бр. 18, Струмица. (2132-а) 
Пасош бр. 516302 издаден од Гостивар на име Ајру-

лаи Зуќефли, с. Разен, Гостивар. 
Пасош бр. 0266477 издаден од УВР Куманово на име 

Момчилов Тони с. Романовце, Куманово. (2012) 
Пасош бр. 55737/93 издаден од УВР Крива Паланка 

на име Снежана Додева с. Конопница, Крива Паланка. 
(2033) 

Пасош бр. 401661 на име, Џеладини Демирали с. 
Сенокос ЗП Неготино, Гостивар. (2034) 

Пасош бр. 68240/94 издаден од УВР Гевгелија на име 
Васко Поп - Гонев ул. „Гоце Делчев44 бр. 12, Богданци. 

(2034) 
Пасош бр. 556241/95 издаден од УВР Скопје на име 

Љупчо Василевски ул. „Благоја Стефковски" бр. ^ЛИ-
З, Скопје. (2035) 

Пасош бр. 285842/94 издаден од УВР Скопје на име 
Антонио Петровски ул. „Њуделхиска" бр. 4-11/7, 
Скопје. (2036) 

Пасош бр. 789332/95 издаден од УВР Скопје на име 
Бислим Татари ул. „Ѓорѓи Поп Христов" бр. 6-У1/6, 
Скопје. (2037) 
, Пасош бр. 161916/94 издаден од УВР Скопје на име 

Ибрахим Курти бул. „Македонско Косовска бригада44 

бр. 40/12, Скопје. (2030) 
Пасош бр. 638085/95 издаден од УВР Скопје на име 

Алија Муарем ул. „37" бр. И, с. Сингелиќ, Скопје. 
(2040) 

Пасош бр. 320659/94 издаден од УВР Скопје на име 
Асан Ибиши с. Батинци, Скопје. (2041) 

Пасош бр. 0442307/94 издаден од УВР Скопје на име 
Александар Лешков ул. „Добромир Хрс44 бр. 7, Скопје. 

(2042) 
Пасош бр. 814388/95 издаден од УВР Скопје на име 

Елис Бајрам ул. „Метохиска" бр П, Скоггје, (2043) 
Пасош на име ТрајкекЈЈд ?ѓ- Ј о ул. ,,Симо Попто--

ревиќ" бр. 3, Куманово (2076) 
Пасош бр. 580952 издаден од УВР Кочани на име 

Трајанов Трајан с. Зрновци, Кочани (2077) 
Пасош на име Ивано С. Божин ул, ,Д, Сандански“ 

бр. 19, Делчево. (2078) 
Пасош бр. 239751 издаден од СВ? Струга на име 

Хани Флорим с. Велешта, Струга. (2079) 
Пасош бр. 456153 на име Алити Илјаз с. Неготино, 

Гостивар. (2080) 
Тековна сметка бр. 10855-9 и чекови од бр. 4941571 

до 4941575 издадени од Стопанска банка АД Скопје на 
име Иван Савиќ, Скопје. (2081) 

Пасош бр. 737719 на име Веј азити Локман с. Јелов-
јане, Тетово. (2082) 

25 април 1996 

Пасош бр. 90635 на име Алуш Азрим ул. „А. Смок“ 
бр. 43, Гостивар. (2083) 

Пасош бр. 0150566 на име Лелов Горан ул. „Пирин-
ска“ бр. 22, Кавадарци. (2084) 

Пасош бр. 322193 на име Илбер Идризи ул. „Отокар 
Кершовани" бр. 33, Скопје. (2085) 

Пасош бр. 0801878 на име Нашоку Добринка ул. 
„29-ти Ноември“ бр. 22, Битола. (2086) 

Пасош бр. 0383115 издаден од УВР Прилеп на име 
Конески Влатко ул. „Климент Охридски44 бр. 2/24, 
Прилеп (2087) 

Пасош бр. 0582145 издаден од ОВР Ресен на име 
Калунџијевски Љупчо с. Петово, Ресен. (2088) 

Тековна сметка бр. 179/47 и чекови издадени од Сто-
панска банка АД Скопје на име Емилија Лазаревска, 
Скопје. (2089) 

Пасош бр. 0063866 издаден од УВР Тетово на име 
Изаири Амир с. Милетино, Тетово. (2091) 

Пасош. бр. 0829373 издаден од УВР Прилеп на име 
Гурчиноски Николче с. Дебреште, Прилеп. (2092) 

Пасош бр. 616079 издаден од УВР Куманово на име 
Садики Исмет с. Черкеско Село, Куманово. (2093) 

Пасош бр. 300806 издаден од ОВР Струга на име 
Весели Нухи Струга. (2094) 

Пасош бр. 401661 на име Џеладини Демирали с. 
Сенокос, Гостивар. (2095) 

Пасош бр. 191915 на име Салији Ејуп с. Врапчиште, 
Гостивар. (2096) 

Пасош бр. 194634 на име Асани Тасим с. Велебрдо, 
Гостивар. (2097) 

Пасош бр. 521827 на име Џеладини Хасан с. Него-
тино, Гостивар. (2098) 

Пасош бр. 0120883 издаден од ОВР Радовиш на име 
Реџепова Миќереш ул. „Шаин Маале“ бр. 27ј, Радо-
виш. (2099) 

Пасош бр. 0119988 издаден од ОВР Радовиш на име 
Реџепова Љутви ул. „Шаин Мале44 бр. 27, Радовиш. 

(2100) 
Пасош бр. 197567 на име Исмаили Фатмир, с. 

Добридол. Гостивар. (3622) 
Чековна картичка бр. 5102/76 на име Стојкова Вера 

и Ванчо ул. „Струмичка“ бр. 24, Штип. (2101) 
Пасош бр. 518160 издаден од УВР Тетово на име 

Љазими Небает ул. „117" бр. 19, Тетово. (2102) 
Пасош бр. 195726 на име Билали Бесир с. Неготино, 

Гостивар. (2103) 
Пасош бр. 45381 на име Бафтари Агрон ул. „18 

Ноември“ бр. 364, Гостивар. (2104) 
Пасош бр. 0100728 на име Николовска Стевка ул. 

„Божо Димов“ бр. 36 Кавадарци. (2105) 
Пасош бр. 0549045 издаден од УВР Прилеп на име 

Митрески Миле ул. „Пенка Котеска“ бр. 1, Прилеп! 
(2106) 

Пасош бр. 527048 издаден од ОВР Струга на име 
Мехмедоски Асим с. Лабуниигга, Струга. (2107) 

Пасош бр. 137446 издаден од ОВР Струга на име 
Вејсел Натмир ул. „Малешевски пат44 бр. 2, Струга. 

(2108) 
Пасош бр. 0712444 нп г-^- ' ш Кр?аден, Бе-

рово. (2109) 
Пасош бр. 0067266 издаден од ОВР Струмица но име 

Асанов Шабан с. Банско 201, Струмица. (2010) 
Пасош бр. 632635/95 издаден од УВР Куманово на 

име Спасовски Слаѓан с. Режановце, Куманово. 
(2110-а) 

Пасош бр. 493185/94 издаден од УВР Куманово на 
име Агим Асипи ул. „Тоде Мендол" бр. 44, Куманово. 

(2111) 
Пасош бр. 421351/94 издаден од УВР Куманово на 

име Бесим Асипи ул. „Тоде Мендол" бр. 44, Куманово. 
(2112) 

Пасош бр. 663173/95 издаден од УВР Струга на име 
Вјаица Влаши с. Велешта Струга. (2113) 
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ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИ 1 I 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИНЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 
Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-

мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/39), ПОС МК „ЛАЛА; 
НЧАНКА" во стечај - Крива Паланка, објавува 

ОГЛАС 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-

ВАЊА 

1. НОС МК „Паланчанка“ во Стечај - Крива Па-
ланка ги повикува поранешните сопственици и нивните 
правни наследници, државјани на Република Македо-
нија да ги пријават своите побарувања. 

2._Своите побарувања барателите да ги достават 
истовремено до НОС МК „Паланчанка“ во Стечај -
Крива Паланка, и до АРМПТОК на посебен образец 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) во рок од 60 дена сметано 
од денот на објавувањето на огласот. 

3. Седиштето на НОС МК „Паланчанка“ во стечај -
Крива Паланка е населба „Грамаѓе" бб - К. Паланка. 

ОБЈАВИ 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал, АД „ТАЈБА 
БИКОВА“ - Гевгелија 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 14.03.19% го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Борис Кидрич" бр. 
5 во време од 8 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал А. Д. „О-
хридтурист" - Охрид 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 12.04.19% го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатија со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управуваното со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Партизанска^ бр. 
8 во Охрид време до 8 до 12 часот. 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОНУДИ 

ЗАЕМ БР. 3868 МК 
Јавен повик за понуда (ЈПП) бр. 001 

1. Владата на Република Македонија доби заем од 
Светската банка за реализација на проект ..Модерниза-

ција на транспортниот коридор во Република Македо-
нија“. Предвидено'е заемот да се употреби за плаќања 
кои ќе се спроведат врз основа на.склучен договор за 
„Набавка на сметачка опрема за модернизација на ца-
ринскиот систем“. 

2. Царинската управа на Република Македонија, 
како корисник на заемот за овој проект, распишува 
јавен повик за затворени понуди од погодни понудувачи 
за испорака на: 84 сметачи, 1 печатар, 4 уреди за непре-
кинато напојување со електрична струја (УПС), мо-
де ми, мрежни картички, CD ROM читачи, софтверот 
продукти и друга додатна опрема. 

3. Заинтересираните погодни понудувачи може до-
полнително да се информираат и да ги разгледаат доку-
ментите од тендерот во просторите на: 

ЦАРИНСКАТА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Сектор за информатика и АОП 
ул. „Лазар Личеноски" 13 
91000 Скопје, Македонија 

Тел: +(389 91) 213 079, 116 188 
Факс: +389 91 237 832 

4. Заинтересираните понудувачи можат да откупат 
комплетен примерок од документите за тендерот за 
што треба да поднесат писмено барање и да уплатат 100 
Американски долари во денарска противвредност на 
жиро сметка 40100-637-2164 на Царинската управа на 
Република Македонија. 

5. Спецификациите наведени во одделите на тенде-
рот со наслов: Инструкции за понудувачот и Општи 
услови на договорот се превземеш од документот на 
Светската банка под наслов „Стандардни документи за 
тендер при: Набавка на информатичка технологија“ 
(„Standard Bidding Documents: Procurement of Informa-
tion Technology"). 

6. Доставување на понудите се врши во просториите 
на Царинската управа на Република Македонија на го-
ренаведената адреса до 10.00 часот (по локално време) 
на 06 јуни 1996 година. Во прилог на понудите треба да 
се достави и гаранција во износ од најмалку 2% од 
вредноста на понудата. 

7. Понудите ќе бидат отворени во присуство на прет-
ставниците на понудувачите кои по желба ќе присуству-
ваат во 10.00 часот (локално време) на 06 јуни, 19%, во 
просториите на Царинската управа на горенаведената 
адреса. 

К О Н К У Р С И 

Врз основа на член 23 од Правилникот за начинот и 
постапката за отстапување изградба на инвестициони 
објекти по пат на собирана понуди („Службен весник 
на РМ“ бр. 22/84), Јавното претпријатие за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија - Подрачна единица Скопје и Претпријатието за 
проектирање, изградба, инженеринг и консалтинг ,Ду-
ќан инженеринг“ д.о.о., Скопје, распишуваат 

КОНКУРС 
З А ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧИ ЗА ИЗВЕДУ-
ВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ПРИ ИЗГРАД-
БАТА НА СВЕТСКИ БИЗНИС ЦЕНТАР ВО 

СКОПЈЕ 

I. Комплет фасада од термопан стакло „Стопреј 
греен емралда" 36/33 6 мм + 12 мм + 6 мм Флот во 
алуминиумски конструкција со стаклото. Вкупна повр-
шина на фасадата е 4.707 м2. 
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II. Комплет фасада од вештачки гранит со потребна 
носечка конструкција. 

Вкупна површина на фасадата е 1.262 м2. 

III. Лифтови 4 со следните карактеристики: 
- 3 со носивост од 800 кгр. и 10 станици и 
- 1 со носивост од 1000 кгр. и 11 станици. Висина на 

дигање сса 35 м. 
- ескалатор од кота ± О,ОО до+4.34 м1, под агол од 35° 

широчина на кракот 0,80 м1. 

Заинтересираните правни лица кон писмената при-
јава за учество на конкурсот треба да достават: 

1. назив и точна адреса на претпријатието; 
2. препис од регистрацијата на претпријатието (шифра 
на дејност); 
3. финансиска состојба на претпријатието - последна 
оверена завршна сметка од надлежна институција; 
4. преглед - референца на изведени работи од наведе-
ната област. 
5. стручни кадри што работат во таа област. 
6. предлози за начин на плаќаното при изведбата на 
работите. 
7. за работите по III на кој начин ќе се обезбеди сер-
висна служба. 

За запознавање со условите од конкурсот, како и за 
добивање на податоци потребни за составување на пи-
смената пријава изведувачите да се обратат до Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Р. Македонија - Подрачна единица Скопје, 
на ул. „Орце Николов“ 138, телефон 362-174 (од подго-
товки) Факс 232-467 и до ,Дуќан инженеринг“ д.о.о. 
Скопје ма ул. ,Даме Груев“ ламела 14 бр. 5, телефон 
127-284, факс 127-260.. 

Рок за пријавување е 15 дена од објавувањето на 
конкурсот за подобност на изведувачите. Пријавите се 
доставуваат во архивата на Јавното претпријатие или 
по пошта на адреса ул. „Орце Николов“ бр. 138 -
Скопје - Република Македонија. 

Динамиката на договарањето и изведувањето на ра-
ботите ќе се ускладат според динамиката на изведува-
њето на конструкцијата на објектот која ја изведува 
Т.П. „Бетон“ од Скопје. 

Ј.П. ССДП на Р, Македонија 
Подрачна единица Скопје 

,Јукан - Инженеринг“ - Скопје 

СОДРЖИНА 
Страна 

375. Закон за ловството . 613 
376. Закон за изменување и дополнување на Зако-

нот за административните такси . . о . . . . . . . 623 
377. Закон за престанок на важењето на Законот 

за дејноста на Медицинскиот факултет за ука-
жување на здравствена заштита . . . . . . . . 659 

378. Одлука за основање на Клинички центар -
Скопје 660 

379. Одлука за избор на судии вр апелационите 
судови во Битола и Штип . . . . . . . . . . . . . . 660 

380. Одлука за огласување избор на претседатели 
на апелационите судови 660 

381. Одлука за определување на бројот на замени-
ците јавни обвинители во јавното обвинител-
ство 660 

382. Одлука за определување на услови за градба 
на бензинска пумпа од десната страна на ста-
риот пат Тетово - Гостивар, локалитет на 180 
м. пред почетокот на кракот за Скопје од 
клучката „Тетово - 2", на подрачјето на опш-
тината Тетово 661 

383. Одлука за измена и дополнување на Одлуката 
за основање на Службата за општи и заед-
нички работи во Владата на Република Маке-
донија 661 

384. Решение за утврдување на опрема која може 
да се увезе без плаќана царина 661 

385. Решение за утврдување на опрема која може 
да се увезе без плаќање царина 662 

386. Решение за утврдување на опрема која може 
да се увезе без плаќање царина 662 

387. Решение за назначување амбасадор во Мини-
стерството за надворешни работи 663 

388. Решение за разрешување од должноста дирек-
тор на Јавното претпријатие за аеродромски 
услуги „Македонија“ - Скопје 663 

389. Решение за именување вршител на должноста 
директор на Јавното претпријатие за аеро-
дромски услуги „Македонија“ - Скопје 663 

390. Програма за активна здравствена заштита на 
мајките и децата во Република Македонија за 
1996 година 664 

391. Програма за заштита на населението од 
СИДА во Република Македонија за 1996 го-
дина . . 664 

392. Програма за организирање и унапредување на 
крводарителството во Република Македонија 
за 1996 година. 665 

393. Програма за испитување на појавата, спречу-
вањето и сузбивањето на бруцелозата кај лу-
ѓето во Република Македонија за 1996 година . 665 

394. Програма за обезбедување на трошоците за 
болните кои се третираат со дијализа, за обез-
бедување на лекови за трансплантирани 
болни и за обезбедување на цитостатици, ин-
сулин и хормон за раст за 1996 година 665 

395. Програма за задолжителна имунизација на на-
селението во Република Македонија за 1996 
година. 666 

396. Програма за превентивни мерки за спречу-
вање на туберкулозата кај населението во Ре-
публика Македонија за 1996 година 666 

397. Програма за систематски прегледи на децата, 
учениците и студентите во Република Македо-
нија за 19% година 667 

398. Програма за превентивна здравствена заш-
тита во Република Македонија за 1996 година . 667 

399. Одлука за изменување и дополнување на Пра-
вилата за условите за работа на ефектна берза 668 

400. Решение за давање одобрение за издавање на 
долгорочни хартии од вредност 668 

401. Одлука за ограничување на порастот на де-
нарските пласмани на банките и на штедилни-
ците во мај и јуни 19% година 669 

402. Одлука за дополнување на Одлуката за начи-
нот на одржување на минималната ликвид-
ност на банките 669 

403. Одлука на изменување на Одлуката за кори-
стење на дел од девизните резерви за изда-
вање на гаранции на овластените банки за ра-
бота со странство во функција на поддржу-
вање на стопанските активности 669 
Меѓународни договори - додаток . . . I --.СХХУШ 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди“ бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 228-204,117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 

Жиро сметка 40100-603-12498. Печат: Печатница „Нова Македонија“ - Скопје 
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Број 20 Четврток, 25 април 1996 Год. 1Л 

6. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република 

Македонка и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ЗАВРШНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА XXI 

КОНГРЕС НА СВЕТСКИОТ ПОШТЕНСКИ СОЈУЗ 

Се прогласува Законот за ратификација на завршните документи на XX I конгрес на Светскиот поштенски 
сојуз, 

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 април 1996 година. 

Број 08-1411/1 Претседател 
17 април 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ЗАВРШНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА X X I КОНГРЕС НА СВЕТСКИОТ 

ПОШТЕНСКИ СОЈУЗ 

Член 1 
Се ратифиЈсуваат: 
- Петтиот дополнителен протокол на Уставот на Светскиот поштенски сојуз; 
- Општиот правилник на Светскиот поштенски сојуз; 
- Светската поштенска конвенција и Завршниот протокол; 
- Аранжманот за поштенски пакети и Завршниот протокол; 
- Аранжманот за поштенски упатници; 
- Аранжманот за службата за поштенски чекови; 
- Аранжманот за пратки со откупнина; 

како завршни документи усвоени на XXI конгрес на Светскиот поштенски сојуз, на 13 септември 1994 година, во 
Сеул. 

Член 2 
Завршните документи од член 1 на овој закон, во оригинал на француски јазик и во превод на македонски јазик 

гласат: 

ПЕТТИ ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА 
УСТАВОТ НА СВЕТСКИОТ ПОШТЕНСКИ СОЈУЗ 

Полномошниците на владите на земјите-членки на 
Светскиот Поштенски Сојуз собрани на Конгресот во Сеул, 
согласно чл. 30, став 2, од Уставот на Светскиот Поштенски 
Сојуз усвоен во Виена на 10 јули 1964 год., ги усвоија, со резерва 
за ратификација, следните измени на спомнатиот Устав. 

Член I 
Потесни Сојузи. Посебни Аранжмани 

1. Ако законодавството на Земјите-членки дозволува, овие 
земји или нивните Поштенски управи можат да состават потесни 
Сојузи и направат посебни 'аранжмани во врска со 
меѓународната Поштенска служба, но под услов да не воведат 
понеповолни одредби за корисниците од оние што се предвидени 
со Актите на коишто им пристапиле заинтересираните земји-
членки. 

2. Потесните сојузи можат да испратат-набљудувачи на' 
конгресите, конференциите и состаноците'на Сојузот, на 
Административниот Совет како и на Советот за Поштенска 
Експлоатација. 

3; Сојузот може да испрати набљудувачи на конгресите, 
конференциите и состаноците на потесните сојузи. 

Член II 
Органи на Сојузот 

1. Органи на Сојузот се Конгресот, Административниот 
Совет, Советот за Поштенска експолатација и Меѓународното 
Биро 

2. Постојани органи на Сојузот се Административниот 
Совет, Советот за Поштенска Експлоатација и Меѓународното 
Биро. 

Член III 
Административен Совет 

1. Помеѓу два конгреса, Административниот Совет (АС) 
обезбедува континуитет на активностите на Сојузот согласно 
одредбите од Актите на Сојузот. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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2, Членовите на Административниот Совет ги извршуваат 
своите функции во име и во интерес на Сојузот. 

Член IV 
Совет за Поштенска Експлоатација 

Советот за Поштенска Експлоатација (СПЕ) е задолжен за 
прашањата од.експлоатација, комерцијалните, техничките и 
економските прашања кои се од интерес на Поштенската 
служба. 

Член V 
Меѓународно Биро 

Централен орг.ан, кој функционира во седиштето на Сојузот 
е- Меѓународно биро на Светскиот Поштенски Сојуз. Со него 
раководи Генерален директор. Него го контролира Адми-
нистративниот Совет. Тоа служи за извршување, поддршка, 
советување, поврзување и информирање. 

Член VI 
Акти на Сојузот 

1. Уставот е основен Акт на Сојузот. Тој ги содржи 
органските правила на Сојузот. 

2. Општиот правилник ги содржи одредбите што обез-
бедуваат примена на Уставот и функционирање на Сојузот. Тбј 
е задолжителен за сите земји-членки. 

3. Светската Поштенска Конвенција и нејзиниот Правилник 
за извршување ги .содржат заедничките правила што се 
применуваат во меѓународната Поштенска служба и одредбите 
кои се однесуваат на писмоносните служби. Овие Акти се 
задолжителни за сите' земји-членки. 

4. Аранжманите на Сојузот и нивните Правилници за 
извршување ги регулираат другите служби од/на писмоносната 
служба, помеѓу земјите-членки кои им пристапиле. Тие де 
задолжителни само за овие-земји. 

5. Правилниците за извршување, коишто ги содржат 
потребните применливи мерки за извршување на Конвенцијата 
и Аранжманите, ги донесува Советот „за Поштенска 
Експлоатација водејќи сметка за одлуките што ги донесува 
Конгресот. 

6. Евентуалните завршни протоколи приложени со Актите 
на Сојузот спомнати во став 3, 4 и 5 ги содржат резервите на 
овие Акти. 

3. Светската Поштенска Конвенција и нејзиниот Правилник 
за извршување ги додржат заедничките правила што се 
применуваат во меѓународната Поштенска служба, и одредбите 
кои се однесуваат на писмоносните служби. Овие Акти се 
задолжителни за сите земји-членки. 

4. Аранжманите на Сојузот и нивните Правилници за 
извршување ги регулираат другите служби ед/на писмоносната 
служба, помеѓу земјит.е-членки кои им Пристап,иле. Тие се 
задолжителни само за овие земји. 

5. Правилниците за извршување, коишто ги содржат 
потребните применливи мерки за извршувања на Конвенцијата 
и Аранжманите, ти донесува Советот за Поштенска, Експло-
атација водејќи сметка за одлуките што ги донесува Конгресот. 

6. Евентуалните завршни протоколи приложени со Актите 
на Сојузот спомнати во став 3, 4 и 5 ги содржат резервите на 
овие Акти. 

Член VII 
Потпишување, озваничување, ратификација 

с и други начини на одобрување на Актите на Сојузот 

1. Актите од СОЈУЗОТ усвоени на Конгресот ги-потпишуваат 
полномошниците на земјите-членки. 

2. Правилниците за извршување ги озваничуваат Пре-
тседателот и Генералниот секретар на Советот за Поштенска 
Експлоатација 

3 Земјите потписнички го ратификуваат Уставот во 
најкраток можен рок 

4. Одобрувањето на другите Акти- од Сојузот, освен 
Уставот, се одредува преку уставните прописи на секоја Земја 
потписничка. 

5. Ако една Земја не го ратификува Уставот или не ги 
одобри другите Акти што ги потпишала, Уставот и другите Акти 

остануваат валидни за земјите коишто ги ратификувале или 
одобриле. 

Член VIII 
Пристапување кон Дополнителниот Протокол 

и другите Акти на Сојузот 

1. Земјите-членки коишто не го потпишале овој Протокол 
можат да му пристапат во секое време. 

2. Земјите-членки кои им пристапиле на обновените Акти 
од страна на Конгресот, но коишто не ги потпишале, должни се 
да ги прифатат во најкраток можен рок. 

3. Инструментите/Докугоентите за пристапување кои се 
однесуваат на случаите од став 1 и 2 треба да му се упатат на 
Генералниот директор на Меѓународното Биро. Тој ги известува 
владите на земјите-членки за приемот на овие документи. 

Член IX 
Влегување во сила и важење на Дополнителниот 

Протокол на Уставот на Светскиот Поштенски Сојуз 

Овој дополнителен Протокол ќе почне да се спроведува на 
1-ви јануари 1996год. и ќе остане во сила неодредено време. 

. Како потврда на ова, полномошниците на- владите на 
земјите-членки го составиле овој Дополнителен Протокол, кој 
ќе ја има истата сила и вредност исто како одредбите да биле 
внесени во текстот од Уставот, и го потпишале во еден примерок 
којшто му е предаден на Генералниот директор на Меѓу-
народното Биро. Владата на Земјата кадешто се одржува 
Конгресот ќе и достави копија од овој примерок на секоја земја-
членка. 

Сеул. 14 септември 1994год. 

ОПШТ ПРАВИЛНИ“К НА СВЕТСКИОI 
ПОШТЕНСКИ СОЈУЗ 

Долупотпишаните,полномошници од владите на земјите-
членки на Сојузот, согласно чл. 22, став 2, од Уставот на СПС 
склучен во Виена на 10 јули 1964год., ги донесоа во овој Општ 
правилник, со заднички договор и со резерва на чл. 25, став 3, 
од спомнатиот Устав, следните одредби кои ја обезбедуваат 
примената на Уставот и функционирањето на Сојузот. 

Поглавје I 
Функционирање на органите на Сојузот 

Член 101 
Организирање и состанување на Конгресите 

и. вонредните Конгреси 

1. Претставниците на земјите-членки се состануваат на 
Конгрес најдоцна 5 години по стапување во сила на. Актите од 
претходниот Конгрес. 

2. Секоја Земја-членка се претставува на Конгресот преку 
еден или повеќе полномошници кои располагаат со потребните 
овластувања што им ги обезбедува нивната Влада. Таа може. 
по потреба, да се.претстави преку Делегација на'друга Земја 
членка. Меѓутоа, договорено е дека бдна Делегација може да 
претставува само уште една единствена Земја-членка, освен 
нејзината. 

3. Во расправите секоја Земја-членка раѕполага со еден 
глас. ' 

4. Во принцип, секој Конгрес ја одредува Земјата во која ќе 
се одржи следниот Конгрес. Ако ова се покаже како неизведливо, 
Административниот Совет е овластен да одреди Земја кадешто 
Конгресот Ќе ги одржи своите седници, по договор со таа Земја. 

5. По консултација со Меѓународното Биро, Владата 
којашто поканува (на Земјата домаќин на Конгресот) ја утврдува 
дефинитивната дата и точното место на Конгресот. Во принцип, 
една година пред оваа дата, Владата којашто поканува испраќа 
покана до Владата на секоја Земја-членка. Оваа покана може 
да биде упатена или директно, или со посредство на друга Влада. 

или преку Генералниот директор не Меѓународното Биро. 
Владата којашто поканува е задолжена исто така и-да ги извести 
земјите-членки за одлуките што се донесени од страна на 
Конгресот. 
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6. - Кога Конгресот треба да се состане без да постои Влада 
којашто поканува, Меѓународното Биро, во согласност со 
Административниот Совет и во договор со Владата на 
швајцарската .конфедерација, ги презема потребните мерки за 
да го свика и организира Конгресот во Земјата во која е 
седиштето на Сојузот. Во овој случај Меѓународното Биро ги 
извршува функциите на Влада којашто поканува. 

7. Местото на состанување 'на е д е н вонреден Конгрес го 
утврдуваат, по договор со Меѓународното Биро, земјите-члеики 
коишто презеле иницијатива за овој Конгрес. 

8. Ставовите 2 - 6 се применуваат аналогно и на вонредните 
Конгреси. 

Член 102 
Состав,, функционирање и состаноци 

на Административниот Совет 

1. Административниот Совет се состои Од четириесет и 
еден член .кои ги. исполнуваат своите функции 6о периодот 
помеѓу два последователни Конгреси. 

2. Претседателството по правило и припаѓа на Земјата 
домаќин на Конгресот.. Ако оваа Земја се-повлече, таа по 
празило станува членка на Советот и, заради ова, географската 
група на којашто таа и припаѓа располага со едно дополнително 
место на коешто не се применуваат рестрикциите од став 3. Во 

овој случај, Административниот Совет избира за Претседател 
еден од членовите кои и припаѓаат на географската група на 
којашто припаѓа и Земјата домаќин. 

3. Четириесетте други членови на Административниот 
Совет ги бира Конгресот врз основа на праведна географска 
распределба, На секој Конгрес се променува најмалку 
половината од членовите;'ниту една Земја-членка не може да 
биде избрана на три последователни конгреси. 

4. Секоја членка на Административниот Совет одредува 
свој претставник кој треба да е компетентен во поштенскиот 

домен. 
5. Функциите на членот на Административниот Совет се 

вршат без надомест. Трошоците за функционирање на овој Совет 
ги сноси Сојузот. 

6. Административниот Совет ги има следните надлежности: 
"6.1 да ги надгледува сите активности на Сојузот помеѓу 

два конгреса, водејќи сметка за одлуките на Конгресот, да ги 
проучува прашањата кои се однесуваат на владините политики 
за поштенската дејност и да води сметка за,меѓународните 
регулативни политики како што се оние врза.ни за трговијата на 
услугите и за конкуренцијата; 

6.2 да ја испита и одобри, во рамките на своите 
надлежности, секоја активност која се смета за потребна за 
зачувување и зајакнување на квалитетот на меѓународната 
поштенска служба и нејзино модернизирање; 

6.3 да ги фаворизира/ унапредува, коордонира И надгледува 
сите форми на техничка поштенска помош во рамките на 
меѓународната техничка соработка; 

6.4 да го разгледа,и одобри буџетот и годишните сметки на 
Сојузот; 

6.5 да го одобри надминувањето на ј г о л е м а т а вредност 
на трошоците с?огласно член 124, став 3,4 и 5 ако тоа го налагаат 
околностите; 

6.6 да го донесе Финансискиот правилник Сојузот; ч 
6.7 да ги донесе правилата кои го одредуваат Резервниот 

фонд; 
с.Ѕ да ги донесе правилата ро кои'се утврдува“ Посебни^ I 

Фонд; 
6.9 да ги донесе правилата со кои се утврдува Фондот за 

посебни активности; 
6.10 да.ти донесе правилата со кон се утврдува 

Доброволниот фонд; 
3.11 да ја контролира активноста на Меѓународното Биро, 
6.12 да дозволи, ако биде побарано, избор на пониска класа 

на придонес согласно условите предвидени во чп. 125, став 6; 
6. 13 да го донесе СТатутот чш персоналот и условите за 

работа на, избраните функционери; 
6.1- да. отвара или укинува работни места во 

Меѓународното Биро имајќи предвид рестрикции^ врзани за 
најголемата утврдена гран“ица на вредностина трошоците; 

6.15 да именува или унапреди функционери на ниво на 
Помошник генерален директор ( Д 2); 

6.16 Да го донесе Правилникот за Социјалниот фонд; 
6.17 да. го одобри годишниот извештај за активностите на 

Сојузот што го утврдило Меѓународното Биро и, по потреба, да 
даде мислење во врска со тоа; 

6.18 да одлучи за контактите што треба да се остварат со 
поштарките управи за да ги изврши своите функции; 

6.18 по консултација со Советот за Поштенска 
Експлоатација, да одлучи за контактите што траба да се 
остварат, со; организациите коишто по правило не се 
набљудувачи, да ги испита и одобри извештаите на 
Меѓународното Биро за односите на СПС со другите 
меѓународни .тела, да донесе одлуки што смета дека се корисни 
за регулирање на овие односи и за нивниот натамошен тек; кога 
Зе.биде потребно да одреди меѓународни владини и невладини 
организации кои треба да се поканат да учествуваат на еден 
Конгрес и да го задолжи Генералниот директор на 
Меѓународното Биро да ги испрати “потребните покани; -

6.20 да ги донесе, ако смета дека е корисно; принципите 
за кои треба да аоди сметка Советот за Поштенска 
Експлоатација кога Ае Ги проучува прашањата коишто имаат 
значајни финансиски последици ( поштарина, терминални 
трошоци, транзитни трошоци, основни стапки за воздушен транс-
порт-на пошта и прием .на писмоносни^ пратки во с?транство), 
целосно да го следи проучувањето на овие прашала и да ги 
рагледа и одобри предлозите на Советот за Поштенска 
Експлоатација кои ги содржат истите теми за да ги усогласи со 
горенаведените принципи; 

6.21 по барање на, Конгресот', на .Советот за Поштенска 
Експлоатација или на поштенските управи, да ги проучи 
проблемите: од административен, законодавен и правен карактер 
кои се од интерес за Сојузот или меѓународната поштенска 
служба. Во, гореспомнатите домени Административниот Совет 
треба да одлучи дали е или не е корисно да,.ов преземат 
проучувањата кои ги бараат поштенските управи помеѓу дел 
конгреса, 

6.22 да ги сдобри.,препорѕките на Советот за-.Поштенска 
Експлоатација кои се однесуваат на измената, на поштарините 

за писмоносните .пратки,помеѓу, два конгреса и според 
постапката пропишана во Светската поштенска конвенција 

6.23 да Формулира предлози кои ќе му бидат поднесени на 
одобрување на Конгресот или на поштенските упоавИ согласно 
чл. 122; 

6.24 по потреба, во рамките на своите надлежности, да ги 
одобри, препораките-на Советот за Поштенска Експлоатација, 
кои се однесуваат, на усвојувањето, на регулатива или нова 
практика додека Конгресот да одлучи за ова; 

„ 6.25 дато. разгледа годишниот извештај што го сочинил 
Советот за.Поштенска Експлоатација и, по потреба, предлозите 
коишто овој Совет, ги поднесува; 

6.26 да му ги, поднесе темите за проучување на испитување 
на Советот за Поштенска Експлоатација, согласно чл. 104, став 
9.17; 

6.27 да ја одреди Земјата во која ќе се одржи наредниот 
Конгрес во случај, предвиденово член 101, став 4; 

6.28 по ,потреба. и по консултација со Советот за Поштенска 
Експлоатација да го одреди бројот на потребни комисии за добро 
да се водат актив.ностите на Конгресот, и да се утврдат 
надлежности во врска со ,ова;-

6,2.9 по консумирање со. Советот за Поштенска 
Експлоатација.и .со резерва за: одобрување од страна на 
Конгресот, да ги одреди земјите-члбнки способни: 

- да .ги вртат функциите на потпретседатели на Конгресот 
како и претседатели и потпретседатели на комисиите, водејќи 
сметка колку-што е можно , повеќе за праведната географска 
распределба на земјите-членки; 

да ги сочинуваат потесните комисии на конгресот; 
6.30 да одлучи дали е-потребно да се заменат записниците 

од седниците на една Комисија од Конгресот со извештаи 
6.31 да го испита и одобри Предлогот на Стратешкиот план 

што треба да-му се поднесе на Конгресот, а кој го изготвил 
Советот за Поштенска -Експлоатација со помош на Меѓу-
народното биро; да ги испита и одобри годишните ревизии на 
планот доне-сен од-страна- на Конгресот врз основа на 
препораките од Советот за Поштенска Експлоатација и да 
работи заедно со Советот за Поштенска Експлоатација во 
изготвувањето и годишното-остварување на планот. 

