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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1.
Врз основа на член 19, став (7) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“
бр.39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12,
187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на
7.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА-ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ АКУМУЛАТОРИ
ЛИТИУМ-ЈОНСКИ
Член 1
1. Со оваа одлука се пропишуваат условите и начинот за укинување на царинската давачка на одредена
стока, односно за ослободување на предметната стока
од плаќање на царинските давачки, согласно член 1,
член 2 ставот (1) точка 1, член 3 ставот (1) алинеите 1,
2, 3, 4, 5 и 6 и членот 4 од Уредбата за поблиски услови
кои мора да бидат исполнети за стоката да може да биде предмет на автономни мерки за намалување или укинување на увозните давачки, постапката за воведување
на автономни мерки, како и начинот на нивно распределување или користење.
2. Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување на увозните давачки-царинската стапка при увоз на
следните стоки:

3. Стоките од точка 2 на оваа одлука корисниците

- Мислење од Министерство за економија дека стоката од член 1 точка 2 од оваа одлука не се произведува во Република Македонија, односно не се произведува во доволни количини;
- доказ дека корисникот е регистриран производител;
- утврден норматив за стоката што се увезува од
член 1 точка 2 од оваа одлука која се користи како суровина/репроматеријал/резервен дел за производство на
готов производ;
- Потврда за платени даноци, царини и придонеси;
- Извештај за вкупно произведена, фактурирана и
наплатена количина на готови производи во кои како
суровина се користени стоките од член 1 точка 2 на
оваа одлука и
- Инструмент за обезбедување на плаќање на царински долг (банкарска гаранција/готовински депозит).
Член 3
Стоката од член 1 на оваа одлука која е ставена во
слободен промет останува под царински надзор. Царинскиот надзор престанува кога престануваат условите
поради кои стоката е ставена во слободен промет со намалување на увозните давачки односно со ослободување од царинските давачки, кога стоката се извезува или
уништува, кога стоката е употребена за други цели кои
не се пропишани во оваа одлука и кога царинските давачки се платени.
Член 4
Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат
заклучно со 31.10.2018 година.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе
се применува од 1.1.2018 година.

ќе ја увезуваат без плаќање царина.
Бр. 44-7009/1
Заменик на претседателот
7 ноември 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________

Член 2
За остварување на правото од член 1 на оваа одлука
кон царинската декларација се поднесува и:
- Решение од Централен регистар на Република Македонија;
- Изјава од корисникот дека увезените стоки од
член 1 точка 2 на оваа одлука исклучиво ќе ги користи
за потребите на сопственото производство наменето за
извоз;

2.
Врз основа на член 18, став 5 од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија“ бр.
62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28.12.2017 година,
донесе
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ОДЛУКА
ЗА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НОВО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ПАЗАР
НА КАПИТАЛ - ЕВРООБВРЗНИЦА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Со оваа одлука се утврдува максималниот износ
на ново задолжување преку издавање државни хартии
од вредност на меѓународниот пазар на капитал - еврообврзница на Република Македонија, кои Министерството за финансии ќе ги емитува во 2018 година.
2. Министерството за финансии ќе издаде глобални
сертификати за обврзница на вкупниот износ на емисијата, врз основа на кои, во согласност со барањата на издавачите, еврообврзниците може да се издаваат во помали износи, и сите такви помали износи ќе бидат
претставени со глобалните сертификати за обврзница
(во понатамошниот текст „еврообврзница“).
3. Еврообврзницата се издава за буџетска поддршка
во 2018 година и за рефинансирање на обврските кои
достасуваат по основ на отплата на државниот долг на
Република Македонија, вклучувајќи потенцијално откупување на дел од еврообврзницата во износ од
270.000.000 евра, 4,875 проценти, која доспева во декември 2020 година.
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8. Минималниот износ на номиналната вредност на
една еврообврзница изнесува или 100.000 евра и кој било повисок износ што е делив со 1.000 евра, или
200.000 американски долари и кој било повисок износ
што е делив со 1.000 американски долари.
9. Регистарот на сопственици на еврообврзницата
се води во согласност со Договорот за фискален и платежен агент, склучен меѓу Министерството за финансии и Ситибанк, Н.А., филијала во Лондон (Citibank,
N.A., London Branch).
10. Министерството за финансии ги плаќа главницата и каматата на еврообврзницата преку својот фискален и платежен агент, Ситибанк, Н.А., филијала во Лондон (Citibank, N.A., London Branch). Распределбата на
главницата и каматата по основ на еврообврзницата се
врши преку системите за порамнување: Еуроклиар
банк СА/НВ (Euroclear Bank SA/NV), Клиарстрим, Луксембург (Clearstream, Luxembourg) и/или Депозитари
траст компани (Depositary Trust Company).
11. Еврообврзницата ќе котира и со неа ќе се тргува
на Ирската берза за хартии од вредност (Irish Stock
Exchange).
12. Министерството за финансии може, во име на
Република Македонија, да ги откупи еврообврзниците

