
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Рспублнка 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Вторник, 7 март 2000 
Скопје 

Број 17 Год. 1,У1 

Претплатата за 2000 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 350 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 * 

501. 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика. Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/91) и член 3 од Законот за Агенци-
јата за разузнавање („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 19/95), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛОТ НА 

ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
РАЗУЗНАВАЊЕ 

I 

Д-р Алекса Стаменовски, се разрешува од фун-
кцијата вршител на должноста директор на Агенција-
та за разузнавање, по негово барање. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „ Службен весник на Република 
Македонија". ,4 

Бр. 07-261 Претседател 
1 март 2000 година • на Република Македонија, 

Скопје Борис Триковски, с.р. 

502. ~~ 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/91), а во согласност со член 3 став 
1 од Законот за Агенцијата за разузнавање, донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 
I 

Драги Гроздановски, се именува за директор на 
Агенцијата за разузнавање. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „ Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 07-262 ' Претседател 
1 март 2000 година на Република Македонија, 

^ ^ Скопје Борис Трајовски, с.р. 

Врз основа на член 84 алинеја 6 и член 86 став 1 и 2 
од Уставот на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 52/91), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
I 

Претседател на Советот за безбедност на Република 
Македонија е Борис Трајовски, претседател на Репу-
блика Македонија. 

II 
За членови на Советот за безбедност на Република 

Македонија се именуваат.;. 
1. д-р Саво Климовски, претседател на Собранието 

на Република Македонија, 

2. Љубчо Георгиевски, претседател на Владата на 
Република Македонија, 

3. Доста Димовска, министер за внатрешни работи, 
4. акад. Никола Кљусев, министер за одбрана, 
5. Александар Димитров, министер за надворешни 

работи, 
6. Илијаз Халими, 
7. проф. д-р Владо Поповски, 
8. проф. д-"р Трајан Точевски. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 03-278 Претседател 
3 март 2000 година на Република Македонија*, 

Скопје Борис Трајовски, с.р. 
504. ; 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 
на Република Македонија (^Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 од Зако-
нот за помилување („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 20/93), Претседателот на Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Извршувањето на паричната казна им се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осудените лица: 
1. Зора Иван Ристовска од Скопје, во износ од 

10.000,00 денари, 
2. Нестор Нове Ристовски од Скопје, во износ од 

10.000,00 денари. 
3. Ристана Петруш Шурдоска, од е. Ложани, во из-

нос од 12.000,00 денари. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „ Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр 07-268 Претседател 
3 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајовски, е р. 
505. % 

Врз основа на член 93, став 1 од Законот за ветери-
нарното здравство (^Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 28/98), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 22.02.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ 

ДРУШТВА 
Член 1 

Во Одлуката за определување на мрежата на вете-
ринарните друштва (^Службен весник на РМ" бр. 50/98) 
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во член 1, став 1 се менува и гласи: ..Ветеринарно здрав-
ствената дејност одјавен интерес определена во член 4, 
точки 1, 2, 3, 4, И, 12 и 13 од Законот за ветеринарното 
здравство („Службен весник на РМ" бр. 28/98), ќе ја 
врши по едно ветеринарно друштво за една или повеќе 
епизоотиолошки единици од следниве епизоотиолошки 
подрачја4.4 

Член 2 . • -Ѕ • 1 , 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во ..Службен весник на Република Ма-
кедонија44. , 

Бр 23-734/1 Претседател на Владата 
22 февруари 2000 година на Република Македонија, 

Скопје. Љубчо Георгиевски, с.р. 

506. 
Врз основа на член 4, став 3 од Законот за сточар-

ството (..Службен весник на РМ" бр. 61/97), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
22.02.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА ОДГЛЕДУ-
ВАЧКА ПРОГРАМА ЗА СТОЧАРСТВОТО ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 2000 

ДО 2009 ГОДИНА 

Член 1 
Ј» 

Се донесува Националната одгледувачка програма 
за сточарство во Република Македонија во периодот од 
2000 до 2009 година (во натамошниот текст: Програма-
та). 

Член 2 
Во Програмата се пропишани правците за развој на 

сточарските гранки: 
- говедарство; 
- овчарство; 
- козарство; 
- свињарство и 
- живинарството. 

Член 3 
Програмата е отпечатена во една книга со 218 стра-

ници во формат 16х23см. 
Член 4 

Програмата Не се објавува воХлужбен весник на 
Република Македонија" а се наоѓаг (чува) во Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
сите заинтересирани правни и физички лица, државни 
органи и други институции можат да вршат увид и да ја 
користат истата. 

Член 5 
За извршување на оваа програма се грижи Мини-

стерството за земјоделство, .шумарство и водостопан-
ство. • 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во ..Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр 23-728/1 Претседател на Владата 
22 февруари 2ОО0~година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
507. ; 

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
53/91), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 22.02.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-

НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
И РЕПУБЛИКА БУРУНДИ 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Република Бурунди на амбасадорско ниво. 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни ра-
боти да ја спроведе оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во ^Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-654/1 Претседател на Владата 
22 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

508. — 
Врз основа на член 8, став 3 од Законот за измену-» 

вање и дополнување на Законот за приватизација на 
државниот капитал (^Службен весник на РМ" бр. 25/ 
99), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 22.02.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
АД З А ПРОИЗВОДСТВО НА ПИВО И БЕЗАЛКО-

ХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ - БИТОЛА 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал, во 

износ од 2.659.928 ДЕМ, во денарска противвредност, 
преку непосредна спогодба со . заинтересиран стра-
тешки инвеститор. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-870/1 Претседател на Владата 
22 февруари 2000' година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

509. 

Врз рснова на член 8, став 3 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за приватизација на 
државниот капитал („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 25/99), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 22.02.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ЗА НИКЕЛ, ЧЕЛИК 

И АНТИМОН „ФЕНИ" - КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал, во • 

и^нос од 15.(XX).ООО ДЕМ, во денарска противвредност, 
преку непосредна спогодба со заинтересиран стра-
тешки инвеститор. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-855/1 Претседател на Владата 
22 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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510. 
Врз основа на член 174, став 2 од Законот за изда-

вање и тргување со хартии од вредност („Службен ве-
сник на РМ" бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 81/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
22.02.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ОДДЕЛНИ 

НАДОМЕСТОЦИ ШТО ГИ НАПЛАТУВА 
КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. Владата На Република Македонија дава согла-

сност на Одлуката за изменување и дополнување на 
Одлуката за висината на одделни надоместоци што ги 
наплатува Комисијата за хартии од вредност, донесена 
на седницата на Комисијата за хартии од вредност под 
бр. 01-65/1 од 14.02.2000 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр. 23-841/2 Претседател на Владата 
22 февруари 2000 година на Република Македонија, 

Скопје - Љубчо Георгиевски, с.р. 
511. 

Врз основа на член 52, став 1 од Законот за цари-
ните („Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/93, 68/95 и 15/97), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 29.02.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-
ГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРО-
ДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ НАМЕНЕТ ЗА НЕПО-

СРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2000 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се определува количинскиот ца-
рински контингент на суровини и репродукционен ма-
теријал кои можат да се увезат без плаќање царина 
или со плаќање царина по стапка која е пониска од 
стапката на царина пропишана во Царинската тарифа. 

2. Во рамките на билансните потреби на производ-
ството за 2000 година, без плаќање царина може да се 
увезат следниве стоки, во количина и по тарифен број 
и тарифна ознака и тоа: 

- сурово масло 20.000 тони 1512 11 00 00; 

- соја во зрно 6.500 тони 1201 00 90 00; 
- пченичен гриз 3.150 тони 1103 11 00 00; 
- димстилтсрафталат 20.000 тони 2917 37 00 00; 
- моностилсн гликол 8.806 тони 2905 31 00 00; 
- тичсн хлор 4.000 тони 28О1Т0ОООО; 
- натриум хидрооксид 

лужина база* 100%) 4.000 тони 2815 12 00 00; 
- фснолна смола 300 тони 3909 40 00 00^ 
- споксидна смола 300 тони 3907 30 00 00; 
- рафинирано олово 8.000 тони 7801 10 00 00^ 
- сспаратори за 

акумулатори 
30 милиони 

парчиња 
8507 90 93 00; 

- бел лим 5.000 тони 7210 12 11 00; 
текстутирано предиво: 

- од полисстср со 
нумерација нцд 14^тскси 350 тони 5402 33 90 00; 

- од полиестср со 
нумерација до 14 текси 250 тони 5402 33 10 00; 

- приплодни јајца 
лесен материјал 

800.000 
парчиња 

0407 00 19 00; 

- 400 тони делови за прво 
вградување во индустри-
ското производство, зем-
јоделство и производно 
.занаетчиство, кои не се 
произведуваат во 
Република Македонија 

3. Во рамките на билансните потреби на производ-
ството за 2000 година со плаќање царина по стапка од 
5% може да ср увезат следниве стоки, во количина и 
по тарифни броеви и тарифни ознаки и тоа: 

- претконцбнтрати 500 тони - тар. број 3808; 
- премачЈсувачки средства (бои и лакови) 350 тони 

тар. број 32 08; 
- стаклена копрена (воал) 800.000 м2 тар. број 

7019 32 00 00; 
- стаклена ткаенина 900.000 м2 тар. број 

7019 52 00 00; 
- филц бонд 100.000 м2 тар. број 5602 10 39 00; 
- 55.000.000 парчиња комби блок амбалажа со маса 

над 600 гр/м2 за полнење на млеко и сокови, 
(4819 20 90 00); 

- 24.000.000 парчиња комби блок амбалажа со ма-
ла до 600 гр/м2, за полнење на млеко и сокови 
(4819 20 10 00) ; 

- 5.000.000 парчиња, пластични чепови за комби 
блок амбалажа за полнење овошни сокови 
(3923 50 90 00); 

- 6.100.000 парчиња, пластични чепови за комби 
блок амбалажа за полнење на овошни сокови 
(3926 90 90 90); 