7. За да ги наименува функционерите на ниво Д 2, 
Административниот Совет ги разгледува професионалните 
способности на кандидатите коишто ги препорачале 
поштенските управи на земјите-членки чии држ“авјани се, грижејќи 
се местата на помошниците генерални директори да ги заземат,' 
во најголема можна мерка, кандидати кои доаѓаат од разни 
области и области различни од оние од кои потекнуваат 
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Генералниот директор и Заменикот генерален директор, имајќи 
ја пред се предвид ефикасноста на Меѓународното Биро и 
почитувајќи го внатрешниот режим за унапредувања во Бирото. 

8. На својот прв состанок, кој го свикува Претседателот на 
Конгресот, Административниот Совет избира четири 
потпретседатели од своит,е членови и го донесува својот 
Внатрешен правилник/ Деловник. 

9. Административниот Совет се состанува во принцип еднаш 
годишно во Земјата во која е седиштето на Сојузот по свикување 
од страна на Претседателот. 

10. Претседателот, потпретседателите, претседателите на 
комисиите,, и Претседателот на Групата за Стратешко пла-
нирање на Административниот Совет.Го сочииуваат'Управниот 
комитет. Овој Комитет ги подготвува и раководи со акти-
вностите на секоја седница на Административниот Совет и ги 
извршува сите-задачи шт.о му ги . доверува Административниот 
Совет или чие извршување е неопходно во текот на постапката 
за стратешко планирање! 

11. Претставникот на секоја од членките на Адми-
нистративниот Совет којашто учествува на седниците на овој 
орган, со исклучок на состаноците кои се одржуваат ро текот 
на Конгресот, има право на.надомест за цената на повратен 
авионски билет во економска класа или .за билет за воз, прва 
кпаеа, или за трошокот на патувањето со било кое друго превозно 
средство под услов овој износ да не е поголем од цената на 
повратен авионски билет во економска класа. Истото право го 
има и претставникот на секој член од неговите комисии, неговите 
Работни групи или други органи кога тие се состануваат вон 
Конгресот и седниците на Советот. 

12. Претседателот на Советот за Поштенска Експлоатација 
го прегстааува овој Совет на седниците на Административниот 
Совет во чиј дневен ред фигурираат прашањата врзани за 
органот со. којшто, тој раководи. 

13. За да се обезбеди ефикасна поврзаност на активностите 
на двата органи, Советот, за Поштенска Експлоатација може да 
одреди претставници, кои ќе учествуваат на ,состаноците, на 
Административниот Совет како набљудувачи. 

14. Ако поштенската управа ла Земјата кадешто се 
состанува Административниот Совет не е член,ка на Адми-
нистративниот Совет, таа се поканува да учествува на 
состаноците како набљудувач. 

15. Административниот Совет може ,да го покани на своите 
состаноци, без право ,на глас, секое меѓународно тело; секој 
претставник Јна-Здружение или Претпријатие или секоја, друга 
квал,ификувана личност што посакува ^а ја вклучи во своите 
активности. Тој може исто така да покани, под истите услови, 
една или повеќе поштенски управи на земјите-членки, заинте-
ресирани за прашањата“ што ги предвидува неговиот дневен ред 

16. Членовите-на "Административниот Совет активно 
учествуваат во неговите^ активности. Земјите-членќи коишто не 
му припаѓаат на Административниот Совет можат, на нивно 
барање, ,да соработуваат во преземените“ проучувања лочи-
турајќи ги условите што Советот може да ги утврди за неговата 
работа да биде плодна и ефикасна. Тие исто така можат да бидат 
побарани да претседаваат на работните групи кога нивните 
познавања или нивната Искуство го оправдуваат, тоа. Учеството 
на земјите-членки.кои не му припаѓаат на Административниот 
Совет се извршува без дополнителни трошоци за Сојузот. 

2. Административниот Совет му поднесува за Конгресот 
годишен извештај за сите свои активности и им го доставува на 
поштенските управи најмалку два месеци пред започнување на 
Конгресот. 

Член 104 
Состав, функционирање и состаноци на 
Советот за Поштенска Експлоатација 

1. Советот за Поштенска Експлоатација се состои од 
четириесет членови коишто ги извршуваат своите функции во 
периодот помеѓу два последователни конгреси. 

2. Членовите на Советот за Поштенска Експлоатација ги 
бира Конгресот, во функција на утврдена, колку што е можно 
поправедна, географска распределба. Дваесет и четири места 
им се резервирани на земјите во развој, а 16 места на развиените 
земји. Најмалку половина од членовите се променуваат на секој 
Конгрес. 

3. Претставникот на секоја од членките на Советот за 
Поштенска Експлоатација го одредува Поштенската управа на 
неговата Земја. Овој претставник треба да биде квалификуван 
функционер на Поштенската управа. 

Трошоците за функционирање на, Советот за Поштенска 
Експлоатација ги плаќа Сојузот. Неговите членки не примаат 
никаков надомест.'Трошоците за пат и за престој на прет-
ставниците на управите учеснички на Советот за Поштенска 
Експлоатација ги плаќаат 'сами. Меѓу.тоа, претставникот на 
секоја од земјите кои се сметаат за неразвиени земји, според 
списоците кои г,и составува ООН, има право, освен за 
состаноците кои се одржуваат за време на Конгресот, на 
надомест за цената на еден повратен авионски билет во 
економска класа или на билет за боз, 1-ва класа, или за трошокот 
на патување со било кое друго превозно средство, под услов 
овој износ да не е поголем од цената на авионскиот повратен 
билет во економска класа. 

- '5 На својот прв состанок, којшто го свикува и отвора 
Претседателот на Конгресот! Советот за Поштенска 
Експлоатација избира, од своите членови, Претседател, Потпре-
тседател, претседатели на комисиите и Претседател на Групата 
за Стратешко планирање. 

6. Советот за Поштенска Експлоатација го донесува својот 
Внатрешен правилник. ' 

7. Во принцип, Советот за Поштенска Експлоатација се 
состанува секоја' година во Земјата во која е седиштето на 
Сојузот. Датата и местото на 'состанокот ги утврдува неговиот 
Претседател, во договор со Претседателот “на Адми-
нистративниот Совет и Генералниот директор на Меѓународното 
Биро. 

8. Претседателот, Потпретседателот и претседателите на 
комисиите и Претседателот на Групата за Стратешко 
планирање на Советот за Поштенска Експлоатација го 
сочинуваат Управниот одбор. Овој Одбор подготвува и ги 
раководи активностите на секоја^седница на Советот за 
Поштенска Експлоатација и ги исполнува сите задачи што тој 
му ги доверува или чие извршување се покажува како неопходно 
во текот на постапката за стратешко планирање, 

9. Надлежностите на Советот за Поштенска Експлоатација 
се следните: 

9.1 да го води/ организира проучувањето на најважните 
проблеми за .Експлоатација, комерцијалните, техничките 
економските и оние За техничка соработка кои се од интерес за 
поштенските управи на сите земји- членки на Сојузот, пред се за 
прашањата кои имаат значајни финансиски последици 
(поштарини, терминални трошоци, транзитни трошоци, основни 
Стапки'за воздушен транспорт на пошта, делови на поштарина 
за поштенските пакети и Прием на писмоносни пратките 
странство),- да изготви информации и ставови на таа тема и да 
ги препорача мерките што треба да се преземат во тој поглед; 

9.2 да пристапи кон ревизија на правилниците за извршување 
на Сојузот во рок од 6 месеци по завршување на Конгресот, освен 
ако тој не одлучи поинаку. Во случај на итна потреба, Советот 
за Поштенска Експлоатација може исто така да ги измени 
спомнатите правилници и на други седници. Во двата случаи 
Советот за Поштенска Експлоатација е должен од ги почитува 
упатствата на Административниот Совет во врска со основните/ 
суштинските политики и принцип'/; 

9.3 да ги коордонира правните мерки за развој и 
подобрување на меѓународните поштенски служби; 

9.4 со резерва на одобрување од Административниот Совет 
во рамките на неговите надлежности, да ја преземе секоја 
активност што ја смета за потребна, за да се заштити и зајакне-Ј 
квалитетот на меѓународната поштенска служба и за да ја 
моодернизира. 

9.5 според постапката пропишана но Светската поштенска 
конвенција, со резерва за одобрување од Административниот 
Совет, да ги ревидира и измени поштарините за писмоиосните 
пратки во периодот помеѓу конгресите; 

9.6 да состави предлози кои Ќе бидат поднесени на 
одобрување на Конгресот или на поштенските, управи согласно 
чл. 122; одобрување од Административниот Совет се бара кога 
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овие предлози се однесуваат на прашањата кои произлегуваат 
од негова надлежност: 

9.7 да го рагледа, на барање на Поштенската управа на 
една Земја-членка, секој предлог што оваа Управа му го 
доставува нз Меѓународното Биро според чл. 121 ѓ да ги подготви 
коментарите во врска со ова и да го задолжи Бирото да ги 
приложи кон спомнатиот предлог пред да им биде. доставен на 
одобрување на поштенските управи на земјите-членки; 

9 8 по потреба и евентуално по одобрување од страна на 
Административниот Совет и- консултиран^ со сите поштенски 
управи, да препорача усвојување на регулатива или нов метод 
ма работа додека Конгресот не одлучи во врска со ова; 

9.9 да изготви и. презентира,, во форма на препораки за 
поштенските управи.- норми од технички карактер, за 
експлоатација и други домени од неговата надлежност кадешто 

потребен ист метод на работа. Исто така, по потреба, тој 
пристапува кон измена ма веќе утврдените норми; 

9.10 со помоли на Меѓународното Биро ипо консултации, и 
одобрување од Административниот, да изготви Предлог-

-стратешки план кој. треба да му се поднесе на Конгресот; 
секоја година да го ревидира планот што го,одобрил Конгресот, 
по помош на Меѓународното Биро и со одобрување од 

Административниот( Совет; 
9 .11 да го одобри годишниот извештај што го составило 

Меѓународното Биро за активностите на Сојузот во оние делови 
кои се во врска со одговорностите и функциите на Советот за 

Поштенска Експлоатација; 
9.12 да одлучи за контактите што треба да ги остварат со 

поштенските управи за да ги исполни своите функции; 
9 13 да пристапи кон проучување на проблемите за 

образување и професионална обука којашто ги. интересира 
новите.земји и оние во развој; 

-9.14 да ги преземе потребните мерки заради проучување и 
ширење искуства и напредувања направени од страна на 
одредени земји во домените на техниката, експлоатацијата, 
економијата и професионалната обука кои се од интерес за 
поштенските служби; 

9.15 да ја Проучи актуелната состојба и потребите на 
поштенските служби во нивите земји“и оние во развој и да изготви 
соодветни препораки за изнаоѓање патиштата и средствата кои 
ќе доведат до подобрување на поштенските служби во овие 
земји; 

9.16 да преземе, по договор со Административниот Совет, 
соодветни мерки во доменот на техничката соработка со сите 
земји-членки на Сојузот, посебно со новите земји и оние во' 
развој; 

9.17 да ги испита сите прашања кои му се поднесени од 
страна на еден член на Советот за Поштенска Експлоатација, 
од страна на Административниот Совет или од секоја Управа на 
некоја Земја-членка; 

10. Членовите на Советот за Поштенска Експлоатација 
активно учествуваат во-неговите активности. Поштенските 
управи на-земјите-членки што не му припаѓаат на Советот-за 
Поштенска Експлоатација можат, по нивно барање, да 
соработуваат во преземените проучувања почитувајќи ги 
условите што Советот гио'же да ги утврди за дџ обезбеди успех и 
ефикасност на својата работа. Тие може да бидат ,и ^повикани 
да претседаваат на Работните групи кога нивните познавања и 
искуство го оправдуваат тоа. 

11. Советот за Поштенска Експлоатација утврдува, на 
својата седница која му претходи на Конгресот, Предлог работна 
програма како основа за работа на наредниот Совет што треба 
да му се поднесе на Конгресот, водејќи сметка за Пр-.джл 
стратешкиот план, како и за барањата на земјите-членки на 
Сојузот, н“а Административниот Совет и Меѓународнот,о-Биро 
Оваа основна Програма, којашто подразбира ограничен број на 
студии за актуелни теми и оние од заеднички интерес, се 
ревидира секоја година со цел да се приспособи на фактичка, а 
состојба и новите приоритети. 

12. За да се обезбеди ефикасна поврзаност на-активностите 
на двата органи, Административниот Совет може да одреди 
претставници кои ќе присуствуваат на состаноците на Советот 
за Поштенска Експлоатација кака набљудувачи. 

13. Советот за Поштенска Експлоатација може да го покани 
на своите состаноци без право на глас: 

13.1 секое меѓународно тело или секоја квалификувана 
личност што тој посакува да ја вклучи во своите активности, 

13.2 поштенските управи на земјите- членки коишто не му 
припаѓаат на Советот за Поштенска Експлоатација; 

13.3 секое Здружение или Претпријатие со коешто тој 
посакува да се консултира за прашања врзани за неговите 
активности. 

Член 105 
Документација за активностите на 

Советот за Поштенска Експлоатација 

1. По секоја седница, Советот за Поштенска Експлоатација 
ги информира поштенските управи на земјите-членки и потесните 
СОЈУЗИ за своите активно.сти у“патувајќи им пред с^ еден 
аналитички извештај како и своите резолуции и одлуки. 

2. Советот за Поштенска Експлоатација сочинува годишен 
извештај за своите активности за Административниот Совет 

3. Советот за Поштенска Експлоатација составува за 
Конгресот извештај за својата целокупна активност и им го 
доставува на поштенските управи најмалку два месеци пред 
отворањето на Конгресот. 

/ 

Член 106 
Деловник на .конгресите 

1. За да ги' организира своите активности и да ги води 
расправите, Конгресот го применува Деловникот на конгресите 
кој е приложен кон овој Општ правилник. 

2. Секој Конгрес може да го измени овој Деловник во 
условите утврдени во него. 

Член 107 
Работни јазици на Меѓународното Биро 

Работни јазици на Меѓународното Бисо се1 францускиот и 
англискиот јазик. 

Член 108 
Јазици кои се користат за документацијата, 
расправите и службената кореспонденција 

1. За документацијата на сојузот се користат францускиот, 
англискиот, арапскиот и шпанскиот јазик. Исто така се користат 
и германскиот, кинескиот, португалскиот и рускиот јазик под 
услов составувањето на документацијата на овие јазици да се 
ограничи на најзначајната 'основна документација. Се користат 
и други јазици, под услов земјите-членки коишто т,оа го бараат 
да ги сносат сите трошоци. 

2. Земјата или земјите-членки коишто побарале друг јазик 
КОЈ не е службен јазик, претставуваат една лингвистичка група. 
'Земјите-членки кои го користат' службениот јазик ја сочинуваат 
француската лингвистичка група. 

3. Документацијата ја објавува Меѓународното Биро на 
службениот јазиќ и на јазиците од другите востановени 
лингвистички групи, или директно, или со посредство на 
регионалните Бироа на овие групи, согласно Д О Г О В О Р О Т со 
Меѓународното Биро. Објавувањето на разни Јазици се прави на 
истиот начин. 

4. Објавувањето на документацијата директно од страна 
на- Меѓународното Биро симултано се дистрибуира на разните 
побарани'јазици, онолку колку што е можно ' 

5. Преписките помеѓу поштенските управи и Меѓународното 
Бирокако и меѓу Меѓународното Биро и трти страни можат 

да се разменуваат на секој јазик за којшто Меѓународното Биро 
располага со преведувачка служба, 

6. Трошоците за превод на било'кој јазик, вклучувајќи ги и 
оние кои произлегуваат со примена на,став 5, ги сноси 
лингвистичката група којашто го побарала овој Јазик 
Француската лингвистичка група ги сноси трошоците за превод 
на службениот Јазик.на документите и. дописите примени на 
англиски, арапски и шпански јазик. Сите други трошоци кои се 
врзани за снабдувањето со документи ги сноси Сојузот 
Највисоката вредност на трошоците коишто треба да ги сноси 
СОЈУЗОТ за издавање на документи на германски, кинески, 
португалски и руски се утврдува со Резолуција од Конгресот. 

7. Трошоците што треба да ги сноси една лингвистичка група 
се распределуваат помеѓу членовите на оваа група пропор-
ционално на нивното учество во издатоците на Сојузот. Овие 
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трошоци можат да се распределат помеѓу членовите на 
лингвистичката група на друг начин на распределба, под услов 
заинтересираните страни да се договорат за ова и да го известат 
за 'својата одлука Меѓународното Биро преку портпаролот на 
групата. 

8. Меѓународното Биро ја извршува секоЈа измена за избор 
на јазик побарана од страна на една Земја - членка по период 
КОЈ не е подолг од две години. 

9. За расправите на состаноците на органите на Сојузот, 
Францускиот, англискиот, шпанскиот и рускиот јаз^к прифатени 
се со помош на систем за преведување- со или без електронска 
опрема - за ЧИЈ избор проценуваат организаторите на состанокот 
пр- Консултирани со'-Генералниот директор на Меѓународното 
Биро и на заинтересираните земји-членки. 

10. За расправите и за состаноците-наведени во став 9 се 
дозволени други јаз-ици. . 

11. Делегациите што користат други јазици обезбедуваат 
симултано преведување на еден од јазиците спомнати во став 9 
или со системот наведен во истиот став, ко га 'можат да се 
направат потребни промени од технички .карактер , или со 
посебни преведувачи. 

12. Трошоците'на услугите за преведување се распре-
делуваат помеѓу земјите членки кои го користат истиот јазик 
пропорционално на нивното учество во издатоците на С О Ј У З О Т . 

Меѓутоа трошоците за инсталирање и одржување на техничката 
опрема ги плаќа Сојузот. 

13. Поштенските управи можат да се договорат за јазикот 
КОЈ треба да се употреби за сл,ужбената преписка во нивните 
меѓусебни односи Ако не постои таков договор јазикот којшто 
треба да се употреби е францускиот. 

Поглавје ј! 
Меѓународно Биро 

Член 109 
Избор на Генерален директор и Заменик генерален 

директор на Меѓународното Биро 

1. Генералниот директор и Заменикот генерален Директор 
на Меѓународното Биро ги избира Конгресот за период помеѓу 
два последователни конгреса, а минималното траење на нивниот 
мандат изнесува пет години. Нивниот мандат може да се обнови 
само еднаш Освен ако не е донесена друга одлука на Конгресот, 
Датата за нивното стапување на должност е први јануари од 
годината која следи по годината во која се одржал Конгресот. 

2. Најмалку седум месеци пред отварање нк Конгресот 
Генералниот директор на Меѓународното Биро ги известува 
Владите на земјите-членки и ги поканува да ги поднесат 
евентуалните кандидатури за местата на Генерален директор и 
Заменик генерален директор и истовремено наведувајќи дали 
Генералниот директор или Заменикот генерален директор кои 
се во Функција се заинтересирани за обновување на нивниот 
почетен мандат. Кандидатурите придружени 'со биографија 
треба да се достават во Меѓународното Биро најмалку два 
месеца пред отварање на Конгресот. Кандидатите треба .да 
бидат државјани на земјите-членки што т.ие ги претставуваат. 
Меѓународното Биро ја изготвува потребната документација за 
Конгресот. Изборот на Генерален директор и Заменик генерален 
директор се одвива со тајно гласање, а првиот избор се однесува 
на местото за Генерален директор. | 

3 Ако местото на Генерален директор е празно, Заменикот 
на Генералниот директор ги исполнува функциит,е на Генерален 
директор се до крајот на мандатот што му е предвиден; тој може 
да биде избран за ова место и автоматски се прифаќа како 
кандидат под услов неговиот мандат како Заменик генерален 
директор да не е веќе еднаш обновен од страна на претходниот 
Конгрес и да пројави интерес да биде сметан како кандидат за 
местото на Генерален директор. 

4 Ако местата на Генералниот директор и Заменик 

генералниот директор истовремено се празни, 
Административниот Совет избира, врз основа на кандидатурите 
примени по конкурсот, Заменик генерален директор за периодот 
до наредниот Конгрес. За поднесување на кандидатурите се 
применува аналогно став 2. 

5 Кога местото на Заменикот генерален директор е празно, 
Административниот Совет задолжува, на Предлог на 
Генералниот директор , еден од помошниците генерални 
директори на Меѓународното Биро да ги преземе должностите 

3 а м е н и к о т генерален директор до наредниот Конгрес. 

Член 110 
Функции на Генералниот директор 

1. Генералниот директор го организира, управува и раководи 
Меѓународното Биро чиј легален претставник е тој самиот. Тој 
е овластен да ги распределува местЈата од степените Г1 до Д1 
и да именува и унапредува службеници на овие степени. За 
именувањата на нивоата од П1 до Д1 тој треба да ги земе предвид 
професионалните спрсобности на кандидатите к о и ш т о . г и 
препорачале Поштенските управи на земјите- членки чии 
државјани се или пак во којашто (Земја) ја извршуваат својата 
професионална активност воде јќи сметка га праведната 
континентална географска распределба и за јазиците како и за 
сите други работи што се однесуваат на ова, почитувајќи го 
внатрешниот режим за унапредувања во Бирото. Меѓутоа, во 
случај на места коишто бараат посебни квалификации , 
Генералниот директор може да побара надворешни лица. При 
доминирањето на нов службеник ТОЈ. во .принцип, води сметка 
,исто така лицата кои ги заземаат местата на стапените Д2, Д1 
и П5 да бидат од разни земји-членки на Сојузот. При уна-
предување на еден службеник на Меѓународното Биро на 
нивоата Д1 и П5 тој не е должен да го примени-истиот принцип. 
Освен тоа барањата за праведна географска распределба и за 
јазиците се прават врз основа на покажаните резултати. Тој го 
информира Административниот Совет за номинирањата и 
унапредувањата на нивоата од П4 до Д1 еднаш годишно во 
Извештајот за активностите на Сојузот 

2. Генералниот директор ги има следните надлежности: 
2.1. Да биде застапник на Актите на Сојузот и да посредува 

оди пристапување и прием во Сојузот к а к о и. при негово 
напуштање. 

2.2 Да ги извести сите Поштенски управи за донесување 
или ревидирање на Правилниците за извршување од страна на 
Советот за Поштенска Експлоатација. 

2.3. Да подготви Предлог-годишен буџет на Сојузот на 
најниското можно ниво согласно, потребите на Сојузот и во 
вистинско време да му го поднесе на разгледув-ање на 
Административниот Совет; да им го соопшти буџетот на земјите-
членки на Сојузот по негово одобрување од страна на 
Административниот Совет и да го извршува; 

2.4 Да ги изврши посебните активност!!! што ги бараат 
органите на Сојузот и оние што произлегуваат од Актите. 

2.5 Да преземе иницијативи за да се реализираат целите 
коишто ги утврдиле органите на Сојузот во р а м к и т е на 
утврдената политика и расположивите фондови ' 

2.6 Да му ги поднесе сугестиите \л предлозите на 
Административниот Совет или на Советот за Поштенска 
Експлоатација.-

2.7. Да подготви, .за Советот за Поштенска'Експлоатација 
и врз основа на насоките што тој ги дал, Предлог-стратвшки план 
којшто треба да му се поднесе на Конгресот и Предлог-

-годишна ревизија. 
' 2.8 Да го обезбеди претставувањето на ,Сојузот;, 

2.9. Да служи како посредник во односите помеѓу. 
- Светскиот Поштенски Сојуз и потесните Сојузи 
- Светскиот Поштенски Сојуз и ООН 
- Светскиот Поштенски Сојуз и М е ѓ у н а р о д н и т е , - организации 

чии активности се од интерес за Сојузот.' 
- СПС и меѓународните тела, здруженија или. претпријатија 

што органите на Сојузот посакуваат да ги консултираат или да 
ги вклучат во своите активности. 

2.10. да ја врши должноста на Генерален секретар на 
органите на Сојузот и да се грижи за посебните одредби од овој 
Правилник, особено: 

„ За подготвување и организирање на активностите на 
органите на Сојузот, 

- За изготвување, изработка и дистрибуирање на документи, 
извештаи и записници; 

- За Функционирањето на Секретеријатот во текот на 
состаноците на органите, на Сојузот; 

2.11. да присуствува на седниците на органите на Сојузот 
да земе учество во расправите без право на глас, со можност 

да биде претставуван од друго лице. 

Член 111 
Функции на Заменикот генерален директор 

1. Заменикот генерален директор му помага ^Генералниот 
директор и е одговорен пред него. 
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2. Во случај-на отсуство или спреченост на Генералниот 
директор, Заменикот генерален директор ги извршува работите 
од негова надлежност. Истото важи и кога местото на Генерал-
ниот директор е празно, согласно член 109, став 3. 

Член .112 
Секретаријатот Да органите на Сојузот 

Секретаријатот на органите на Сојузот што го избира 
Меѓународното Биро му,одговара на Генералниот директор. Тој 
ги доставува сите објавени документи по преод секоја седница 
до поштенските управи на. членките на органот, џо поштенските 
управи на земјите коишто не се членки на органот но 
соработуваат во преземените проучувања, до потесните сојузи, 
како и ио другите поштенски управи на земјите-членки кои ќе ги 
побараат тие документи. 

Член 113 
Список на земји-членки 

Меѓународното биро го составува и ажурира/ уредно го 
води списокот на земји-членки на Сојузот наведувајќи ја во него 
нивната класа на придонес, географската група и нивната 
состојба во однос на Актите на Сојузот. 

Член 114 

Известувања. Мислења. Барања за 
толкување и за измена на Актите. Анкети. 

Посредување во ликвидирањето на сметките 

1. Меѓународното Биро постојано им стои на располагање 
на Административниот Совет, на Советот за Поштенска 
Експлоатација и на поштенските управи за да им ги достави сите 
корисни информации за прашањата врзани за службата. 

2. Тоа е задолжено, пред се, за обединувања, координирање, 
објавување и дистрибуирање на информации од секаков 
г грактер кои се од интерес На меѓународната поштенска 
служба; да испрати, на баран,о на засегнатите страни, мислење 
за спорните прашања; да им даде понатамошен тек На барањата 
за преведување и за измена на Актите за Сојузот, и, воглавно, 
да пристапи кон проучувања и активности за редакција или за 
документација што со спомнатите Акти му се доделени, или кои 
од него може да се побараат во интерес на Сојузот. 

3 Тоа пристапува и кон анкети кои ги бараат поштенските 
управи за да се дознае мислењето на другите- управи во врска 
со одредено прашање. Резултатот од анкетата нема карактер 
на гласање'и формално не обврзува. 

4. Тоа посредува,..како служба.за компензација, во 
ликвидирањето на сметките од секаков вид врзани за 
меѓународната поштенска служба, помеѓу Поштенските управи 
кои бараат такво посредување. 

Член 115 
Техничка соработка 

Меѓународното Биро е задолжено, во рамките на 
меѓународната техничка соработка, да ја развие поштенската 

техничка помош во секаква форма. 

Член 116 
Формулари што ги испорачува/обезбедува 

Меѓународното Биро 

Меѓународното Биро е задолжено да ги изработува 
меѓународните купони за одговор и да ги снабдува со нив 
поштенските управи кои ќе ги побараат/ нарачаат, по вкупната 
цена на чинење. 

Член 117 
Акти на потесните сојузи и посебни аранжмани 

1 Два примерока од Актите на потесните сојузи и посебните 
аранжмани '-склучени со примена на член 8 од Устаеот.треба да 

му се достават на Меѓународното Биро преку бироата на-овие 
сојузи, или во нивно отсуство; преку една од договорните страни. 

2. Меѓународното Биро се грижи Актите на потесните сојузи 
и посебните аранжмани да не предвидуваат понеповолни услови 
за јавноста/ корисниците од- оние што се предвидени во Актите 

на Сојузот и да ги информира поштенските управи за постоењето 
на спомнатите 'сојузи и аранжмани. Тој го . известува 

Административниот Совет за секоја констатирана неправилност 
согласно обаа одредба. 

Член 118 
Списание на Сојузот 

Меѓународното Биро, со помош на документите кои му се 
ставени на располагање, составува часопис на германски, 
англиски, арапски-, кинески, шпански, француски и руски јазик. 

Член 119 
Годишен извештај за активностите на Сојузот 

Меѓународното Биро изготву,ва годишен извештај за 
активностите на Сојузот кој, откако ќе го усвои 
Административниот Совет, им се доставува на поштенските 
управи на побесните сојузи и на ООН. 

Поглавје II 

Постапка за поднесување и разгледување на предлозите 

Член 120 Постапка за поднесување предлози на Конгресот 

1. Со резерва на исклучоците предвидени во став 2 и 5, 
воведувањето на предлози од секаков вид што поштенските 
управи на земјите-членки треба да му ги поднесат на Конгресот 
е одредено со следната постапка: 

а Се прифаќаат предлозите кои пристигнуваат во 
Меѓународно Биро најмалку шест месеци пред датата којашто 
е утврдена за одржување на Конгресот. 

б. Не се прифаќа ниеден предлог од редакциски карактер 
во периодот од шест месеци пред датата утврдена за Конгресот. 

в. Суштинските предлози кои пристигнуваат во Меѓународно 
Биро во период од шест и четири Јиесеци пред датата утврдена 
за Конгресов се прифаќаат аамо ако се поддржани од најмалку 
две-Управи. 

г. Суштинските предлози кои пристигнуваат во Меѓународно 
Биро во период од шест и четири месеци пред датата утврдена 
за Конгресот се прифаќаат само ако се поддржани од најмалку 
осум управи. Предлозите кои пристигнуваат.подоцна не се 
прифаќаат. 

д. Декларациите/ Изјавите за поддршка треба да пристигнат 
во Меѓународно Биро во истиот рок како и предлозите на коишто 
тие се однесуваат. 

2. Предлозите кои се однесуваат на ,Уставот или Општиот 
правилник треба да се достават во Меѓународно Биро најмалку 
шест месеци пред отварање на Конгресот; оние што ќе 
пристигнат по оваа дата, но пред отварањето на Конгресот ќе 
м“ожат да се земат предвид ако така одлучи Конгресот со 
мнозинство од две третини на земји претставени на Конгресот и 
ако се почитуваат условите предвидени во став 1. 

3. Во принцип, секој предлог треба да ги содржи единствено 
измените што се однесуваат на овој предлог. 

4. Предлозите од редакциски карактер ја содржат, во 
горниот дел, промената "Предлог од редакциски карактер“ 
што ја ставаат управите кои што ги поднесуваат а Меѓународното 

Биро ги објавува со бројот на препораката - налепка за.“Р“ 
ракување. Предлозите кои не ја содржат оваа напомена но кои, 
според Меѓународното Биро, се однесуваат само на редакцијата 
се објавуваат со соодветна забелешка; Меѓународното Биро 
составува список од овие предлози за Конгресот. 

5. Постапката пропишана во став 1 и 4 не се применува на 
предлозите кои се однесуваат на Деловникот на конгресите ниту 
на амадманите на веќе направените предлози. 

Член 121 
Постапка за поднесување предлози помеѓу два Конгреса 
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1. За да биде земен предвид, секој предлог кој се однесува 
на Конвенцијата или Аранжманите што го поднесува една 
Поштенска управа помеѓу два Конгреса треба да биде поддржан 
од најмалку две други управи. Овие предлози- не се земаат 
предвид ако Меѓународно Биро не ги прими истовремено и 
.потребните изјави за поддршка. 

2. Овие предл“ози' им се 'испраќаат на другите поштенски 
управи со посредство на Меѓународното Биро. 

3. Предлозите'кои се однесуваат'на правилниците-за 
извршување не треба да бидат поддржани туку нив ги зема 
предвид Советот за Поштенска Експлоатација ако смета дека 
се итно потребни. 

Член 122 
Разгледуваа на предлозите помеѓу два конгреса 

1 Секо ј предлог ко ј со однесува на Конвенцијата, 
Аранжманите и нивните завршни протоколи подлежи на следнава 
постапка: на поштенските управи на земјите-членки даден им е 
рок од два месеца за да го разгледаат предлогот објавен во 
циркулар на Меѓународното биро и, по потреба, да му ги 
достават своите забелешки на спомнатото Биро. Амандманите 
не се дозволени Одговорите грижливо ги составува 

Меѓународно г о' Биро и им ги доставува на поштенските управи 
со покана да се изјаснат за или против предлогот. Оние кои не 
се изјасниле во рок од два месеца се сметаат како воздржани. 
Спомнатите рокови се сметаат почнувајќи од датата на 
циркуларните писма од Меѓународното биро. 

2. Предлозите за измена на правилниците за извршување ги 
разгледува Советот за поштенска Експлоатација, 

3. Ако. предлогот се однесува на некој Аранжман или на 
неговиот Завршен протокол, единствено поштенските управи на 
земјите-членки што му пристапиле на овој Аранжман можат да 
земат учество во операциите изложени во став 1. 

Член 123 
Соопштување на одлуките што се усвоени 

помеѓу два Конгреса. 

1. Измените што се однесуваат на .Конвенцијата, на 
Аранжманите и на завршните протоколи на овие Акти им ги 
соопштува Генералниот “директор на Меѓународното Биро На 
владите на земјите-членки. 

2. 'Измените што ги .направел Советот за Поштенска 
Експлоатација“на правилниците 'з“а извршување и нивните 
завршни протоколи им се соопштуваат нџ поштенските управи 
преку Меѓународното Виро. Истото важн-и за толкувањата 
согласно члек 59.3.3.2 од Конвенцијата и соодветните одредби 
од Аранжманите. 

Член 124 
Влегување во сила на правилниците за извршување 

и другите одлуки усвоени помеѓу два конгреса 

1. Правилниците за извршување стапуваат во сила на истата 
дата и имаат исто траење како и Актите донесени на Конгресот. 

2. Со резерва на став 1, одлуките за измена на Актите на 
Сојузот КОИ се усвоени помеѓу два конгреса почнуваат да се. 
спроведуваат најмалку три месеца по нивното соопштување. 