4. Рокот на доспевање на еврообврзницата ќе биде
до 10 години, во зависност од пазарните услови и од интересите и побарувањата на инвеститорите. Главницата
на еврообврзницата достасува на денот на доспевање
означен во условите за еврообврзницата.
5. Вкупната номинална вредност на еврообврзницата изнесува до 500.000.000,00 евра или противвредност
во американски долари.

на отворениот пазар или на друг начин по која било
цена. Секоја еврообврзница што е така откупена може
да биде поништена или чувана или повторно продадена. Секоја еврообврзница што ќе биде така поништена не може повторно да се издаде.
13. Во случај на настан на неисполнување на финансиските обврски коишто произлегуваат од еврообврзницата, таа може предвремено да достаса и да биде плат-

6. Министерството за финансии плаќа камата на еврообврзницата еднаш годишно, доколку еврообврзницата е во евра, или полугодишно, доколку еврообврзницата е во американски долари.
7. Министерството за финансии ги плаќа главницата и каматата на еврообврзницата или во евра или во
американски долари, без притоа да пресметува и наплатува какви било даноци, провизии или давачки од сопствениците на еврообврзниците.

лива.
14. Емисијата на еврообврзницата и потенцијалното
откупување на дел од еврообврзницата во износ од
270.000.000 евра 4,875 проценти, која доспева во декември 2020 година, од страна на Република Македонија,
како и понатамошните постапки во врска со исполнувањето на обврските од страна на Република Македонија
се спроведуваат врз основа на договорите регулирани
според англиското право, кои Министерството за фи-
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нансии ќе ги склучи со инвестициските банки, фискалниот и платежен агент и другите страни наведени таму,
вклучувајќи ги, без ограничување, Договорот за запишување (Subscription Agreement), Договорот за фискален и платежен агент (Fiscal and Paying Agency
Agreement), сертификатите за глобална обврзница, Договорот за дилер (Dealer Manager Agreement) и Договорот за агент за откуп (Tender Agency Agreement) и други такви договори и инструменти, кои се сметаат за неопходни или соодветни за издавањето на еврообврзницата и за нејзиното котирање на Ирската берза за хартии од вредност, како и за потенцијалното откупување
на дел од еврообврзницата во износ од 270.000.000 евра 4,875 проценти, која доспева во декември 2020 година.
15. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8823/1
28 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3.

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-13758/1
25 декември 2017 година

Министер за финансии,

Скопје

Драган Тевдовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
4.
Врз основа на член 23-a став (6) од Законот за
спортот („Службен весник на Република Македонија”
бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13,
187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16,
61/16, 106/16 и 190/16), директорот на Агенцијата за
млади и спорт донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНАТА
СПОРТСКА ФЕДЕРАЦИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
СРЕДСТВА ОСТВAРЕНИ ОД НАДОМЕСТОЦИ ЗА

Врз основа на член 55, став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии
донесе

СПОРТ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на образецот за годишната програма

на

националната

спортска федерација за користење на средства ос-

ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-

твaрени од надоместоци за спорт („Службен весник

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА

на Република Македонија” бр. 204/16), Прилогот се

СТАНДАРДНИТЕ

заменува со нов Прилог, кој е составен дел на овој

ТЕНДЕРСКИ

ДОКУМЕНТА-

ЦИИ И СТАНДАРДНИТЕ ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИ-

правилник.

КАЦИИ И НАЧИНОТ НА НИВНО КОРИСТЕЊЕ
ОД СТРАНА НА ДОГОВОРНИТЕ ОРГАНИ

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од

Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на стандардните тендерски документации и стандардните технички спецификации и начинот на нивно користење од страна на договорните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/16).

денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-2241/2

Агенција за млади и спорт

15 декември 2017 година

Директор,

Скопје

Дарко Каевски, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
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