- 6.000 тони, овошна каша од континентално ово-
шје (кајсија, праска и Друго), тар. број 2007; 

- 4.000 тони, концентриран сок од јужно овошје 
(портокал, грејп-фрут и други агруми), тар. број 2009; 

- 200 тони предиво (освен конец за шиење) од ве-
штачки влакна, сечени, неподготвени за продажба на 
мало-едножично предиво (Тар. број 5510 11 00 00); 

- 100 тони друго предиво, едножично некончано 
иѕѓн впредено финост над 33 теќси Тар. број 
(540241 90 00); ' ' ' 

4. Увозот на суровини и репроматеријали согласно 
царинскиот контингент од точка 2 и 3 на. оваа одлука, 
министерот за финансии го одобрува по писмено бара-
ње на прозводителот како краен корисник, а по прет-
ходно мислење од Министерството за стопанство за 
распределба по корисници, количини и динамика на 
увоз, освен за алинеја 15 од точка 2 од оваа одлука 
одобрувањето се врши по претходно мислење за рас-
пределбата по корисници и количини од Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

5. Во прилог кон писменото барање крајниот кори-
сник треба да ги достави и следните исправи: 

а) спецификација за суровините и репроматерија-
_лот, со наведување на тарифен број и тарифна ознака 
на стоката спрема Царинската тгѓрифа, наименување, 
количина 41 вредност на" стоката со приложување на 
фактура односно исправа* со која се докажува вредно-
ста на стоката како и наведување на рокот на увоз на 
стоката. » 



Стр. 802 - Бр 17 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА . 7 март 2000 

6) исправи си кои сс "докажува статусот на кори-
сникот на царинскиот контингент и тоа: 

- извод од судскиот односно трговскиот регистар 
со кос сс докажува дека претежна дејност на корисни-
кот на царинскиот контингент е производство; 

- известување за распоредување по дејности и во-
ведување во регистарот на организациони единици, из-
дадено од Заводот за статистика; 

- писмена изјава заверена од корисникот дека сто-
ките за кои е одобрен царинскиот контингент ќе ги 
користи во производниот процес. 

Барањето и писмените исправи согласно оваа точ-
ка, без кои не може да отпочне постапката за издава-
ње решение, се приложуваат до Министерството за 
финансии во два примерока. 

6. Царинската повластица содржана во решението 
на министерот за финансии за одобрување на предмет-
ниот царински контингент се остварува во постапката 
на увозно царинење на соодветната стока. 

Во соодветната рубрика на „ЕЦД за увоз" за стока-
та која е предмет на увоз по основ на царински кон-
тингент, се внесува шифра од кодексот утврден според 
правилникот за ЕЦД (единствен царински документ). 

Во табеларниот дел од решението на министерот 
за финансии, до соодветната тарифна позиција за сто-
ката КОЈ а се увезува, царинскиот работник го впишува 
податокот за бројот на „ЕЦД за увоз44 и царинска 
основица за увезената стока и датум на увозното цари-
нење, и го става својот потпис и печат на царинарни-
цата. 

7 Стоките увезени по основ на царински контин-
гент не можат да се отуѓат, ниту да се користат за 
цели за кои не се увезени. 

8. За остварениот увоз согласно оваа одлука, Ца-
ринската управа на Република Македонија, го известу-
ва Министерството за финансии тримесечно. 

9. Оваа одлука се применува за одобрениот ца-
рински контингент за стоки кои ќе бидат внесени, во 
царинското подрачје на Република Македонија, а не 
оцаринети заклучно со 31.12.2000 година. 

10 Ов^а одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр. 23-847/1 Претседател на Владата 
29 февруари 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
512. 

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-
ните (,.Службен весник на РМ" број 20/93 , 63/95 и 15/ 
97), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 22.02.2000 година, донссс 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1 Со ова решение сс утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за наука и тоа* 

1 2 3 4 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименувана Количина 

1 2 3 4 

нетни или оптички чи-
тачи, машини за пресни-
мување на податоци на 
носители на податоци 
во кодирана форма и 
машини за обработеа на 
такви податоци, не-
спомнати или неопфа-
тени на друго место; 

8471 50 - Дигитални централни 
единици освен оние од 
тар.подброеви 8471 41 и 
8471 49, кои содржат 
или не содржат во исто 
куќипгге една или две од 
следниве единици: ме-
мориска единици, 
влезни единици, 
излезни единици; 

8471 50 90 00 -Друго 
а) 1ВМ15 ИеШпИу ТЅ 
ѕегуег 8476-ЗОх 1 парче 

8471 60 - Влезни или излезни 
единици, што содржат 
или не содржат мемори-
ски единици во исто ку-
пиште; 

8471 — Друго 
а) ШМ 15 „Со1ог шош-
1ог" 6546-овп 1 парче 

8471 70 - Мемориски единици: 
8471 70 53 00 Хард диск драјв 

(хард диск дриќес) 
а) ОЈѕк Ш)В9Л СВ 1 парче 

8473 Делови и прибор (освен 
прекривачи, куфери за 
машини и ел.) погодни 
за употреба исклучи-
телно или главно со ма-
шините од тар.број 8469 
до 8472; 

8473 30 -Делови и прибор на ма-
шини од тар.број 8471: 

8473 30 10 00 -Електронски 
а) Е(егпе( каг(1са 1 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник, на Репу-' 
блика Македонија". 

Бр. 23-758/1 
22 февруари 2000 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Љубчо Гсорпеовски, с.р. 

513. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службсн весник на РМ" број 20/93, 63/95 и 15/ 
97), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 22.02.2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1 «,&\ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 

8471 Машини за автоматска % # 
обработка на податоци 
и нивни единици, маг-
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увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за наука и тоа: 

1 2 3 4 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименувана Количина 

1 2 3 4 

8471 Машини за автоматска 
обработка на податоци 
и нивни единици: маг-
нетни или оптички чи-
тани, машини за пресни-
мување на податоци на 
носители на податоци 
во кодирана форма и 
машини за обработка на 
такви податоци, не-
спомнати или неопфа-
тени на друго место; 

8471 50 -Дигитални централни 
единици освен оние од 
тар. подброеви 8471 41 и 
8471 49, кои содржат 
или не содржат во исто 
куќшите една или две од 

.следниве единици: ме-
мориски единици, 
влезни единици, 
излезни единици: 

8471 50 90 00 «Друго 
а) IBM Netfinity 3000 
(РШ 50064MB9.1GB) 

8471 60 -Влезни или излезни 
единици, што содржат 
или не содржат мемори-
ски единици во исто ку-
пиште; 

8471 60 90 00 - Д р у г о 
а) IBM G 54 15 s/g moni-
tor 

• 8471 70 -Мемориски единици: 
8471 70 53 00 -Хард диск драјв 

(хард диск дривес) 
а) IBM 9.1GB WideUltra 
SCSI H D D 

8471 70 60 00 —Мемориски единици 
со магнетни ленти 
а) IBM10/20GB NS, int 
SCSI Tape Drive 

8471 70 90 00 -—Друго 
a) IBM token Ring 20x 
port LSM-Shielded 

8473 Делови и прибор (освен 
прекривани, куфери за 
машини и ел.) погодни 
за употреба исклучи-
телно или главно со ма-
шините Од тар.број 8469 
до 8472; 

8473 30 -Делови и прибор на ма-
шини од тар.број 8471, 

8473 30 10 00 -Електронски 
а) IBM 16/4 token Ring 
PCI adapter 

8524 Плочи, ленти и други 
снимени подлоги со 
звучни или други слични 
феномени, вклучуван 
матрици и галвански от-

х, i . » - •лечатоци за производ-
ство на плочи, освен 

1 парче 

1 парче 

1 парче 

1 парче 

1 парче 

29 парчиња 

производите од Глава 
37; 

8542 Електронски интегри-
рани кола и микро-скло-
пови: 
-Монолитен дигитални 
интегрирани кола; 

8542 90 00 00 -Делови 
а) IBM 64MB ЕСС 
DIMM 1 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувавте во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-759/1 Претседател на Владата 
22 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

514. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" број 20/93, 63/95 и 15/ 
97), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 22.02.2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА 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 ^аука и тоа: 

Тарифен 
број 

• Тарифна 
ознака 

Наименувана Количина 

1 2 3 4 

8471 Машини за 'автоматска 
обработка на податоци 
и нивни единици: маг-
нетни или оптички чи-
тачи, машини за пресни-
мување на податоци на 
носители на податоци 4 

во кодирана форма и 
машини за обработка на 
такви податоци, не- » 
спомнати или неопфа-
тени на друго место; 

8471 80 -Други единици од ма-
шините за автоматска 
обработка на податоци; 

8471 80 90 00 -Друго 
а) Комплет модули за 
надградба на компјутер-
ски периферен уред 
NET PROMINA 200, 
UPG, Kit, PER 200UNA 6 парчиња 
б) Компјутерски пери-
ферен уред со модули 

,г NET PROMINA 400NR-
E/1SH-L/12SLT 1 парче 
г) Компјутерски пери-
ферен уред со модули 
NET PROMINA 

' 100,PER 100ANA-
RS422 2 парчиња 



Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименувана Количина 

1 2 3 4 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во. ^Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр. 23-757/1 Претседател на Владата 
22 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

515. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните (..Службен весник на РМ" број 20/93 , 63/95 и 15/ 
97), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 22.02.2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА 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 наука и тоа: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

1. За заменик на директорот на Агенцијата за об-
нова и развој се именува 

- Антонио Биков, досегашен извршен директор на 
Агенцијата за обнова и развој. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во ^Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-863/1 Претседател на Владата 
22 февруари 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски,с.р. 
517. 

Врз основа на член 46, став 5 од Законот за Влада-
та на Република Македонија (..Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и ..Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22 февруари 2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВРШЕН 

ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ОБНОВА И 
РАЗВОЈ 

I 
1. Антонио ^иков, се разрешува од должноста из-

вршен директор на Агенцијата за обнова и развој по-
ради заминување на друга должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-862/1 Претседател на Владата 
22 февруари 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
518. 