Поглавје IV 
Финансии 

Член 125 
Утврдување и регулирање/плаќање на издатоците на Сојузот 

1. Со резерва на став 2 8 годишните трошоци кои се 
однесуваат на органите на Сојузот не треба да бидат поголеми 
од подолу дадените износи за 1996год. и следните години: 

35.278.600 швајцарски франци за 1996 год.; 
35.126.900 швајцарски франци за 1997 год.: 
35.242.900 швајцарски франци за 1998 год.; 
35.451,300 швајцарски франци за 1999 год.; 
35.640.700 швајцарски франци за 2000 год.; 

Основната граница' за 2000 год. се.применува и за 
наредните години ако Конгресот што-е предвиден за 1999год. 
се' одложи, 

2. Издатоците кои се- однесуваат на состанувањет.о на 
наредниот Конгрес (преместување на Секретери јат , трошоци 
за превоз, трошоците за .инсталација на техничката опрема за 
симултано преведување, трошоци за изработка на документи 
во текот на Конгресот и.т.н.) не треба да ја преминат границата 
од 3 599 300 швајцарски.франци (CHF) 

3. Административниот Совет е овластен да ги премине 
границите утврдени во став 1 за да го земе предвид повторното 
издавање на Меѓународната Номенклатура за пошти.'Вкупниот 
износ на преминувањето што е дозволено за оваа цел не треба 
да е поголем од. 900.000 швајцарски франци (СНР). 

4. Административниот Совет е овластен да ги премине 
границите утврдени во став 1 и 2 за да ги земе предвид 
зголе“мувањата на скалата за плати, придонесите за пензии или 
надоместоци, вклучувајќи ги и надоместоците за работните 
места одобрени од страна на Обединетите Нации за да бидат 
применети на нивниот персонал кој работи во Женева. 

5. Административниот Совет исто така е овластен секоја 
година да го утврдува износот на другите издатоци ( освен оние 
кои се однесуваат на персоналот) во функција на швајцарскиот 
показател/ индекс за цени на потрошувачката. 

6.. Независно од став 1, Административниот Совет, или во 
случај на голема итност, Генералниот директор може да одобри 

-надминување на границите коишто се утврдени за да се средат 
значајните и непредвидени поправки на објектот на Меѓуна-
родното Биро, но сепак овој износ на надминување не смее да 
биде поголем од 125.000 швајцарски франци (СНР) годишно. 

7. Доколку, кредитите коишто се предвидени во ставовите 
1 и 2 се покажат како недоволни за да се обезбеди добро 
функционирање на Сојузот, тие граници можат да се надминат 
само ако тоа го одобри мнозинството на земји-членки на Сојузот. 
Секое консултирани треба да содржи целосен извештај со факти 
кои го оправдуваат таквото барање. 

8, Земјите кои му пристапиле-на Сојузот или кои се 
прифатени како членки на Сојузот како и оние Кои го напуштаат 
Сојузот треба да ја платат својата членарина за целата година 
во текот на која нивниот прием или нивното напуштање станало 
валидно. 

9/Земјите-членки го плаќаат однапред својот придонес за 
годишните издатоци на Сојузот, врз основа на буџетот што го 
донесува Административниот Совет. Овие придонеси треба да 
се платат/ уплатат Најдоцна првиот ден од финансиската деловна 
година на која се однесува букетот. По изминување на овој рок, 
должаните износи подлежат на камати во корист на Сојузот од 
3% годишно во текот на првите шест месеци и од 6% годишно 
почнувајќи од седмиот месец. 

10. Во исклучителни околности, Административниот Совет 
може целосно или делумно да ја ослободи една земја-членка од 
должините камати, ако таа ги исплатила сите останати 
непедмирени долгови. 

11. Една Земја-членка може исто така да биде ослободена 
целосно или делумно, во рамките на еден План' за отплата на 
долгови, кој го одобрува Административниот Совет, од нејзините 
останати сметки, од насобраните камати или оние коишто треба 
да се пресметаат; Ова ослободување сепак зависи од целосното 
и точно извршување на Планот за отплата на долгови во 
договорен рок од максимум пет години. 

12. За привремено да се намали недостатокот од 
расположив капитал на Сојузот, создаден е Резервен Фонд ПИЈ 
износ го утврдува Административниот Совет. Овој фонг. се 

одржува воглавно со буџетските вишоци. Тој може исто така да 
послужи зе урамнотежување на буџетот илиза намалување не 
износот од придонесите на земјите-членки 

13. што се однесува до краткотрајните недостатоци на 
расположив капитал/ недостатоците во благајната/, Владата на 
швајцарската конфедерација ги дава потребните краткорочни 
аванси според условите коишто треба да се утврдат, со 
заеднички договор. Оваа Влада го надгледува, без надомест, 
водењето на финансиските сметки како и пресметката на 
Меѓународното биро во граници на кредитите што ги утврдува 
Конгресот. 
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Член 126 
Класи на придонес 
1. Земјите-членки даваат придонес за покрив.ање на 

издатоците на Сојузот споре.д класата на придонес на којашто 
тие л припаѓаат. Овие класи се следните: 

Класа од 50 единици; 
Класа од 40 единици; 
Класа од 35 единици; 
Класа од 25 .единици; 
Класа од-20 единици; 
Класа од 15 единици; 
Класа од 10 единици; 
Класа од 5 единици; 
Класа ,од 3.единици; 
Класа од 1 единици; 
Класа од 0,5 единици која е резервирана за неразвиените 

земЈи кои ги набројува/ одредува ООН и на другите земји кои ги 
одредува Административниот Совет. 

2. Освен класите на придонес набројани во став 1, секоја 
Земја-членка може да избере да плати број на единици за 
придонес поголем од 50 единици. 

3. Земјите членки се сместуваат во ,една од спомнатите 
класи за придонес при нивниот прием или пристапување во 
Сојузот, според постапката согласно член 21, став 4 од Уставот. 

4. ЗемЈите-членки можат подоцна да ја сменат класата на 
придонес под услов са оваа промена да го известат 

Меѓународното Биро пред отварањето на Конгресот. Ова 
соопштување, на коешто му осветува внимание Конгресот, 
станува валидно На датата на која стапуваат во сила финан-
сиските одреди кои ги донесува Конгресот. 

5. Земјите-членки не можат да бараат да бидат наеднаш 
преместени за повеќе од една класа. Земјите-членки кои не ја 
најавуваат својата желба за промена на класата на придонес 
пред отварањето на Конгресот остануваат во класата на којашто 
дотогаш и припаѓале. 

6. Меѓутоа, во исклучителни околности како што се 
природни катастрофи при што, потребни се програми за 
меѓународна помош, Административниот Совет може да дозволи/ 
одобри преместување од класата на придонес по барање на една 
Земја-членќа ако таа донесе доказ .дека не може повеќе да го 
одржува/ плаќа својот придонес според почетно избраната 
класа. 

7. Спротивно на ставовите 4 и 5, надминувањата/ зголему-
вањата на класите на придонес не се подложни на никаква 
рестрикција. 

Член 127 
Плаќање на испораките на Меѓународното Биро 

Набавките што Меѓународното Биро им ,ги. испорачува, со 
плаќање, на Поштенските управи треба да се платат во најкраток 
можен рок, а најдоцна шест месеци по првиот ден од месецот 
,во кој спомнатото Биро ја испратило сметката..По овој рок 
должевте износи подлежат на камати во корист на Сојузот, од 
5% годишно по денот на истекување на спомнатиот рок. 

Поглавје V 
Арбитражи 

Член 128 
Арбитражна постапка 

.1. Во случај на спор КОЈШТО треба да се реши со арбитражи А 

,“пресуда секоја од засегнатите поштенски управи избира 
Поштенска Управа на една Земја-членка која не е директно 
засегната во спорот. При примена на оваа одредба, кога повеќе 
управи заеднички се засегнати тие се сметаат како една 
единствена Управа. 

2. Во случај кога една од засегнатите управи не одговара 
на предлогот за арбитража во рок од шест месеци, Меѓу на-
родното Биро, ако му е доставено барање, го поттикнува од своја 
страна назначувањето на еден арбитер наместо отсутната 
Управа или тоа назначува по службена должност. 

3. Засегнетите страни можат да се договорат за одреду-
вање на единствен арбитер, а тоа може да биде Меѓународното 

- биро. 
4. Одлуката на арбитрите' се донесува со мнозинството 

на гласови. 

5. до случај на еднаквост на. гласови, арбитрите за да го 
решат спорот избираат друга поштенска Управа кеја исто така 
не о засегнат^ во спорот. Во недостаток на согласност за избор, 
оваа Управа Ја одредува Меѓународното Биро избирајќи помеѓу 
управите кои не се предложени од страна на арбитрите. 

6. Ако .се работи за. спор кој се однесува на еддн од 
Аранжманите, арбитри не можат да се одредат вол управите 
што му пристапиле, на овој Аранжман. 

Поглавје VI 
Завршни одредби 

Член 129 
Услови за усвојување на предлозите 

кои се однесуваат на Општиот правилник 

За да станат извршни, предлозите што му се поднесуваат 
на Конгресот и кои се однесуваат на овој Општ правилник треба 
да ги одобри мнозинството од земји-члвнки присутни не 

Конгресот. Најмалку две третини од зземјите членки на Сојузот 
треба да бидат присутни во моментот на гласање 

Член 130 
Предлози кои се однесуваат, на договорите со ООН 

Условите за одобрување предвидени во чл, 129 се 
применуваат и на предлозите кои имаат за цел да ги изменат 
договорите склучени помеѓу СПС и ООН доколку овие договори 
но ги предвидуваат условите за измена на одредбите што тие ги 
содржат. 

Член 131 
Влегување во сила и важење на Општиот правилник 

Овој Општ правилник ќе почне да се спроведува од 1-ви 
јануари 1996 година и ќе остане во сила се до влегувањето во 
сила на Актите од наредниот Конгрес. 

Како потврда на ова, полномошниците на Владите на 
земјите-членки го потпишаа 'овој Општ правилник во еден 
примерок кој му е доставен на Генералниот директор на 
Меѓународното Биро. Копија од него ќе и би“де доставена на 
секоја страна преку Владата на Земјата во која се одржува 
Конгресот. 

Сеул, 14 септември 1994 год. 

СВЕТСКА ПОШТЕНСКА КОНВЕНЦИЈА 

Долупотпишаните полномошници на Владите на земјите 
членки на Сојузот, согласно член 22 став 3 од Уставот на 
Светскиот Поштенски -Сојуз, потпишан на ГО јули 1964 година 
во Виена ,со заедничка согласност и. под резерва на член 25 
став 4 од поминатиот Уставно Конвенцијата, ги утврдија 
општите правила за-применување во меѓународната поштенска 
служба и одредбите во врска со писмоносната служба: 

Прв дел 

Општи правила за применување во 
меѓународната поштенска служба 

Глава 1 
Општи одредби 

Член 1 
Слобода на транзит 

1 .Принципот на слободата на транзитот е изложен во првиот 
член од Уставот;..Според него секоја поштенска Управа е 
обврзана да ги користи најбрзите патишта и најсигурните. 
средства за отпремање на сопствените пратки,затворените 
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заклучоци како и писмоносните пратки што во отворен транзит 
ги превземала од друга поштенска Управа. 

2. Земјите членки кои не учествуваат во размената на 
писма што содржат лесно расипливи биолошки или расиплив 
материи имаат можност да не ги прифаќаат овие пратки во 
отворен транзит преку нејзината територија.Истото се однесува 
и за пратките од.писмоносната служба,освен за писма, 
поштенски картички и сексграми.во поглед на кои не се 
исполнети законските одредби за нивно ползување или 
превезување во транзитната земја. 

3.Слооодата на транзитот на поштенските Пакети кои се 
превезуваат по сувоземни или поморски патишта се ограничува 
на територијата на земјите учеснички во оваа служба. 

4. Слободата на транзитот на авионските пакети е загаран-
тирана на целата територија на Сојузот. Меѓутоа земјите 
членки кои не пристапиле кон Аранжманот за поштенски пакети 
не можат да бидат задолжени да учествуваат во превезувањето 
на авионските пакети по површински пат. 

б.Доколку некоја земја - членка не ги почитува одредбите 
кои се однесуваат на слободата на транзитот другите земји 
членки имаат право да ја укинат поштенската служба со оваа 
земја. 

- Член 2 

Припадност на поштенските пратки 

1 .Секоја поштенска пратка му припаѓа на испраќачот се 
до нејзиното испорачувале на примачот ,освен во случај на 
запленување согласно законодавството на одредишната земја. 

Член з 

Создавање на нова служба 

Со заеднички договор Управите можат да воведат нов вид 
на услуга која не е изречно предвидена со Актите на Сојузот. 
Поштарините за новата услуга ги утврдува секоја заинте-
ресирана Управа водејќи сметка за трошоците за вршењето на 
услугата. 

Член 4 
Монетарна единица 

Монетарната единица предвидена во членот 7 од Уставот и 
превземена во Конвенцијата како и нивните Правилници за 
извршување е Правото на специјално влечење (ДТС). 

Член 5 
Поштенски марки 

1 .Само поштенските Управи издаваат поштенски марки со 
кои се потврдува плаќањето на поштарината согласно актите 
на Сојузот,Ознаките за поштарината,отпечатоците од машините 
за Франкирање и отпечатоците од печатарската машина или 
други постапки за печатење или ставање марки согласно 
одредбите од Правилникот можат да се користат самс со 
одобрение од поштенската Управа. 

2.Темите и мотивите на поштенските марки треба да бидат 
во согласност со преамбулата на Уставот на Светскиот 

Поштенскиот Сојуз и со одлуките донесени од органите наСојузот 

Член 6 
Поштарина 

1 .Поштарините кои се однесуваат на различни меѓународни 
поштенски служби се утврдени во Конвенцијата и Аранжманите. 
Утврдувањето на поштарините ,во принцип,трба да се 

засновува на трошоците врзани за обезбедување на овие 
дополнителни услуги, 

2.Применетите поштарини .подразбирај ги и оние кои се 
утврдени како показатели (индикативна поштарки) ас Актите, 
трзба да бидат барем еднакви ма оние кои се применуваат на 
пратките “во внатрешниот сообракај кои ги имаат истите 

карактеристики(категорија,квантитет,рок на преработка,итн.) 

3.Поштенските Управи се--овластени да ги пречекорат -
надминат сите поштарини што се содржани во Конвенцијата и 
Аранжманите ,вклучувајќи ги и оние кои не се утврдени како 
показател^ индикативни поштарини) 

3.1 ако поштарините што тие ги применуваат за ноти услуги 
во нивниот внатрешен режим се повисоки од утврдените. 

3.2 ако тоа е неопходно за покривање на трошоците за 
користење на нивните услуги или поради некоја друга оправдана 
причина. 

4. Забрането е од корисниците да се наплатуваат 
поштарки од некој друг вид освен .оние што-се предвидени во 
Конвенцијата и Аранжманите. 

5. Освен во случаите предвидени со Конвенцијата и 
Аранжманите,секоја. поштенска Управа се придржува кон 
предвидените поштарина 

Член 7 

Ослободување од поштар.ина 

1. Принцип 
1.1 Случаите на ослободување на поштарина децидно се 

предвидени со Конвецијата и Аранжманите. 

2. Поштенска служба 

2.1 Писмоносните пратки кои се однесуваат на поштенската 
служба ,а ги испраќаат поштенските Управи или нивните пошти 
се ослободени од сите поштарини. 

2.2 Од сите поштарини,со исклучок на дополнителните 
авионски поштарини,се ослободени поштенските пратки кои се 
однесуваат на поштенската служба. 

2.2.1 разменети помеѓу органите на Светскиот Поштенски 
Сојуз и органите на регионалните Сојузи 

2.2.2 разменети помеѓу органите на овие Сојузи 

2.2.3 испратени од органите на поштенските Управи или 
нивните пошти 

3. Воени заробеници и интернирани цивилни лица 
3.1 Писмоноснте пратки,поштенските пакети и пратките 

за поштенските финансиски услуги се ослободени од сите 
поштарини,со исклучок на дополнителните авионски 
поштарини,кога се адресирани на воени заробеници или се 
испраќаат од ние директно или со посредување на органите 
наведени во Правилникот.Засолнатите воини и лицата 
интернирани во неутрална земја се изедначени со воените 
заробеници доколку е потребно да се применат погоре 
наведените одредби. 

3.2 Одредбите предвидени под 3.1 се применуваат и на 
писмоносните пратки,поштенските пакети и пратките за 
финансиски поштенски услуги,коишто доаѓаат од друга земја,а 
се упатени на интернираните цивилни лица предвидени во 
Женевската Конвенција од 12 август 1949,која се однесува на 
заштитата на цивилни лица за време на војна,или тие ги 
испраќаат директно или со посредство на органите наведени во 
Правилникот, 

3.3 Органите предвидени во Правилникот исто така го 
корибтат ослободувањето од поштарина за писмоносните 
пратки,поштенските пакети и пратките за финансиските 
поштенски услуги наменети за лицата предвидени под 3.1 и 3.2 
кои ги испраќаат' или добиваат директно или со посредство. 

3.4 Пакетите подлежат на ослободување од поштарина до 
5 кг тежина. Ограничувањето на тежината на 10 кг е предвидено 
за пратки чија содржина е неделива и за оние кои се адресирани 
на логор'или на доверливи луѓе за да бидат поделени на 
заробениците. 
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4.Секограми 

4.1 Секограмите се ослободени од сите видови поштарини,со 
исклучок на дополнителните авионски поштарина 

Втор дел 

Одредби кои се однесуваат на писмоносна. служба: понуда на 
дополнителни услуги 

Глава 1 

Основни услуги 

Член 8 

Писмоносни пратки 

1.Писмоносните пратки се класифицирани според еден од 
следните два системи.Секоја поштенска Управа е слободна да 
го избере системот што ќе го применува на својот појдовен 
сообракај. 

2.Првиот систем се заснова на брзината на преработката 
на пратките. 

Притоа пратките се делат на. 
2.1 Приоритетни пратки: пратки кои се превезуваат по 

најбрзиот пат(авионски или површински) со приоритет: ограни-
чување на тежината: 2 килограми во принцип, 5 килограми за 
пратки кои содржат книги и брошури (факултативна услуга), 7 
килограми за секограми. 

2.2 Неприоритетни пратки: пратки за кои испраќачот избрал 
пониска поштарина која подразбира подолг рок на дистрибуција: 
ограничување на тежината:истоветно со онаа во 2.1. 

3.Вториот систем се заснова на содржината на пратките. 
Според него пратките се делат на: 

3.1 Писма и поштенски картички ,со заедничко име - ЛЦ-, 
ограничување на тежината: 2 килограми 

3.2 Печатени р^боти,секограми. и мали пакети со 
заедничко име - АО:0граничување на тежина: 2 килограми за 
мали пакети.5 килограми за печатени работи,7 килограми за 
секограми. 

4. Во системот на класификација заснован на содржината: 
4.1Писмоносните пратки превезени по авионски пат со 

приоритет се наречени - авионски пратки-
4.2 површинските пратки превезени по авионски пат со 

намален приоритет се наречени - С.А.Л пратки -
б.Секоја Управа може да прифати приоритени и авионски 

пратки кои ги сочинува еден лист хартија соодветно превиткана 
и залепена од сите страни. Таквите пратки се наречени -
аерограми-. 

6. Поштата која ја сочинуваат поголем број на пратки од 
писмоносната служба од ист испракач,примени во ист заклучок 
или во одвоени заклучоци,според условите предвидени во 
Правилникот,е наречена пошта во број - бројна пошта, 

7. Посебните вреќи кои содржат весници,периодични 
списанија,книги и други печатени-работи ,на адреса на ист 
примач и во исто одредиште,во двата системи се наречени - М 
вреќи - ,ограничување на тежина : 30 килограми. 

8. Ограничувањата на димензиите и условите за прием како 
и особеностите во врска со ограничувањата на тежинитр 
произлегуваат од Правилникот. 

Член 9 

Поштарини 

1 .Управата на потекло ги утврдува поштарините за превоз 
на писмоносни пратки на целото пространство на Сојузот. Во 
поштарините се подразбира предавањето на пратките во 
местото на живеење на примачите ,со тоа што службата за 
дистрибуција на предметните пратки да биде организирана во 

одредишните земји.Условите за примена произлегуваат од 
Правилникот. 

2.Индикативните поштарини се наведени во табелата 
подолу: 

пратки стапки на тежина индикативни поштарини 

1 2 3 

ДТС 

2.1 Поштарини според системот на брзина: 

Приоритетни пратки : 

до 20 грама О, 37 
над 20 г. до 100 г. 0 ,88 
над 100 г. до 250 г. ^ 7 6 
над 250г. до 500 г. 3 ,38 
над 500г до 1000 г. 5, 88 
над 1000г. до 2000 г. 9, 56 

(факултативно) за секои дополнителни 1000 г. 4. 78 

неприоритетни пратки : 

до 20 грама 
над 20 г. до 100 г. 0 ,40 
над 100 г. до 250 г О, 74 
над 250 г. до 500 г. 1 .32 
над 500 г. до 1000 г. 2 .21 
над 1000 г. до 2000 г. 3 ,09 

(факултативно) Зс. секои дополнителни 1000 г. 1. 54 

2.2 Поштарини според системот на тежина: 
Писма до 20 грама °^37 

над 20 г. до 100 г. 0,88 
над 100 г. до 250 г. \ . 76 . 
над 250 г. до 500 г. 3.38 
Над 500 г. до 1000 г. 5.88 
над 1000 г. до 2000 г. 9 . 5 6 

поштенски картички 0,26 

печатени работи до 20 грама 0,18 
над. 20 г. до 100 г. 0 ,40 
над. 100 г. до 250 г. 0 ,74 
над 250 г. до 500 г. 1 . 3 2 

над 500 г. до 1000 г. 2. 21 
на д1000 г. до 2000 г. 3, 09 
за секои дополнителни 1000 г. 1| 54 

мали-пакети над 20 г. дО 100 г. О, 40 
Над 100 г. до 250 г. “ О, 74 
над 250 г. до 500 г. I . 3 2 
над 500 г. до 1000 г. 2,21 
на д1000 г. до 2000 г. 3, 09 

3. Советот за поштенска експлоатација , е овластен , да ги 
ревидира или измени, индикативните /основните/ поштарини 
спомнати во став 2 во период помеѓу два Конгреса ,под услов , 
да ги одобри - Административниот Совет.Ревидираните 
поштарини како основа треба да ја имаат средната вредност 
од поштарините што се утврдени од членките на Сојузот за 
меѓународните пратки предадени во нивната земја. 

4. Управата на потеклото /има можност да прифати , за 
писмоносните пратки кои содржат : 

4.1 весници и периодични списанија објавени во нејзината 
земја, намалување кое не треба да биде поголемо од 50 проценти 
од поштарината која се применува на категоријата на пратки 
кои се примаат, 
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4.2 книги и брошури ,музички партитури у .географски карти 
кои не содржат реклама или реклама различна од онаа што 
фигурира на обвивката или нд заштитните страни на овие 
предмети, истото намалување предвидено под 4.1. 

Ѕ.Поштарината што се применува на ,,М„ вреќите се 
пресметува по стапка! од 1 килограм се до вкупната тежина на 
секоја вреќа. Управата на потекло има можност,за такви вреќи 
да прифати намалување до 20 проценти од поштарината која 
се применува за таков вид на пратки .Ова намалување може да 
се предвиди независно од намалувањето предвидено под 4. 

6, Управата на потеклото има можност на нестандар-
дизираните пратки да применува различни поштарини од оние 
што се применуваат за стандардизираните пратки. Стандар-
дизираните пратки се дефинирани во Правилникот. 

7.Во системот заснован на' содржината,соединувањето на 
предметите кои подлежат на различни поштарини во една пратка 
,е дозволено под услов вкупната тежина да не е поголема од 
максималната тежина за категоријата на пратки чија тежинска 
'граница е најголема..Поштарината што се применува на таква 
пратка Ја избира Управата на потеклоте,од категорија на пратки 
со највисока поштарина или од збирот на поштарините што се 
применуваат за секој елемент на пратка/пратка поодделно/.Овие 
пратки носат ознака„ мешовити пратки;,. 

Член 10 

Тарифирање според начинот на насочување или брзината 

1 .Поштарините кои- се применуваат на приоритетните 
пратки што секојпат се , транспортираат по најбрзиот пат 
(воздушен или површински) во себе ги содржат и дополнителните 
трошоци заради брзиот превоз. 

2.Управитв што го применуваат системот заснован на 
содржината овластени се: 

2.1 да наплатуваат дополнителни Поштарини за авионските 
пратки. Дополнителните поштарина треба да бидат соодветни 
на транспортните трошоци ;за авионски превоз и да бидат 
единствени за целата територија на секоја одредишна земја 
.независно од насочувањето, за пресметување на “дополнителна-
та поштарина за авионка пратка, Администрациите се овластени 
да ја земат во предвид тежината на евентуално приложените 
јавни исправи: 

2.2 за С.А.Л пратките да наплатат пониски дополнителни 
поштарини од .оние што ги наплатуваат за авионските пратки 

2.3 да ги утврдат комбинираните поштарина за авионски и 
С.А.Н пратки земајќи ги во предвид трошоците за поштенските 
услуги и трошоците за превоз на авионски те пратки. 

3.Намалувањата на поштаринитв според член 9.4 и 9.5 се 
применуваат и на, пратките транспортирани со авион , но притоа 
не може да се намали делот на поштарината кој е наменет да 
ги покрив трошоците за овој превоз. 

Член 11 

Повластени поштарини 

Над минималната граница на поштарината утврдена во став 
6.2,поштенските Управи можат врз оснрва на нивното 
внатрешно Ѕаконодавство да прифатат намалени поштарини 
за писмоносните пратки предадени во нивната звмја.Тие имаат 
можност да им одобрат повластени поштарини на корисниците 
со поголем број на пратки. 

Член 12 

Посебни поштарини 

1.0д примачот не може да се наплати поштарина за мали 
пакети со тежина помала од 500 грама. 

2. Доколку за испорака на малите пакети со тежина 
поголема од 500 грама се наплатува поштарина во внатрешниот 
сообраќај,истата поштарина се наплатува и за малите кои 
доаѓаат од странство. 

3. Во подолу спомнатите случаи ,управите сб овластени да 
ги наплатуваат истите поштарини како во внатрешниот 
сообраќај, 

3.1 Поштарина за прием во последен момент,која се 
наплатува од испраќачот, 

3.2 .Поштарина за прием вок работното време на 
шалтерите,која се наплатува од испраќачот. 

3.3 Поштарина за превземање на пратката во домот на 
испраќачот која се наплатува од него.. 

3.4 Поштарина за подигање на пратка вон работното време 
на шалтерите која се наплатува од примачот. 

3.5 Поштарина за пост рестант, ,која се наплатува од 
примачот. 

3.6 Лежарина за секоја писмоносна поштенска пратка 
потешка од 500 грама чиј примач не ја подигнал во предвидениот 
рок.Оваа поштарина не се применува на секограмите. 

Член 13 

Франкирање 

1. По правило,поштарината за писмоносни^ лозански 
пратки се наплатува од испраќачот.НачиНитв за нејзиното 
плаќање се опишани во правилникот. 

2. Управата на потекло може да ги врати на.исправаните 
недоволно Франкираните писмоносни поштенски пратки со цел 
тие да ја надополнат поштарината. 

3. Управата на потекло исто така може да се задолжи да 
ја надополни поштарината на недоволно франкираните 
поштенски пратки и овој износ да го наплати од испракачот.Во 
овој случај,таа е овластена да наплати манипулативни трошоци 
од најмногу 0,33 ДТС. Недоволното фразирање е претставено 
на еден од начините опишани во правилникот. 

4. Во случаите во кои опишаните можности под 2 и 3 не се 
применуваат, нефранкираните или недоволно франкираните 
подлежат на посебна поштарина,на товар на примачот или 
испраќачот, доколку се работи за вратени пратки. Пресмету-
вањето на оваа поштарина а опишано во Правилникот. 

Член 14 

Франкирање на писмоносни пратки на бродови 

1.Пратките што предадени на брод во тек на неговото 
задржување помеѓу почетното и крајното пристаниште,или во 
некое од попатните , треба да се франкираат со помош на 
поштенски марки,според ценовникот на земјата во чии води се 
наога бродот. 

Ако приемот се врши на отворено море,пратките можат 
да бидат франкирани,освен во случај на посебен договорно 
поштенски марки и според ценовникот на земјата на која 
припаѓаат или за која плови бродот. 

Пратките франкирани на ваков начин треба да се предадат 
во пошта веднаш по пристигнувањето на бродот во некое 
пристаниште. 

Член 15 

Меѓународни купон за одговор 

1.Поштенските Управи можат да ги продаваат меѓуна-
родните купони за одговор што ги издава Меѓународното Биро,и 
да ја ограничат нивната продажба во согласност со внатрешното 
законодавство. 

2.Вредноста на купонот за одговор е 0,74 ДТС . Поштен-
ските Управи не можат да одредуваат повисока продажна цена 
од оваа вредност. 

3.Купоните за одговор можат да С9 разменуваат во сите 
земји - членки за една или повеќе поштенски марки колку што 
изнесува основната поштарина за обична приоритетна пратка 
или обично авионско писмо за странство..Ако внатрешното 
законодавство на земјата тоа го дозволува купоните за одговор 

можат да се разменуваат за поштенски вредносници односно 
Други ознаки или отпечатоци. 

Глава 2 
Посебни услуги 

Член 16 

Препорачани пратки 
1. Писмоносните пратки можат да се отпремаат 

препорачано. 
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2. Поштарината за препорачаните пратки треба да се плати 
однапред.Таа се состои од утврдена поштарина за препорака 
од најмногу 1,31 ДТС,и поштарина за пратката ,според системот 
за класификација и нејзината категорија. За секоја „ М „ 
врека,Управите можат вместо поединечна.поштарина да 
наплатуваат ,општа поштарина ,која не смее да го надминува 
петкратниот износ на основната поштарина. 

3.Во случаите кога се потребни исклучителни мерки на 
безбедност,Управите можат покрај поштарините предвидени во 
став 2, да наплатуваат од испраќачите или од примачите и 
дополнителна поштарина предвидена со нивното внатрешно 
законодавство. 

^Поштенските управи кои се спремни да ги превземат 
ризиците што произлегуваат од случај на виша сил,а можат да 
наплатуваат посебна поштарина од 0,13 ДТС најмногу за секоја 
препорачана пратка. 

Член 17 

Пратки со потврдено врачување 

1 .Во односите помеѓу поштенските управи може да се 
воспостави служба на писмоносни пратки со потврдување на 
врачувањето. 

2.Поштарината за пратките со потврдено врачување се 
т а ќ а однапред. Таа се состои од поштарина за пратката според 
системот за класификација и нејзината категорија и поштарината 
31 потврдување на врачувањето што ја утврдува угпаеата на 
потекло Оваа поштарина треба да биде помала од поштасинатѕ 
^за препорачано ракување. 

Член 18 

Пратки со означена вредност 

1 .Приоритетните и неприоритетните пратки и Листата што 
содржат вредносни хартии ,документи ,или предмети,од вредност 
се наредени вредносни писМа и можат да се разденуваат со 
обезбедување на содржината за вредноста, што ја означил 
испраќачот. Оваа размена се ограничува во односите помеѓу 
поштенските управи кои се согласиле да ги прифаќаат овие 
пратки о нивните меѓусебни односи ,или еднострано. 

2.Износот на изјавената вредност по правило е неогра-
ничен, Секоја Управа има можност да го ограничи износот на 
вредноста кој не може да биде помал ЈОД 4000 ДТС. Од овој 
износ се отстапува доколку во внатрешниот сообраќај е 
утврдена Пониска граница на означената вредност. 

3.Поштарината за пратките со означена вредност се плаќа 
однапред.Таа се состои од износот на поштарината за обична 
пратка,поштарината за препорачано ракување предвидена во 
член 16.2 И поштарина за осигурување. 

4.Вместо фиксната поштарина за препорачано ракување 
,поштенските управи можат да наплатат поштарина што се 
применува во нивниот внатрешен сообракај,или исклучително 
поштарина од најмногу 3,27 ДТС. 

б.Поштарината за о с и г у р у в а њ е 0,33 ДТС за вредност од 
65,34 ДТС или дел од 65.34 ДТС?,илиО,б проценти од означената 
родност.Оваа поштарина се применува независно од одра-
ла-ната земја и во земјите што ги превземаат ризиците во случај 

на виша сила. 

6. Ве случај кога се потребни посебни мерки на безбедност 
управите можат да наплатуваат од примачот или од испраќачот 

посебни пеупгарини спомнати во ставовите 3,4 и 5 ,што со 
предвидени се внатрешните прописи. 

Член 18 

Итни пратки 

1.На барање на испраќачите ,а во насока на земјите кои 
прифаќаат вакви пратки писмоносните пратки СЕ ВРАЧУВААТ 

преку посебен носител доколку е тоа можно веднаш по нивното 
пристигнување во одредишната пошта. Секоја управа има право 
да ја ограничи службата на приоритетните и авионските 
пратки,во случаите кога користи еден површински пат - врска 
за ЛЦ пратки. Со итните пратки може да се постапува на 
Поинаков начин доколку општото ниво на квалитетот на услугите 
што му се понудуваат на примачот го достигнуваат квалитетот 
што се постигнува со посебен носител. 

2.Кога пратките .пристигнуваат во одредишната пошта по 
последната вообичаена дневна отпрема,тие се врачуваат со 
посебен носител истиот ден и под исти услови што се примену-
ваат во внатрешниот сообраќај во земјата што ги нуди овие 
услуги. 

3..Управите кои користат повеќе линии зл превоз на 
писмоносни пратки можат да ги упатуваат итните пратки по 
најбрзата внатрешна линија,при нивното пристигнување во 
изменичната пошта,со цел истите да се преработат што е можно 
побрзо. 

4. Итните пратки подлежат на дополнителна поштарина чиј 
износ одговара најмалку на износот на поштарината за обична 
приоритна или неприоритна пратка,во зависност од случајот,или 
на поштарина за обично писмо најмногу до 1,63 ДТС.За секоја 
„М„ вреќа,Управите можат вместо единствената поштарина да 
наплатуваат општа поштарина која не треба да го надминува 
петкратниот износ на општата поштарина.Оваа поштарина 
целосно се плаќа однапред. 

5.Кога испораката на итни пратки предизвикува посебни 
обврски,можно е да се наплатува дополнителна поштарина во 
согласност со одредбите што се применуваат за пратките од 
ист вид во внатрешниот сообраќај. 

6.Ако законодавството на одредишната-Управа тоа го 
дозволува,примачите можат да побараат од доставната пошта 
итно врачување по пристигнувањето на пратките кои и?/, се 
упатени.Во свој случај,одредишната Управа е овластена да 
наплатува ,во моментот на врачувањето,поштарина што се 
применува во внатрешниот сообраќај. 

Член 20 

Повратница 
^Испраќачот на препорачана пратка,пратка чие врачување се 
потврдува или пратка со означена вредност,може да бара да 
биде известен за врачувањето на пратката со повратница,за што 
однапред плаќа поштарина од најмногу 0,98 ДТС.Повратницата 
му се враќа на испраќачот по најбрзиот па,т (авионски или 
површински). 
2 Крга испраќачот рекламира дека не му се вратила повра-
тницата во предвидениот рок,че му се наплатува поштарина. 

Член 21 

Лично врачување 
На барање на испраќачот и во односите кога поштенските 
Управи се согласиле, препорачаните пратки,пратките чие- врачу-
вање се потврдува и пратките со означена вредност,се 
врачуваат лично. Управите можат да се согласат да ја прифатат 
оваа можност само за пратките со повратница,^ сите други 
случаи плаќа поштарина за лично врачување од најмногу 0,16 
ДТС. 

Член 2 2 
Пратки ослободени од поштарини и давачки 

1 .Во односите помеѓу поштенските Управи кои се согласиле за 
тоа,испраќачите можат да ги превземат сите поштарини и 
давачки со кои пратките се оптеретени при испораката, Се 
додека пратката не му се предаде на примачот ,испраќачот 
може ,по нејзиното предавање,да бара нејзино ослободување од 
поштарини и давачки. 

Во случаите предвидени под 1,исправаните треба да се 
ангажираат да ги платат износите што би можела да ги побара 
сдредишнага пошта.По потреба тие треба да извршат паушално 
плаќање. 

3. Управата на потекло му наплатува на испраќачот поштарина 
од најмногу 0.98 ДТС ,што таа го смета како надомест за 
услугите што ги врши во земјата на потеклото. 

4.Во случај на дополнително барање Управата на потекло 
наплатува и дополнителна поштарина од најмногу 1,31 
ДТС.,Кога барањето треба да се пренесе по телекомуникациски 
пат ,испраќачот треба да плати соодветна поштарина. 

Ѕ.Одредишната управа е овластена да наплати провизија 
од најмногу 0,98 ДТС по пратка. Оваа поштарина се наплатува 
независно од поштарината за поднесување на ц а р и н а . т а се 
наплатува од испраќачот во полза на Одредишната управа. % 

6 Секоја Управа има право да ја ограничи службата на 
пратки ослободени од поштарини и давачки на препорачани 
пратки и пратки со означена вредност. 

Член 23 

Служба комерцијална преписка - меѓународен одговор 

1 .Управите можат да се согласат меѓусебе да учествуваат 
во факултативната' служба „ к о м е р ц и ј а л н а преписка - меѓуна-
роден одговор„- ЦЦРИ . 
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2.Управите кои ја вршат оваа служба треба да ги 
почитуваат одредбите утврдени во Правилникот. 

3 Управите имаат можност договори да воспостават друг 
начин на вршење на оваа служба. 

^Управите можат да воспостават систем на компензација 
со кој ќе бидат земени во предвид направените трошоци. 

Член 24 

Лесно расипливи материи.Радиоактивни материи 

1 .Лесно расипливите материи и радиоактивните материи 
,спакувани согласно одредбите од Правилникот,подлежат на 
поштарина за приоритетни пратки или на поштарина за писма со 
препорачано ракување.Нивното прифаќање се ограничува на 
односите помеѓу поштенските Управи кои се согласиле да ги 

прифаќаат овие пратки реципрочно или само во една насока.. 
Овие материи се упатуваат со најбрзата авионска врска под 
услов да се наплатат соодветните поштарини за авионски превоз 

2 Лесно расипливите материи можат да се разменуваат 
само помеѓу званично признати лаборатории, додека пак за 
предавање радиоактивните материии испракачите треба да 
обезбедат соодветни дозволи. 

Глава 3 

Посебни одредби 

Член 25 

Прием на писмоносни пратки во странство 

1. Земјите - членки не се обврзани да ги превезуваат иди 
врачуваат писмоносните пратки што испраќачите кои 
престојуваат на нејзина територија ги предаваат за отпрема или 
за врачување во странска земја,со цел ца ги користат пониските “ 
поштарини што тие ги применуваат. 

2 Одредбите предвидени во став 1 се применуваат на 
писмоносните пратки што се примени во земјата на престој, а 
потоа треба да се отпрем^т преку граница, како и на 
писмоносните пратки примени во странска земја 

3. Одредишната управа има право да бара приемната 
Управа дополнително да ги наплати од испраќачот внатрешните 
поштарини,.Кога ниту приемната Управа ниту испраќачот не 
прифаќаат да ги платат овие поштарини во рокот утврден од 
одредишната Управа,оваа може или да ги врати пратките на 
приемната Управа ,имајќи при тоа право да и се надоместат 
трошоците,или со ние да постапи согласно своето законо-
давство. 

4.Ниедна земја не е должна да ги отлрема или врачува на 
примачите писмоносните пратки што испракачите ги предале 
или сакаат да ги предадат во поголем обем во друга земја 
надвор од онаа во која престојуваат,без наплатување на 
соодветен надомест.Одредишната Управа има право да бара 
од приемната Управа надомест што одговара на троШоците,кој 

не може да биде поголем од двојниот износ на 80 проценти од 
поштарината утврдена во ценовникот во внатрешниот сообракај 
за ист вид на пратки или 0,14 ДТС по пратка плус 1 ДТС по 
килограм Ако приемната Управа не прифаќа да го плати 
бараниот износ во рокот утврден од одредишната Управа,оваа 
може или да ги врати пратките на приемната Управа,и при тоа 
да бара надоместување на трошоците за враќање,или со нив да 
постапи согласно сопствените прописи. 

Член 26 

Пратки со недозволена содржина.Забрани 

1.Пратките што не ги исполнуваат условите предвидени во 
Конвенцијата и Правилникот не се прифаќаат. 

2. Освен пратките со означена вредност другите пратки не 
смеат да содржат монети,банкноти или други вредности што 
гласат на доносителот,патнички чекови,платина, преработено 
или непреработено злато или сребро, скапоцени камења и други 
скапоцени предмети.Меѓутоа,ако законодавството на земјата 
на потеклото и одредишната земја тоа го дозволуваат,овие пред-
мети можат да се испратат во затворен плик како препорачани 
пратки. 

3 Писмата не може да содржат документи што имаат 
карактер на актуелна и лична преписка помеѓу други личности 
освен примачот и испраќачот ,или лицата што живеат со нив.Ако 
Управата на потекло или одредишната Управа утврдат 
присастео на такви документи,со нив ќе постапат во согласност 
со сопствените прописи. 

4. Освен исклучоците предвидени во Правилникот, 
печатените работи и секограмите: 

4.1 Не може да содржат порака или документ што имаат 
карактер на актуелна и лична преписка, 

4.2 Не може да содржат поништени или непоништени 
поштенски марки,ознаки за поштарина и вредносни хартии. 

5.Во писмоносните пратки забрането е вметнување на 
следните предмети: 

5.1 Опојни дроги и психотропни материи 
5.2 Експлозивни запаливи или други опасни предмети,освен 

лесно расипливите биолошки материи и радиоактивните материи 
предвидени во член 24 кои не потпаѓаат под оваа забрана, 

5.3 Соблазнителни и неморални предмети 
5.4 Предмети чиј увоз или промет се забранети во одреди-

шната земја 
"6. Забрането е вметнување на живи животни во писмоносни 

пратки 
6.1 Со иклучок на пратките со означена вредност, 

писмоносните пратки можат да содржат: 
6 1.1 Пчели,пијавици и свилени буби 
6.1.2 Паразити и уништувани на штетни инсекти наменети 

за контрола на овие инсекти кои ги разменуваат званично 
признати институции: 

7. Преработката на пратките што содржат забранети 
предмети е регулирана со Правилникот.Пратките што ги 
содржат предметите наведени под 5.1,5.2 и 5.3 не се отпремаат 
во одредиштето,не се врачуваат на примачите и не се враќаат 
во земјата од која потекнуваат. 

Член 27 

Препраќање 

.Во случај на промена на адресата на примачот 
,писмонос.чите пратки се пропраќаат во согласност со условите 
предвидени во внатрешниот сообраќај. 

2. Пратките не се пропраќаат: 
2.) Ако испраќачот го забранил препраќање^ за што е 

ставена забелешка во адресата на јазик што е познат во земјата 
на одредиштето. 

2.2Акс над адресата на примачот е ставена ознака „или 
на ОНОЈ што таму живее„ 

3.Поштенските Управи кои наплатуваат поштарина за 
барањето за препраќање во внатрешниот сообраќај се овластени 
да наплатуваат иста таква поштарина и во меѓународниот 
сообраќај. 

4.Не се наплатува дополнителна поштарина за препраќање“ 
на пратки од земја во земја,освен во исклучоците предвидени 
во Правилникот.Меѓутоа поштенските Управи кои наплатуваат 
поштарина за препраќање во внатрешниот сообраќај овластени 
се да наплатуваат иста таква поштарина за пратките во 
меѓународниот сообраќај,доколку ги препраќа преку сопствени 
врски. 

бродовите за препраќање се утврдени во Правилникот. 

Член 28 

Неврачливи пратки 

1.3а неврачливи се сметаат сите пратки за кои има 
причина да не му се врачат на примачот. 

2.Враќањето на неврачливите пратки како и рокот за 
нивното чување се утврдени во Правилникот. 

3.Не се наплатува дополнителна поштарина за пратките кои 
по враќање во земјата на потекло не можат да се врачат,освен 
во исклучоците предвидени во Правилникот.Мегутоа Управите 
кои наплатуваат повратна поштарина во внатрешниот сообраќај, 
можат и во меѓународниот сообраќај да ја наплатат оваа 
поштарина за пратки што им се враќаат. 

Ф 
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Член 29 

Повлекување.Ислравка или изменување на адресата 
на барање на испраќачот 

1 .Испраќачот на писмоносна пратка може да ја повлече,да 
ја исправи или измени адресата се додека оваа пратка : 

1.1.не му се испорача на испраќачот 
1.2. не се заплени или уништи од надлежните органи поради 

непочитување на член 26 
1.3. не се заплени врз основа на законодавството на 

одредишната земја. 
2.Секоја Управа може да ги прифати барањата за повлеку-

вање, измена или исправка на адресата за сите писмоносни 
пратки што се предадени кај други поштенски Управи,доколку 
нејзиното законодавство тоа го дозволува. 

3. Испраќачот треба да плати, за секое барање ,посебна 
поштарина во износ од најмногу 1.31 ДТС. 

4 Барањето се испраќа по пошта или по телеко-
муникациски пат на товар на испраќачот.Условите за превоз и 
одредбите во врска со користењето на телекомуникациските 
средства произлегуваат од Правилникот 

5. За секое барање за повлекување,изменување или 
исправка на адресата кое се однесува за повеќе пратки што се 
предадени во иста пошта од ист испраќач на адреса на ист 
примач,поштаоината предвидена под 3 и 4 се наплатува 
еднократно. 

Член 30 
Побарувања 

Побаруваната се поднесуваат во рок од една година 
сметајќи од наредниот ден по денот на приемот на пратката. 

2 . За време на овој период, побарувањата се прифаќаат 
откако примачот или испраќачот ќе го пријават проблемот. 
Меѓутоа кога побарувањето од испраќачот се однесува за 
пратка што се уште не е вратна за која рокот за пренос се 
уште не истекол,потребно е испраќачот да се извести за овој рок. 

3. Секоја Управа може да ги прифати побарувањата за 
пратка што е предадена кај други поштенски Управи. 

4 .По побарувањето се постапува бесплатно.Сепак ,кога 
се користат телекомуникациски средства или ЕМС служба за 
пренесување на пратката,дополнителните трошоци во принцип 
паѓаат на товар на барателот. Одредбите во врска со тоа 
произлегуваат од Правилникот. 

Глава 4 
Царински прашања 

Член 31 

Царинска Контрола 

1. Поштенската Управа на земјата на потеклото или на 
одредишната земја овластени се писмоносните пратки да ги 
поднесат на царинска контрола,според законодавството на овие 
земји 

Член 32 

Поштарина за поднесување на царина 

1 .Пратките што подлежат на царинска контрола во земјата 
на потеклото или во одредишната земја,во зависност од 
случајот,можат да се оптоварат за сметка на поштата со 
посебна поштарина од најмногу 2.61 ДТС. 

За секоја,,М,, вреќа може да се напла“ти поштарина од 
најмногу 3,27 ДТС.Оваа поштарина- не се наплатува за 
поднесување на царина и за царинење на пратките кои се опто-
варени со царински или други давачки од ист вид. 

Член 33 

Царински и други давачки 

1.Поштенските Управи се овластени од испраќачите или од 
примачите на пратките ,во зависност од случајот,да наплатуваат 
царински и евентуално и други давачки 

Глава 5 

Одговорност 

Член 34 

Одговорност на поштенските Улрави.Обештетувања. 

1.Општи одредби 
1.1. Освен во случаите предвидени во член 35,поштенските 

Управи одговараат: 
1.1.1 .за губење,ограбување или уништување на препорачани 

пратки ,и пратки со означена вредност. 
1.1.2. за губење на пратките со потврден прием. 
1.2 Поштенските Управи можат да прифатат да ги покријат 

ризиците кои можат да произлезат- во случај на виша сила. 
2. Препорачани пратки 
2.1 Испраќачот на препорачана пратка има право да бара 

обештетување во случај на губење на пратката. 
2.1.1.Обештетувањето за губење на препорачана пратка 

изнесува 30 ДТС,вклучувајќи ја тука вредноста на поигПарините 
платени при приемот на пратката. 

2. ̂ .Обештетувањето за губење на ,,М„ вреќа изнесува 150 
ДТС,вклучувајќи ја тука вредноста на поштарините при приемот 
на Д , вреќата. 

2.2. Испраќачот на препорачана' пратка има право на 
обештетување ако содржината на неговата пратка е ограбена 
или оштетена.Мегутоа пакувањето треба да одговара на видот 
на пратката со цел содржината да се заштити од случајните 
ризици на ограбување или оштетување. 

2.2.1 .Обештетувањето за ограбена или оштетена препо-
рачана пратка,во принцип,треба да одговара на реалниот износ 
на штетата.Тој износ не смее да ги надминува износите утврдени 
под 2.1. и 2.1.2. Индиректните штети и неостварените добивки 
не се земаат во предвид. 

3. Пратки со потврдено врачување 
3.1.Во случај на губење на пратка со потврдено врачу-

вање, испраќачот има право на враќање на платените поштарини. 
3.2. Испраќачот исто така има право на исплата на 

платените поштарини ако поштарината е целосно ограбена или 
оштетена.Пакувањето треба па одговара на видот на пратката 
со цел содржината да се заштити од случајните ризици на 
ограбување или оштетување. 

4. Пратки со означена вредност 
4.1 Во случај на губење ,ограбување или оштетување на 

пратка со означена вредност,испраќачот има право на 
соодветно обештетување,во принцип, до реалниот износ на 
оштетувањето.Индиректните штети и неостварени добивки не 
се земаат во предвид.Мегутоа ,ова обештетување во никој случај 
не смее да го надмине износот на означената вредност изрезена 
во ДТС. 

4.2 Обештетувањето се пресметува по тековната цена, 
претворона во ДТС,за предмети од вредност од петрид,место 
и време кога се прифатени за превоз.Во недостаток на 
тековната цена ,обештетувањето се пресметува според 
вообичаената вредност на предметите проценети на иста 
основа. 

4.3.Ако се должи надомест за губење, целосно ограбување 
или целосно уништување на пратка со означена вредност, 
испраќачот или,во зависност од случајот,примачот има право 
на враќање на платените поштарини и давачки,При тоа 
поштарината за осигурување не се исплатува,таа и припаѓа на 
Управата на потеклото. 

б.Спротивно на ставовите 2.1 и 4.1 испраќачот има право 
на обештетување за ограбена или оштетена препорачана 
пратка или пратка со означена вредност . 

б.Управата на потекло може во својата земја на испра-
ваните да им исплати обештетувања што се предвидени со 
внатрешното законодавство за препорачани поатки.под услов 
тие да не се помали од тие шт,о се утврдени во став 2.1.Истото 
се однесува и за одредишната . Управа кога обештетувањето 
му е исплатенана- примачот.Износите предвидено-во став 2 
сепак остануваат во примена. 
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6.1. во случај на жалба против одговорната Управа, 
6.2. ако испраќачот се одрече од своите права во полза на 

примачот или. обратно 

Член. 35 

Ослободување од одговорност на поштенските Управи 

1 .Поштенските Управи се ослободуваат од одговорност ако 
препорачаните пратки,пратките што се врачуваат со 
потврдување на приемот и пратките со означена вредност ги 
испорачале /врачиле на примачите согласно условите што се 
предвиденово внатрешното законодавство за пратките од ист 
ви д.Одговорност сепак постои. 

1.1 кога ограбувањето или оштетувањето се утврди или 
пред врачувањето или за време На врачувањето на пратката, 

1.2. кога внатрешното законодавство дозволува,во случај 
на враќање на пратката,примачот или испраќачот,можат да 
стават забелешки при превземање на ограбена или оштетена 
пратка, 

1.3. ако внатрешното законодавство дозволува 
врачувањето на препорачаната пратка да се изврши преку 
поштенско ковчеже и ако примачот изјавил дека не ја примил 
во тек на побарувачната постапка. 

1.4. кога примачот или во случај на враќање во земјата на 
потеклото,испраќачот на пратката со означена вредности 
покрај уредно постапување со неа,веднаш на Управата што му 
ја испорачала пратката и го пријави нејзиното оштетување.Тој 
треба да поднесе доказ дека ограбувањето или оштетувањето 
на пратката не е сторено по нејзиното врачување. 

2.Поштенските Управи не се одговорни: 
2.1 во случај на виша сила,согласно член 34.1.2, 
2.2.кога не е поднесен поинаков доказ за нивната 

одговорност,тие не можат да ги земат Во предвид пратките чии 
пропратни документи се уништени како последица на виша сила, 

2.3.кога штетата настанала поради грешка или несовесност 
на испраќачот или произлегува видот на содржината на 
пратката, 

2.4. кога се работи за пратки чија содржина подлежи на 
забраните предвидени во членот 26,а овие пратки биле ^агШенети 
или уништени од надлежните органи заради нивната содржина, 

2.5 кога ќе бидат известени дека пратката е запленета 
согласно законодавството на одредишната земја.' 

2.6 кога се работи за пратки со означена вредност за чија 
висина е дадена лажна изјава за повисока вредност на 
содржината од вистинската, 

2.7.кога испраќачот не поднел приговор во рок од една 
година сметајќи од наредниот ден по денот на приемот на 
пратката. 

3.Поштенските Управа не превземаа,т одговорност за 
формата на царинските декларации, како и за одлуките на 
царинските служби донесени во време.хоѓа пратките се под 
царински надзор и, контрола 

Член 36 
Одговорност на испраќачот1 

^Испраќачот на писмоносна пратка е одговорен забите 
оштетувања што на другите поштенски пратки ќе им бидат 
причинети поради тоа што пратката содржела забранети 
предмети,или не се почитувани условите за прием. 

2. Одговорноста на испраќачот е соодветна на одговор-
носта на поштенската Управа. 

3.Испраќачот останува одговорен и покрај тоа што 
приемната пошта прифатила таква пратка. 

4.Испраќачот не е одговорен за грешка или негрижа на 
Управите или превезувачите 

Член 37 

1 Со резерва на право на приговор поотив одговорната 
Управа,обврската за обештетување паѓа на товар,зависно од 

случајот ,на Управата на потекло или на одредишната 
Управа.Обврската за враќања на поштарините за.пратките кои 
се врачуваат со потврдување на приемот паѓа на товар на 
Управата на потеклото. 

2.Испраќачот има можност да се одрече од своите права 
на обештетување во полза на примачот.Обратно,примачот има 
можност да се откаже од своите права на обештетување во 
полза на испраќачот. 

Испраќачот или примачот можат да овластат трето лице 
да го прими обештетувањето,доколку тоа го дозволува 
внатрешното законодавство. 

3 Одредишната или Управата на потекло,зависно од 
случајот,се овластени да го обештетат носителот на правото 
на товар на Управата која учествувала во превозот ,но во рок 
од два месеци не донела решение или не известила: 

3.1 дека штетата настанала како резултат на виша сила 
3.2 дека пратката е задржана, конфискувана или уништена 

од надлежен орган поради нејзината содржина, или е запленета 
согласно законодавството на одредишната земја. 

4/Управата на потекло или одредишната Управа,во 
зависност од случајот,исто така е овластена да го обештети 
носителот на правото во случај кога побарувачниот лист има 
недостатоци и тој треба да се врати за дополнување на 
податоците поради што е пречекорен рокот предвиден во став 
3. 

Член 38 

Евентуално враќање на обештетувањето, на испраќачот 
или на примачот 

1 .Ако по извршеното обештетување,препорачана пратка 
или пратка со означена вредност или дел од содржината што се 
сметал за изгубен се пронајде,испраќачот или во зависност од 
случајот, примачот се известува дека пратката му се става на 
располагање во рок од три месеци,под услов да го врати 
добиеното обештетување.При тоа од него се бара да извести на 
кого треба да му се воати пратката.Во случај на одбивање или 
молчење во пропишаниот рок,истата постапка се спроведува и 
кон примачот или испраќачот ,зависно од случајот. 

2.Ако испраќачот и примачот одбиваат да ја превземат 
лратката,таа станува сопственост ма поштенската Управа кај 
која се наога или на Управата на чиј товар е извршено 
обештетувањето. 

3. Во случај на дополнително пронаоѓање на пратка со 
означена вредност чија содржина има помала вредност од 
исплатеното обештетување,испраќачот треба да го врати 
износот на обештетувањето при враќање на пратката,без оглед 
на последиците што произлегуваат од лажното означување на 
вредноста. 

Глава 6 

Електронска пошта 

Член 39 

Општи одредби 

1.Поштенските Управи можат меѓусебно да се согласат 
да учествуваат во службите на електронската пошта. 

2.Електронската пошта е поштенска служба со која по 
телекомуникациски пат се пренесуваат пораки истоветни не 
оригиналот аа неколку секунди, од испраќачот на примачот во 
иста физичка и Електронска форма Во случај кога предавањето 
се врши во физичка форма.информациите “воглавно се прене-
суваат по Електронски пат на најголеми можни растојанија и се 
репродуцираат во физичка форма што е можно поблиску до 
примачот.Пораките во физичка форма му се врачуваат на 
примачот во плик како писмоносна пратка, о-

З.Поштарините за електронската пошта ги утврдуваат 
Управите врз основа на трошоците И потребите а пазарот. 

Член 40 . 

Телефакс услуги 

Збирот на услуги од типот на бирофакс овозможува по 
телефакс да се пренесат текстови и илустрации верни на 
оригиналот. 
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Член 41 

Услуги по телепринтер 

Збир на услуги со кои се врши пренос на текстови и 
илустрации преку информатички инсталации ПК,централен 
компјутер) 

Трет дел 

Одредби во врска'со писмоносните кратки-
односи помеѓу поштенските Управи 

Глава 1 

Преработка на писмоносни пратки 

Член 42 

Цели во врска со квалитетот на услугите 

1.Поштенските Управи треба да го утврдат рокот за 
преработка на приоритетните и авионските пратки како и на 
неприоритетните и површинските со одредиште или потекло од 
нивната земја.Овој рок не треба да биде понеповолен од он^ј 
што се применува на пратките од ист вид во внатрешниот 
сообракај. 

2.Управата на потекло треба да ги објави целите,во врска 
со квалитетот на службата за приоритетни и авионскипратки 
со одредиште во странство земајќи ги како точка за споредба / 
репер роковите утврдени од Управата на потекло и одредишната 
Управа вклучувајќи го и времето за пренос. 

3.Поштенските Управи повремено ги проверуваат 
воспоставените рокови преку спроведување на анкети што ги 
организира Меѓународното Биро или регионалните Сојузи,или врз 
основа на билатерални договори. 

4.Мето така пожелно е поштенските' Управи повремено да 
го проверуваат почитувањето на воспоставените рокови преку 
други системи на контрола,особено надворешна кои трола. 

5.Доколку е можно Управите применуваат систем на 
контрола на службата за меѓународни заклучоци (во доаѓање и 
поаѓање ) ,на тој начин се спроведува контрола од приемот до 
врачувањето (од крај до крај) со цел да се подобри квалитетот 
на преносот. 

б.Земји,те -членки доставуваат тековни информации до 
Меѓународното Биро за крајните рокови за прием( последен час 
на приемот),кој служи како показател во' извршувањето на 
нивната меѓународна поштенска служба. 

?.Доколку е можно,информациите треба да се даваат 
одвоено за приоритетни и неприоритетни пратки. 

Член 43 

Разменување на пратки 

1 .Управите можат со посредство на една или повеќе од 
ние реципрочно да испраќаат затворени заклучоци,како и пратки 
во отворен транзит,согласно потребите и можностите не 
службата. 

2. Кога транспортот и транзитот на пратки преку една 
земја се-врши-без учество на поштенската Управа на оваа 

земја,Управата треба да биде претходно известена за тоа.Овој 
вид на транзит не подразбира одговорност на поштенската 
Управа на транзитната земја. 

3.Управите имаат можност заклучоците со намален 
приоритет/површинските заклучоци да''ги испраќаат со авион 
,доколку се согласиле Управите што ги добивааговие заклучоци 
на аеродромите во нивната земја. 

4. Размените се одвиваат врз основа на-.одредбите од 
Правилникот. 

Член 44 

Разменување на затворени заклучоци со воени единици 

^Затворените заклучоци може да се разменуваат со 
посредство на територијалните,поморските или авионските 
служби на други земји. 

1.1 помеѓу поштите на една земја - членка и командантите 
на воените единици што се ставени на располагање на 
Организацијата на Обединетите Нации. 

•1.2. помеѓу командантите на овие воени единици с , 
1.3; помеѓу поштите на една земја членка и командантите 

на поморските или авионските дивизии ,борбени бродови или 
воени авиони на истата земја што се стационирани во странство. 

114 помеѓу командантите на поморските или-авионските 
дивизии ,борбени бродови или воени авиони на иста земја. 

2. Писмоносните пратки содржани во заклучоците 
предвидени во став 1 треба да се упатуваат исклучива,на^адреса 
на членовите на воените единици како и воените шт.абови или 
екипажи на бродови^или авиони или од нив да потекнуваат. 
Поштарините и условите, за прием на овие пратки ги определува 
согласно своите прописи поштенската Управа на земјата која ги 
ставила'на располагање воените единици или на која и припаѓаат 
бродовите или авионите. 

З.Освен во случај на посебен договор,Управата на земјата 
која ги ставила на располаг“ање воените единици или на која и 
припаѓаат борбените бродови или воените авиони им ги должи 
транзитните трошоци за заклучоците,терминалните трошоци и 
трошоците за авионски превоз на односните Управи. 

Член 45 

Времено укинување не службите 

1 ,Кога вонредните околности тоа го бараат поштенската 
Управа може целосно или делумно времено да го укине 
извршувањето на службите и при тоа треба непосредно да ги 
информира заинтересираните Управи. 

Глава 2 

Постапување во случај на одг“оворност 

Член 46 

Утврдување на одговорноста помеѓу поштенските Управи 

1 .Додека не се докаже спротивното одговорноста паѓа на 
поштенската Управа која ја- превземала пратката без да даде 
забелешка, и при тоа и биле ставени на располагање сите 
пропиени средства,но не можела'да 

утврди врачување на пратката на примачот ниту пак 
нејзино отпремање на друга Управа. 

2. Ако губењето ,ограбувањето или оштетувањето се 
случиле зз време на превозот без да шстои можност да се 
утврди земјата на чија територија или служба тоа се 
случило,засегнатите Управи плаќаат еднакви делови на штетата. 

З.Одговорноста на една Управа во однос на други управи 
не смее дато надминува максималниот износ на означената 
вредност што таа го усеоила. 

4,Поштеиските Управи кои не примаат пратки со означена 
вредност должни се тие праткигда ги превезуваат во затворени 
заклучоциве иста одговорност која е предвидена за .препорачани 
,праткии.Овие одредби не применуваат исто така и кога 

поштенските Управи не прифаќаат одговорност за вредностите 
што се превезуваат со бродови или авиони.што тие ги користат. 

5 Ако губењето, ограбувањето или оштетувањето се 
случиле на територијата или во службата на Управа што 
посредува а која не врши прием на пратки со означена 
вредност,Управата не потеклото ја поднесува штетата што не 
Ја покрила победничката Управа.Истата одредба се применува 
и во случај кога износот на штетата е поголем од максималниот 
износ на означената вредност што таа Урава го прифатила. 

6 Царинските и други давачки чие поништување не е 
одобрено паѓаат на товар на управите што се одговорни за губе-
ње, ограбување или оштетување на пратката 

7. Управата која го извршила обештетувањето ја Именува 
До износот на овој надомест личноста што го примила,за секоја 
евентуална жалба против примачот , испраќачот или против 
трети лица. 
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Глава 3 

Транзитни и терминални трошоци 

Член 47 

Транзитни, трошоци 

1.Под резерва на член 50 ,заклучоците што се разменуваат 
помеѓу две Управи или по.меѓу поштите во пота земја со 
посредување на службите на една или повеќе управи (трети 
служби) подлежат на плаќање 'на транзитни трошоци.Овие 
всушност претставуваат надомест за услугите врзани за 
сувоземниот и поморскиот транзит. 

2.Пратките во отворен транзит исто така подлежат на 
транзитни трошоци.Начините на.применување произлегуваат од 
Правилникот. 

Член 48 

Преглед на транзитни трошоци 
1 .Транзитните трошоци са пресметуваат според слепените 
означени во подолу дадената табела: 

растојание трошоци по килограм бруто 
1 2 

1.1 СУВОЗВМНИ растојанија ДТС 
изразени во км. 

До 
преку 

100 км 0,14 
100 до 200 0,17 
200 300 0,20 
300 400 0,22 
400 500 0,24 
500 600 0,26 
600 700 0,27 
700 800 0„29 
800 900 0,31 
900 1000 0,32 

1000 1100 0,34 
1100 1200 0,35 
1200 1300 0,37 
1300 1500 0,39 
1500 2000 0.43 
2000 2500 0,49 
2500 2750 0,53 
2750 3000 0,56 
зооо 4000 0,62. 
4000 5000 , 0,72 
5000 6000 0,81 
6000 7000 0,89 
7000 8000 0,97 
8000 9000 1,05 
9000 10000 1.12 

10000 11000 1.19 
11000 12000 1,26 
12000 13000 1,32 
13000 14000 1,39 
14000 1,45 

растојанија 

1 

трошоци по 
бруто кг 

2 
1.2 поморски растојанија 
изразени во морски милји изразени во кмѕ 

по конверзија 
1 морска милја=1,852км 

Д Т С 

до 100 морски милји до 185км . 0,17 
преку 100 до 200 преку 185 до 370 0,19 

200 300 370 556 0,21 
300 400 556 741 0,22 
400 500 741 926 0,23 
500 600 926 1111 0,24 
600 700 1111 1296 0,24 
700 800 1296 1482 0,25 
800 900 1482 1667 0,25 
900 -1000 1667 1852 0,26 

1000 1100 1852 2037. 0,26 
1100 1200 2037 2222 Р,27 
1200 1300 2222 2408 0,27 
1300 1500 2408 2778 0,28 

1500 2000 2778 3704 0,29 
2000 2500 3704 4630 0,31 
2500 2750 4630 5093 0,32 
2750 зооо 5093 555? 0,32 
3000 4000 5556 7408 0, 34 
4000 5000 7408 9260 0 36 
5000 6000 9260 11112 0,38 
6000 7000 111-12 12964 0,40 
7000 8000 12964 14816 0,41 
8000 9000 14816 16668 0,42 
9000 10000 16668 18520 0,43 

10000 11000 18520 20372 0и45 
11 ООО 12000 20372 22224 0,46 
12000 13000 22244 24078 0.47 
13000 14000 24076 25928 0.48 
14000 25928 0.49 

2.Советот за поштенска експлоатација е рвластен да ги 
ревидира и менува табелите од став 1 во период помеѓу два 
Конгреса. Ревизијата што ќе може да се направи со применување 
на метод кој обезбедува праведен надомест за управите што ги 
вршат транзитните операции ќе̂  треба да биде заснован на 
сигурни и типични економски и финансиски податоци, Евенту-
алната промена за ќбја ќе биде одлучено ќе стапи во сила на 
дата^Опго ја утврдува' Советот за поштенска експлоатација. 

Член 49 

Терминални трошоци 

1 Под резерва на член 50,секоја Управа што прима 
писмоносни пратки од друга Управава право да и наплати на 
отпремната Управа надомест за трошоците што ги предизвикал 
приемот на ̂ меѓународната пошта. 

2 Надоместоци 
2.1. Надоместот за писмоносни пратки со исклучок на ,,М„ 

вреќи е 3,47 ДТС по килограм. 
2.2 . За „М„ вреќи се применува стапка од 0,653 ДТС по 

килограм. 
2.2.1 'Надоместот за терминални трошоци зат.М„ вреќи со 

тежина помала од 5 килограми се утврдува за тежина од 5 кг. 
^Механизам на ревизија 
3.1 Кога,во една дадена врска Управата што отпрема или 

прима прилив на пошта погален од 150 тони годишно(притоа 
вреќите „М„ не се земаат во предвид),констатира дека средниот 
број на пратки содржани во килограм, отпремена или примена 
пошта се разликува од бветскифт просек за 17,26 пратки ?таа 
може да добие ревизија на стапката заради усогласување со 
светскиот просек,доколку: 

3.1.1 бројат на пратки е поголем од 21 или 
3.1.2. бројот на пратки е помал од 14. 
3.1.3 Во случаитепредвидени под 3.1..2 ревизија не се 

прави ако приливот на пратки и е наменет на земја во развој 
којашто фигурира во списокот што за оваа цел. го прифатил 
Конгресот. 

3.1.4. Кога една Управа бара да се примени ревизијата 
предвидена под 3 1 соодветната Управа може исто така да го 
побара тоа иако приливот во другата насока е помал од 150 
тони годишно. 

3.1.4.1 Одредбите предвидени под 3.1.4. не се применуваат 
на земјите во развој што фигурираат во списокот што за оваа 
цел го усвоил Конгресот. 

3.2.Ревизијата се извршува .согласно условите што се 
утврдени во Правилникот. 

4.Масовна пошта 
4.1 За масовната пошта одредишната Управа може да 

побара посебен надомест според една од следните формули: 
4.1.1 применување на средната светска поштарина од О, 14 

ДТС по пратка и 1 ДТС по килограм, 
4. ̂ .применувањето на поштетната по пратка и по кило-

грам се однесува за трошоците за преработка во одредишната 
земја.Овие трошоци треба да бидат во согласност со 
внатрешните поштарки според условите утврдени во 
Правилникот 

4.2. Под резерва на Одредбите спомнати под 3.1.3 кога 
одредишната. Управа бара посебен надомес,т за масованата 
пошта, отпремиата Управа е овластена дато побара останатиот 
дел од приливот да биде подложен на ревизија како-што е 
предвидено во став 3 .1. 
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5. Советот за поштенска експлоатација е.овластен да ги 
измени надомест те предвидени под 2. и 4.1.1 во период помеѓу 
два Конгреса..Ревизијата која може да се направи треба да се 
засновува на сигурни економски и финансиски податоци. 
Евентуалната измена' за која може да се одлучи ќе- стаои во 
сила на датум што ќе го утврди Советот за поштенска 
експлоатација. Советот е исто така овластен да ги утврди 
начините за применување на системот на надоместувањето 
спомнато во став 4.1.2. 

6 Секоја Управа може целосно или делумно го одбие 
надоместувањето предвидено во став1 

7.Заинтересираните Управи можат ,врз основа на 
билатерален или мултилатерален договор , да применуваат 
други системи на надоместување при регулирање на сметките 
што се однесуваат на терминалните трошоци. 