Врз основа на член 41, став 6 од Законот за дано-
кот на додадена вредност ѓ.,Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 44/99, 59/99 и 86/99), министе-
рот за финансии донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА АКОНТА-
ТИВНА - ГОДИШНА ПРИЈАВА НА ДАНОКОТ 

НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на аконтативната - годишната пријава на дано-
кот на додадена вредност. 

Член 2 
Аконтативната - годишната пријава на данокот на 

додадена вредност со упатство за пополнување, се под-
несува на образецот ,ДДВ-04" кој е составен дел на 
ОВОЈ правилник. 

, Член 3 
Со првата аконтативна пријава по примена на За-

конот за данокот на додадена вредност, се приложува 
и Преглед на данок на промет содржан во залихите на 
производи со состојба на 31.03.2000 година на образе-
цот ДДВ-05 со упатство за пополнување кој е составен 
дел на овој правилник. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нува да важи Правилникот за формата и содржината 
на пријавите за данокот на додадена вредност (»Слу-
жбен весник на Република Македонија" бр. 66/99). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

. Бр. .08-2288/, Министер/ ј 
24 февруари 2000 година Никола Груевскигс.р. * 

Скопје 

8471 Машини за автоматска 
обработка на податоци 
и нивни единици, маг-
нетни или оптички чи-
тани, машини за пресни-
мување на податоци на 
носители на податоци 
во кодирана форма и 
машини за обработка на 
такви податоци, не-
спомнати или 'неопфа-
тени на друго место: 

8471 90 00 00 -Друго 
а)^Ѕ-С1924-А СаѕсЈо 
Са1а-1уѕ1 24 рог* 3 парчиња 

8524 Плочи, ленти и други 
снимени подлоги со 
звучни или други слични 
феномени, вклучувајќи 
матрици и галвански от-
печатоци за производ-
ство на плочи, освен 
производите од Глава 
37; 

8524 32 00 00 -За репродукција на по-
1 јави, освен звук или 

слика 
а) \УЅ-С1924-С С1ѕсо Са-
1а1-јуѕ* Ѕо&\уаге 3 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-760/1 Претседател на Владата 
22 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. , ^ 

516. 
Врз основа на член 46, став 5 од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и ..Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 63/94 и 63/98), а во врска со член 2 став 
2 од Одлуката за основање на Агенција за обнова и 
развој (..Службен весник на РМ" бр. 60/98),. Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
22 февруари 2000 година, донесе 
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

Образец ДДВ-05 

ДАНОК НА ПРОМЕТ ВО 
ЗАЛИХИТЕ НА ТРГОВСКИ ПРОИЗВОДИ 

СО СОСТОЈБА НА 31Л3.2000 ГОДИНА 

Даночен обврзник: . ; 
Даночен број за ДДВ: : -
Адреса на вистинско седиште: I _ 

Образецот ДЦВ-05 се поднесува за докажување на правото на одбивка на 
данок на промет на производи содржан во вредноста на производите кои се 
наоѓаат на залиха на 31.03.2000 година според член 63 од ЗДДВ. 

Вкупниот износ на данокот на промет на производи содржан во залихата 
од денари се однесува на: 

-данок на промет по тарифен број 1 (25%) _ денари 
-данок на промет по тарифен број 2 ( 5%) денари 
-данок на промет ло тарифен број 3 (10%) . денари. 

. Распоред на севкупниот износ за одбивка во 2000 година: 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ 
на Образец ДДВ-05 

1. Даночниот обврзник должен е за производите на залиха, за кои сака да 
изврши одбивка на данокот на промет, -да ги утврди со попис извршен на 
31.03.2000-та година и тоа одвоено според тарифната припадност (тарифен 
број 1,2 и 3). 

2. За да се оствари правото на одбивка, мора кумулативно да се исполнети 
следните услови: 
- Право на одбивка имаат даночни обврзници кои се регистрирале за цели 

на ДДВ од 01.04.-2000 година: ' 
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520. 
Врз основа на член47 и член 59 став 2 од Царинскиот закон ("Службен весник на РМ" број 21/98, 

26/98, 63/98 и 86/99), министерот за финансии донесува 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И ДРУГИТЕ ИСПРАВИ 

ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 

ГЛАВА 1 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
(Содржина на правилникот) 

(1) Овој правилник ги определува формата и содржината на образецот на царинската декларација 
(во прнатамошниот текст единствен царински документ или ЕЦД), начинот на негово 
пополнување и употребата во царинските постапки, како и употребата на другите документи кои 
се приложуваат кон образецот ЕЦД. 

• (2)° Овој правилник ја определува формата, содржината и начинот на употреба на други посебни 
обрасци за царински надзор. 

Член 2 
(Дефиниции) 

За потребите на овој правилник долунаведените поими го имаат следново значење: 
1 "комплет ЕЦЦ": е осумлистен комплет од листовите 1,' 2,3,4,5,6,7 и 8; 
2 "сет ЕЦД": се листови од образецот ЕЦД потребни за спроведување на избраната царинска 

постапка; 
3 "рубрика"; е дел од образецот ЕЦД врамен со линија и означен со бројка или голема печатна 

буква и текстуален опис; 
4 "подрубрики": се видно означени делови од рубриката кои се бројат од лево кон десно; 
5 "ред" и "дел": е компјутерска поделба на записот во рубриката во согласност со 

компјутерскиот софтвер АЅУС1ЈОА~ при што редовите се бројат одо горе кон доле, а 
деловите од лево кон десно; , 

*6 "дополнителен образец ЕЦД-БИС": е образец кој што е составен дел на образецот ЕЦЦ. 

ЧленЗ 
(Употреба на единствениот царински документ) 

Доколку со други прописи не е поинаку определено, образецот ЕЦД се употребува за сит* 
царински постапки и за секоја царински дозволена употреба или користење на стоката. 

ГЛАВА 2 

СОСТАВ И ОПИС НА ЕДИНСТВЕНИОТ ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ 

Член 4 
(Осумлистен комплет) 

,(1) Комплетот на образецот ЕЦД се состои од еден комплет од осум листови. 
(2) Осумлистниот комплет на образецот ЕЦД се состои од: 

1. лист со реден број 1 и црвена полна линија по десниот раб - за појдовниот царински орган во 
транзитната постапка или царинскиот орган при извоз, повторен извоз или привремен извоз 
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заради облагородување (во понатамошниот текст: појдовниот царински орган или царински 
орган на извозно царинење); 

2. лист со реден броЈ 2 и зелена полна линиЈа по десниот раб - за статистичка обработка на 
* податоците за извоз; 

3. лист со реден број 3 и жолта полна линија по десниот раб - за испраќачот/извозникот на 
стоката; 

'4. лист со реден број 4 и сина испрекината линија по десниот раб - за одредишниот царински 
орган; 

5. лист со реден број 5 и сина полна линија по десниот раб - за потврдување на прием на стоката 
на појдовниот царински орган или на царинскиот орган на извозно царинење; 

6. лист со реден број 6 и црвена испрекината линија по десниот раб - за царинскиот орган каде 
што стоката се пушта во слободен промет, се започнува една од постапките со економски 
ефект, односно се завршува постапката на привремен извоз зарди облагородување (во 
понатамошниот текст: одредишен царински орган (царински орган на увозното царинење)); 

7. лист со реден број 7 и зелена испрекината линија по десниот раб - за статистичка обработка 
на податоците за увозот; 

8. лист со реден број 8 и жолта испрекината линија по десниот раб - за примачот/увозникот на 
стоката; 

(3) Декларантот за свои потреби може да употреби дополнителен лист на образецот ЕЦД без 
бројчана ознака, кој што мора да има дијагонално испишан текст "за интерна употреба". Овој. 
лист, царинскиот орган не го оверува. 

(4) Образецот на осумлистниот комплет на ЕЦД е даден во Прилог 1 од овој правилник и 
претставува негов составен дел. 

Член 5 
(Дополнителен образец ЕЦД-БИС) 

(1) Доколку со единствениот царински документ се декларира стока за која се развикуваат 
податоците наведени во рубриките 3X 34, 36, 37, -39 или 44, зедно со образецот ЕЦД на 
царинскиот орган му се поднесува потребен број на дополнителни обрасци ЕЦД-БИС, со ист број 
на листови и ознаки какви што има образецот ЕЦД. Дополнителните обрасци ЕЦД-БИС се 
составен дел на образецот ЕЦД на кој му припаѓаат. 

(2) За пополнување на дополнителниот образец ЕЦД-БИС соодветно се применуваат одредбите на 
овој правилник за пополнување на образецот ЕЦД. 

(3) Доколку се употребува дополнителен образец ЕЦД-БИС збирниот износ на увозни или извозни 
давачки по видови на давачки и севкупниот износ на сите увозни или извозни давачки, се 
запишува во рубриката 47, во подрубриката "износ" на последниот дополнителен образец ЕЦД-
БИС. 

(4) Дополнителниот образец на осумлистниот комплет на ЕЦД-БИС е даден во Прилог 2 од овој 
правилник и претставува негов составен дел. 

Член 6 
(Форма на единствениот царински документ) 

(1) Образецот ЕЦД и дополнителниот образец ЕЦД-БИС се со димензии 210 х 297 мм, со 
максимална должинска толеранција од 5 мм помалку или 8 мм повеќе. Образецот мора да е 
отпечатен на самокопирна хартија со најмала маса од 40 гр/м2и не смее да содржи дрвна целулоза. 
Хартијата треба да биде доволно непропусна, за податокот на едната страна да не би влијаел на 
веродостојноста на податокот на другата страна и со отпорност таква, при нормална употреба 
лесно да не се кине или превиткува. 