Член 50 

Ослободување од транзитни и терминални трошоци 

1 .Писмоносните пратки што се однесуваат на поштенската 
служба од член 7.2.2 се ослободени од сувоземни и поморски 
транзитни трошоци,како и неврачливите пратки што се враќаат 
во земјата на потеклото во затворени заклучоци и пратките со 
празните вреќи. 

Член 51 

Пресметување на транзитните и теоминалните трошоци 

1. Транзитни трошоци 

1.1 .Пресметувањето на транзитните трошоци за површин-
ски превоз се сочинува годишно од транзитната Управа за секоја 
земја на потекло.Тоа се засновува на тежините на заклучоците 
што во текот на односната година “се примени ве транзит.При 
тоа се применуваат стапките предвидени во- член 48. 

1.2 Транзитните трошоци паѓаат на товар на Управата од 
која потекнуваат заклучоците.Тие им се плаќаат ,освен 
исклучоците предвидени во 1.4 на Управите на земјите низ кои 
поминуваат заклучоците или чии служби учествуваат во 
сувоземниот или поморскиот превоз на заклучоците. 

1.3.кога Управата на земјата низ која се поминува не 
учествува во сувоземниот или поморскиот превоз на заклу-
чоците, соодветните транзитните трошоци и се плаќаат на 
одредишната Управа доколку таа ги плаќа трошоците врзани 
за овој транзит. 

1.4. Трошоците за поморски превоз на заклучоци во транзит 
може да се регулираат директно помеѓу Управите' на потекло 
на заклучоците и поморските компании или нивните посредници. 
Поштенската Управа на односното пристаниште за утовар треба 
да де з претходна согласност. 

1.5 Должничката Управа е ослободе,на од плаќање на 
транзитни трошоци ако годишното салдо не преминува 163,35 
дтс. 

2. Терминални трошоци 
2.1 За писмоносни'пратки со исклучок на ,,М„ вреќи 

,пресметката за терминални трошоци се сочинува годишно од 
доверителната Управа според реалните тежини на заклучоците 
што се примени во тек на односната година.При тоа се 
утврдуваат стапките утврдени во член 49. 

2.2 Пресметката за терминални трошоци 6а ,,М„ вреќи се 
сочинува годишно од доверитблната Управа според тежината 
на пратките за кои се плаќаат терминалите трошоци во 
согласност со- условите предвидени во членот 49 

2.3. Со цел да се овозможи одредувања“на годишната 
тежина Управите на потекло на заклучоците за секој заклучок 
треба постојано да ги назначуваат: 

- тежината на поштата ( без „М„ вреќите)' 
- тежината на „М„ вреќите поголема од 5 килограми 
- бројот на „М„ вреќите до 5 килограми 

2.4..,Ако се покаже неопходно да'се одреди бројот и 
тежината- на масовните пратки се применуваат начините 
дадени во ,Правилникот за овој вид на пратки. 

2.5. Заинтересиранитв-Управи можат да се согласат да ги 
пресметуваат терминалните трошоци во своите меѓусебни 
односи преку различни статистички методи..Тие можат исто 
така и да се договорат за некоја друга периодичност освен оние 
што се предвидени во Правилникот за статистичкиот период. 

2.6. Должничката Управа е ослободена од плаќање на 
терминални трошоци ако годишното салдо не е-поголемо од 326,70 ДТС. 

3. Секоја Управа, е овластена да и ги поднесе на увид на 
арбитражната комисија, годишните резултати што според неа 
премногу се разликуваа т од реалните Оваа комисија се формира 
на начин како што е предвидено во член 128 од општиот 
Правилник.Арбитрите имаат право праведно да- го утврдат 
износот што треба да с.в плати за транзитните и терминалните 
трошоци . 

Глава 

Трошоци за авионски превоз 

Член 52 

Општи принципи 
1 .Превозните тро! ЈЈОЦ И за вкупното воздушно растојание се: 
1.1. Кога се работи за затворени заклучоци, на товар на 

Управата на земјата на потеклото 
1.2." Кога се работи за приоритетни пратки и за авионски 

пратки во отворен транзит, вклучувајќи ги тука и погрешно 
насочените,на терет н а Управата што пратките ги испраќа до 
друга Управа. 

2 Истите правила се применуваат на авионските заклучоци, 
на приоритетните пра тки и на авионските пратки во отворен 

- транзит што се ослобо ден и од транзитни трошоци. 
3.Секоја одреди! ана Управа која врши авионски превоз на 

"'меѓународна пошта во виа трешноста на својата земја има право 
на надоместување на дополнителните трошоци предизвикани од 
овој превоз,доколку средната оддалеченост на поминатите 
растојанија е поголе Ма од 300 км. Освен при договор за 
бесплатен превбз ,тро шоц ите треба да бидат еднакви за сите 
приоритетни и авионски заклучоци што потекнуваат од 

' странство независно од тоа дали се насочени или не по авионски 
пат. 

4. Меѓутоа ,кога компензацијата на терминалните трошоци 
наплатена од одредишната Управа се заснова исклучиво на 
трошоците или на внатрешните тарифи ,не се врши дополнителна 
исплата на трошоците за в,натрешен авионски превоз 

5.Одредишната Управа ја исклучува, заради пресметување 
на средното урамнотежено растојание ,тежината на сите 
заклучоци за кои пресметката за компензација за терминалните 
трошоци исклучиво се заснова на трошоците ил.и в,натрешните 
тарифи на одредишната Управа. 

6.Освен во случај на посебен договор помеѓу заинте-
ресираните Управи,член 48 се применува на авионски заклучоци 
за нивните евентуалн сувоземни и поморски превози. Меѓутоа 
не се наплатува за транзитни трошоци за 

6.1 претоварување на авионски заклучоци помеѓу два 
аеродрома што опслу жуваат ист град; 

6.2. транспортот на овие заклучоци помеѓу аеродромот кој 
опслужува еден град и склдиштето сместено во истиот град 
при враќање на заклу чоците) заради нивно пренасочуивање. 

Член 53 

Основна поштарина и пресметување на 
ттрошоците за авионски превоз 

^Основната поштарина која треба да се примени, при 
плаќање .на сметките за ав!донски превоз помеѓу Управит,е ја 
одобрува Советот за поштенска Експлоатација.Неа ја пресме-
тува Меѓународното Биро според утврдената формула во 
Правилникот. ' 

2.Пресметката наа трошоците за авионски превоз за 
затворени заклучоци,з а приоритетни пратки и за авионски пратки 
во отворен транзит,к ак.о и на ,чините на пресметувањето се 
утврдени во Правилникот. 

Глава 5 

Телематски врски 

Член 54 

Општи од,редби 

1 Поштенскиве Управи можат да се договорат да 
воспостават телепатски врски меѓусебно ,како и со други 
партнери. 
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2.3аинтересираните 'поштенски управи самостојно ги 
бираат производителите на техничка опрема (информатски 
материјал и софтвер) наменети за остварување на размените. 

З.Во договор со испорачателот на мрежни услуги, поштен-
ските Управи меѓусебно се договараа? за начинот на плаќање 
на овие услуги. 

Поштенските Управи не сносат фи нансиска и правна 
одговорност ако некоја друга Управа - не г и подмири долговите 
што произлегуваат од, извршувањето на ттелематските размени. 

Глава 6 

Разни одредби! 

Член 55 

Регулирање на. сметкит е 

1. Уредувањето на меѓународните а петки што произле-
гуваат од поштенскиот сообраќај помеѓу поштенските Управи, 
можат да се сметаат како тековни1 тр ансакции извршени 
согласно вообичаените меѓународн и об врски на заинтере-
сираните земји - членки, кога за тоа пс стојат договори .Во 
отсуство на /договори од овој вид уредувањето на сметките се 
врши согласно одредбите од Правилникот. 

Член 56 

Обезбедување информации,публикации на меѓународното 
Биро ,чување на документи,обрасци 

1.Одредбите во врска со обзбедување1 го на податоците што 
се однесуваат на вршењево на поштенската служба.на 
публикациите на Меѓународното Биро ,на чувањето на докумен-
тите и 'обрасците произлегуваат од правилникот. 

Дел 4 

ЕМС служба 

Член 57 

1. ЕМС службата е најбрза поштенска I услуга што се врши 
зо физички средствава се состои в( з соб1 фан,е пренесување и 
дистрибуирање на дописи ,документи или с токи во многу кратки 
окови. 

2.ЕМС службата се регулира врз основа на билатерални 
договори.Околностите што не се изречено утврдени во овие 
договори се уредуваат во согласност с6' одредбите содржана 
во. Актите на Сојузот. 

З.Оваа служба се идентификува ,во најголема можна мерка 
со логотип од подолу заведениот моде л Што е составен од 
следните елементи: 

- портокалово крило 
- буквите ЕМС во сина боја 
- три портокалови хоризонтални линии 

Логотипот може да биде до полнет со името на нацио-
налната служба 

4.Тарифите ЗА ОВАА служба ги утврдува Управата на 
потеклото врз основа на трошоците и потребите на пазарот. 

1.2.2 фалсификувани меѓународни купони за одговор 
1.3. Со цел да=се забранат и спречат сите нелегални дејства 

за производство и пуштање во промет на вињети(отпечатоци-
налепки) и поштенски марки за употреба во поштенската 
служба,фалсификувани или имитации што можат да се помешаат 
со оние што ги издава поштенската Управа на земјата - членка. 

1.4.3а да се спречи и во зависност од случајот , казни 
вметнувањето на наркотици и психотропни материи ,како и 
експлозивни ,запаливи и други опасни материи; во поштенските 
пратки во чија. полза ова вметнување е изречно забрането со 
Конвенцијата и .Аранжманите . 

Член 59 

Услови за прифаќање на предлозите во врска со Конвенцијата 
и нејзиниот Правилник за извршување. 

1.3а да станат извршни ,предлозите зо врска со Конвен-
цијата и нејзиниот Правилник за извршување , поднесени на 
Конгресот, треба да бидат прифатени од мнозинството земји -
членки ,кои се присатни и кои гласаат: 

Најмалку половината од земјите членки што се присутни 
на Конгресо“т треба да бидат присатни и во моментот на 
гласањето. ' 

2. За да станат извршни ,предлозите во врска со Правил-
никот што Конгресот му ги вратил на Советот за Поштенска 
Експлоатација,заради донесување одлука ,или кои се поднесени 
помеѓу два Конгреса ,треба да бидат одобрени од мнозинството 
на членовите на Советот за Поштенска Експлоатација. 

3.3 а да станат извршни предлозите во врска со Конвен-
цијата ,а се поднесени помеѓу два Конгреса треба да добијат: 

3.1 две третини од гласовите, најмалку половина од земјите 
- членки на Сојузот да учествувале во расправата,доколку се 
работи за изменување на членови од првиот дел, од еден до 7, 
од в до 11,13, 16 до 13 .20, од 24 до 26,34 до 38 (втор дел) 43.2. 
44 до 51 55, (трет дел) 58 до 60 (петти дел ) од Конвенцијата,и 
сите членови од нејзиниот завршен Протокол. 

3.2 Мнозинство на гласови,најмалку половина од земјите 
членки на Сојузот да земале учество во расправата ,доколку се 
работи за суштински измени на другите одредби покрај 
наведените во став 3.1. 

3.3 Мнозинство на гласови ако се работи : 
3.3.1 за измени од редакциски карактер на одредбите на 

Конвенцијата покрај наведените во став 3.1. 
3.3.2 за толкување на Конвенцијата и нејзиниот завршен 

Протокол. 
4 Независно од одредбите предвидени под 3.1 ,секова земја 

- членка чие внатрешно законодавство е инкопатибилно -
неспоиво со предвидените измени може писмено да го извести 
генералниот Директор - на Меѓународното Биро ,назначувајќи 
при тоа дека не е во можност да ја прифати оваа измена, во рок 
од 90 дена од денот на нејзиното донесување. 

Член 60 
Влегување во сила и важење на Конвенцијата 

1.Оваа Конвенција ќе започне да се применува на 1-ви 
јануари 1996 и ќе важи до влегување во сила на Актите од 
наредниот Конгрес. 

Согласно ова,полномошниците на Владите на земјите -
членки потпишаа еден примерок од оваа Конвенција и го. 
доставија до генералниот Директор на Меѓународното Биро. 
Копија од овој примерок ќе се достави до секоја земја преку 
Владата на земјата во која е одржан Конгресот. 

Сеул.14 септември 1994 

ЗАВРШЕН ПРОТОКОЛ НА СВЕТСКАТА 
ПОШТЕНСКА КОНВЕНЦИЈА 

Во моментот на потпишување на Светската поштенска 
Конвенција склучена на денешен ден, потпишаните полномош-
ници се согласија за следното: 
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Член! 
Припадност на поштенските пакети 

1. Членот 2 не се применува на Антигва - и - Барбуда, 
Австралија, Бахреин, Барбадос, Белизе, Боцвана, Брунеи 
Дарусалам, Канада, Доминиканска Република, Египет, Фиџи, 
Гамбија, Гана, Обединето Кралство на Велика британија и 
Северна Ирска, Прекуморските територии на Велика Британија, 
Гренада, Гвајана, Ирска, Јамајка, Кенија, Кирибдти,.Хуѕзајт, 
Лесото, Малезија, Малави, Маурициус, Науру, Нигерија, Нов 
Зеланд, Уганда, Папуа - Нова Гвинеја, Свети Кристоф и Невис, 
Сеит Пусија,“Сеит Винсент и Гренадини, Соломонските Острови, 
Западна Самоа, Сејшелите, Сиера Лерне, Сингапур, Свазил-лнд, 
Обединета Република Танзанија, Тринидад и Тобаго, Тивали, 
Зануату, Јемен, Замбија и Зимбабве 

2.Членот 2 не се применува ниту на Данска чие 
законодавство не дозволува повлекување или и,змена на 
адресата на писмоносните пратки на барање на испраќачот по 
моментот на известување на примачот за пристигнувањето на 
пратката на негова адреса. 

Член II 

Поштарини 

1. Со исклучок на чл. 6.4, Управата на Канада е овластена 
да наплаќа други поштарините освен оние предвидени но 
Конвенцијата и Аранжманите, доколку поштарините за кои 
станува збор ги дозволува законодавството на Земјата. 

Член III 

Исклучок од ослободувањето од поштарина во корист на 
секограмите 

1. Со исклучок на член 7.4. поштенските управи на Сеит 
Винсент и Гренадини и Турција, кои не го дозволуваат 
ослободувањето од поштарина за секограмите во нивната 
внатрешна служба, можат да наплаќаат поштарини за 
посебните услуги што сепак.не треба да бидѕ1т поголеми од оние 
што тие ги наплаќаат во нивната внатрешната служба. 

2. Со исклуурк на член 7.4.-управите на Германија^ САД, 
Канада, Ооиденетото Кралство на Велика Е р е м и ј а и Северна 
Ирска и Јапонија можат да наплаќаат поштарини -за-посебните 
услуги што се применуваат на секограмитв во нивната 
внатрешна (тужба. 

Член IV 

Мали пакети 

1. Обврската за учество во размената, на мали пакети со 
тежина поголема од 500 грама не се применува на управите на 
Мијанмар и Папуа - Нова Гвинеја кои не се во можност да ја 

обезбедат оваа размена. 

Член V 

Печатени работи. Максимална тежина 

1. Со исклучок на чл. 8.3.2, управите на Канада и Ирска се 
овластени да ја ограничат на 2 кг максималната тежина на 
печатените работи во доаѓање и при отпремање: 

Член VI 

Препорачани М вреќи 

1. Поштенските управи на САД и Канада се овластени да 
не ги прифаќаат препорачаните М вреќи и да не ја обезбедуваат 
службата за препорачаните пратки за вреќите од тој вид што 
доаѓаат од други земји. 

Член VIII 

Предавање на писмоносни пратки во странство 

1 .Поштенските управи на САД, Обединетото Кралство на 
Велика Британија и Северна Ирска и Грција си го задржуваат 
правото да и наплатат поштарина, во согласност со трошокот, 
за предизвиканите активности/работи, на секоја Поштенска 
управа која, согласно член 25.4. и ги враќа предметите што во 
почетокот/првобитно не биле отпремени како поштенски пратки 
од страна на нивните служби. 

2. Со исклучок на чл. 25.4, Поштенската управа на Канада 
си го задржува правото од Управата на потекло да наплати 
надомест кој ќе и овозможи да ги врати минималните трошоци 
што гЦ предизвикала преработката на таквите пратки. 

3.Членот 25.4 ја овластува Одредишната управа да побара 
соодветен надомест од Приемната управа за предавањето на 
масовните писмоносни пратки во странство. Обединетото 
Кралство на Велика Британија и Северна Ирска си го задржува 
правото да го ограничи ова наплаќање на износот што одговара 
на внатрешната тарифа/поштарина на Одредишната земја што 
се применува на еквивалентните пратки. 

4.Членот 25.4 ја.овластува Одредишната управа да побара 
од Приемната управа соодветен надомест за предавањето на 
масовните писмоносни пратки во странство. Следните земји си 
го задржуваат правото да го ограничат ова^ наплаќање во 
границите што ги дозволуваат Конвенцијата и Правилникот за 
масовната пошта:САД, Австралија, Бахамските острови, Бар-
бадос, Брунеи Дарусалам, О б е д и н е т о т о Кралство на Велика 
Британија и Северна Ирска, Прекуморските територии на Велика 
Британија,Гренада, Гвајана, Индија, Малезија, Непал, Ное Зеланд, 
Холандија, Холандски Антили и Аруба, Сент Лусија, Сецт Винсент 

,и Гренадини, Сингапур,'Шри Ланка, Суринам, Тајланд. 

5.И покрај резервите од став 4, следните земји си го 
задржуваат правото целосно да ги применуваат одредбите од 
чл. 25 од Конвенцијата на поштата што ја примаат од земјите-
членки на Сојузот: Германија, Аргентина, Бенин, Бразил, Буркина 
Фасо, Камерун, Кипар, Република Брег на Слоновата Коска, 
Египе,т, Франција, Грција, Гвинеја, Израел, Италија, Јапонија, Јор-
дан, Либан, Мали, Мавританија, Монако, Португалија, Сенегал, 
Арапска Република Сирија, Того. 

Член VIII 

Забрани 

1 .Во исклучителен случај, Поштенската управа на Либан 
не ги прифаќа препорачаните пратки што содржат монети или 
банкноти или било каква вредност на доносител, патнички чекови 
или преработени и непреработени платина, злато или сребро 

. скапоцени камења, накит и други скапоцени предмети. Што се 
однесува до нејзината одговорност во случај на ограбување или 
оштетување на препорачаните пратки,како и за пратките што 
содржат стаклени или кршливи предмети ,таа е строго обврзана 
со одредбите од членот 35.1. 

2.Во исклучителен случај поштенските Управи на Боливија, 
Бразил,НР Кина,Ирак ,Непал и Виетнам не ги прифаќаат 
'Препорачаните пратки што содржат монети или банкноти или 
било каква вредност на доносителот,патнички чекови или 
преработени или непреработени платина,злато или сребро 
,скапоцени камења,накит и други скапоцени предмети. 

3.Поштенската управа на Мијанмар си го задржува правото 
да не ги прифаќа пратките со означена вредност што содржат 
скапоцени предмети спомнати во чл, 26.2 бидејќи нејзиното 
внатрешно законодавство не го дозволува приемот на овој вид 
пратки. 
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4.Поштенската управа на Непал не ги прифаќа препо-
рачаните пратки или пратките со означена аредност што 
содржат банкноти или монети, освен во случај на посебен 
договор склучен за таа цел. 

Член IX 

Предмети што подлежат на царински давачки-

1.Врз основа на член 26, поштенските управи на следните 
земји не ги прифаќаат пратките со означена вредност што 
содржат предмети подложни на царински давачки: Бангладеш, 
Ел Салвадор 

2.Врз основа на член 26. поштенските управи на следните 
земји не ги прифаќаат обичните и препорачаните писма што 
содржат предмети подложни на царински давачки: Авганистан, 
Албанија, Саудиска Арабија, Азербејџан, Белорусија, Камбоџа, 
Централна Африка, Чиле, Колумбија, Куба, Ел Салвадор, 
Естонија. Егиопија, Италија, Непал, Узбекистан, Република 
Панама, Перу, Демократска народна Република Кореја, Сан 
Марино, Тадикистан, Туркменистан, Украина, Венецуела. 

3. Врз основа на член 26, поштенските управи на следните 
земји не ги прифаќаат обичните писма што содржат предмети 
подложни на царински давачки: Бенин, Буркина Фасо, Брегот на 
Слон.овата Коска (Роп.) Џибути, Мали, Мавританија, Нигер, Оман, 
Сенегал, Виетнам, Јемен. 

. 4.И покрај одредбите предвидени во ставовите од 1-3, 
пратките со серуми, вакцини како и пратките со лекови кои се 

- итно потребни, а коишто е тешко да се обезбедам се прифаќаат 
ео сите случаи. 

Член X 

Повлекување. Измена или корекција на адресата 

ф 1.Членот 29 не се применува на Антигва и Барбуда, 
Бахамските острови, Бахреин, Барбадос, Белизе, Боцвана, Бру-
неи Дарусалам, Канада, Доминиканска Република, Фиџи, Гамбија, 
Обединетото-Кралство на Велика Британија и 'Северна Ирска, 
Прекуморските територии на Велика Британија, Гренада, 
Гвајана, Ирак, Ирска, Јамајка, Кенија, Кирибати, Кувајт, Лесото, 
Малезија, Малави, Мијанмар, Науру, Нигерија, Нов Зеланд, 
Уганда, Папуа Нова Гвинеја. ДНР Кореја, Сеит Кристофер и Не-
бие, Сеит ЛусиЈа, Сеит Винсент и Гренадини, Соломонските 

'Острови, Западна Самоа, Сејшелските острови, Сиера Леоне, 
Сингапур, Свазилзнд, Обединета Република Танзанија, Тринидад 
и Тобаго, Тувалу,„Вануату и Замбија чие законодавство не 
дозво.лува повлекување или измена на адресата на писмо-
носните пратки на барање на испраќачот. 

2.Членот 29 се применува на Австралија, онолку колку иго 
в во согласност со внатрешното законодавство на оваа Земја. 

Член XI 

Побарувања 

1 -Со исклучок на член 30,4, Поштенската управа на 
Саудиска Арабија, Кал Верт/Зелен Рт/, Габон, Прекуморските 
територии на Велика Британија, Грција, Исламска Република 
Иран, Монголија, Мијанмар, Арапска Република Сирија, Чад и 
Замбија си го задржуваат правото да наплатат поштарина за 

побарување од нивните корисници. 

2.Спротивно на чл. 30.4, поштенските управи на Аргентина, 
Словачка и Република Чешка си го задржуваат правото да 
наплатат посебна поштарина откако, по преземените постапки 
по едно побарување, ќе се покаже дека побарувањето било 
неоправдано, 

Член XII 
Поштарина за поднесување на царина 

1. Поштенската управа на Габон си го задржува правото 
да наплаќа поштарина за поднесување на царина од своите 
корисници. 

Член XIII 
Одговорност на поштенските управи 

1- Поштенските управи на Бангладеш, Бенин, Буркина 
Фаоо, Република Конго, Република Брегот на Слоновата Коска, 
Џибути, Индија, Либан, Мадагаскар, Мали, Мавританија, Непал, 
Нигер, Сенегал, Того и Турција се овластени да не го 
применуваат член 34.1.1.1 што се однесува на одговорноста во 
случај на ограбување или оштетување на препорачаните пратки. 

2. Со исклучок на “членовите 34.1.1.1 и 35Ј. поштенските 
управи на Чиле, Народна Република Кина и Колумбија одговорни 
се само за губењето и целосно ограбување или оштетување на 
содржината на препорачаните пратки. 

3. Со исклучок на чл. 34, Поштенската управа на Саудиска 
Арабија не е воопшто одговорна во случај на губење или 
оштетување на пратките што ги содржат предметите наведени 
во чл. 26.2. 

Член XIV 
Непостоење одговорност на поштенските управи 

1. Поштенската Управа на Боливија не е должна да го 
почитува член 35.Т. што се однесува на одржувањето на 
одговорностаЈВО случај на ограбување или оштетување на 
препорачаните пратки. 

Член XV 
Плаќање обештетување 

1. Поштенските управи на Бангладеш, Боливија, Република 
Конго, Гвинеја, Мексико, Непал и Нигерија не се должни, да го 
'почитуваат член 37.3. што се однесува на донесувањето 
дефинитивно решение во рок од два месеци или на извес-
тувањето на Управата на потекло или Одредишната управа, во 
зависност од случајот, дека поштенската пратка е задржана, 
конфискувана или уништена од страна на компетентната власт 
заради нејзината.содржина или е запленета согласно нејзиното 
внатрешно законодавство 

2. Поштенските управи на Џибути, Гвинеја, Либан, Мада-
гаскар и Мавританија не се должни да го почитуваат член 37.3. 
што се однесува на донесувањето дефинитивно решение за некое 
побарување во рок од два месеци. Освен тоа, тие не прифаќаат 
друга Управа да го обештети носителот на право на нивна сметка 
по истекот на пропишаниот рок. 

Член XVI 

Посебни трошоци за транзит 

1 .Поштенската управа на Грција си го задржува правото 
да ги зголеми за 30% трошоците за сувоземен превоз во транзит, 
од°една страна, и за 50% трошоците за поморски превоз во 
транзит предвидени-во чл. 48.1, од друга страна. 

2.Поштенската управа на Руската Федерација е овластена 
наплаќа дополнителна поштарина од 0,65 ДТС освен транзитните 
трошоци спомнати во член 48.1.1. за^екој кг. писмоносни пратки 
што се превезуваат во транзит преку Сибир. 

3.Поштенските управи на Египет и Судан се овластени да 
наплататдополнитвлна поштарина од 0,16 ДТС за трошоците за 
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транзит спомнати во член 48.1 за секоја вреќа со писмоносни 
пратки во транзит преку езерото Насер помеѓу шал ал (Египет) 
и Вади Халфа, (Судан). 

4.Поштенската управа на Република Панама е овластена 
да наплаќа дополнителна поштарина од 0,98ѕ ДТС за транзитните 
трошоци спомнати во член 86.1. за секоја вреќа со писмоносна 
пошта во транзит низ Панамскиот превој помеѓу пристаништата 
Балбоа во Тихиот Океан и Кристобал во Атлантскиот Океан. 

5.Во исклучителен случај, Поштенската управа на Репу-
блика Панама е овластена да наплаќа поштарина од 0,65 ДТС 
по вреќа за сите складирани или претоварени заклучоци во 
пристаништето Балбоа или Кристобал доколку оваа Управа не 
примила никаков надомест за сувоземен или поморски транзит 
на заклучоците. 

6.Спротивно на член 48.1, Поштенската управа на 
Авганистан, заради посебните потешкотии со кои се среќава во 
поглед на средствата за транспорт и врски, привремено е 
овластена да го врши транзитот на 'затворените заклучоци и 
дописи ВО отворен транзит низ нејзината Земја во посебно 
договорени ,услови помеѓу неа' и заинтересираните поштенски 
управи. 

7.Со исклучок на чл. 48.1, автомобилските услуги Сирија -
Ирак се сметаат како исклучителн^вонредни услуги за кои се 
наплаќаат посебни трошоци за транзит. 

Член XVII 
Трошоци за внатрешен авионски превоз 

1 .Спротивно, на чл. 52.3, поштенските управи на Саудиска 
Арабија, Бахамските острови, Кап-Вер,Република Конго, Куба, 
Доминиканската Република, Ел Салвадор,Еквадор, Габон, 
Грција, Гватемала, Гвајана, Република Хондурас, Монголија, 
Папуа Нова Гвинеја, Соломонските острови и Вануату си го 
задржуваат правото да ги наплаќаат должените износи што за 
насочувањето на меѓународните заклучоци во внатрешноста на 
Земјата по авионски пат. 

2.Спротивно на чл. 52.3, Поштенската управа на Мијанмар 
си го задржува правото да ги наплаќа должените износи за 
насочување на меѓународните заклучоци во внатрешноста на 
Земјата, независно дали се пренасочени или не се пренасочени 
со авион. 

3.Спротивно на членовите 52.4 и 52.5, поштенските управи 
на САД, Канада, Исламската Република Иран и Турција се 
овластени да ги наплатат, во форма на униформни стапки, од 
поштенските, управи за кои станува збор, нивните трошоци за 
внатрешен авионски превоз предизвикани од дојдовната пошта 
што потекнува од секоја Управа за која тие ги компензираат 
терминални трошоци врз основа, пред с на трошоците , или 
внатрешните тарифи 

Како потврда на, ова, долунаведените полномошници^ 
составиле овој Протокол кој ќе ја има истата вредност како 
неговите одредби да се вметнати во самиот текст на Конвен-' 
цијата, и го потпишале во еден примерок кој му го доставиле на 
Генералниот директор на Меѓународното биро. Владата на 
Земјата во која се одржува Конгресот ќе и достави примерок 
на секоја страна. 

Сеул, 14 септември 1994год. 

АРАНЖМАН ЗА ПОШТЕНСКИ ПАКЕТИ 

Долупотпишаните полномошници на Владите на земјите-членки 
на Сојузот, согласно член 22, став 4, од Уставот на Светскиот 
поштенски сојуз склучен во Виена на 10 јули 1964 година, со 
заеднички договор и со резерва на член 25 став 4 од спомнатиот 
Устав, го усвоија следниот Аранжман. 

Прв дел 
ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ 

член 1 
Предмет на Аранжманот 

1. Овој Аранжман ја регулира службата за поштенски паке-
ти помеѓу договорните земји. 

2. Во овој Аранжман, во неговиот Завршен протокол и Пра-
вилник за извршув,ање, кратенката “пакет“ се употребува за 
сите пакети. 

член 2 
Вршење на службата од страна на 

транспортните претпријатија 
1. Секоја Земја чија Поштенска управа не се обврзува да 

изврши транспорт на пакети, а којашто му пристапува на овој 
Аранжман, може да им ја пренесе својата надлежност на транс-
портните претпријатија. Истовремено, таа може да ја ограничи 
оваа служба на пакети што потекнуваат или се упатуваат во 
местата коишто ги опслужуваат овие претпријатија. Поштенската 
управа е одговорна за извршување на овој Аранжман. 

Втор дел 
ПОНУДА НА дополнителни УСЛУГИ 

Поглавје 1 
Општи одредби 

член 3 
Принципи 

1. Пакетите можат да се разменат директно или со пос-
редство на една или повеќе земји. Размената на пакети чија 

единечна тежина в поголема од 10 кгр. е факултативна, при 
што максималната единечна тежина но треба да биде поголема 
од 31,5 кгр. 

'2. Пакетите кои се транспортираат по авионски пат со прио-
ритет се нарекуваат “авионски пакети“. 

3. Карактеристиките кои се однесуваат на тежинските и 
димензиските ограничувања и условите за прием произлегуваат 
од Правилникот. 

член 4 
Систем за тежина 

1. Тежината на пакетите се изразува во килограми. 

член 5 
Основни поштарини 

1. Управите ги утврдуваат основните поштарини што се 
наплатуваат од испраќачите. 

2. Основните поштарини мора да бидат во 'согласност со 
деловите на поштарина По правило, нивниот вкупен износ не 
треба да е поголем од деловите на поштарина што ги утврдуваат 
управите согласно членовите 34-36. 

член 6 
Дополнителни поштарини за авионски превоз 

1. Управите ги утврдуваат дополнителните поштарите за 
авионски превоз што се наплатуваат за Авионските пакети. 

2. Дополнителните поштарини треба да бидат во согласност 
со трошоците за авионски превоз. По правило, нивниот вкупен 
износ не треба да биде поголем од трошоците за овој превоз. 

3. Дополнителните поштарки треба да бидат единствени 
за целата територија на една иста одредишна Земја независно 
каков вид насочување се користи. 

член 7 
Посебни поштарини 

1. Во подолуспомнатите случаи управите се овластени да 
ги наплатат истите поштарини како во внатрешниот сообраќај 

1.1. Поштарина за прием вон вообичаеното работно време 
на шалтерите што му се наплаќа на испраќачот. 

1.2. Поштарина за преземање од домашната адреса на 
испраќачот што му се наплаќа на испраќачот. 

1.3. Поштарина за пост рестант што ја наплаќа одредиш-
ната Управа за секој пакет адресиран како пост рестант во 
моментот на испораката. Во случај на враќање до испраќачот 
или во случај на препраќање, износот со кој се оптеретува овој 
пакет не може да биде поголем од 0,49 ДТр. 
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1.4. Поштарина за складирање/лежарина/ за секој пакет 
кој не бил подигнат во пропишаните рокови независно дали 
пакетот бил адресиран како пост рестант или на домашна адреса 
на примачот. Оваа поштарина Ја наплаќа Управата што ја извр-
шува испораката во корист на управите во чии служби пакетот 
бил чуван подолго од дозволените рокови. Во случа) на враќање 
до испраќачот или препраќање износот со коЈ се оптоварува 
не може да биде поголем од 6,53 ДТС. 

2. Кога еден пакет вообичаено се доставува на домашна 
адреса на примачот, од него не се наплатува поштарина Кога 
не е можно да се изврши врачување на вообичаениот начин, 
извештајот за пристигнување на пакетот треба да се достави 
бесплатно. Во овој случај ако доставувањето на домашна адреса 
на примачот е понудено како факултативно, како одговор на 
извештајот за пристигнување, на примачот може да му се на-
плати поштарина за врачување. Оваа поштарина треба да биде 
иста како и онаа што се применува во внатрешниот сообраќај 

3. Управите кои прифаќаат да ги покријат ризиците што 
можат да произлезат од виша сила, за пакетите без означена 
вредност можат да наплатат поштарина за ризикот од виша силр 
од најмногу 0,20 ДТС по пакет. За пакетите со означена вредност 
износот е предвиден во член 11.4. 

член 8 
Поштарина 

1. Пакетите. ;греба да се франкираат со помош на поштенски 
марки или друга постапка коЈа ја дозволува регулативата на 
Управата на,потекло. 

член 9 
Ослободување од поштарина. 

1. Службени пакети 
1.1 Од сите поштарини се ослободуваат пакетите кои се 

однесуваат на поштенската служба, наречени “службени пакети“ 
и коишто се разменуваат помеѓу: 

1.1.1 поштенските управи; 
1.1.2 поштенските управи и Меѓународното Биро 
1.1.3 поштите на земјите - членки; 
1.1.4 поштите и поштенските управи. 
1.2 за авионските пакети, со исклучок на оние кои потек-

нуваат од Меѓународното биро, не се наплаќаат дополнителни 
поштарини за авионски превоз. 

2. Пакетите на воените заробеници и интернираните ци-
вилни лица 

2.1 Пакетите кои им се наменети на затасреницитз и 
органите спомнати во Конвенцијата или коишто ги испраќаат овие 
органи се нарекуваат “ пакети на воените затвореници и ин-
тернираните цивилни лица“. Овие пакети се ослободени од сите 
поштарини со исклучок на дополнителните поштарини за авион-
ски превоз. 

Поглавје 2 
Посебни услуги 

член 10 
И:тни пакети 

1. На барање ̂ а иолраќачите и во насока на земјите чии 
управи се обврзуваат на оваа услуга, пакетите се доставуваат 
на домашна адреса со посебен носител во Одредишната пошта 
веднаш штом ќе биде можно понивното пристигнување. Ваквите 
пакети се нарекуваат “итни пакети“. 

2. Итните пакетите, подлежат на дополнителна поштарина 
ОД најмногу 1,63 ДТС. Оваа поштарина треба претходно целосно 
да се плати. Таа е задолжителна дури и кога пакетот не може 
итно да се врачи, но се врачува само извештајот за пристиг-
нувања. 

3. Кога итното врачување предизвикува посебни обврски, 
Одредишната управа може да наплати дополнителна поштарина 
според одредбите кои се однесуваат на пратките од ист вид 
од внатрешниот режим. Оваа дополнителна поштарина се бара 
и кога пакетот му се враќа на испраќачот или се препраќа. 
Притоа, износот со кој се оптеретува не може да биде.поголема 
од 1. 63 ДТС. 

- 4.т Доколку регулативата^ Одредишната управа дозвр-
лувб, примачите можат да побараат од Доставната пошта итно 
врачување на пакетитете коишто нив им се упатени веднаш 
по нивното пристигнување. Во ОВОЈ случај, Одредишната управа 
е овластена во моментот на врачувањето да наплати поштарина 
која се применува во нејзиниот внатрешен сообраќај. 

член 11 
Пакети со означена вредност 

1. Секој 'пакет на кој е означена вредноста кој содржи 
изјава за вредност се нарекува “пакет со означена вредност“. 
Размената се ограничува на односите помеѓу поштенските управи 
кои прифаќаат пакети со означена вредност. 

2. Секоја Управа може да го ограничи износот, на вред-
носта, што го прифаќа, на износ кој не може да биде помал од 
4б00 ДТС. Меѓутоа, максималниот износ на означенатааредност 
којшто е прифатен во внатрешниот сообраќај' може да се примени 
ако е помал од овој износ. 

3. Поштарина-^ за пакетите со означена вредност треба 
да се наплати однапред. Таа се состо,и од основна поштарина, 
факултативна поштарина за отпремање и редовна поштарина 
за осигурување. 

3.1 Дополнителните поштарина забавнонски превоз и пош-
тарините за посебните1 услуги се додаваат евентуално на ос-
новната поштарина. 

3.2 Поштарината забтпремање не треба да е поголема 
од поштарината за препорачано ракување којашто е предвидена 
во Конвенција,та. Наместо утврдената поштарина за препорачано 
ракување,,поштенските управи можат да наплатат соодветна 
пошЈ-еринц. Јфвдвоена ,во нивниот внатрешен сообраќај или, 
во исклучителен случај, поштарина од најмногу 3,27 ДТС. 

3.3 Редовната поштарина за осигурување изнесува најмногу 
О. 33 ДТС за секои 65,34 ДТС или дел од 65, 34 ДТС од озна-
чената вредност, или 0,5 % од стапката за означена вредност. 

4. Управите кои прифаќаат, да ги покријат ризиците што 
можат да произлезат од случај на виша сила се овластени да 
наплатат “поштарина за ризици од виша сила“. Оваа поштарина 
ќе се утврди такашто вкупниот збир од оваа поштарина и ре-
довната поштарина за осигурување нема да биде поголем од 
максималниот износ предвиден во став 3.3. 

5. Во случаите кога се потребни вонредна мерки за без-
бедност, управите можат да им наплатат на испраќачите или 
примачите и посебни поштарини предвидени со нивното внат-

. решно законодавство. 

член 12 
Пакети со откупнина 

1. Секој пакет за кој се наплаќа откупнина и кој е спомнат 
во Аранжманот за пратки со откупнина се нарекува “пакет со 
откупнина“. За размената на пакети со откупнина потребен е 
претходен договор помеѓу Управата на потекло и Одредишната 
управа. 

член 13 
Кршливи пакети. Гломазни пакети 

1. СекоЈ пакет кој содржи предмети коишто можат лесно, 
да се скршат! а ракувањето со него бара посебна грижа се 
нарекува “ лесно кршлив пакет“. 

2. Секој пакет чии димензии се поголеми од границите 
утврдени во Правилникот или од оние што управите меѓусебно 
ги утврдиле се нарекува “ гломазен пакет“. 

3. Секој пакет којшто заради својата форма и структура 
не е-лесен за товарење заедно со другите пакети или за кој 
треба да се преземат посебни мерки за претпазливост исто така 
се нарекува “гломазен пакет“. 

4. Кршливите и гломазните пакети подлежат на допол-
нителна поштарина чиј износ е еднаков на најмногу 50 % од' 
основната поштарина. Ако пакетот е лесно кршлив и гломазен," 
дополнителната поштарина се наплаќа само еднаш. Меѓутоа, 
дополнителните поштарки за авионски превоз на овие“пакети 
не подлежат на никакео"гзголемување. 

5. Размената на кршливите и гломазните пакети се огра-
ничува на односите помеѓу управите коишто ги прифаќаат овие -
пакети. 

член 14 , 
Услуга "Групирање на пратки' -
- "Conalgment/"Консигнација" 

1. Управите можат меѓусебно да се договорат да учеству-
ваат во факултативна услуга "Групирање на пратки“ за пратките 
групирани од еден единствен испраќач коишто се наменети за 
странство. 

2. По можност, оваа услуга се идентификуваа лого сос-
тавено од следните елементи: 

- зборот Conalgment/ со сина боја; 
- три хоризонтални линии ( црвена, сина и зелена) 
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Conalgment/______________________________--
КОНСИГНАЦИЈА._________________________ 

3. Подробностите за оваа услуга ќе се утврдат со била-
терален договор помеѓу Управата на потекло и Одредишната 
управа, врз основа на одредбите кои што ги дефинира Советот 
за Поштенска експлоатација. 

член 15 
Повратница 

1. Испраќачот на пакет може да побара повратница според 
условите утврдени во Конвенцијата. Меѓутоа управите можат 
да ја ограничат оваа услуга на пакети со означена вредност, 
ако вакво ограничување е предвидено во нивниот внатрешен 
режим. 

2. Поштарината за повратницата изнесува најмногу 0,98 
ДТС. 

член 16 
Пакети ослободени од поштарини и други давачки 
1. Во односите помеѓу поштенските управи коишто се со-

гласиле во овој поглед, испраќачите, со помош на претходно 
известување доставено во Поштата на потекло, може да се за-
должат со сите поштарини и давачки со коишто се оптеретува 
пакетот при врачувањето. Во тој случај се работи за “пакет ос-
лобо.ден од лош гарипи и давачки“. 

2. Испраќачот треба да се обврзе да ги плати износите 
кои Одредишната пошта би можела да ги побара. По потреба, 
тој треба да изврши паушално плаќање. 

3. Управата на потекло му наплаќа на испраќачот пошта-
рина од најмногу О, 98 ДТС по пакет, што таа ја задржува како 
надомест за услугите кои се обезбедуваат во Земјата-на потекло. 

4. Одредишната управа е овластена и пошта-
рина за услугата од најмногу 
е независна од поштарината за поднесување на царина. Таа му 
се наплаќа на испраќачот во корист на Одердишната управа. 

член 17 
Товарен лист 

1. Во односите помеѓу управите кои прифаќаат ,извршување 
на оваа услуга, испраќачот може да побара да мусе испрати 
товарен лист. 

2. Поштарината за товарниот лист изнесува најмногу О, 36 
ДТС по-п,акет. 

Поглавје 3 
Посебни одредби 

член 18 
Забрани 

1. Вметнување на подолуиаведените предмети е забрането 
за сите категории на пакети: 

1.1 предмети коишто^заради својата природа или-амбалажа 
можат да претставуваат опасност за службениците, да ги извал-
каат или оштетат'другите пакети или поштенската опрема; 

1.2 опојни дроги и психотропни материи; 
1.3 документите коишто имаат карактер на актуелна и 

лична дописка како и дописите од секаков вид разменети помеѓу 
други личности, освек испраќачот и примачот или'личностите 
кои живеат со нив; 

1.4'живи животни, освен ако нивниот пренос по пошта гс 
дозволува поштенската“регулатиоа на односните Земји; 

1.5 експлозивни,-запал-иви или други опасни материи; 
1.6 Радиоактивни материи; 
1.7 соблазнителни или неморални предмети; 
1.8 предмети чиј увоз или промет е забранета во 

Одредишната земја. 

2. Во пакетите без означена вредност кои се разменуваа 
помеѓу две земји коишто прифаќаат пакети со означена вредност 
забрането е да се вметнуваат: монети, банкноти или било кхква 
друга вредност на донесувачот, преработени или непрер--Зотени 
платина, злато или сребро, скапоцени камења, накит и други 
скапоцени предмети. Освен тоа, секоја Управа може да го за-
брани вметнувањето на златни прачки во пратките со и ги без 
означена вредност кои потекнуваат или се во насока на неј-
зината територија или кои се пренесуваат во транзит низ неј-
зината територија. Таа може да ја ограничи вистинската вредност 
на овие пратки. 

3. Исклучоците од забраните и обработката на пакетите 
кои се примаат по грешка произлегуваат од Правилникот. Меѓу-
тоа пакетите кои ги содржат предметите спомнати во ст. 1.2, 
1.5,1.6 и 1.7 во никаков случај не се насочуваат во одредишното 
место, ниту им се врачуваат на примачите, ниту пак се враќаат 
во местото на потекло. 

член 19 
Препраќање 

1. Препраќање^ на пакет во случај на промена на местото 
на живеење на примачот може да се одвива или во внатрешноста 
на Одредишната земја или вон оваа Земја. Истото важи и при 

- препраќање заради измена или исправка на адреса со примена 
на чл. 21. 

2. Испраќачот може да забрани секакво препраќање. 
3. Управите кои наплаќаат поштарина за препраќање ве. 

внатрешниот сообраќај овластени се да ја наплатат истата оваа 
поштарина во меѓународниот сообраќа). 

4. Условите, за препраќање произлегуваат од Правилникот. член 20 

Врачување. Неврачливи пакети 
1. Воглавно, пакетите им се врачуваат на примачите во 

најкраток рок и согласнок одредбите што се во сила во Одре-
дишната земја. Роковите за чување се утврдени во Правилникот. 
Кога пакетите не се доставуваат на домашна адреса, примачите 
треба да бидат известени за нивното пристигнување без задоц-
нување, освен ако тоа не е можно. 

2. Со секој пакет кој не може да му биде врачен на прима-
чот или кој е службено задржан, се постапува според упатствата 
што ги дал испраќачот во рамки утврдени во Правилникот. 

3. Во случај на сочинување извештај за неврачување, се 
наплатува поштарина од најмногу О, 65 ДТС. Кога извештајот , 
се однесува на повеќе Пакети кои се предадени истовремено 
во иста Пошта од страна на еден ист испраќач на адреса на 
еден ист примач, оваа по“штарина се наплаќа само еДнаш. Кога 
извештајот се пренесува со телекомуникациски средства се 
додава соодветната поштарина. 

4. Секој пакет кој не може да се врачи се враќа во Земјата 
на-живеење на испраќачот. Условите за враќање произлегуваат 
од Правилникот. 

5. Ако испраќачот се откажува од пакетот којшто не можел 
да му. биде доставен на примачот,-со овој пакет се постапува 
согласно законодавството'на Одредишната управа. 

6. Предметите што ги содржи еден пакет и за кои се страху-
ва од оштетување или расипување можат веднаш да бидат 
продадени, без претходно известување и без правни формал-
ности, Продажбата може да биде во корист на сопственикот, 
во текот на преносот, во поаѓање или во доаѓање. Ако про-
дажбата не е можна, оштетените или расипаните предмети се 
уништуваат. 

член 21 
Повлекување. Измена или исправка на 

адресата на барање на испраќачот 
1. Испраќачот на еден пакет може, во условите утврдени 

во Конвенцијата, да побара враќање на пакетот еди измена на 
адресата на пакетот. Тој треба да гарантира дека износите што 
се бараат за сите нови преноси ќе бидат платени. 

2. Меѓутоа, управите можат да не ги дозволат барањата 
од став 1 доколку на ги прифаќаат во внатрешниот сообраќај. 

За секое барање„ испраќачот мора да плати поштарина 
за барање за повлекување, зг измена или корекција на адреса 
од најмногу 1,31 ДТС. На оваа поштарина се додава соодветна 
поштарина ако барањето треба да се достави со телекомуни-
кациски средства. 

член 22 
Побарувања 

1. Побарувањата се дозволени во период од 1 година сме-
тајќи од првиот ден по денот на прием На пакетот. Во текот на 
овој период побарувањата се прифаќаат штом испраќачот или 
примачот го навестил проблемот. Сепак, кога побарувањето 
на испраќачот се однесува на неврачен пакет и кога предви-
дениот рок за насочување ед уште не поминал, пожелно е ис-
праќачот да се извести за овој рок. 

2. Разгледувањето на побарувањата е бесплатно. Меѓутоа 
ако на барање на корисникот, побарувањата се пренесуваат со 
телекомуникациски средства или ЕМС, тоа може да предизвика 
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наплаќаат на поштарина во износ еквивалентен на цената на 
побараната услуга. 

3. Секоја управа е должна да ги прими побарувањата кои 
се однесуваат на секој пакет што е предаден во службите на 
другите управи. 

4. Обичните пакети и пакетите со означена вредност мора 
да се предмет на посебни побарувања. За побарувањата кои 
се однесуваат на повеќе пакети од ист вид што истовремено 
се предадени во иста пошта ед страна на ист испраќач на адреса 
на ист примач и кои се отпремени по истиот пат, поштарината 
се наплатува само еднаш. 

Поглавје 4 
Царински прашања 

член 23 
Царинска контрола 

1. Поштенската управа на Земјата на потекло-и онаа на 
Одредишната земја овластени се да ги поднесат пакетите на 
царинска контрола, согласно законодавството на овие зем1и. 

член 24 
Поштарина за поднесување на царина 

1. За пакетите подложни на царинска контрола во Земјата 
на потекло може да се наплати поштарина за поднесување на 
царина од најмногу 0,65 ДТС по пакет. Во принцип, наплату-
вањето се извршува во моментот на предавање на пакетот. 

2. Пакетите подложни на царинска контрола во Одредиш-
ната земја можат да бидат оптеретени со поштарина од најмногу 
3,27 ДТС по пакет, Оваа поштарина се наплаќа само за подне-
сување на царина и за царинење на пратките кои биле опте-
ретени со царински давачки или друга давачка од ист вид. Ако 
не постои посебен договор, наплатувањето се извршува во мо-
ментот на испорачување на пакетот до примачот. Меѓутоа кога 
се работи за пакети ослободени од поштарини и давачки, пош-
тарината за поднесување на царина ја наплаќа Управата на по-
текло во корист на Одредишната управа. 

чпен 25 
Царински и други давачки 

1. Одредишните управи се овластени да им ги наплатат 
сите давачки на примачите, посебно царинските давачкана кои 
подлежат пратките во Одредишната земја. 

Поглавје 5 
Одговорност 

член 26 
Одговорност на поштенските управи. Обештетувања 
1. Освен во случаите предвидени во чл. 27, поштенските 

Управи се одговорни за губење, ограбување или оштетување 
на пакетите. 

2. Поштенските управи можат да се обврзат да ги покријат 
ризиците во случај на виша сила. 

3. Во принцип, испраќачот има право на надомест што, 
одговара на вистинскиот износ на загубата, ограбувањето или 
оштетувања Инидректните оштетувања или нереализирани, е 

добивки не се земат предвид. Меѓутоа, овој надомест во ника-
ков случај не смее да биде поголем: 

3.1 за пакетите со означена вредност, од износот на означе-
ната вредност изразен во ДТС, 

3.2 за другите пакети, од износите пресметани со комби-
нирање на стапката од 40 ДТС по пакет и стапката од 4, 50 
ДТС по кг. 

4. Управите можат да се согласат во своите взаемни односи 
да го применуваат износот од 130 ДТС по пакет, независно од 
неговата тежина. 

5. Надоместот се пресметува според т е к о в н а , - зарната 
цена на стоките од ист вид, претворена во ДТС, во мест,ото и 
времето кога пакетот бил примен за транспорт. Во недостаток 
на тековната цена, надоместот се пресметува.според обичната 
вредност на стоката проценета врз истите, основи. 

в. Кога се должи надомест заради губење,. целосно ограбу-
вање или целосно оштетување на еден пакет, испраќачот или 
примачот, зависно од случајот, има право на враќање на напла-
тените поштарина со исклучок на поштарината за осигурување. 

Истото важи и за пратките што ги одбил примачот заради нив-
ната лоша состојба, ако тоа се должи на поштенската служба 
и предизвикува нејзина одговорност. 

7. Кога загубата, целосното ограбување или целосното 
оштетување се последица на виша сила и не може дале изврши 
обештетување, испраќачот има право на враќање ненаплатените 
поштарина со исклучок на поштарината за осигурување. 

8. Спротивно на одредбите предвидени во став 3, примачот 
има право на надомест и по врачување на ограбениот или оште-
тениот пакет. 

9. Управата на потекло може да им ги “исплати на иепрака-
чите во1 својата Земја надоместите за пакетите без означена 
вредност, предвидени со нејзиното внатрешно законодавство, 
под уолсГв тие да не-се помали од оние коишто се утврдени до 
став 3.2:Истото важи'и за'Одредишната( управа кога надоместот 
му се плаќа на примачот. Сепак се применуваат износите утвр-
дени во став 32.' 

9.1 во случај на барање против одговорната управа; 
9.2 ако испраќачот се одрекува од своите права во корист 

на примачот или обратно. 
член 27 

Непостоење на одговорност помеѓу поштенските управи 
1„ Поштенските управи не се одговорни за пакетите чие 

врачување го ивршиле во услови кои ги пропишува нивната 
регулатива за пратките од ист вид. Сепак, одговорност постои: 

1.1 кога ограбувањето или оштетувањето се констатира 
или пред или во текот на врачување на п.акетот; 

Л .2 кога, ако внатрешната регулатива дозволува, примачот, 
а по потреба и испраќачот ако се работи за враќање, дава 
забелешки преземајќи ј а испораката на ограбен или оштетен 
пакет; 

1.3 кога испраќачот^ или примачот во случај на враќање 
на, пакетот, без оглед на редовното потврдување на приемот, 
веднаш и изјавува на Управата што му го врачила пакетот дека 
констатирал оштетување; тој треба да донесе доказ дека ограбу-
вањето или оштетувањето не се случило по врачувањето. 

2. Ве случаите набројам^ подолу, поштенските /прави нз 
се одговорни: 

2.1 во случај на виша сила, со резерва на член 26.2; 
2.2 кога тие не се ве можност да дадат податоци за паке-

1ѓите бидејќи службените документи се уништени заради виша 
сила, а нивната одговорност на може поинаку да се докаже; 

2.3 кога оштетувањето било предизвикано заради грешка 
или негрижа не испраќачот или произлегува од природата на 
содржината; 

2.4 кога се работи за пакети чија содржина подлежи на 
забраните предвидени во чл. 18, и доколку овие пакети се 
конфискувани или уништени од страна на надлежните власти 
заради нивната содржина; 

2.5 во случај на запленување, согласно законодавството 
на Одредишната.ј^мја, епррвд соопштението на Управата на 
оваа Земја; 

2.6 кога се работи за пакети со означена вредност со 
фалсификувана изјава за вредност поголема о д вистинската 
вредност на содржината, 

2.7 кога испраќачот не дал никакво побаруеање во рок 
од една година сметајќи од првиот ден по денот на прием на 
пакетот; 

2.8 кога се работи за пакети на воени заробеници и интерни-
р е ц цивилни лица. 

3. Поштенските управи не преземаат никаква одгрворност 
за царинските декларации, независно од формата на нивно 
составување, и за одлуките што ги донесуваат царинските служ-
би при проверка на пратките коишто подлежат на царинска кон-
трола. 

член 28 
Одговорност на испраќачот 

1. Испраќачот на пакет е одговорен за сите оштетувања 
што им се направени на другите поштенски пратки заради отпре-
мање на предмети кои се недозволени за транспорт или заради 
непочитување на условите за прием. 

2. Тој е одговорен во иста мерка како и поштенските уп-
рави. 

3. Тој е одговорен дури и Кога Привмната пошта прифаќа 
еден таков пакет. 

4. Наспроти ова, испраќачот не е одговорен кога се работи 
за грешка или негрижа на управите или превозниците. 
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Плаќање обештетување 
1. Со резерва на правото за обраќање против одгово рната 

Управа, обврската за плаќан^ надомест и враќање на'пошта-
рините и давачките и припаѓаат, зависно од случајот, ма Уп-
равата на потекло или на Одредишната управа. 

2. Испраќачот може да се откаже од своите права за надо-
мест во корист на примачот. И обратно, примачбт“може да се 
откаже од своите права во корист на испраќачот. Испраќачот 
или примачот можат да овластат трето лице да го прими надо-
местот ако тоа го дозволува внатрешното законодавство. 

3. Управата на потекло, или Одредишната управа, ве завис-
ност од случајот, овластела аде го обештети носителот но право 
за сметка на Управата којашто, откако учествувала во извозот 
и иако е редовно известувана, дозволила да поминат два месеци 
без де даде дефинитивно решение на работата или без да на-
помне: 

3.1 дека оштетете изгледа дека е последица на виша сила; 
3.2 дека пратката била задржана, конфискувана или униш-

тена од надлежната власт заради нејзината содржина или била 
запленета согласно законодавството на Одредишната земја. 

4. Управата на потекло или Одредишната управа, в о завис-
ност од случајот, исто така е овластена да го обештети носи-
телот на правото во случај кога формуларот за побарување/ 
побарувачкиот лист/ не е исправно пополнет и морал да биде 
вратен за дополнителни информации, предизвикувајќи на тој 
начин пречекорување на рокот предвиден во став 3. 

член 30 
Евентуално враќање на надоместот 

од испраќачот или примачот 
1. Ако, по исплаќање на надоместот, пакетот или дел од 

пакетот, кој претходно се сметал како изгубен, се пронајде, 
, ислраќачот или .примачот, согласно случајот, се известува дека 
може да ја преземе пратката во период од три месеци, со откуп-

,нина/враќање на износот на примениот/исплатениот.надомест. 
Ако во овој рок, испраќачот или примачот, во зависност од 
случајот, не го побарал пакетот, истата постапка се извршува 
во однос на другото заинтересирано лице. 

2. Ако испраќачот и примачот одбиваат да го земат пакетот, 
тој станува сопственост на Управата или на управите кои ја 
платиле оштетете, ако постојат. 

3.Во случај на подоцнежно откривање на пакет со означена 
вредност чија содржина се смета дека има по.мала , вредност 
од износот на исплатениот надомест, испраќачот или!,.согласно 
случајот, примачот треба да го врати износот на овој надомест. 
Пакетот со ̂ означена вредност му се доставува на. примачот, 
беа оглед на последиците кои можат да,произлезатт заради 
лажната декларација за вредност. 

Трет дел 
ОДНОСИ ПОМЕЃУ ПОШТЕНСКИТЕ УПРАЕ1И 

Поглавје 1 
Преработка на пакети 

член 31 
Цели за квалитет на,услугата 

1. Одредишните управи тре^а да утврдат рок за обработка 
на авионски пакети во насока на нивната Земја. Овој рок, зголе-
мен за времето кое вообичаено се бара за царинеле, не треба 
да биде понеповолен од оној кој се користи на сродните пратки 
од нивната внатрешна услуга. 

2. Исто така, одредишните управи треба колку 'што е можно, 
да утврдат рок за обработка на површински пакет,и во насока 
на нивната Земја. 

3. Управите на потекло утврдуваат цели в-.о поглед на 
квалитетот на услугата за авионски и површински пакети за 
странство земајќи ги како ориентациона точка роковите што 
ги утврдиле одредишните управи. 

4. Управите ги проверуваат ефективните резултати во 
однос на целите за квалитет на услугата што тие ги утврдуваат. 

член 32 
Размена на пакети 

1. Размената на пакети се одвива врз основа на одредбите 
од Правилникот. 

Поглавје 2 
Постапка во случаите на одговорност 

член 33 
Утврдување на одговорноста помеѓу поштенските управи 

1. Се додека не се докаже спротивното, одговорна е Пош-
тенската управа која, откако го примила пакетот без да Даде 
забелешки и покрај тоа што и се ставени на располагање сите 
пропиени средства за истражу вање, не може да овозможи ниту 
испорака на примачот ниту, доколку е потребно, правилна от-
према до друга Управа. 

2. Ако губењето, ограбувањето или оштетувањето се слу-
чило во текот на превозот, а не е можно да се утврди на чија 
територија или во служба на која земја тоа се случило, односните 
управи подеднакво ја плаќаат штетата. Меѓутоа, кога се работи 
за обичен пакет и кога износот на надоместот не е поголем од 
износот пресметан во чл. 26. 3. 2, за пакет од 1 кг, овој износ 
подеднакво со плаќаат Управата на потекло и Одредишната уп-
рава, без учество на посредничките управи. 

3. Во врска со пакетите со означена вредност, одговорноста 
на една Управа во поглед на други управи во ниту еден случај 
не е погол,ема од најголемата означена вредност што таа ја 
усвоија/ 

4. Ако губењето, ограбувањето или оштетувањето на паке-
тот со означена вредност се случило на територијата или во: 

службата “на посредничка управа која не прифаќа пакети со 
означена вредност или која прифатила максимална означена 
вредност помала од износот на загубата, управата на потекло 
го плаќа делот од штетата кој не го покрива посредничка уп-
рава. Истото правило се применува ако износот на штетата е 
поголем од максималната означена вредност што ја усвоила Пос-
редничката управа. 

5. Правилото предвидено во став 4 се применува и во случај 
на поморски или авионски превоз ако губењето, ограбувањето 
или оштетувањето се случило во службата на Управа од некоја 
договорна земја коЈа не ја прифаќа одговорноста предвидена 
за пакети со означена вредност. Оваа Управа сепак е одговорна 

за транзитот на пакетите со означена вредност во затворени 
заклучоци, одговорност предвидена за пакетите беа означена 
вредност. 

6. Царинските и другите давачки што не можеле да се 
.поништат, ги плаќаат управите одговорни за губење, ограбување 
или оштетување. 

7. Управата која го исплатила обештетувањето ги презема 
правата на лицето кое го примило обештетувањето, до износот 
на исплатената оштета, за секое евентуално обраќање против 
примачот, испраќачот или против трети лица. 

Поглавје 3 

Делови на поштарина и трошоци за авионски превоз 

член 34 -Делови н а поштарина за сувоземен превоз во доаѓање 
1. ракетите разменети помеѓу две управи подлежат на 

делови На поштарина За сувоземен превоз во доаѓање, за секоја 
Земја и за секој пакет, пресметани со комбинирање на индика-
тивна^ стапка по пакет и индикативната стапка по кг наведени 
подолу: 

Индикативна стапка: 
- по ,пакет; 2, 85 ДТС; 
- по кг бруто тежина на заклучок : 0,28 ДТС. 
2. Водејќи сметка за индикативните стапки дадени погоре, 

управите утврдуваат свои делови на поштарина за сувоземен 
превоз во доаѓање за тие да бидат во согласност со трошоците 
на нивната услуга. 

3. Деловите на поштарина спомнати во ст. 1 и 2 ги плаќа 
управата на земјата на потекло, освен ако овој Аранжман не 
предвидува отстапувања од овој принцип. 

4. Делови на поштарина за сувоземен превоз во доаѓање 
треба да бидат единствени за целата територија на секоја Земја. 

член 35 

Делови на поштарина за сувоземен превоз во транзит 
1. Пакетите разменети помеѓу две управи или две пошти 

од иста Земја со сувоземните служби на една или повеќе управи 
подлежат на делови на поштарина за сувоземен превоз во тран-
зит во корист на земјите чии служби учествуваат во сувоземното 
насочување, пресметани со комбинирање на стапката по пакет 
и стапката по кг наведени подолу, според стапка на растојание 
кој се применува: 
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Стапка на растојание 
на заклучокот 

Стапка по пакет Стапка по кг 
бруто тежина 

2. За пакетите во отворен транзит, посредничките управи 
се овластени да побараат еден паушален дел на поштарина од 
0,40 ДТС по пратка. 

3. Деловите на поштарина спомнати во ст. 1 и 2 ги плаќа 
Управата на,.Земјата на потекло, освен ако овој Аранжман не 
предвидува отстапувања од овој принцип. 

4. Советот за Поштенска експлоатација е овластен да ја 
ревидира и измени табелата спомната во став 1 во периодот 
помеѓу два конгреса. Ревизијата, која би можела да се направи 
благодарение на една методологија која им обезбедува праведен 
надомест на управите кои ги извршуваат операциите врзани за 
транзитот, ќе треба да се потпира врз 'сигурни и типични еко-
номски и финансиски податоци. Евентуалната измена за која' 
би се одлучило ќе стапи во сила на дата што ќе ја утврди Советот 
за Поштенска експлоатација. 

5. Не се предвидува /дел на поштарина за сувоземен превоз 
во транзит за: 

5.1 претоварување на авионски заклучоци помеѓу два аеро-
дрома кои опслужуваат еден ист град; 

5.2 транспорт н“а овие'заклучоци помеѓу аеродромот кој 
опслужува еден град и складиштето сместено во овој ист град 
и враќањето на овие исти заклучоци заради нивно пренасочу-
вање. 

член 36 
Дел на поштарина за поморски превоз 

1. Секоја од земјите чии служби учествуваат во поморскиот, 
транспорт на пакетите е овластена да ги побара деловите на 
поштарина за поморски превоз спомнати во став 

2. Овие делови на поштарина ги плаќа Управата на Земјата 
на потекло, Освен ако овој Аранжман не предвидува отстапувања. 
од овој принцип. 

3. За секоја искористена услуга за поморски превоз, делот 
на поштарина за поморски превоз се пресметува со комбинирање 
на,поштарината по пакет и поштарината по кг дадени подолу, 
според стапката на растојание која се применува: 

3. Управите може да го зголемат најмногу за 50 % помор-
скиот дел за поштарина за поморски превоз пресметан согласно 
член 36 точка 2. Наспроти ова. тие можат да го намалат по нивна 
желба. 

4. Советот за Поштенска експлоатација е овластен да ја 
ревидира и измени табелата спомната во став 2 во период помеѓу 
два конгреса. Ревизијата, која ќе може да се направи благода-
рение на една методологија која им обезбедува праведен на-
домест на управите кои извршуваат транзитни операции, ќе 
треба да се потпре врз сигурни и типични економски и финан-
сиски по,датоци. Евентуалната измена за која може да се одлучи, 
ќе стапи во сила на дата којашто ќе ја утврди Советот за Пош-
тенска (з ксплоатација. 

член 37 
Тарифирање 

1. Тарифирањето на односните управи се извршува во 
принцип по пакет 

2. За службените пакети и пакетите на воените заробеници 
и интериираните цивилни лица не се плаќа .никаков дел на 
поштарина., освен за трошоците за авионски превоз кои се приме-
нуваат на авионските пакети 

Член 38 
Трошоци за авионски превоз 

1. Основната поштарина којашто треба да се примени при 
уредување на сметките помеѓу управите за авионски превоз ја 
одобрува Ооветогза Поштенска експлоатација. Неа ја пресме-
тува Меѓународното биро според формула наведена/дадена во 
Правилникот за извршување на Конвенцијата. 

2. Претоварувањето во тек на преносот на авионските 
пакети ко што последователно користат повеќегразлични авион-
ски услуги, во еден ист аеродром, се извршува без надомест. 

3. Пресметувањето на трошоците за авионски превоз на 
затворени заклучоци и авионски пакети во отворен транзит 
произлегува од Правилникот. 

Поглавје 4 
Разни одредби 

Член ЗЅ| 
Доставување информации, чување на 

документите, формулари/обрасци 
1. Одредбите за доставување ,информации кои се однесу-

ваат на извршувањето на поштенската служба, чувањето на 
документите) и формуларите коишто треба да се користат про-
излегуваат од Правилникот. 

Член 40 
Пакети што.потекнуваат или се упатуваат кон земЈи што не 

се потписнички на Аранжманот 
1. Управите на земјите учеснички'во овој Аранжман да 

разменуваат пакети со управите на земјите што не учествуваат 
им дозволуваат на управите на сите земји учееснички во Аранж-
манот да ги користат овие врски, освен ако на тоа се спротив-
ставуваат земјите коишто не учествуваат. 

Член 41 
Примена на Конвенцијата 

1. По потреба, Конвенцијата се применува, по аналогија,, 
на се што не е прецизно регулирано со овој Аранжман. 

Четврт дел 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

член 42 
Услови за прифаќање на предлозите кои се однесуваат на 

овој Аранжман и неговиот Правилник за извршување 
1. За да станат извршни, предлозите поднесени на Кон-

гресот и врзани за овој Аранжман и неговиот Правилник за 
извршување треба да бидат одобрени од мнозинството земји-
членки кои се присутни и гласаат, а кои го прифатиле Аранж-
манот. Најмалку половината од овие земји-членки претставени 
на Конгресот троба да бидат присутни во моментот на гласање. 

2. За- да стамат извршни, предлозите врзани за Правилникот 
за извршување на овој Аранжман што Конгресот му ги упатил 
на Советот за Поштенска експлоатација на одлучување или кои 
се воведени помеѓу два конгреса треба да бидат одобрени од 
мнозинството членови на Советот за Поштенска експлоатација 
што го прифатиле овој Аранжман. 

3. За да станат извршни, предлозите воведени помеѓу два 
конгреса и врзани за овој Аранжман треба да добијат: 

3.1 две третини од гласовите, најмалку половина од земји-
те-членки што го прифатиле Аранжманот и учествувале во јавна-
та расправа, ако тие имаат за цел да додадат нови одредби 
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или да ја изменат суштината на членовите од ОВОЈ Аранжман и 
од неговиот Завршен протокол; 

3 2 мнозинство гласови, ако тие имаат за цел. 
3.2. толкување на одредбите од овој Аранжман и од него-

виот Завршен протокол; 
3 2.2 да воведат измени од редакциски карактер во Актите 

набројани во став 3.2.1. 
4. Доколку одредбите предвидени во став 3.1 се во спро-

тивност со националното законодавство на Земјата- членка, таа 
може да даде писмена изјава до Генералниот директор на Меѓу-
народното биро наредувајќи дека не е во можност да ја прифати 
измената или дополнувањето, во рок од 90 дена сметајќи од 
датата на која се известува за спомнатата измена или додаток. 

член 43 
Влегување во сила и траење на Аранжманот 

1. ОВОЈ Аранжман ќе почне да се спроведува од 1-ви јануари 
1996 год. и важи се до влегување во сила на Актите од наредниот 
Конгрес Како потврда на ова, полномошниците на владите на 
договорните земји го потпишале овој Аранжман во еден примерок 
којшто му е доставен на Генералниот директор на Меѓународното 
Виро. Владата на Земјата.во која се одржува Конгресот ќе и 
дост-ави на секоја страна примерок од овој Аранжман. 