(2) Образецот ЕЦД е отпечатен на бела хартија; Рубриките 1 (прва и трета под рубрика), 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (прва подрубрика), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 и 56 на 
листовите со реден број Д,«4, 5 и 6 се отпечатени со зелена боја, додека останатите рубрики на 
овие Листови, како и сите рубрики на листовите со реден број 2, 3, 7 и 8 се со бела боја. 

(3) Дополнителниот образец ЕЦД-БИС е отпечатен на бела хартија. Рубриките 1 (прва и трета 
подрубрика), 2, 3, 31, 32, 33 (прва подрубрика), 35, 38, 40 и 44 на листовите со реден број 1, 4, 5 и 6 
се отпечатени со зелена боја, додека останатите рубрики на овие листови, како и сите рубрики на 
листовите со реден број 2, 3, 7 и 8 се со бела боја. 
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(4) Обоената полна линија на десниот раб е широка 3 мм. Испрекинатата линија на десниот раб е 
составена од обоени квадрати 3 х 3 мм на растојание од 3 мм. 

(5) Самокопирните рубрики од образецот ЕЦД се определени во прилог 3 од овој правилник кој е 
негов составен дел. 

(6) Во царинската постапка се употребуваат обрасци чие печатење е одобрено од Царинската управа 
на Република Македонија. 

'Член 7 
(Инструкции за пополнување на единствениот царински документ) 

(1) Рубриките на образецот ЕЦД ,се пополнуваат со машина за пишување или печатар. Заради 
правилно пополнување со машина за пишување или печатар, образецот ЕЦД треба да .биде 
ставен во машината на таков начин што првата буква од податоците што треба да се внесат во 
рубрика 2 ќе биде отчукана во горниот лев агол на истата рубрика. 

(2) Образецот ЕЦД не смее да содржи бришани податоци или допишувања. 
(3) Поднесувањето на декларацијата потпишана од декларантот ќе укажува дека соодветното лице 

кое што ги декларира соодветните стоки за некоја избрана постапка, без оглед на можната 
примена на казнени одредби, ќе одговара, во согласност со одредбите што. се на сила, за: 
- точноста на податоците дадени во декларацијата, 
- веродостојноста на приложените документи, 
- превземањето на сите обврски кои произлегуваат од ставање на соодветните стоки во некоја 

постапка. 
(4) Кога рубриката не се пополнува, се остава празна. 
(5) Рубриките означени со број се пополнуваат од страна на декларантот, додека рубриките означени 

со големи букви се за административна употреба. 
(6) Шифрите со кои се пополнуваат поединечните рубрики, се определени во кодексот на шифри, кој 

што е даден во прилог 4 на овој правилник и претставува негов составен дел. 

ГЛАВА 3 
ПРИЛОЗИ КОН ЕДИНСТВЕНИОТ ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ 

Член 8 
(Пуштање во слободен промет) ^ 

(1) Со поднесувањето на декларација за пуштање на стоката во слободен промет кон образецот ЕЦЦ 
се приложуваат следниве документи: 
1. фактура и останати комерцијални документи врз основа на кои е пријавена царинската 

вредност на стоката во согласност со прописот од член 39 на Царинскиот закон; 
2. декларација за царинска вредност на стоката која мора да биде поднесена во согласност со 

прописот од член 39 на Царинскиот закон; 
3. други документи врз основа на кои се остваруваат ослободувања од плаќање на царина или 

други погодности; 
4. сите други документи кои се потребни за пуштање на стоката во слободен промет; 
5. документи за претходната царинска постапка. 

(2) Царинскиот орган, во зависност од видот на стоката, условот на испорака, видот на царинската 
постапка од декларантот може да бара со поднесување на образецот ЕЦД, да приложи на"увид и 
други документи, како на пример: 
1. документи за превоз на стоката; 
2. листи на пакување на стоката или други соодветни документи доколку препознавањето на 

стоката е отежнато; 
3. договор врз основа на кој стоката се увезува или извезува. 
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Член 9 
(Транзит на стоки) 

(1) Појдениот" ц^р^Ф^рган"карќого започнува царинската постапка, заради проверување на 
декларираните податоци може да бара кон декларацијата да се приложат: 
1. документи за превоз на стоката; 
2. фактура и останати комерцијални документи; 
3. листи на пакување на стоката или други соодветни документи доколку препознавањето на 

стоката е отежнато. 
(2) На барање на царинскиот орган се прилагаат сите документи кои се однесуваат на претходната 

царинска постапка. 

Член 10 
(Постапки со економски ефект) 

(1) Кон образецот ЕЦД за започнување на царинската постапка со економски ефект, мора да бидат 
"приложени документите од член 8 став 1 точка 1 на овој правилник. Доколку се работи за 
складирање на стоки од приложените документи треба да се гледа масата, бројот на колета, 
количината, трговскиот опис и вредноста на стоката. 

(2) Царинскиот орган може да бара од декларантот со поднесувањето на образецот ЕЦД да ги 
приложи на увид одобрението за избраната постапка со економски ефект и документите од член 
8 став 2, односно документите за претходната царинска постапка. 

(3) Кон образецот. ЕЦД за започнување на постапката на увоз заради,извоз со примена на системот 
на враќан^ на платената царина мора да бидат приложени документите наведени до член18 од 
овој правилник. 

(4) Кон образецот ЕЦД за започнување на привремен извоз заради облагородување, мора да бидат 
приложени следниве документи: 
1. документите наведени во член И на овој правилник и 
2. одобрение за систем на замена, доколку се работи за системот на замена. 

Член И 
(Извоз и повторен извоз) 

(1) Кон образецот ЕЦЦ за извоз и повторен извоз н^ стоки во согласност со член 162 од Царинскиот 
закон се прилагаат сите документи потребни за правилно определување на извозните давачки и 
другите мерки на надворешно трговскиот промет. ; , ^ 

(2) Одредбите од член Р став 1 точка 5 и член 8 став 2 на овој правилник,. при .поднесување на 
образецот ЕЦЦ за извоз, односно повторен извоз на стоки во согласност, со чцѕн 162 од 
Царинскиот закон, соодветно се применуваат. ^ 

ГЛАВА 4 

ЕЛЕКТРОНСКА РАЗМЕНА НА ПОДАТОЦИ 

Член 12 (Електронска размена на податоци) 

Податоците од царинската декларација во писмена форма, може да се поднесат кај надлежниот 
царински орган и со помош на електронска размена на податоци. Во овој случај, на надлежната 
царинска испоснува и се доставува царинската декларација во писмена форма, отпечатена со 
овластена компјутерска програма во согласност со одобрението од член 13 на овој правилник. 

По исклучок на одредбите на член 6 на овој правилник, Царинската управа можб да одобри 
печатењето на царинската декларација да се изврши на бела хартија. 
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(Одобрение) 

Одобрението за електронска размена на податоци го издава Директорот на Царинската управа 
на секој заинтересиран подносител посебно на негово писмено барање. 

Член 14 
(Електронска размена на други податоци) 

' Царинската управа може да одобри Електронска размена и на други*податоци кои се потребни во 
царинската постапка. ' 4 

ГЛАВА 5 
УПОТРЕБА НА РАЗЛИЧНИ СЕТОВИ 

Член 15 
(Употреба на различни сетови на единствениот царински документ) 

(1) За поединечна царинска постапка или комбинација на Царински постапки може да се употреби 
сет на единствениот царински документ кој ги содржи оние листови потребни за водење на таа 

^ постапка кои се пропишани со овој правилник. ' . 
(2) Единствениот царински документ може да се употреби како: сет за транзитна, сет за извозни сет 

за увоз. • ^ ^ , ' 
(3) Доколку важечките прописи*тоа го бараат, може да се употребуваат поединечните сетови со 

дополнителни листови. Дополнителниот лист декларантот мора да го пополни со истите 
податоци како и основниот лист и истиот да го потпише. 

Член 16 
(Сет за транзит) 

» 

(1) Сетот на образецот ЕЦД за транзит кој се користи за транзитна постапка се состои о& 
- лист со број 1 за појдовниот царински орган, 
- лист со број 4 во два примерока за одредишниот царински орган, в 

- лист со број 5 за потврда на прием на стоката. 
(2) Листот со број 1 го задржува појдовниот царински орга& како архивски оригинален документ кон 

кого се приложени сите потребни документи. 
(3) Листовите со број 4 се употребуваат 'за царински надзор на стоката. Превозникот е должен 

листовите со број 4 да му ги предаде на одредишниот царински орган Еден примерок од листот со 
број 4 задржува одредишниот царински орган, а вториот примерок одредишниот^царински орган 
го враќа на царинскиот декларант. 

(4) Листот со број 5 се употребува за царински надзор на стоката. Превозникот е должен листот со 
број 5 да му го предаде на одредишниот царински орган. Одредишниот царински орган со овој 
лист ќе му го потврди излезот на стоките од царинското подрачје или приемот на стоките на 
појдовниот царински орган. 

* (5) Во транзитната постапка, наместо дополнителниот образец ЕЦД-БИС се употребува список на 
пратки, кој најмалку мора да содржи: 
- ознака "СПИСОК НА ПРАТКИ", 
- податоци за регистрацијата на образецот ЕЦЦ за транзит, кон кој што е приложен списокот, 
- реден број на пратката, број на колета и трговско име на стоката, 
- бруто тежина на стоката 

" - примач на стоката и 
- простор за забелешки на царинскиот орган. 
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(6) Во случајот од ставот 5 се пополнува основниот сет на образецот ЕЦД, а во рубриката 31 се 
запишува забелешката "СТОКА ПО ПРИЛОЖЕН СПИСОК НА ПРАТКИ". 

Член 17 
(Сет за извоз) 

(1) Сетот на образецот ЕЦД за извоз кој се користи за извозна постапка, повторен извоз, привремен 
извоз на стока заради облагородување и излез на стока претходно сместена во приватен склад од 
типот "Д", се состои од: 
- лист со број 1 за царинскиот орган за извозно царинење, односно појдовниот цаински орган, 
- лист со број 2 за статистичка обработка на податоци, 
- лист со број 3 во два примерока за«звозникот/испраќачот, 
- лист со број 4 за одредишниот царински орган, 
- лист со број 5 за потврда на прием на стоката. 

(2) Сетот на образецот ЕЦД за извоз се користи и за транзитната постапка која следи по постапките 
на извоз, повторен извоз и привремен извоз на стока заради облагородување, како и за излез на 
стока претходно сместена во приватен склад од типот " Д \ Под поимот "излез на стока претходно 
сместена во приватен свдад од типот "Д"Г се подразбира започнуванана транзитна постапка, со 
која завршува постапката на складирање во царински склад од типот " Д \ 

(3) Листот со број 1 го задржува царинскиот орган на извозно царинење како архивски оригинален 
документ кон кого се приложени сите погребни документи. , ^ 

(4) Листот со број 2 го задржува царинскиот орган за статистичка обработка на податоци. 
(5) Листот со број 3 царинскиот орган на извозното царинење псѓ преземање на стоката му го враќа 

на декларантот. 
(6) Листот со број 4 се употребува за царински надзор на стоката. Превозникот е должен листот со 

број 4 да му го предаде на одредишниот царински орган. Листот со број 4 го задржува 
одредишниот царински орган. 

(7) Листот со број 5 се употребува за царински надзор на стоката. Превозникот е должен листот со 
број 5 да му го предаде на одредишниот царински орган. Одредишниот царински орган со овој 
лист ќе му го потврди излезот на стоките од царинското подрачје или приемот на стоките на 
појдовниот царински орган. 

Член 18 
(Сет за увоз) „ ^ - • 

(1) Сетот на образецот ЕЦД за увоз кој се користи за пуштање на стоката во слободен промет, 
започнување на постапката на царинско складирање, постапката на увоз Заради извоз, постапката 
на преработка под царински надзор, постапката на привремен увоз, уништување на стоката под 
царински надзор и предавање на стоката на слободно располагање на царинските органи, се 
состои од: ^ 
- лист со број 6 за царинскиот орган на увозното царинење, 
- лист со број 7 за статистичка обработка на податоците за увозот, 
- лист со број 8 во два примерока за увозннкот/приемачот на стоките. 

(2) Листот со број 6 го задржува царинскиот орган на увозното царинење како архивски оригинален 
документ кон кого се приложени сите потребни документи. 

(3) Листот со број 7 е наменет за статистичка обработка на податоци . 
(4) Листот со број 8 царинскиот орган на увозното царинење по преземањето на стоката му го враќа 

на декларантот. 
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ГЛАВА 6 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИОТ ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ 

Член-19 
(пополнување на сетот за транзит) -

Рубриките на образецот ЕЦД се пополнуваат на следниов начин: 

Рубрика 1-ДЕКЛАРАЦИЈА ' * 
Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
- прва подрубрика: "^(транзит). 
- втора подрубрика: "8" . " 
- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 2 - ИСПРАЌАЧ/ИЗВОЗНИК - ' ^ 

Во оваа рубриката се запишува назив и адреса на испраќачот. Во десниот горен агол после 
ознаката "Бр."се запишува даночниот број* на испраќачот доколку испраќачот, има седиште на 
царинското подрачје на Република Македонија. 

Ако стока ја испраќаат повеќе испраќачи во оваа рубрика се запишува "ЗБИРНО" и името на 
испраќачот.на збирната стока од превозниот документ, а во десниот горен агол после ознаката 
"Бр."се запишува неговиот даноче^,број доколку испраќачот има седиште на царин9КоТо подрачје на 
Република Македонија 

РУБРИКА 3 - ОБРАСЦИ 

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин: * 
- прва подрубрика: се запишува бројот "1". 
- втора подрубрика: се запишува бројот " 1". 

РУБРИКА 4 - ТОВАРНИ ЛИСТОВИ 

Во оваа рубрика сечзапишува вкупниот број на превозни документи кои се приложени кон сетот. 

РУБРИКА 5 - НАИМЕНУВА1ШЈА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

^ . ^сч 

РУБРИКА 6 - БРОЈ НА КОЛЕТИ , / ^ ' 
* ј . . ' 

Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на колета (картони, сандаци, палета, вреќи, омота, 
бали, ита.), во зависност од тоа како е пакувана стоката. 

Ако стоката е во растурлива состојба, во оваа рубрика се запишува "1". 

РУБРИКА 7 - РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 

Во оваа рубрика се запишува редниот број, составен само од нумерички ознаки, на 
декларантот/застапникот. Оваа рубриката пополнува декларантот/застапникот, ако има електронски 
пристап при поднесувањето на образецот ЕЦД. Во спротивно, оваа рубрика ја пополнува надлежната 
царинска испосгава, ако евидентирањето на образецот ЕЦД се врши едектронски. 

Ако евидентирањето на образецот ЕЦД се врши рачно, оваа рубрика не се пополнува. 
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РУБРИКА 8-. ПРИМАЧ 

Во оваа рубрика се. запишува назив и адреса на примачот на кого стоките треба да бидат 
испораки. Во десниот горен агол после ознаката "Бр."се запишува даночниот број на примачот 
доколку примачот има седиште на царинското подрачје на Република Македонија. 

Ако стока е наменета за повеќе примачи во оваа рубрика се запишува "ЗБИРНО" и името на 
примачот на збирната стока од превозниот документ, после ознаката "Бр."се запишува даночниот 
број на примачот доколку примачот има седиште на царинското подрачје на Република Македонија. 

РУБРИКА 9 - ФИНАНСОВО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 10 - ЗЕМЈА НА ПРВ ПРИЕМ 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 11 .- ЗЕМЈА СО КОЈА СЕ ТРГУВА 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 12 - ПОДАТОК ЗА ВРЕДНОСТА Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 13 - ЗЗП (ЗАЕДНИЧКА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 14 - ДЕКЛАРАНТ/ЗАСТАПНИК 
I 

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на декларантот/застапникот. Во десниот горен агол 
после ознаката " Бр." се запишува даночниот број на декларантот/застапникот. 

РУБРИКА 15 - ЗЕМЈА НА ПОАЃАЊЕ/ИЗВОЗ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 15а и 156 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОАЃАЊЕ/ ИЗВОЗ 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 16 - ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не-се пополнува. 

РУБРИКА 17 - ЗЕМЈА НА НАМЕНА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 17а и 176 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА НАМЕНА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 18 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ПРИ 
ПОАЃАЊЕ 

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
- прва подрубрика: регистарски број на транспортното средство во кое стоката е директно 

натоварена (влечното возило и приколка, вагон). Во оваа подрубрика се запишува 
регистарскиот број само на едно транспортно средство (на пример," ЅК791А1/ЅК140АК"). 
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- втора подрубрика: шифра на државата на транспортнотд средство од кодексот на шифри за 
држави. 

Ако влекачот и приколицата се регистрирани во различни држави се запишува шифрата 
на државата каде е регистрирано влечното возило. 

Во железничкиот сообраќај, оваа подрубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 19 КОНТ. (КОНТЕЈНЕР) 

Во оваа рубрика се запишува: 
- "0" за стоки кои не се натоварени во .контејнер, и 

"1" за стоки кои се натоварени во контејнер. Во овој случај идентификациониот број на 
контејнерот мора да се запише во рубрика 31. 

РУБРИКА 20 УСЛОВИ НА ИСПОРАКА 

, Ако до посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 21 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ШТО 
ЈА МИНУВА ГРАНИЦАТА 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 22 - ВАЛУТА И ВКУПЕН ИЗНОС НА ФАКТУРАТА * 

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов, начин: 
- прва подрубрика: шифра од кодексот на шифри за видови на валути во која се искажува 

вредноста на стоката. 
- втора подрубрика: вкупна вредност на стоката од фактурата или проценетата вредност од 

надлежниот царински орган во валута, заокружена на две децимални места. 
Ако вредноста на стоката е искажана во две или повеќе валути, во првата подрубрика се 

запишува шифрата на денарот од кодексот на шифри за видови на валути, а во втората"подрубрика 
вкупната пресметана противвредност на стоката во денари по курс за пресметување на царински 
давачки на денот на поднесувањето на образецот ЕЦД. 

РУБРИКА 23 - КУРС НА ВАЛУТА 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува . , 

РУБРИКА 24 ^ ПРИРОДА НА ТРАНСАКЦИЈАТА ' |,'0Г*;'Ј|1 • 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува ^ ^ . 

РУБРИКА 25 - ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА " 

Ако со посебни прописи не е.поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 26 - ВИД НА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 27 - МЕСТО НА УТОВАР 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 
• / 

' I 
РУБРИКА 28 - ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ 
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РУБРИКА 29 - ИЗЛЕЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 30 - СТОКАТА Е СМЕСТЕНА 
Во оваа рубрика се запишува шифрата на складот во кој стоката привремено се чувала или била 

сместена во постапка на царинско складирање. Оваа рубрика се пополнува во случај кога стоката во 
претходната постапка била складирана во царински склад од типот "А", "Б\ "Ц", "Е" или "Ф\ 
односно или кога била привремено чувана согласно член 51 од Царинскиот закон. Во спротивно, оваа 
рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 31 - ПАКУВАЊЕ, ТАРИФСКО' НАИМЕНУВАНА И ОПИС НА СТОКАТА; 
. ОЗНАКИ И БРОЕВИ; КОНТЕЈНЕР; БРОЈ И ВИД 

Оваа рубрика се состои од осум реда и се пополнува на следниов начин: 

прв ред: % 

- ако со посебни прописи не е поинаку определено, овој ред не се пополнува. 

втор ред (вредност на привремено увезени стоки): 
- ако со посебни прописи не е поинаку определено, овој ред не се пополнува. 

трет ред (број и вид): в 

Овој ред се состои од три дела и се пополнува на следниов начин: 
прв дел (број на колета): 
- во овој дел се запишува вкупниот број на колета. 

втор дел (шифра за вид на колети): 1 
- во овој дел се запишува шифрата за видот на колета од кодексот на шифри за вид на колета. 