Сеул, 14 септември 1994год. 
ЗАВРШЕН ПРОТОКОЛ НА АРАНЖМАНОТ ЗА ПОШТЕНСКИ 

ПАКЕТИ 

Во моментот на потпишување на Аранжманот за поштенски 
пакети склучен на денешен ден, долупотпишаните полномошници 
се согласија со следното: 

Член I 
Принципи 

1. Спротивно на чп.,З-став 1, Поштенската управа наѕКанада 
овластена е да ја ограничи максималната тежина на пакетите 
во доаѓале и при отпремање на 30 кг. 

Член II 
Пакети со означена вредност 

1. Поштенската управа на Шведска си го задржува правото 
на корисниците да им обезбеди услуги за пакети со означена 

вредност опишана во став 11 согласно другите услови што се 
дефинирани во овој член и во соодветните ччленови на Правил-

никот. 

член III 
Повратница 

1. Поштенската ,управа на Канада е овластена да не го 
применува чл. 15 бидејки таа не нуди услуга за повратница за 
пакетите во нејзиниот внатрешен режим. 

член IV 
Забрани 

Поштенските управи на Канада, Мијанмар и Замбија се 
согласни да не ги прифаќаат пакетите со означена вредност 
-кои содржат скапоцени предмети спомнати во чл. 18. 2, бидејки 

то внатрешно законодавство не го дозволува тоа 

5.1. секаков ви, ц локови, освен ако тие нета придружени 
со медицински рецеѕ гг што потекнува од компетентна власт; 

5.2. производи наменети за гаснење на оган и хемиски теч-
ности; 

5.3: предмети спротивни на исламската религија; 

член V 
Повлекување . Измена или исправка на адресата 

на барање на испраќачот 
1. Спротивно на чл. 21. Ел Салвадор, Република Ланама 

и Венецуела овлас тени се да не ги враќаат пакетите откако 
примачот побарал нивно царинење бидејќи тоа не го дозволува 
нивното царинско. законодавство. 

Член VI 
Побарувања 

1. Поштенските управи на Авганистан, Саудиска Арабија, 
Капвер, Република Конго, Габон, Исламска Република Иран, 
Монголија, Мијамар, Суринам, Арапска Република Сирија и 
Замфија си го задржуваат правото да им наплатат на нивните 
корисници поштарина за побарување. 

2. Поштенси ,ите управи на Аргентина, Словачка и Чешка 
си го задржуваат правото да наплатат посебна поштарина кога, 
по спроведената побарувачка постапка, се констатира дека таа 
не е оправдана, 

Член VII 
Поштарина за поднесување на царина 

1. Поштенските управи на Република Конго, Габон и Замбија 
си го задржуваат правото на своите корисници да им наплатат 
поштарина за по/ внесување на царина ' 

член VIII 
Обештетување 

1. Спротивн о на чл. 20. управите спомнати подолу можат 
да не го плаќаат надоместот за обештетување за изгубените, 
ограбените или с ките-гените пакети без означена вредност во 
нивната служба; СА/Д,' Ангола, Антигва и Барбуда, Австралија, 
Бахамските острови, Барбадос, Белизе, Боливија, Боцвана, Бру-
неи Дарусалам, Канада. Доминикански Република, Доминик, Ел 
Салвадор, Фиџи , Грбија, прекуморските територии на Обе-
динетото кралот во на Велика Британија и Северна Ирска чија 
внатрешна регул 1тива тоа не го дозволува, Гренада, Гватемала, 
Гвајана, Кириба- ги, Лесото, Малави, Малта, Маурициус, Науру, 
Нигерија. Уганда Папуа - Нова Гвинеја, Св. Кристоф и Невис, 
Св. Луција, Св. Винсент и Гренадини, Соломанските острови, 
Сејтелски ос. Леоне, Свазиленд, Тринидад и Тобаго, Замбија 
и Зимбабве.„ 

2. Спротивно на чл. 26, Управите на Аргентина и Грција 
може да не им исплаќаат надоместот за обештетување за паке-
тите без означена вредност изгубени, ограбени или оштетени 
во нивната служба, на земјите кои не исплаќаат таков надомест 
согласно став ' I од овој член. 

3. Спротивно на чл. 26. 8 САД се овластени да го задржат 
правото на испраќачот за обешгетување за пакетите со означена 
вредност по нивно зврачувањена примачот, освен ако испраќачот 
се одрече од с аоото право во корист на примачот. 

4. Кога с е в о својство на посредничка Управа, САД се 
овластени да не им го наплатат надоместот за обештетување 
на другите управи во случај на губење, ограбување или оште-
тување на пакетите со оз начена вредност пренесени во отворен 
транзит или отпремени 'во затворени закпучоци. 

член IV 
Исклучоци од принципот на одговорност 

1. Спротивно на чл. 26,Саудиска Арабија, Боливија, Ирак, 
Судан, Јемен и Заир се овластени да не плаќаат никаков надо-
мест за оштетувањето за обичните пакети од сит^?емји, кои 
нив ИМ се наменети, што содржат течности и предмета кои лесно 
преоѓаат во течна состојба, стаклени и сродни предмети, крш-
ливи или кои лесно се расипуваат 

2. Спротивно член 26 Саудиска Арабија може да не 
плаќа надомест за обештетување за пакетите кои содржат 
забранети предмети спомнати во член 18 од Аранжманот за 
Поштенски пакети 

член V Непостоење на одговорност за Поштенската управа 

1. Поштенската управа на Непал и овластена да не го при-
менува чл. 27.1.3 

поцени камења и други скапоцени предмети, или оние кои содр-
жат течности и елементи кои може лесно да прејдат во течна 
состојба, стак,лени иди слична предмети или песно кршливи пред-
мети. Таа не е должна да ги исполнува одредбите од чл, 26, 
вклучувајќи ги и случаите изнесени во чл. 27 и 33. 

3. Поштенската управа на Бразил е овластена да не ги 
прифаќа пакетите со означена вредност кои содржат монети 
и банкноти во оптек, како и друга вредност на доносителот, 
бидејќи тоа не го дозволува нејзината внатрешна ре,гулатива, 

4.. Поштенската управа на Гана е овластенава не ги при-
фати пакетите се означена вредност кои содржат монети и 
банкноти во оптек бидејќи тоа не го дозволува Нејзиното внат-
решно законодавство. 

5. Освен предметите наведени во член 18, Поштенската 
управа на Саудиска Арабија не ги прифаќа пакетите кои содржат: 
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член VI 
Плаќање обештетување 

1. Поштенските управи на Ангола, Гвинеја, Либан и Маври-
танија не се должни да го почитуваат чл. 29. 3 во врска со до-
несување дефинитивно решение за некое побарувам во рок 
од два месеци. Освен тоа, тие не прифаќаат да го обештетат 
носителот на право за нивна сметка., од страна на друга Управа 
по истекот на пропишаниот рок. 

член VII 
Вонредни делови на поштарина заI сувоземен 

превоз во доаѓање 
1. Спротивно на чл. 34, Управата не Авганистан, си го задр-

жува правотот да наплаќа 7,50 ДТС дополнителен вонреден су-
воземен дел на поштарина во доаѓање по пакет. 

член XIII 
Вонредни делови на поштарина за сувоземен 

превоз во транзит 
1. Привремено, управите што фигурираат во подолу да-

дената табела се овластени да ги наплатат вонредните делови 

на поштарина за сувоземен превоз во транзит I наведени во оваа 
табела и кои се додаваат на деловите на поштарина во транзит 
спомнати во чд. 35. 1: 

Ред. Овластени Износ на вонреден дел на поштарина 
број Управи за сувоземен пр евоз во транзит 

Стапка по пакет Стапка по кг бруто 
тежина на заклучок 

1 2 3 4 

ДТС ДТС 
1 Авганистан О, 48 0, 45 
2. САД според дел од 

растојание: 
до 600 км 0,10 
над-600-1000 ^ см 0,18 
над 1000-2000 км 0,25 
над 2000 за се кои 
дополнителни 

1000 км 0,10 
3. Бехреин 0,85 0,55 
4. Чиле 0,21 
5. Египет 11,00 0,25 
6. Франција 1,00 0,20 
7. Грција 1716 0,29 
8 . Индија Ф,40 0,51 
9. Малезија О.,39 0,05 
10. Руска Федерација 0,77 
двоен износ по кг означен во колона 3 
од табелата од чл.ЗбЛ.за-растојанието за кое станува збор 
11. Сингапур 0,39 О,05 
12. Судан 1, 61 0,65 
13. Арапска Репуб 0,65 

лика Сирија 
14. Тајланд о, 58 0,14 

член XIV 
Делови на поштарина за поморски превоз 

1. Подолуспомнатите управи си го задржуваат правото да 
ги зголемат најмногу за 50% деловитена поштарина за поморски 
превоз предвидени во чл. 36: Германија,САД; Агрентина, Антигва 
и Барбуда, Бахамските острови, Бехреин, Бангладеш, Барбадос, 
Белгија; Беливе, Бразил, Брунеи Дарусалам., Канада Ј чиле, Кипар, 
Коморски острови, Република Конго, Џибу ги, Доминик, ОА Еми-
рати, Шпанија, Финска, Франција, Габон, I амбија,' Обединетото 
кралство на Велика Британија и Северна Ирска, I Прекуморски 
територии на Обединетото кралство, Грција Гренада, Гвајана, 
Индија, Италија, Јамајка, Јапонија, Кенија, Карибати, Мадагаскар, 
Малезија, Малта, Маурициус, Нигерија, Норвешка, Оман, Уганда, 
Пакистан, Папуа-НоваГвинеја, Португалија, Катар, Св. Кристоф 
и Невис, Св. Луција, Св. Винсент и Гренади , Соломонски ос-
трови, Сејшели, Сиера Леоне, Сингапур, Шведска, Обединета 
Република Танзанија, Тајланд, Тринидад и Тобаго, Тивалии, Вануа-
ту, Јемен и Замбија. 

член XV 
Дополнителни делови на поштарина 

1. Секој пакет насочен по површински или авионски пат 
во насока на Корзика, Француските прекуморски области и 
Заедниците на Мајот и Св. Петар и Микелон подложен е на дел 
на поштарина за сувоземен-превоз во доаѓање еднаков најмногу 
на соодветниот француски дел на поштарина. Кога еден таков 
пакет е насочен во транзит низ континентална Франција, освен 
тоа, се наплаќаат и следните делови на поштарина и допол-
нителни трошоци: 

1.1 за пакет насочен по површински пат 
1.1.1 француски дел на поштарина за сувоземен транзит; 
1.1.2 француски деЛ на поштарина за поморски превоз' кој 

одговара на делот на растојание кој ја одвојува континентална 
Франција од секоја од областите, териториите и заедниците за 
кои станува збор; 

1.2 за “авионски пакет 
1.2.1 француски дел на поштарина за сувоземен транзит 

за пакетите во отворен транзит; 

1.2.2 трошоци за авионски транспорт кои одговараат на 
авионското поштенско растојание кое ја одвојува континентална 
Франција од секоја од областите, териториите и заедниците за 
кои станува збор. 

2. Поштенските управи на Египет и Судан се овластени 
да наплатат дополнителен дел на поштарина од 1 ДТС повеќе 
од деловите на поштарина за сувоземен транзит'' предвидени 
во чл. 35.1 за секој пакет во транзит преку езерото Насер помеѓу 
Шалал ( Египет) и Вади Халфа ( Судан). 

3. Секој пакет насочен во транзит помеѓу Данока и Фероеј-
ските острови или помеѓу Данска и Гренланд предизвикува 
наплаќање на следните дополнителни делови'^поштарина: 

3.1 за пакет насочен по површински пат 
3.1.1 дански ден на поштарина за сувоземен транзит; 
3.1.2 дански поморски дел на поштарина што одговара на 

делот на растојание кој ја одвојува Данска од Фероејските ос-
трови или соодветно Данска од ГреДланд. 

3.2. за авионски пакет 
3.2.1. трошоците за воздушен транспорт кое одговара на 

воздушното поштенско растојание која ја одвојува Данска од 
Фероејскитв острови или, соодветно, Данска и Гренланд. 

4. Поштенската управа набиле е овластена да наплати 
дополнителен дел на поштарина од најмногу 2,61 ДТС по кг за 
превоз на пакетите што се упатени кон Велигденските Острови. 

5. Секој пакет што е насочен по површински или авионски 
пат, во транзит помеѓу континентална Португалија и автономните 
области на Мадера и Асорските ос., предизвикува наплаќање 
на следните делови на поштарина и дополнителни трошоци; 

5.1 за пакет насочен по површински пат 
5.1.1 португалски дел на поштарина за сувоземен транзит; 
5.1.2 португалски дел на поштарина за поморски превоз 

што одговара на делот од растојанието кое ја одвојува конти-
нентална Португалија од секоја од автономните области за кои 
станува збор; 

5.2 за авионски пакет 

5.2.1 португалски, дел на поштарина за сувоземен транзит; 
5.2.2 трошоци за авионски превоз што одговараат на авион-

ското-поштенско растојание помеѓу Континентална Португалија 
и секоја од автономните области за кои станува збор. 

6. Пакетите кои им се уупатени на островските провинции 
на Големите Канарски острови . на-точена во транзит 
преку континентална Шпанија Лј ; 'икуеаат наплаќање на 
следните дополнителни делови на поштарина, освен соодветниот 
дел на поштарина за сувоземен превоз во доаѓање: 

6.1 за пакет насочен по површински пат 
6.1.1 шпански дел. на поштарина за сувоземен транзит; 
6.1.2 шпански поморски дел на поштарина којшто одговара 

на растојанието од 1000 - 2000 морски милји; 

6.2 за авионски пакет 
6.2.1 трошоци за авионски превоз кои одговараат на авион-

ско-поштенското растојание помеѓу континентална Шпанија и 
секоја од односните островски провинции. 

член XVI 
Трошоци за авионски превоз 

1. Авганистан, Саудиска Арабија, Аргентина, Австралија, 
Бахамски острови, Бразил, Боливија, Канада, Капверт, Чиле, 



25 април 1996 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни Ј Јого/зори Бр.20 - Стр. XXIX 

НР Кина, Колумбија, Р.Конго, Куба,Ел Салвадор, Екватор, Габон, 
Гвајана, Република Хондурас, Индија, Индонезија, Исламска 
Република Иран, Казахстан, Мексико; Монголија, Мијанмар, Нов 
Зеланд, Пакистан, Парагвај. Перу, Руска Федерација, Судан, чад, 
Турција, Венецуела, Виетнам, Јемен, Замбија имаат право на 
исплата на дополнителните трошоци предизвикани од авио-
нскиот превоз на авионските пакети кои потекнуваат од стран-
ство за внатрешноста на “нивната Земја. Овие трошоци за авион-
ски превоз треба да бидат единствени за сите заклучоци кои 
потекнуваат од странство, независно дали авионските пакети 
се пренасочени или не се' пренасочени по воздушен пат. 

2. Реципрочно, Шпанија има право на враќање на дополни-
телните трошоци кои се предизвикани од авионскиот превоз 
на авионските пакети во внатрешноста на нејзината Земја при-
мени од управите наведени во став 1 од овој член. Овие трошоци 
за авионски превоз ќе бидат единствени за сите примени за-
клучоци независно дали тие се или не се насочени по авиионски 
пат. 

член XVII 
Посебни поштарини 

1. Управите на САД, Белгија, Франција и Норвешка можат 
да наплаќаат поголеми делови на поштарина за сувоземен пре-
воз за авионските пакети отколку оние за пакетите насочени 
по површински пат. 

2. Управата на Либан овластена е за пакетите до 1 кг да 
ја наплаќа стапката којашто се применува за пакетите чија 
тежина изнесува над 1 - 3 кг. 

3. Управата на Република Панама овластена е да наплаќа 
0,20 ДТС ло кг за површинските пакети кои се пренесуваат по 
авионски пат { С.А.Л.) во транзит. 

Како потврда на ова, подолунаведените полномошници го 
составиле овој Протокол кој ќе ја има истата сила и истата 
вредност исто како неговите одредби да биле внесени во текстот 
од Аранжманот на којшто тој се однесува, и го потпишале во 
еден примерок кој му е доставен на Генералниот директор на 
Меѓународното биро. Владата на Земјата во која се одржува 
Конгресот ќе достави примерок на секоја страна. 

Јул, 14 септември 1994 год. 

Аранжман за поштенски упатници 

Долупотпишаните,.Ополномоштеници на Владите на Земјите 
- членки на Сојузот, врз основа на член 22, став 4 од Уставот 
на Светскиот Поштенски Сојуз, заклучен во Виена на 10 јули 
1964 год„ со заеднички д о г о в о р и и под резерва на член 25, став 
4 од споменатиот Устав, го донесоа следниот Аранжман: 

Член први 

Предмет на Аранжманот 

1. Овој Аранжман ја регулира размената на поштенските 
упатници кои, договорните земји се договориле да ги воведат 
во своите меѓусебни односи: 

2. Непоштенските организации, со посредство на поштен-
ската Управа, можат да учестуваат во размената која ја регу-
лираат одредбите од овоЈ Аранжман. Таквите организации се до-
говараат со поштенската Управа на својата земја за да се обез-
беди целосно извршување на сите одредби од Аранжманот и, во 
рамките на тој договор, да ги извршуваат своите права и да ги 
исполнувааат своите обврски како и поштенските, организации 
кои се дефинирани со овој Аранжман; поштенската Управа им 
служи како посредник во нивните односи со поштенските Управи 
на другите договорни земји и со Меѓународното Биро 

Член 2 

Различни видови на поштенски упатрици 

1. Обична упатница 

Испраќачот предава пари на шалтер во пошта или издава 
налог за задолжување на неговата поштенска тековна сметка 

и бара исплата на готовина на корисникот. Обичната упатница 
се пренесува по поштенски пат. Обичната телеграфска упатница 
се пренесувало пат,на телекомуникации. 

2. Поштенска уплатница 

Испраќачот предава лари на шалтер во пошта и бара кни-
жење на износот во корист на сметката .на примачот која ја води 
поштата. Поштенска уплатница се пренесува по пошта. Теле-
графската поштенска уплатница се пренесува по пат на теле-
комуникации. 

3. Други услуги 

Во своите билатерални или мултилатерални односи пош-
тенскитв Управи можат да се договараат за воведување на други 
услуги чии што услови ќе бидат дефинирани помеѓу Заинтере-
сираните Управи. 

Член 3 

Уплата на упатници (валута, пресметување, износ) 

1. Освен со одсебен договор, износот на упатницата се 
изразува во валутата на исплатната земја. 

2. Уплатната Управа го утврдува курсот на пресметување 
(конверзија) од нејзината валута во валутата на исплатната 
земЈа. 

3. Највисокиот износ за обична уплатница се утврдува со 
заеднички договор помеѓу заинтересираните Управи. 

4. Износот на поштенската упатница е неограничен. Сепак, 
секоја Управа може да го ограничи износот на поштенските 
упатници, кои секој корисник може да ги предаде или ве еден 

'Ден или во тек на определен период. 

5. Телеграфските исплатници подлежат одредбите од 
Правилникот за меѓународни телекомуникации. 

Член 4 

Поштарини 

1. Под резерва на одредбите на подолу наведените ставови 
2 и 3, уплатната Управа слободно ја определува поштарииата 
која се наплатува во моментот на уплатата. На оваа основна 
поштарина таа евентуално додава поштарина за посебни услуги 
(Барање на извештај за исплата или за книжење, за итно вра-
чување итн.) 

2. Износот на главната поштарина за обична упатница не 
може да изнесува повеќе од 22,86 ДТС. 

3. Поштарината за поштенска уплатница мора да биде по-
ниска од поштарината за обична упатница со ист износ. 

4. Разменетите упатници, со посредство на една земја учес-
ник во овој Аранжман, помеѓу една договорна и една недоговорна 
земја можат да бидат подложни, од п о с р е д н и ч к а Управа на 
дополнителна поштарина утврдена од оваа последната во за-
висност од трошоците произлезени од операциите кои таа ги 
врши; Оваа поштарина може притоа да биде наплатена од ис-
праќачот и одобрена на Управата на п о с р е д н и ч к а земја ако 
заинтересираните управи се договориле за тоа. 

5. Од примачот можат да се наплатуваат следните неза-
должителни поштарини 

а) поштарина за врачување, доколку исплатата се врши 
на дом; 

б) поштарина кога износот се книжи во корист на п о ш т е н с к а 
тековна сметка; 

в) евентуално, поштарина за продолжување на исплатниот 
рок предвидена во член 6, став 4; 

г) поштарина предвидена во член 12.3.5 од Конвенцијата, 
кога уплатницата е адресирана на ,Пост Рестант“; 

А) евентуално, дополнителна поштарина за итно врачување. 
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6 Доколку, во согласнсот со одредбите од Правилникот 
за извршување на ОВОЈ Аранжман, се бараат овластувања за 
исплата и ако не е направена никаква службена грешка, од 
испраќачот или од примачот може да се наплатува поштарина 
за вовластување за исплатаг од најмногу 0,65 ДТС освен ако 
оваа поштарина веќе е наплатена во рамките на извештајот за 
исплата 

7 Упатниците, како при уплатата така и при исплатата не 
можат да подлежат на никакви поштарини или други давачки 
освен оние кои се предвидени со овој Аранжман 

8 Поштенските упатници кои се разменуваат во услови 
предвидени со членовите 7 2 и 7 31 до 7 3 3 од Конвенцијата 
се ослободени од сите поштарини 

Член 5 

Начини на размена 

1 Размената по пат на пошта, по избор на Управите, се 
врши или со помош на обични упатници или со уплатници, 
директно помеѓу уплатата и исплатната пошта, или со помош 
на списоци со посредство на таканаречените „измешани пошти“ 
кои ги одредува Управата на секоја од договорните земји 

2 Размената по телеграфски пат се врши со упатничка 
телеграма отпремена директно до исплатната пошта Меѓутоа, 
заинтересираните Управи можат исто така да се договорат, за 
отпремата на телеграфските упатници, да користат друго те-
лекомуникации средство, а не телеграф 

3 Исто така Управите можат да се договора^ за комбиниран 
систем на размена ако внатрешната организација на нивните 
служби тоа го бара Во тој случаи размената се врши со помош 
на карти директно помеѓу поштите, на едната од Управите и 
изменичната пошта на соодвегната Управа 

4 Упатниците предвидени во став 1 и 3 можат, до одра-
дишната земја, да бидат поднесени на магнетни ленти или преку 
друг носител/за кој ќе се, договорат Управите Одредишните" 
управи можат да ги користат обрасците од нивниот внатрешен 
сообракај за сочинување на уплатните упатници Во таков случај, 
условит,е за размена се утвр,дени со посебни договори усвоени 
од страна на заинтересираните Управи 

5 Управите можат да се договорат за користење на други 
начини на размена, освен оние кои се предвидени во Ставовите 
од 1 и 4 

Член 6 

Исплата на упатници 

1 Полноважноста на упатниците трае 

а) по правило, до истекот на првиот месец кој следи по 
месецот на уплатата, 

б) по договор помеѓу заинтересираните Управи, до исткот 
на третиот месец коЈ следи по месецот на уплатата 

2.По овие рокови, упатниците кои се пристигнати директно 
во исплатните пошти не се исплакаат освен ако имаат ознака 

„visa pour date“(продолжување на исплатниот рок“) кое го дава 
службата која одредува уплатната Управа на барање на ис-
платната пошта Упатниците кои се пристигнати во одредиш-
ните Управи во согласност со член 5, стан 4, не можат да се 
продолжуваат 

-3 Продолжување на исплатниот рок, ,почнувајќи од денот 
кога е дадено, и дава на упатницага нгва полноважност чие 
што времетраење е толкаво колку би го имала упатница која 
е уплатена тој ден 

4 Ако неизвршувањето на исплатата пред истекот на рокот 
на полноважноста не е поради службена грешка, може да се 
наплатува таканаречена поштарина за продолжување на рокот 
за исплата од најмногу 0,65 ДТС 

5 Кога еден ист испраќач истиот ден во корист на ист 
примач уплаќа повеќе упатници чии што вкупен износ го пре-
чекорува максимумот кој го прифатила исплатната Управа, таа 
е овластена исплатата на упатниците да ја распореди така што 

износот исплатен на примачот во ист ден да не г о пречекорува 
овој максимум 

6 Исплатата на упатниците се врши според прописите на 
исплатната земја 

Член 7 

Препраќања 

1 Во случај на промена на местото на живеење на примачот 
и во границите во кои се врши упатничката служба помеѓу земјата 
препракач и земјата на новото одредиште, секоја упатница може 
по поштенски или по телеграфски пат да биде препратена или 
на барање на испраќачот или на барање на примачот Во тој 
случај по аналогија се применуваат членовите 27 1, 27 2 и 27 3 
од Конвенцијата 

2 Во случај на препраќање поштарината за пострестант 
и дополнителната поштарина за итна исплата се поништуваат 

3 Препраќање^ на една поштенска уплатница во некоја 
друга одредница земја е недозволено 

Член 8 

Побарувачки листови 

1 Се применуваат одредбите од член 30 од Конвенцијата 

Член 9 

Одговорност 
1 Начело 
Поштенските Управи се одговорни за уплатените износи 

се до оној момент кога упатниците прописно ќе се исплатат 
2 Исклучоци1 

Поштенските Управи се ослободени од секаква одговор-
ност 

а) во случај на^оцнење во преносот и во исплатата на упат-
ниците, 

б) кога, поради уништување на некои службени документи 
настанато поради виша сила, тие не можат да ја докажат-ис-
платата на упатницата, освен ако не е поднесен некој друг вид 
доказ за нивната одговорност, 

в) по истекот на рокот на застареност предвидена член 
РЕ 612, 

г) ако станува збор за оспорување на регуларноста на 
исплатата, по истекот на рокот предвиден во член 30 1 од 
Конвенцијата 

3 Утврдување на одговорност 

31 Под резерва на долунаведените ставови 3 2 до 3 5, 
одговорноста паѓа на уплатата Управа 

3 2 Одговорност паѓа на исплатната Управа ако таа не е 
во состојба да утврди дали исплатата е извршена во услови 
утврдени со нејзините пропиен 

3 3 Одговорноста паѓа на поштенската Управа на земјата 
во која настанала грешката 

а) ако станува збор за службена грешка вклучувајќи ја тука 
и грешката во пресметување, 

б) ако станува збор за грешка во телеграфскиот пренос 
крја е направена во уплатната и исплатната земја 

3 4 Одговорноста паѓа на уплативте и исплатната Управа 
во еднакви делови 

а) ско грешката може да им се припише на обете Управи 
или ако е невозможно да се утврди во која земја настанала 
грешката, 

б) ако грешката во телеграфскиот пренос се случила во 
земјата посредник, 
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в) ако е невозможно да се утврди земјата во која оваа 
грешка во преносот се случила. 

3.5. Под резерва на став 3.2. грешката паѓа: 

а) во случај на исплата на лажна упатница, на Управата 
на земајта на чија што територија упатницата била воведена 
во служба; 

б) во случај на исплата на упатница чијшто износ е лажно 
зголемен, на Управата на земјата во која упатницата е фалси-
фикувана; но кога е невозможно да се утврди земјата во која 
дошло до фалсификување или кога не може да се добие оштета 
за фалисификување кое е направено во посредничката земја 
која не учестува во упатничката служба врз основа на овој 
Аранжман, штетата на еднакви делови ја сносат уплатната и 
исплатната Управа. 

4. Исплата на должнички износ. Надомест. 
4.1. Обврската за обештетување на побарувачот паѓа на 

исплатната Управа ако парите треба да се врачат на примачот, 
таа паѓа на уплатата Управа ако парите треба да се вратат 
на испраќачот. 

4.2. Без оглед на причината за враќање на парите, износот 
за враќање не треба да го.пречекори уплатниот износ. 

4.3. Управата која “извршила обештетување на побарувачот 
има право да бара надомест од Управата која е одговорна за 
неправилната исплата, 

4.4. Управата која последна ја поднела штетата има право 
на надомест до висина на исплатениот износ од испраќачот, 
од примачот или од трето лице. 

5. Рок на исплата 

5.1. Плаќањето на должничките износи на побарувачите 
мора да се изврши што поскоро, но најдоцна во рок од три месеци 
сметајќи од наредниот ден од денот на поднесување на Побару-
вачкиот лист. 

5.2. Управата која во согласност со член 9, став 4.1. мора 
да го обештети побарувачот, може исклучително да го одложи 
плаќањето и по тој рок, ако и покрај брзината во проверката 
на работата, наведениот рок не е доволен за да овозможи ут-
врдување на одговорноста. 

5.3. Управата на која и е предаден побарувачкиот лист е 
овластена за обештетување на побарувачот за сметка на од-
говорната Управа доколку оваа, прописно известена дозволила 
да истечат два месеци без да даде конечно решение на поба-
рувачкиот лист. 

6. Надомест на Управата која извршила обештетување. 

6.1. Управата за сметка на која е обештетен побарувачот 
е должна да и го надомести на Управата - посредничка, износот 
кој таа го исплатила, во рок од четири месеци сметајќи од денот 
на испраќање на известувањето за плаќање. 

6.2. Овој надомест се врши без трошоци за доверителната 
Управа: 

а) со една од постапките за плаќање предвидени во Пра-
вилникот за извршување на Конвенцијата (Правила на исплата); 

б) под резерва на договор со книжење во корист на Упра-
вата на оваа земја во сметката на упатници. Ако не е добиен 
никаков одговор во рокот предвиден во став 6.1. ова книжење 
се врши службено. 

6.3. По истекот на рокот од четири месеци на износот кој 
се должи на доверителната управа се пресметува камата, по 
стопа од 6 проценти годишно, сметајќи од денот на истекот на 
овој рок. 

Член 10 

Надомест на исплатната Управа 

1 За секоја исплатена обична упатница уплатната Управа 
и одобрува на исплатната Управа надомест чија што стопа е 
утврдена во зависност од средниот износ на упатници содржани 
во една иста месечна сметка и тоа. 

- 0,82 ДТС за иснос од 65,34 ДТС; 
- 0,98 ДТС за иснос над 65,34 ДТС а до 130,68 ДТС; 

-1,21 ДТС за износ над 130,68 ДТС а до 196,01 ДТС; 
-1,47 ДТС за износ над 196,01 ДТС а до 261,35 ДТС; 
- 1,73 ДТС за иснос над 261,35 ДТС а до 326,69 ДТС; 
- 2,09 ДТС за износ над 326,69 ДТС а до 392,02 ДТС; 
- 2,52 ДТС за износ над 392,02 ДТС 
2. Сепак, заинторесирантие управи можат, на барање на 

исплатната Управа да се договорат за повисок надомест од оној 
кој што е утврден во став 1, кога поштарината која се наплатува 
при уплата е повисока од 8,17 ДТС. 

3. За поштенските уплатници и упатници ослободени од 
поштарина не се плаќа никаков надомест. 

4. За упатниците кои се разменуваат со по^ош на листи, 
освен надоместот предвиден во став 1, на исплатната Управа 
и се одобрува дополнителен надомест од 0,16 ДТС. Став 2 по 
аналогија се применува за уплатниците разменети со помош на 
листи. 

5. Уплатната Управа и одобрува на исплатната Управа до-
полнителен надомест од 0,13 ДТС за секоја упатница исплатена 
лично на примачот. 

Член 11 
Сочинување на сметки 

1. Секоја исплатна Управа, за секоја уплатна Управа, со-
гласно со приложениот модел МПС, сочинува месечна сметка 
на исплатени износи за обични упатници или, месечна сметка 
на износ на листите (списоците) добиени во текот на месецот 
разменети со помош на листи. Овие месечни сметки се во со-
гласност со моделите приложени во Правилникот; тие 'перио-
дично се вклучуваат во генералната сметка која служи за ут-
врдување на салдото. 

2. Во случај на примена на комбинаран систем на размена 
предвиден во член РЕ 503, секоја исплатна Управа сочинува 
месечна сметка на испалтени износи, ако упатниците се испра-
ќачот од уплатната Управа директно до нејзините исплатни пош-
ти, или , месечна сметка на износ на упатниците кои се добиени 
во текот на месецот, ако упатниците...де испраќаат од поштите 
на Упла“тата Управа до нејзината изменична служба. 

3. Кога упатницќтетсе исплатени во различни валути, нај-
малото побарувале се Пресметува во валутата не најголемото 
побарување,заземајќи го како основа за пресметување средниот 
званичен курс за замена во земјата на должничката Управа во 
текот на-периодот за кој се однесува сметката; овој среден курс 
треба да биде едноообразно пресметан со четири децимали. 

4. Плаќањето на сметката може исто така да се изврши 
врз основа на месечните сметки, без компензација, или со помош 

поштеуска тековна сметка за врски. 

Член 12 

Плаќање на сметки 
1. Освен со посебен договор, исплатата на салдото од 

генералната сметка или износот од месечните сметки се врши 
во валута која доверителната Управа ја применува с-а исплата 
на уплатници. 

2. Секоја Управа може кај Управата на соодветната земја 
да чува парични средства од кои однапред се земаатдолжнич--
ките износи или поврзана поштенска сметка од која се одземаат 
побарувањата на име на службата за поштенски упатници. 

3. Секоја Управа која нема измирвно сметки во однос на 
друга Управа за износ кој ги пречекорува границите утврдени 
со Правилникот има право да бара уплата на аванс. 

4. Во случај исплатата да не се врши во рокови утврдени 
со Правилникот, на должничките износи се пресметува камата 
од 6 проценти, годишно, сметајќи од денот на истекот на овие 
рокови до денот на исплатата. 

5. Со никаква еднострана мерка како што е Мсраториумот, 
забраната за трансфер итн., не можат да се-повредат одредбите 
од овој Аранжман и неговиот Правилник за-извршување," кои 
се однесуваат на сочинувањето и на ПЛАЌАЊЕТО НА, сметките. , 

Член 13 “ 
Завршни одредби 

1. Во даден случај, Конвенцијата аналогно се применува 
за се што не е изрично пропишано со овој Аранжман. 
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2. Член 4 од Уставот ио де применува на овој Аранжман. 

3. Услови за усвојување на предлозите во врска со овој 
Аранжман. 

3.1. За да станат извршни предлозите, поднесени до Кон-
гресот и кои се однесуваат за овој Аранжман и неговиот Пра-
вилник за извршување, треба да бидат усвоени од страна на 
мнозинството земји-членки кои се присутни и кои гласаат, а се 
учеснички во овој Аранжман. Намалку половината од овие земји-
членки претставени на Конгресот треба да бидат присутни во 
моментот на гласањето. 

3.2. За да станат извршни, предлозите кои се однесуваат 
на Правилникот за кои од-сгграна на Конгресот беа проследени 
до Советот за поштенска експлоатација заради донесување од-

лукаа или кои се воведени помеѓу два Конгреса, треба да бидат 
усвоени од мнозинството членки на Советот за поштенска екс-
плоатација кои ое учеснички во Аранжманот. 

3.3. За да станат извршни,-предлозите воведени помеѓу 
два Конгреса и кои се однесуваат на овој Аранжман мора да 
добијат: 

3.3.1. две третини од гласовите најмалку половина од Зем-
ате членки учеснички во Аранжманот кои одговорија на кон-

султацијата ако станува збор додавање на нови одредби; 

3.3.2. Мнозинство од гласовите намалку половина од Зем-
членки учеснички во Аранжманот кои одговорија на кон-

султацијата ако станува збор за измени во одредбите на овој 
Аранжман. 

3.3.3. Мнозинство од гласовите, ако станува збор за тол-
кување на одредбите од овој Аранжман. 

3.4. И покрај одредбите предвидени под 3.3.1. секоја земја-
членка чии што национални закони се во спротивност оо пред-

ложениот додаток, во наредните деведесет дена сметајќи од 
денот на објавување на овој додаток, до Генералниот Директор 
на Меѓународното биро може да поднесе писмена изјава во која 
ќе наведе дека не е во можност да го прифати тој додаток. 

4. Овој Аранжман ќе почне да се применува од 1-ви јануари 
1996 година и ќе остане на сила до почетокот на примена на 
Актите од наредниот Конгрес. Како потврда на тоа, Ополно-
моштениците на Владите на договорните земји го потпишаа во 
еден примерок овој Аранжман кој е депониран кај Генералниот 
Директор на Меѓународното Биро. 

Една копија од него до секоја договорна страна ќе биде 
доставена од страна на Владата на земјата седиште на Кон-
гресот. 

Сочинето во Сеул, 14 септември 1994 

Аранжман за службата за поштенска чекови 

Долупотпишаните, Ополномоштвници на Владите на земјите 
- членки на Сојузот, врз основа на член 22' став 4 од Уставот 
на Светскиот поштенски Сојуз донесен во Виена на 10 јули 1994 
година со заеднички договор и под резерва на член 25 став 4 
од истиот Устав, го донесоа следниот Аранжман. 

ГЛАВА I 
ПРЕТХОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
ПРЕДМЕТ НА АРАНЖМАНОТ 

1. Овој Аранжман ги регулираните услуги кои службата 
за поштенски чекови може да ги понуди на корисниците на 

поштенски тековни сметки и кои, договорните земји се согласија 
да ги воведат во своите меѓусебни рдноси. 

2. Преку службата за поштенски чекови, непоштенските 
оганизации можат да учествуваат во размената регулирана со 
одредбите од овој Аранжман. Таквите организации се договараат 

со поштенската Управа на својата земја за да се обезбеди це-
лосно извршување на сите одредби од Аранжманот, и во рамките 
на тој договор, за извршувам на своите права и исполнување 
за своите обврски како и поштенските организации кои се де-

финирани со овој Аранжман. Поштенската Управа им служи како 
посредник во нивните односи со поштенските Управи на другите 
договорни земји и со Меѓународното Биро. 
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Член 2 
РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ НА УСЛУГИ КОИ ГИ ПРУЖА СЛУЖБАТА ЗА 

ПОШТЕНСКИ ЧЕКОВИ 

1. Вирман 

1.1. Сопственикот на поштенска тековна сметка бард со не-
износ да се задолжи неговата сметка во корист на поштен-
тз тековна сметка на корисникот или, врз основа на договор 

склучен помеѓу заинтересираните управи, во корист на други ви-
дови сметки. 

1.2. Обичниот вирман се пренесува по пат на пошта. 
1.3. Телеграфскиот вирман се пренесува по пат на телеко-

муникации. 

2. Уплата на поштенска тековна сметка 

2.1. Испраќачот предава пари на шалтер во пошта и бара 
книжење на износот во корист на поштенската тековна сметка 
на корисникот или,, врз основа на договор склучен со заинте-
ресираните управи, во корист на други видови сметки. 

2.2. Обичната уплатница се пренесува по пат на пошта 
2.3. Телеграфската уплатница се пренесува по пат на те-

лекомуникации 

3. Исплата со упатница или со упатнички чек 
3.1. Сопстевеникот на поштенска тековна сметка бара со 

.еден износ да се задолжи неговата сметка и тој износ во гото-
вина да му се исплати на примачот. 

3.2. Обичната упатница се испраќа по пошта. 
3.3. Телеграфската упатница се испраќа по пат на теле-

комуникации. 

4. Поштенски чек 

4.1. Поштенскиот чек е меѓународна исправа коЈа може да 
им се издаде на сопствениците на поштенски тековни сметки 
и е платив по видување во поштите во земјите кои учестувааат 
во службата. 

4.2. Поштенскиот чек може да се даде и за плаќање на 
трети лица по договор помеѓу договорните земји. 

5. Подигање (на пари) од автоматската мрежа на ПОСТНЕТ 
5.1. Поштенските финансиски институции кои по договор 

пристапуваат во мрежата ПОСТНЕТ, можат да им понудат на 
своите корисници На картици можност за автоматско подигање 
на готовина на пари од мрежата ЛОСТНЕТ. 

6. Други услуги 

Поштенските Управи можат во своит.е билатерални или 
мултилатерални односи да воведат други услуги чии што начини 
на примена меѓусебно ќе ги утврдат заинтересираните Управи. 

ГЛАВА II 

ВИРМАН 

Член 3 
Услови за прифаќање и извршување на вирманските налози 
1. Освен со посебен договор, износот на вирманите е из- -

разен во валутата на одредишната земЈа. 
2. Управата на потекло го утврдува курсот пресметување 

на својата валута во валутата на одредената земја. 
3. Уплативте Управа ја утврдува поштарката која таа ја 

бара од налогодавачот на поштенскиот вирман и која што во 
целост ја задржува. 

4. Одредишната Управа може да ја утврди поштарината 
која таа ја наплатува за книжење на поштенски вирман во корист 
на поштенска тековна сметка. 

5. Оние вирмани кои се однесуваат на поштенската служба 
и кои се разменуват во услови предвидени во членовите 7.2 и 
7.3.1. Д0 7.3.3. од Конвенцијата се ослободени од сите поштарина 

6. Обичните извештаи за вирманите без наплата на тро-
шоците се испраќаат до корисниците откако вирмвнските износи 
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ќе се прокнижат во корист на нивните сметки. Доколку не со-
држат никакво посебно соопштение, тие можат да се заменат 
со напомена на изводот од сметката со што на примачот му се 
овозможува да го дознае испраќачот. 

7. Телеграфските вирмани подлежат на одредбите од Пра-
вилникот за меѓународни телекомуникации. Освен поштарината 
предвидена во горенаведениот став 3. налогодавачот на теле-
графскиот вирман плаќа цена прдвидена за пренос по телеко-
муникациски пат, и евентуално, цена за посебно сропштение 

наменето за примачот, За секој телеграфски вирман одредиш-
ната служба за поштенски чекови сочинува извештај за прис-
тигнување, или извештај за вирманисување на внатрешната или 
меѓународната служба и бесплатно го испраќа до корисникот. 

Ако вирманската телеграма не содржи никакво посебно 
соопштение, извештајот за пристигнување или извештајот за 
вирманисување можат да се заменат со напомена на изводот 
од сметката, со што на корисникот му се овозможува да го 
дознаа испраќачот. 

Член 4 

Одговорност 

1. Принцип и обем на одговорноста 

1.1. Управите се одговорни за износите со кои ја задол-
жуваат сметката на налогодавачот се до моментот кога вирманот 
правилно ќе се изврши. 

1.2. Управите се одговорни за погрешните ознаки кои нив-
ната служба ги дала на списоците за обични вирмани или на 
телеграфските вирмани. Одговорноста се протега на грешките 
во пресметување и на грешките во преносот. 

1.3. Управите не преземаат никаква одговорност за доц-
нењата кои можат да настанат во текот на преносот и извр-
шувањето ,на вирманите. 

1.4. Пете така, Управите можат меѓусебно да се договорат 
за примена на проширени услови на одговорност прилагодени 
кон потребите^ нивните внатрешни служби. 

1.5. Управите се ослободени од секаква одговорност: 

а) кога по уништување на службените докумнети настанато 
во случај на виша .сила, тие не можат да го докажат извршу-
вањето на вирманот, доколку не постојат други докази за нив-, 
ната одговорнсот; 

б) кога налогодавачот нема да поднесе никаков побару-
вачки лист во рокот предвиден во член 30.1. од Конвенцијата. 

2. Утврдување на одговорноста 

Под услови наклон 9, ставови од 3.2. до 3.5. од Аранжманот 
за поштенски испратница одговорноста паѓа на Управата на 
земјата во која настанала грешката. 

3. Плаќање на должнички износи: Надомест 

3.1. Обврската за надомест на побарувачот паѓа на Упра-
вата на која и е предаден побарувачкиот лист. 

3.2. Без оглед на причината на надоместгизносот кој треба 
да се врати на налогодавачот на вирманот не треба да го пре-
чекори износот со кој била задрлжнена неговата сметка. 

3.3. Управата која го,обештетила побарувачот има право 
да бара од одговорната Управа враќање на истиот. 

3.4. Управата која последна ја поднела штетата има право 
на надомест во висина на исплатениот износ од лицето - ко-
рисник од оваа грешка. 

4. Рок на исплата 

4.1. Плаќањето на д о л ж н и ч к и т е износи на побарувачот 
треба да се изврши откако -ќр-биде утврдена одговорноста на 
службата, најдоцна во рок од шест месеци сметајќи од наредниот 
ден од денот на поднесување на побарувачкиот лист. 

4.2. Ако Управата, за која се смета дека е одговорна, и 
која била уредно известена, дозволила да истечат пет месеци 
без да даде конечно решение на побарувачкиот лист, Управата 
во која е поднесен побарувачкиот лист, е должна да изврши 
обештетување на гтобарувачот за сметка на другата Управа. 

5. Надомест на Управата која го извршила плаќањето. 

5.1. Одговорната Управа е должна да ја обештети Упра-
вата крјр му исплатила на побарувачот во рок од четири ме-
сеци сметајќи-од денот кога е испратено соопштението за ис-
плата. 

5.2. По истекот на овој рок, на износот, кој и се должи на 
Управата која му-исплатила на повикувачот, му тече затезна 
камата од 6% годишно. 

ГЛАВА II) 
УПЛАТА 
Член 5 

УПЛАТА 
1. Управите се договараат, за размена на уплатите по пат 

на пошта, да го усвојат оној вид на образец и прописи кои нај-
добро и одговараат на организацијата на нивната служба. 

2. Уплати со поштенска упатница 

Под услов на посебните одредон на член РЕ 507 и РЕ 502, 
уплатите со поштенски уплатници се вршат во согласност со 
одредбите од Аранжманот за поштенски упатници. 

3. Уплати со извештаи за уплата 
3.1. Под услов на долунаведените посебни одредби, се што 

е изрично предвидено за вирманите, се применува и за уплатите. 
3.2. Уплатната управа ја утврдува поштарската која таа 

Ја бара од испраќачот на уплатата и во целост ја задржува. Оваа 
поштарина не може да биде повисока од онаа која се наплатува 
за уплата на обична упатница. 

3.3. Во моментот на уплата на паричните средства, на 
уплатувачот бесплатно му се издава потврда за предавање. 

ГЛАВА IV 

ИСПЛАТА СО УПАТНИЦА 

Член 6 

Начини на исплата со упатници 

Т. Меѓународните исплати извршени со задолжување на 
поштенските тековни сметки можат да се извршуваат со обични 
упатници. 

2. Обичните упатници издадени на износигкои се задолжени 
на поштенски тековни сметки подлежатт на одредбите; од Аран-
жманот за поштенски упатници. 

ГЛАВА V 

ИСПЛАТА СО УПАТНИЧКИ ЧЕК 

Член 7 
1. Меѓународните исплати извршени со задолжување на 

поштенските тековни сметки можат да се извршат со помош на 
упатнички чекови. 

2. Ставовите 1 и 2 од член 3 се применуваат за упатничките 
чекови. 

3. Управата на потекло ја утврдува поштарината која таа 
ја бара од налогодавачот на упатничкиот чек. 

4. Упатничките чекови можат да се пренесуваат по пат на 
телекомуникации, било помеѓу изменичната пошта на Управата 

на потекло и изменичната пошта на исплатната Управа, било 
помеѓу изменичната пошта на Управата на потекло и поштата 
задолжена за исплата, ако Управите се договараат да го користат 
овој вид на пренос. 

5. За телеграфските упатнички чекови се применува член 
3 од Аранжманот и РЕ 402 од Правилникот за извршување на 
поштенски упатници. 

Член 8 
Исплата на упатнички чекови 
1. Управите се договараат, 3|а својата исплатна служба да 

ги усвојат одредбите кои најдобро и одговараат на организацијата 
на нивната служба. За упатничките чекови кои им се испраќаат, 
тие можат да користат обрасци од својата внатрешна служба. 



Стр. X X V I I I - Бр.20 Службен весник на Република Македони ја - Меѓународни договори 25 април 1996 

2. Исплатната Управа не е должна да врши исплата на дом 
на упатнички чекови чиј што износ го пречекорува износот од 
обичните упатници кои обично се исплаќаат на дом. 

3. Што се однесува до времетраењето на полноважноста, 
продолжувањето^ исплатниот рок, општите прописи за исплата, 
итното врачување, евентуалните поштарини кои се наплатуваат^ 
од примачот, посебните одредби за телеграфската исплата, до-
колку не е во спротивност со прописите на внатрешната служба, 
за упатничките чекови се применуваат членовите 4 Став 5 и 6 
од Аранжманот, РЕ 604, ставови од 2 до 4 и РЕ 606, од Правил-
никот за извршување за поштенските упатници. 

Член 9 

Одоворносот 
1. Управите се одговорни за износите со кои ја задолжил^ 

сметката на налогодавачот до моментот кога упатничкиот чек 
ќе биде правилно исплатен. 

2. Управите се одговорни за погрешните ознаки кои нивната 
служба ги дала во списоците на упатНичќи чекови или на теле-
графските упатнички чекови. Одговорноста ги опфаќа грешките 
во пресметувањето и грешките во преносот. 

3. Управите не превземаат никаква одговорност за доцне-
њата кои можат да настанат во преносот или во исппатата на 
упатничките чекови. 

4. Управите исто така можат меѓусебно да се договорат 
да применуваат пошироки услови на одговорност, прилагодени 
кон потребите на нивните служби. 

5. Член Ѕ од Аранжманот за поштенски упатници се приме-
нува ка '/патничките чекови. 

Член 10 

Надомест на исплатнаа Управа 
1. За секој упатнички чек уплатната Управа и одобрува на 

исплатната Управа надомест чија што стопа во зависност од 
средниот износ на упатнички чекови опфатени во збирни списоци 
Кои се испраќаат во текот на секој месец, е утврдена на: 

- 0,59 ДТС за износ до 65,34 ДТС; 
- 0,72 ДТС за износи над 65,34 ДТС а до 130,68 ДТС; 
- 0,83 ДТС за износи над 130,68 ДТС а до 196,91 ДТС; 
- 1 ,ОЅ ДТс за износи над 196,01 ДТС а до 261,35 ДТС, 
- 1,31 ДТС за износи над 261,35 ДТС а до 326,69 ДТС, 
-1,57 ДТС за износи над 326,69 ДТС 

2. Наместо стопите предвидени во став 1, Управите можат 
да договорат единствен надомест во ДТС или во валута на 
исплатната земја, независно од износот на улатничките чекови. 

3. Надоместот кој и се должи на исплатната Управа се 
утврдува секој месец на следниот ,начин: 

а), стопата на надомест во ДТС„која се применува за секој 
упатнички чек е утврдена по пресметувањето во ДТС на средниот 
износ на упатнички чекови,, врз основа на средната вредност на 
ДТС во валутата на исплатната земја, како што е дефинирано 
во Правилникот за извршување на Конвенцијата (Еквиваленти); 

б) вкупниот износ во ДТС, добиен за исплата на надомест 
на секоја сметка е пресметан во валутата на исплатната земја 
врз основа на реалната вредност ца ДТС која е на сила послед-
ниот ден од месецот на кој се однесува сметката; 

в) ако единствениот надомест,' Кој што е предвиден во став 
2, е утврден во ДТС, неговото пресметување во валутата на 
исплатната земја се врши како што е изнесено во точка б). 

ГЛАВА VI 

ДРУГИ НАЧИНИ НА РАЗМЕНА НА НАЛОЗИТЕ ЗА ИСПЛАТА 

Член 11 
Други начини на размена на налозите за испалта 
I. Меѓународните плаќања кои се вршат со задолжување 

на поштенски“тековни сметки можат да се вршат и со помош на 

магнетни ленти или-со помош на секој друг носител на инфоо-
рмација за кој меѓусебно ќе се договорат Управите. 
2. Одредишните Управи можат да ги користат обрасците 
од својот внатрешен сообраќај за налозите за исплата кои им 

се упатени. Во таков случај условите за размена се утврдуваат 
посебни договори кои ги прифатиле заинтересираните управи 

ГЛАВА VII 

ПОШТЕНСКИ ЧЕКОВИ 

Член 12 

Издавање на поштенски чекови 
1. Секоја Управа може да издаде поштенски чекови на 

своите сопственици на поштенски-тековни сметки. 
2. На сопствениците на поштенски тековни сметки, на кои 

им се издаваат поштенски чекови, им се дава и гарантна карта 
за поштенски чек која мора да се поднесе (на проверка) во момен-
тот на исплатата. 

3. Најголемиот гарантиран износ е отпечатен на позадината 
на секој поштенски чек, или да додатокот, во валутата договорена 
помеѓу договорните земји. 

4. Освен со посебен договор со исплатната Управа, емиси-
оната Управа ја утврдува стопата за пресметување од нејзината 
вапута, во валутата на исплатната земја. 

5. Емисионата управа може да наплатува поштарина од 
налогодавачот на поштенскиот чек. 

6. Доколу гса е потребно, времетраењето на полноваж-
носта на поштенските чекови го утврдува емисионата Управа. 
Таа е наведена на поштенскиот чек така што е отпечатен крајниот 
д атум на полноважноста. Во недостаток на таква назнака полно-
важноста на поштенскиот чек е неограничена. 

Чпен 13 

Исплата 
1. Износот на поштенските чекови се исплатува на кооис-

никот на шалтерите во поштите во законската валута на исплат-
ната земја. 

2. Најголемиот износ кој може да биде исплатен со помош 
на поштенски чек се утврдува со заеднички договор помеѓу дого-
ворните земји. 

Член 14 
Одговорност 

1. Исплатната Управа е ослободена од секаква одговорност 
кога може да докаже дека исплатата била извршена во услови 
предвидени во член РЕ 1301 и РЕ 1302. 

2. Уплатата Управа не е должна да ги признае фалси-
фикуваните или злоупотребените поштенски чекови кои и се 
вратени по истекот на рокот предвиден во член РЕ1303 став 4. 

Член 15 
Надомест ни исплатната Управа 

Управите кои прифатиле' да учестуваат во службата за 
поштенски чекови со заедничка договор го утврдуваат износот 
за надомест кој и се одобрува на исплатната Управа. 

ГЛАВА VIII 
МРЕЖА ПОСТНЕТ 

Член 16 

Услови зз пристапување и учество 

1. За пристапување на една финансиска поштенска инсти-
туција во мрежата неопходно е потпишување на договорот ПОСТ-
НЕТ и стекнување на правото за влегување. 

2. Условите за пристапување и учество во службата се 
дефинирани во договорот ПОСТНЕТ. 
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ГЛАВА IX 
РАЗНИ ОДРЕДБИ 

Член 17 

Разни одредби 

1. Барање за отварање на поштенска тековна сметка во 
странство. 

1.1. Во случај на барање на отварање на поштенска тековна 
сметка во една земја со која, земјата во која што живее подно-
сителот, разменува поштенски вирмани, .Управата на оваа земја 
е должна, .за проверка на барањето, да и пружи помош на земјата 
задолжена за отварање на сметката. 

1.2. Управите се обврзуваат што погрижливо и побрзо да 
ја направат оваа проверка, но за тоа сепак не сносат никаква 
одговорност, 

1.3. На барање на Управата која ја отвара сметката, Упра-
вата на земјата во која живее подносителот на барањето помага 
исто така, што е можно повеќе, во проверката на податоците 
во врска со секоја измена на правната способност на подно-
сителот на барањето. 

2. Ослободување од поштарина 

2.1. Писмата кои содржат.изводи од сметки кои, службата 
за поштенски чекови, ги упатуваат до сопствениците на сметките, 
се испраќаат по најбрз пат (авионски или површински) и бесплатно 
(ослободени од поштарина) се врачуваат во сите земји на Сојузот. 

2.2. Препраќањето на овие писма во сите земји на Сојузот 
во никој случај не ја укинува привилегијата за ослободување од 
поштарина. 

ГЛАВА X 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 18 
Завршни одредби 

1. Конвенцијата, Аранжманот за поштенски упатници како 
и неговиот Правилник за извршување, во дадениот случај се 
применуваат аналогно за се што не е изрично регулирано со овој 
Аранжман. 

2. Член 4 од Крнвенцијата не се применува за овој Аран-
жман. 

3. Услови за усвојување на придлозите во врска со овој 
Аранжман. 

3.1. За да станат извршни, предлозите, кои се поднесени 
до Конгресот и кои се однесуваат на овој Аранжман“и на неговиот 
Правилник треба да бидат усвоени од поголемиот дел од земјите-
членки кои се присутни и кои гласаат, а се договорнички на 
Аранжманот. Во моментот на гласање треба да бидат присутни 
најмалку половина од овие земји-членки претставени на Конгре-
сот. 

3.2. За да станат извршни, предлозите во врска со Правил-
никот кои беа препратени од Конгресот до Советот за поштенска 
експлоатација, заради донесување одлука или кои се поднесени 
помеѓу двата Конгреса, мора да бидат усвоени од мнозинството 
членки на Советот за поштенска експлотација кои се договорни 
страни на Аранжманот. 

3.3. За да станат извршни, предлозите поднесени помеѓу 
двата Конгреса, а кои се однесуваат на овој Аранжман треба да 
добијат: 

3.3.1. две третини од главосите, најмалку половината од 
земјите - членки учеснички во Аранжманот кои одговорија на 
консултациите, ако станува збор за додавање на нови одредби, 

3.3.2. мнозинство гласови најмалку половината од земјите 
- членки учеснички во Аранжманот кои одговорија на консул-
тациите ако станува збор за измени на одредбите од овој Аран-
жман; 

3.3.3. мнозинство гласови, ако станува збор за толкување 
на одредбите од овој Аранжман; 

3.4. Без оглед на одредбите предвидени во точка 3.3.1. 
секоја земја - членка, чии што национални закони не се во соглас-
ност со предложениот додаток, може во рок од деведест дена 
сметајќи од датумот кога е објавен овој додаток, до Генералниот 
Директор на Меѓународното биро да испрати писмена изјава во 
која ќе наведе дека не е во можност да го прифати овој додаток. 

4. Овој Аранжман ќе почне да се применува од 1-ви јануари 
1996 година и ќе остане на сила до почетокот на примена на 
Актите од следниот Конгрес. 

Како потврда на тоа, ополномоштениците на Владите на 
договорните земји го потпишаа овој Аранжман во еден примерок, 
кој е депониран кај Генералниот Директор на Меѓународното Биро. 
По една копија од истиот ќе биде доставена до секоја Договорна 
стана од Владата на земјата седиште , на Конгресот. 

Сочинето во Сеул, |4 септември 1994 година 

Аранжман за пратки со откупнина 
Долу потпишаните, Ополномоштеници на Влади на Земји-

членки на Сојузот, врз основа на член 22, став 4 од Уставот на 
Светскиот Поштенски Сојуз, заклучен во Виена на 10 јули 1994 
година, со заеднички договор и под резерва на член 25, став 4 
од споментиот Устав, го донесоа следниот Аранжман. 

Член 1 

Предмет на Аранжманот 
Овој Аранжман ја регулира размената на пратките со откуп-

нина кои, договорните земји се договорија да ги воведат во нивни-
те меѓусебни односи. 

Член 2 
Дефиниција на службата 

1. Некои писмоносни пратки и поштенски пакети можат да 
се испраќаат како пратки со откупнина. 

2. Износите -кои се наменети за испраќачот на пратките 
можат да му се отпремаат: 

а) со откупна упатница чијшто износ се исплатува во готово 
во земјата на потекло на пратката, меѓутоа, доколку прописите 
на исплатната Управа го доволуваат тоа, овој износ може да се 
уплати на поштенска тековна сметка отворена во оваа земја; 

б) со откупна поштенска упатница чијшто износ се става 
на сметка на поштенска тековна сметка отворена во земјата на 
потекло на пратката доколку прописите на Упрвата на оваа земја 
го дозволуваат тоа; 

в) со вирман или со уплата на поштенска тековна сметка 
отворена или во наплатната земја или во земјата на потекло на 
пратката, во случаи кога заинтересираните Управи ги дозволуваат 
тие постапки. 

Член 3 

Улогата на примената пошта на пратките 

1. Оовен со посебн договор, износот од откупнината се 
изразува во валутата на земјата на потекло на праткаа, меѓутоа, 
во случај на уплата или на вирманско плаќање на откупнината 
на поштенската тековна сметка отворена во одредишната земја, 
овој износ се изразува во валутата на таа земја. 

2. Кога плаќањето на откупнината се врши со откупна уплат-
ница, износот на. таа упатница не може да го пречекори макси-
мумот којшто е усвоен во одредишната земја за уплата на упатив 
ци на одредиште во земјата на потекло на пратката. Наспротиг 

тоа, кога плаќањето на испраќачот се врши со откупна поштенска 
упатница или со вирман, максималниот износ може да се прила-
годи на износот којшто е утврден за поштенски упатници или за 
вирмани. Во двата случаја, некој повисок максимален износ може 
да се утврди со заеднички договор. 

3. Управата на потекло на пратката слободно ја утврдува 
поштарината која се наплатува од испраќачот, покрај поштарините 
кои се применуваат за видот на кој припаѓа пратката, кога плаќа-
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њето се врши со помош на откупна упатницаа или откупна поштен-
ска упатница. Поилгарината која се применува за пратка со откуп-
нина која ое регулира со помош на откупната поштенска упатницв,-
мора да биде пониска од онаа која би се применувала за пратка 
со истиот износ која се регулира со помош на откупна упатница. 

4. Испраќачот на пратка со откупнина може, во услови 
утврдени во член 29 да побара или ПОТПОЛНО ИЛИ делумно намалу-
вање. или зголемување на износот на откупнината. Во случај на 
зголему.вање на износот на откупнината, испраќачот мора за 
зголемувањето да ја плати поштарината наведена погоре во став 
3; оваа поштарина не се наплатува кога износот се одобрува на 
поштенска,тековна сметка со помош на уплатен лист или извештај 
за плаќање или за вирман. 

5, Доколку износот од откупнината треба да биде регулиран 
со помош на уплатен лист или со извештај за уплата или вирмани 
кои треба да се одобрат на поштенска тековна сметка или во 
одредишната земја или во земјата на потекло напратката, од 
испраќачот се наплатува фиксна поштарина од максимум 0,16 
ДТС 

Член А 

Улогата на одредишната пошта на пратките 

1. Под резерви предвидени со Правилникот, откупните упат-
ници и откупните поштенски упатиици подлежат на одредбите 
од Аранжманот за поштенски упатници. 

2. Одкупните упатници и откупните поштенски упатници се 
испраќаат службено по најбрз пат (авионски или површински) 
до исплатната пошта или до службата за лоштенски чекови 
задолженава книжење на сметка. 

3. Освен тоа, за вирманите или за уплатите предвидени во 
член 3, став 5. Управата на одредишната земја од износот за 
откупнина ги одзема следните поштарини: 

а) фиксна поштарина од најмногу 0.65 ДТС; 
б) ако е таков случај, внатрешната поштарина која се приме-

нува за вирмани или за уплати, кога истие се враќат во корист 
на поштенска тековна сметка отворена во одредишната земја; 

в) поштарината која се применува за вирмани или за меѓуна-
родни уплати кога истите се извршени во корист на поштенска 
тековна сметка отворена во земјата на потекло на пратката. 

Член“ 5 

Пренос на откупни упатници 

По избор на Управите преносот на откупни упатници може 
да се врши или директна помеѓу уплатата и исплатната пошта 
или по пат на списоци. 

Член 6 
Исплата на испраќачите на пратки 

1. Откупните упатници кои се однесуваат на пратките со 
откупнина се исплаќаат на испраќачите во услови кои ги утврдува 
Управаа на потекло на пратката. 

2. Износот од откупната упатница кој од било кои причини 
не е исплатен на примачот, останува на располгање на примачот 
во Управата на потекло на пратката, кој конечно и припаѓа на 
оваа Управа по истекот на пропишаниот Законски рок на застару-
вање кој е на сила во таа земја. Кога, од било која причина, 
уплатата или вирманот на поштенска тековна сметка, побарани 
во согласност со член 2, точка б) неможе да се изврши, Управата 
која ги наплатила средствата сочинува откупна упатница на 
соодветен износ во корист на испраќачот на пратката. 

Член 7 
Надомест. Сочинување и исплаќање на сметки 
Од износот на поштарините кои ги наплатила со примена 

на член 3, став 3,4 и 5 , Управата на потекло на пратката и 
одобрува на одредишната Управа надомест чијшто износ е утвр-
ден на 0,98 ДТС. 

Пратките со откупнина за кои откупнината се плаќа со 
помош на откупна поштенска упатница се одобрува истиот надо-

мест како и во случај кога откупнината се плаќа со помош на 
откупна упатница. 

Член 8 

Одговорност 
1. Управите се одговорни за наплатените средства се додека 

откупната упатница уредно не се исплати или додека уредно не 
се прокнижи во корист на поштенската'тековна сметка на прима-
чот. Освен тоа, Управите се одговорни до висина на откупниот 
износ, За врачување на пратките, без наплата на средства или 

со наплата на изноо-којшто е помал од износо.т на откупнината. 
Управите не сносат никаква одговорност за доцнењата кои можат 
да настанат при наплатата и испраќањето на средства. 

2. Никаков надомест не се должи на име на откупниот износ: 

а) ако грешката при наплата настане при грешка или немар-
ност на испраќачот. 

б) доколку пратката не е испорачана бидејки паѓа под забра-
ни наведени или во Конвенцијата (членовите 2.6.1, 2.6.2 и 2.6.4.2) 
или во Аранжманот за поштенски пакети (членовите 18.1.2,1.4,1. 
5,1.6, 1.7 и 1.8) како и со одредбите од неговиот Правилник за 
извршување во врска со означената вредност . 

в) доколку во рокот утврден во член'30.1. од Конвенциајта 
не се поднесе некаков побарувачен лист. 

3. Обврската за плаќање надомест паѓа На Управата на 
готекло на пратката; но таа има право да бара од одговорната 
Управа, која е должна; истиот да и ги надомести, во услови 
утврдени во Правилникот за извршување на Конвенцијата. Враќа-
ње на надомест на поштенската документација која го платила; 
расчистување на надоместите помеѓу поштенските Управи), изно-
сите кои биле авансирани во корист на нејзината сметка. Управата 
која последна го поднела товарот на плаќање на надомест, има 
право на надомест, од примачот, од испраќачот и од трети лица. 
Член 37 од Конвенцијата и соодветните членови од Правилникот 

за. извршување во врска со роковите за исплата на надомест 
за губење на препорачана пратка, се применуваат за сите катего-
рии на пратки со откупнина, за исплата на наплатените износи 

или за надомест. 

4. Одредишната Управа не е одговорна за сторените непра-
вилности кога може: 

а) да докаже дека грешката настанала поради тоа што 
Управата на земјата на потекло не почитувала некоја пропишана 
одредба, 

б) да утврди дека. при преносот во нејзината служба прат-
ката и (ако станува збор за поштенски пакет спроводницата за 

него ги немале пропишаните ознаки. Доколку одговорноста 
неможе јасно да се препише на едната од двете Управи тие ја 
сносат одговорноста на еднакви делови. 

5. Кога примачот ќе ја врати пратката која му е врачена 
без да биде платен откупниот износ, се известува испраќачот 
дека истата може да ја подигне во рок од три месеци, под услов 
да се откаже од исплатата на откупниот износ или да го врати 
износот кој го примил во согласнсот со горенаведениот став 1. 
Доколку испраќачот ја превземе пратката, откупниот износ се 
предава на Управата или на Управите кои ја поднеле штетата. 
Ако испраќачот одбие даја превземе пратката, таа станува 
сопственост на Управата или на Управите кои ја поднеле штетата. 

Член 9 

Завршни одредби 
1. Конвенцијата, Аранжманот за поштенски испратница, 

Аранжманот за службата за поштенски чекови како и Аранжманот 
за поштенски пакети, се, применуваат, ако е тоа потребно, за се 
што не е во спротивност со овој Аранжман. 

2. Услови за усвојување на предлозите во врска со овој 
Аранжман и неговиот Правилник за извршување. 

2.1. За да станат извршни, предлозите поднесени до Конгре-
сот а во врска со овој Аранжман и со неговиот Правилник за 
извршување треба да бидат усвоени од мнозинството присутни 
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Земји-членки кои гласаат а кои се договорни страни на Аран-
жманот. Најмалку половина од овие земји-членки претставени 
на Конгресот треба да бидат присутни во моментот на гласањето. 

2.2. За да станат извршни, предлозите во врска со Правил-
никот за извршување на овој Аранжман кои од Конгресот беа 
препратени до Советот за поштенска експлоатација заради'одлу-
чување или кои се поднесени помеѓу две Конгреса треба да бидат 
усвоени од мнозинството членки на Советот за поштенска експло-
атација кои се договорни страни на Аранжманот. 

2.3. За да станат извршни, предлозите поднесени помеѓу 
два Конгреса а во врска со овој Аранжман мора да добијат: 

2.3.1. две третини од гласовите најмалку половина од земите 
- членки учеснички во Аранжманот кои одговорија на консул-
тациите ако станува збор за додавање на нови одредби, 

2.3 2. мнозинство од гласовите најмалку половина од земите 
- членки учеснички во Аранжманот кои одговорија на консулта-
циите ако стануа збор за измени на одредбите на овој Аранжман. 

2.3.3. мнозинство од гласовите, ако станува збор за толку-
вање на одредбите од овој Аранжман, 

2.4. И покрај одребите предвидени под 2.3.1. секоја земја 
- членка, чии што национални закони се во спротивност со прило-
жениот додаток, во наредните деведест дена, сметајќи од денот 
на објавување на овој додаток, до Генералниот Директор на 
Меѓународното Биро може да поднесе писмена изјава во која ќе 
наведе дека не е во можност да го прифати тој додаток. 

3. Овој Аранжман ќе започне да се применува од 1 јануари 
1996 година и ќе остане на сила до почетокот на примена на 
Актите од следниот Конгрес. 

Како потврда на ова, ополномоштениците на Владите на 
договорните земји го потпишаа овој Аранжман во еден примерок 
кој е депониран кај Генералниот Директор на Меѓународното Биро. 
Една копија од него ќе биде доставена до секоја Договорна страна 
од страна на Владата на земјата седиште на Конгресот. 

Сочинето во Сеул, 14 септември 1994 година 
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Ч л е н 3 
О в о ј з а к о н в л е г у в а в о с и л а о с м и о т д е н о д д е н о т н а 

о б ј а в у в а њ е т о в о " С л у ж б е н в е с н и к н а Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а “ . 

С О Д Р Ж И Н А 
6. З а к о н за ратификација на завршните доку-

менти на X X I Конгрес на Светскиот поштен-
ски сојуз . CXXVIII 
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