Ако постојат повеќе различни видови на колета се запишува бројот "99". 
трет дел (вид на колети): 
- во овој дел се запишува видот на колета 

четврти и петти ред (идентификационен број на контејнери): 
« 

- ако во рубрика 19 е запишан бројот "1" се запишува идентификациониот број на контејнерот. 
Вкупно може да се запишат четири идентификациони броеви на контејнери. 

шести и останати редови (тарифско наименувание и опис на стоката): 
- во овој и во останатите редови се запишува опис на стоката, со вообичаениот трговски назив 

на стоката и податоците потребни за идентификација и распоредување на стоката според 
номенклатурата на Царинската тарифа. 

Описот на стоките во образецот ЕЦД мора да биде потполн, така што стоките со сигурност 
да можат да се распоредат според номенклатурата на Царинската тарифа. 

РУБРИКА 32 - РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНУВАВМЕ 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. # 

РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

1 „ РУБРИКА 34 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 
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РУБРИКА 35 - БРУТО МАСА (КГ.) 

Во оваа рубрика се запишува бруто масата на стоката опишана во соодветната рубрика 31, 
изразена во'килограми. Бруто масата е збирна маса на стоката со нејзината амбалажа, исклучувајќи 
ги контејнерите и другата транспортна опрема. 

* 

РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА 

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
- прва подрубрика: со должина од четири места се запишува шифрата составена од двоцифрена 

шифра на бараната постапка и втора двоцифрена шифра од претходната царинска постапка од 
кодексот на шифри за видови на постапки. Доколку немало претходна царинска постапка во 
вториот дел од оваа шифра се запишува "00". Првата цифра од шифрата мора да е еднаква со 
бројот што е наведен во втората подрубрика од рубрика 1. 

- втора подрубрика: со должина од три места се запишува шифрата од кодексот на шифри за. 
вид на постапка на национално ниво. Ако не е предвидена национална постапка се запишува 
"ООО". * ' . 

РУБРИКА 38 - НЕТО МАСА (КГ.) 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 39 - КОНТИНГЕНТ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. * 

РУБРИКА 40 - ЕЛЕМЕНТАРНА ДЕКЛАРАЦИЈА/ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ 

Во оваа рубрика се запишува бројот со кој документот од претходната постапка е евидентиран' 
кај царински орган наведен во рубриката В. 

РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 42 - ВРЕДНОСТ НА НАИМЕНУВАНОТО 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 
, гЈТЛНГ . , 

РУ^ШСА 43 - ЕДИНИЦА НА МЕРА 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува.1 ^ 
4 - Г»К ГООКј.* -

РУБРИКА 44 - ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИ^ ДОКУМЕНТИ, 
ПОТВРДИ И ОДОБРЕНИЈА 

Оваа рубрика се состои од четири реда и се пополнува на следниов начин: 
- име и презиме, адреса и единствен матичен број (за странец, број на патната исправа) на возачот 

на транспортно средство што ја превзело обврската да ја предаде стоката на одредишниот царински 
орган, и 

- назив, седиште и даночен број на правното лице (доколку е со седиште на царинското подрачје 
на Република Македонија) што ја превзело обврската да ја предаде стоката на одредишниот царински 
орган. 

РУБРИКА 46 - СТАТИСТИЧКА ВРЕДНОСТ 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА НА ДАБ АЧКИ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 
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РУБРИКА 48 - ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено,, оваа рубрика не се пополнува. 

» 

РУБРИКА 49 - ШИФРА НА СКЛАДОТ 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 50 « ГЛАВЕН ОБВРЗНИК -
Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на одговорното лице кое поднело инструмент за 

обезбедување на плаќање на царинскиот долг. Во десниот горен агол после ознаката "Бр."се 
запишува даночниот број на одговорното лице 

РУБРИКА 51 - ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНСКИ ОРГАНИ НА ТРАНЗИТ (И ЗЕМЈИ) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 52 - ГАРАНЦИЈА 
Во оваа рубрика се запишува бројот и рокот ца важење на инструментот за .обезбедување на 

плаќање на царинскиот долг од евиденцијата на Царинската управа (на пример, "1548/31/12/2000). 

РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН 

Во оваа рубрика се запишува одредишниот царински орган и нејзината шифра* од .кодексот на 
шифри за царинарници и нивни организациони единици. 

РУБРИКА 54 - МЕСТО И ДАТУМ, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС НА ДЕКЛАРАНТОТ/ 
. ЗАСТАПНИКОТ 

6о оваа*рУбрика се запишува место * датумот на поднесување на пополнетост сет за^грјанзит, име 
и презиме ^#Ј , Вотпис на одговорното лице на царинскиот декларант/застапни^. беаз , рубрика 
царинскиот ЅЈШЅ^нт/застапник ја оверува со печат. ^4 44 4 4 к * 

РУБРИКА 55 - ПРЕТОВАР 

4 

Во оваа рубрика, на листот обележан со број .4 и 5 се запишуваат местото на претовар, 
регистрација и држава на новото транспортно средство во кое стоката е претоварена, број на 
контејнер, ако се врши претовар во нов контејнер. Податоците може да се запишат рачно, со мастило 
и печатни букви. Податоците за претоварот мора да ги потврди најблискиот надлежен орган во 
рубриката Ѓ. 

РУБРИКА 56 - ДРУГИ НЕЗГОДИ ЗА ВРЕМЕ НА ТРАНЗИТОТ / ПРЕВЗЕМЕНИ МЕРКИ 
Во оваа рубрика се запишува евидентирање на вонредни незгоди, настанати за време на 

транзитот до одредишниот царински Орган. 
Доколку стоката била натоварена на полуприколка и дојде до промена на влечното возило за 

време на транзитот, во оваа рубрика се запишува регистарскиот број и шифрава на државата на 
новото влечно возило. - 1 
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Член 20 
(пополнување на сетот за избоз) 

Рубриките на образецот ЕЦД се пополнуваат на следниов начин: 

РУБРИКА 1 - ДЕКЛАРАЦИЈА 1г 
Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
• прва подрубрика: *И" (извоз). 
- втора подрубрика: " 1" (извоз); 

"2" (привремен извоз); 
"3" (повторен извоз); 
"9" (излез на стока претходно сместена во приватен склад од типот "Д"). 

• трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се 
пополнува. 

РУБРИКА 2 - ИОТРАЌАЧ/ИЗВОЗНИК 

Во оваа рубрика се запишува назив И адреса на царинскиот обврзник. Во десниот горен агол 
после ознаката "Бр."се запишува даночниот број на царинскиот обврзник. 

Ако се врши излез на стока претходно сместена во приватен склад од типот "Д", во оваа рубрика 
се. запишува назив и адреса на држателот на складот. Во десниот горен агол после ознаката "Бр. "се 
запишува неговиот даночниот број. 

Ако Испраќач е физичко лице се запишува неговото име, презиме, адреса и единствениот матичен 
број на граѓанинот. , , 

Ако испраќач е физичко лице-сфанец, се запишува неговото име, презиме, адреса и број на 
неговата патна исправа. 

РУБРИКА 3 - ОБРАСЦИ . ^ 

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начиц: 
- прва подрубрика: реден број на образецот ЕЦД или дополнителниот образец ЕЦД-БИС. 
- втора подрубрика: вкупен број на приложени обрасци, вклучувајќи ги обрасците ЕЦД и ЕЦЦ-

БИС. 1 

(На пример; еден образец ЕЦД со 5 наименуваш^ треба да содржи еден образец ЕЦД и два 
обрасци ЕЦД-БИС. На првиот образец т.е. на ЕЦД се запишува "1" во првата поДрубрика и "3" во 
втората подрубриќа': На вториот образец т*е. на првиот образец ЕЦД-БИС се запишува "2" и "3" 
соодветно, и на крај на третиот образец т.е. вториот образец ЕЦД-БИС се запишува "3" и "3" 
соодветно). 

Кога со образецот ЕЦД се декларира стока која се распоредува само во една тарифна ознака, 
оваа рубрика не се пополнува, а во рубриката број Ѕ се запишува " 1". 

РУБРИКА 4 - ТОВАРНИ ЛИСТОВИ 

Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на превозни документи кои се приложени кон сетот 
за извоз. 

РУБРИКА 5 - НАИМЕНУВ АЈНИЈА 
Во оваа рубрика се запишува вкупниот двоцифрен број на наименуванија пријавени со образецот 

ЕЦД и со дополнителниот образец ЕЦД-БИС. 

РУБРИКА 6 - БРОЈ НА КОЈШТО 

Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на колета (картони, сандаци, палета, вреќи, омот, 
бали, ита.), во зависност од тоа како е пакувана стоката. 
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Ако стоката е во растурлива состојба, во оваа рубрика се запишува "1м. 

РУБРИКА 7 - РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 

Во оваа рубрика се запишува редниот број, составен само од нумерички ознаки, на 
декларантот/застапникот. Оваа рубрика ја пополнува декларантот/застапникот, ако има електронски 
пристап при поднесувањето на образецот ЕЦД. Во спротивно, оваа рубрика ја дополнува надлежната 
царинска испостава, ако евидентирањето на образецот ЕЦД се врши електронски. 

Ако евидентирањето на образецот ЕЦЦ се врши рачно, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 8 - ПРИМАЧ 

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на фирмата или лицето, што ја купува стоката, 
наведено во фактурата. 

Ако се врши привремен извоз на стока заради облагородување или се врши повторен извоз на 
привремено увезени стоки заради облагородување, се запишува назив и адреса на странската фирма 
или лицето со кое имателот на правото склучил договор. 

Ако се врши повторен извоз по други основи, или се испраќаат стоки без наплата на 
противвредност во оваа рубрика се запишува називот и адресата на фирмата или лицето што ја прима 
стоката. 

РУБРИКА 9 - ФИНАНСОВО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на царинскиот должник. Во десниот горен агол после 
ознаката "Бр."се запишува даночниот број на царинскиот должник. 

Ако царински должник е физичко лице се запишува неговото име, презиме, адреса и 
единствениот матичен број на граѓанинот. 

РУБРИКА 10 - ЗЕМЈА НА ПРВ ПРИЕМ 

Оваа рубрика се пополнува во случај кога стоките с&наменети за земјите членки на Европската 
Заедница. Во рубриката се запишува шифрата од кодексот на шифри за држави за земјата каде што 
стоките ќе се внесат во царинското подрачје на Евровопската Заедница (првата земја од Европската 
Заедница во која стоките ќе влезат). 

РУБРИКА И - ЗЕМЈА СО КОЈА СЕ ТРГУВА 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 
„ ~ јелј&хсу: -- . -*- * к- * 1 -

РУБРИКА Ж - ПОДАТОК ЗА ВРЕДНОСТА 

Во оваазрубрика се запишува вкупната вредност на трошоците (превоз, осигурување, амбалажа и 
други трошоци), изразена во денари пресметана по курсот по кој е утврдена проекцијата на платниот 
биланс на Република Македонија за тековната година. Оваа вредност ја зголемува или намалува 
вредноста на стоките во рубрика 46, во зависност од условот на испорака (паритет) наведен во 
рубриката 20 од образецот ЕЦД. 

Ако трошоците ја намалуваат статистичката вредност пред износот на вредноста се запишува 
знакот 

Ако погоре наведените трошоци не постојат, во оваа рубрика се запишува "0"(нула). 

РУБРИКА 13 - ЗЗП (ЗАЕДНИЧКА ЗЕШОДЕЛСКА ПОЛИТИКА) 

Ако со посебни прописи Не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 14 - ДЕКЛАРАНТ/ЗАСТАПНИК 

Во оваа рубрика се занишува назив и адреса на декларантот/застапникот. Во десниот горен агол 
^ Ѕ ^ о ^ В ^ ^ & о ^ & з Б 6 . д а д а ^ ^ ^ Ј П Р Т / з а с г а д а в д к о т . ' » : к ѕз н о / клт..пп 
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РУБРИКА 15 - ЗЕМЈА НА ПОАЃАЊЕ/ИЗВОЗ 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 15а и 156 ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОАЃАЊЕ/ ИЗВОЗ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 16 - ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО 

Во оваа рубика се запишува називот на земјата во која стоките се произведени според прописите 
за потекло на стоките и исправите со кои се докажува потеклото на стоките. 

Ако се извезуваат стоки кои се распоредуваат ,во повеќе тарифни ознаки и кои се од различни 
земји на потекло, оваа рубрика не се пополнува. * 

РУБРИКА 17* - ЗЕМЈА НА НАМЕНА 
• Во оваа рубрика се запишува име на земјата во која се наоѓа конечната дестинација на стоката. 

Конечната дестинација на стоката мора да биде последната земја во која стоките се извезени; без 
оглед на било какви промени на транспортното средство за време На патувањето, под услов стоките да 
не се предмет на комерцијална трансакција во било која земја на поминувале. 

РУБРИКА 17а и 176 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА НАМЕНА 

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
- прва подрубрика 17а: - во оваа подрубрика се запишува шифрата од кодексот на шифри за 

држави за земјата што е наведена во рубрика 17. 
ако дестинација на стоката е во Република Македонија, во оваа 
рубрика се запишува "КМ" 

- втора подрубрика 176: - ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не 
се пополнува. 

РУБРИКА 18 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ПРИ 
ПОАЃАЊЕ 

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин: . 
- прва подрубрика: регистарски број на транспортното средство во кое стоката е директно 

натоварена (влечното возило и приколка, вагон). Во оваа подрубридо .се, запишува 
регистарскиот број само на едно транспортно средство (на пример, "ЅК038СЕ/ЅЌ(П612"). За 
стоките натоварени во едно транспортно средство може да се поднесат^ воделе сетови за 
извоз. ' 

Во воздушниот сообраќај, се запишува ознаката за бројот;на летот. г ^ ~ ' 
Ако ист вид на стока е натоварена во повеќе вагони; се запишува 'по7список" и се 

приложува список на вагоните со нивните броеви. 
Акр се извезуваат денковни пратки во железничкиот сообраќај, се зашилува "транспорт 

^о железница". ^ 
- втора подрубрика: шифра на државата на транспортното средство од кодексот на шифри за 

држави. * 
Ако влекачот и приколицата се регистрирани ве различни држави се запишува шифрата 

на државата каде е регистрирано влечното возило. 
Во воздушниот сообраќај, во оваа подрубрика се запишува шифра на државата од 

кодексот на шифри за држави во која воздухопловот е регистриран. 
Во железничкиот сообраќај, оваа подрубрика ве се пополнува. 

Во поштенскиот сообраќај, оваа рубрика не се пополнува. 
За пратки кои се' испорачуваат со « и ј * с Н * и М Ѕ Ѕ ^ с ^ ^ п 

оваа рубрика не се пополнува. ' 
Ако се царинат стоки без премин на царинска линија, оваа рубрика не се пополнува. * * 
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РУБРИКА 19 - КОНТ. (КОНТЕЈНЕР) 
« 

Во оваа рубрика се запишува: 
- Ј"0и за стоки кои не се натоварени во контејнер, и 

\ 

- "1" за стоки кои се натоварени во контејнер. Во овој случај идентификациониот бр«у на 
контејнерот мора да се запише во рубрика 31. 

ч 
РУБРИКА 20 - УСЛОВИ НА ИСПОРАКА 

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
- прва подрубрика: шифра од кодексот на шифри за условот на испорака наведен во фактурата 

(ИНКОТЕРМС). 
Ако се врши излез на стока претходно сместена во приватен склад од типот "Д", во оваа 

рубрика се запишува "ДАФ". ' 
' - втора подрубрика: место од условот на испораката (паритетот) наведен во фактурата. 
• трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 21 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ШТО 
ЈА МИНУВА ГРАНИЦАТА 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 22 - ВАЛУТА И ВКУПЕН ИЗНОС МА ФАКТУРАТА 

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
- прва подрубрика: шифра од кодексот на шифри за видови на валути во која се искажува 

вредноста на стоката. 
- втора подрубрика: вкупна вредност на стоката од фактурата во валута која се наплатува од 

купувачот, заокружена ра две децимални места, која се декларира со сетот 
за извоз. 

Ако'се царинат стоки што се извезуваат без наплата на противвредност, се запишува износот 
од фактурата. • 

Ако се врши повторен извоз на стока која била привремено увезена заради облагородување, 
се запишува вкупната вредност на услугата и на вградениот домашен материјал во валута која 
се наплатува од странскиот партнер. 

Вкупната вредност на стоката од фактурата е збир на износите од рубриките 42 во сите 
наиМенуванија. 

РУБРИКА 23 - КУРС НА ВАЛУТА 
Се запишува курсот на валутата во денари од првата подрубрика на рубриката 22, со кој е 

утврдена проекцијата на платниот биланс на Република Македонија за тековната година. 

РУБРИКА 24 - ПРИРОДА НА ТРАНСАКЦИЈАТА 

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
, - прва подрубрика: се запишува шифра од кодексот на шифри (колона А) за природата на 

трансакцијата. 
- втора подрубрика: се запишува шифра од кодексот на шифри (колона Б) за природата на 

трансакцијата. 
- триста подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се* 

пополнува. 

РУБРИКА 25 - ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА % ' • 
Во оваа рубрика се запишува шифра од кодексот на шифри за видот на влечното транспортно 

средство со кое стоката ја поминува царинската линија, во согласност со рубрика 18. 
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Ако стоката не ја преминува царинската линија во оваа рубрика се запишува "9". 

РУБРИКА 26 - ВИД НА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 27 - МЕСТО НА УТОВАР 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 
^ * * 

РУБРИКА 28 - , ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ 

Оваа рубрика е поделена на два реда и се пополнува на следниов начин: 

прв ред (број и датум на договор): 
Во првиот ред на оваа рубрика се запишува бројот и датумот на договорот за извоз на 

стоките од евиденцијата што ја води правното лице, кои меѓусебе треба да бидат одвоени со коси 
црти. Бројот на договорот треба да биде запишан исклучиво со нумерички ознаки, без букви или 
други ознаки. Датумот на договорот се запишува со цифри за денот, месецот и годината од 
евиденцијата што ја води правното лице (на пример, договор број А-544 од 29.10.1997 се запишува 
како "544/29/10/1997"). , 

Ако привремено се извезуваат стоки заради облагородување, се запишуваат одвоени со коси 
црта, број и датум на договорот по кој стоките привремено се извезуваат заради облагородување. 

Ако се врши повторен извоз на стока привремено увезена заради облагородување, се 
запишуваат одвоени со коси црта, истиот број и датум на договорот по кој привремено увезените 
стоки на облагородување биле оцаринета. 

Ако се врши Повторен извоз на стока што била увезена во Република Македонија, се 
запишуваат одвоени со коси црта, бројот и датумот на договорот врз основа на кој се увезени 
стоките. 

Ако се царинат стоки коц се испраќаат без наплата на противвредност, овој ред не се 
пополнува. , .. 

Ако се царинат стоки кои ги извезува физичко лице, овој ред не се пополнува. 
Ако се врши излез на стока претходно сместена во приватен склад од типот "Д", овој ред не 

се пополнува. 
* I * 

втор ре&(&диште): ' 
Во 

вториот ред на ов&а рубрика се ^пишува шифрата од кодексот Ј̂ а ш ^ р ^ з^ и 
името на државатаѓ во која е седиштето на странската фирма запишана во рубрика 8 {на пример, 
ако^дШ^ШУЅЈ Иранската фирма од рубрика& е 6о Германија се замислува* Томанија"). АКО привремено се извезува стока заради облагородување, ОВОЈ ред не се пополнува. 

Ако се царинат стоки кои се испраќаат б.ез наплата на противвредност, мрј.ред не се 
пополнува. * * 

Ако се царинат стоки кои ги испраќа физичко лице, овој ред не се пополнува. ' 
Ако се врши излез на стока претходно сместена во приватен склад од типот "Д", овој ред не 

се пополнува. 

РУБРИКА 29 - ИЗЛЕЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН . 

Во оваа рубрика се запишува шифра од кодексот на шифри за царинарници и нивни 
организациони единици и името на царинската испостава каде стоките треба да го напуштат 
царинското подрачје на Република Македонија. 

Ако се врши излез ца стока претходно.сместена во приватен склад од типот "Д", и стоката не го 
напушта царинското подрачје на Република Македонија, во оваа рубрика се запишува шифрата од 
кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици и името на одредишната царинска 
испосгава. 

Ако извозно се царинат стоки без /цренвдда ИДОВА дда^рика ре зд^квфрагфифра 
од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони единици и името на царинската 
испостави каде се врши извозното царинење. 
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РУБРИКА 30 - СТОКАТА Е СМЕСТЕНА 

Ало со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 31 - ПАКУВАЊЕ, ТАРИФСКО НАИМЕНУВАВМЕ И ОПИС НА СТОКАТА; 
ОЗНАКИ И БРОЕВИ; КОНТЕЈНЕР; БРОЈ И ВИД 

Оваа рубрика се состои од осум реда и се пополнува на следниов начин: 

' п р и р е д и 

- ако со посебни прописи не е поинаку определено, овој ред не се пополнува. 

втор ред (вредност на привремено увезени стоки): 
- ако повторно се извезуваат стоки кои биле привремено увезени заради облагородување, или 

ако се извезуваат стоки во кои е вградена привремено увезена амбалажа, во овој ред се 
запишува вредноста на привремено увезените стоки изразена во денари, пресметана по курсот 
по кој е утврдена проекцијата на платниот биланс на Република Македонија за тековната 
година. Во спротивно овој ред не се пополнува. 

трет ред (број и вид): ' ' 
Овој ред се состои од три дела и се пополнува на следниов начин: 
прв дел (број на колета): 
- во овој дел се запишува вкупниот број на колета. 

Ако повеќе видови стоки се спакувани вр еден колет, односно ако се испорачуваат во' еден 
вагон, односно еден камион, бројот на колетото, односно вагонот или камионот се запишува 
само кај првото наименуваше. 

втор дел (шифра за вид на колети): 
- во овој дел се запишува шифрата за видот на колета од кодексот на шифри за вид на колета. 

• Ако заедно наименувана постојат повеќе видови на колета се запишува бројот "99" 
трет дел (вид на колета): 
- во овој дел се запишува видот на колета 

четврти и петти ред (идентификационен број на контејнери): 
- ако во рубрика 19 е запишан бројот "1" се запишува идентификациониот број на контејнерот. 

Вкупно може да се запишат четири идентификациони броеви на контејнери. 

шести и ортанати редови (тарифско наименувание и опис на стоката): 
- - во овој1 Ш во останатите редови се запишува наименуванието ца стоката од номенклатурата на 

Царинската тарифа, вообичаениот трговска назив на стоката и податоци потребни за 
идентификација и распоредување на стоката според Царинската Зарифа. 

Наименуванието на стоките во образецот ЕЦД мора да биде потполно, така што стоките со 
сигурност да можат да се распоредат според Царинската тарифа, односно според други прописи 
кои се дрЌК1Шуваат при извозот. , 
По исклЈ^&к^ шестиот и (останатите редови се пополнуваат на следниов начин: 

ако во странство се испраќаат стоки за бесплатна распределба односно потрошувачка на 
саеми изложби и други приредби, или ако правно лице кое изведува работа во странство 
извезува на свои градилишта потрошен материјал без наплата на противредноста, се запишува 
заедничко наименуваше "Потрошен материјал", а во рубрика се 33 се запишува бројот "9801 
20 00 00". 
ако се царинат домашни стоки, освен гориво и мазиво, кои се продадени заради снабдување на 
превозни средства во меѓународниот сообраќај се запишува "Снабдување на превозни 
средства во меѓународен сообраќај", а во рубрика 33 се запишува бројот: "980110 00 00". 
ако се извезува воена опрема и делови на предмета за вооружување, се запишува заедничко 
наименувате "Воена опрема и делови на предмети за вооружување", а во рубрика 33 се 
запишува бројот "9801 80 00.00", 
ако &ел од стоките кои биле привремено увезени заради облагородување повторно се 
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. г Зеднжчко наименувате * 4 "број во/; 
рубрика 33 4 

Повторен извоз на стоки за производство на финални производи од Глава 50 
до Глава 63 на Царинската тарифа 

9801510000 

Повторен извоз на стоки за производство на финални производи од Глава 64 
нд Царинската тарифа 

9801 52 00 00 

Повторен извоз на стоки за производство на финални производи од Глава 72 
до Глава 73 на Царинската тарифа 

980153 00 00 

Повторен извоз на стоки за производство на финални производи од Глава 78 
на Царинската тарифа 

9801 54 0000 

Повторен извоз на стоки за производство на други финални производи 9801 5000 00 
ако извезува или се врши повторен извоз на привремено увезена стока заради излагање на 
меѓународни саеми, изложби и други приредби, односно стока која е предмет на излагање и 
предмети кои се употребуваат за уредување на саемски, односно изложбени простори, се 
запишува "Стока за излагање", а во рубрика 33 се запишува бројот "9801 40 00 00". Во овој 
случај кон сетот за извоз се поднесува список кој содржи податоци за трговскиот назив на 
стоките, проспект или каталог, фактура и друга исправа врз основа на која може да се утврди 
идентичноста, видот, квалитетот и вредноста на стоките. 
ако физички лица, извезуваат селидбени предмети, во о&а рубрика се запишува "Селидбени 
предмети по приложен список", а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројот "9801 
30 00 00". 

РУБРИКА 32 РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНУВАВМЕ 

Во оваа рубрика се запишува редниот број на наименуванието во Однос на вкупниот број наведен 
во рубрика 5. 1 

РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА 

Оваа рубрика е поделена на пет подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
- прва подрубрика: се запишуваат првите шест цифри од тарифната ознака,, 
- втора подрубрика: се запишува седмата и осмата цифра од тарифната ознака, 
- трета подрубрика: се запишуваат последните две цифри од тарифната ознака. 
- четврта и пета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, овие подрубрики 

не се пополнуваат. 

РУБРИКА 34 ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО 

Во рубриката 34а се запишува шифрата на земјата на потекло од кодексот на шифри за држави 
во која стоките од соодветното наименувана се произведени според прописите за потекло на стоките 
и исправите со кои се докажува потеклото на стоките. 

РУБРИКА 35 - БРУТО МАСА (КГ.) 

Во оваа рубрика се запишува бруто масата на стоката опишана во соодветната рубрика 31, 
изразена во килограми, заокружена на две децимални места. Бруто масата е збирна маса на стоката со 
нејзината амбалажа, исклучувајќи ги контејнерите и другата транспортни опрема. 

Ако бруто масата не е можно да се определи (пренос на стока со посебни видови на транспорт: 
далноводи, цевоводи, гасоводи), оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА 
Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
- прва подрубрика: со должина од четири места се запишува двоцифрена шифра на бараната 

постапка а потоа двоцифрена шифра од претходната царинска постапка од кодексот на 
шифри за видови на постапки. Доколку немало претходна царинска постапка двоцифрената 
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шифра од претходната царинска постапка е "00". Првата цифра од оваа подрубрика мора да е 
еднаква со бројот што е наведен во втората подрубрика од рубрика 1. 

- втора подрубрика: со должина од три места се запишува шифрата од кодексот на шифри за 
*вид на постапка на национално ниво. Ако н& е предвидена национална постапка се запишува 

."ООО". 

РУБРИКА 38 - НЕТО МАСА (КГ.) 

Во оваа рубрика се зашилува, нето масата на стоката опишана* во соодветната рубрика 31, 
изразена во килограми. Нето масата е масата на самата стока без нејзината амбалажа. 

Ако Пето масата не е можно да се определи (пренос на стока со посебни видови на транспорт: 
далноводи, цевоводи, гасоводи), оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 39 - КОНТИНГЕНТ 

Во оваа рубрика се запишува трицифрена шифра за бројот на категоријата за извоз на текстилни 
производи во Европската Унија и САД, согласно со Спогодбата за трговија со текстилни производи 
меѓу Европската Заедница и Република Македонија и Договорот за трговија со текстилни производи 
помеѓу САД и Република Македонија. 

РУБРИКА 40 - ЕЛЕМЕНТАРНА ДЕКЛАРАЦИЈА/ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

. РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА 

Во оваа рубрика се запишува количината на стоките изразена во единица на мера од рубрика 43, 
заокружена на,две децимални места. 

Ако сукцесивно се царинат стоки, а кои се неделиви по количина, оваа рубрика ќе се пополнува 
со децимални броеви сразмерно на фактурната вредност во однос на вкупната вредност од решението 
за сукцесивен извоз (на пример, ако во решението за сукцесивен извоз количината во единица мера е 1 
со вкупна вредност 115624 парични единици и при првата пратка се извезува-дел од пратката со 
фактурна вредност од 67823 парични единици, во оваа рубрика се запишува "0,59". Овој број се добива 
кога фактурната вредност на дел од пратката ќе се подели со вкупната вредност од решението за 
сукцесивен извоз (67823:115624=0,586583)). 

) I Г Г 

РУБРИКА 42 - ВРЕДНОСТ НА НАИМЕНУВАНОТО 

Во оваа рубрика се запишува вредноста на стоката изразена во валутата од пивата подрубрика на 
рубриката 22,*кој& се однесува на соодветното наименуваше, заокружена на две децимални м^ста. 

Ако се врши повторен извоз на стока која била привремено увезена заради облагородување, се 
запишува вредност на услугата и на вградениот домашен материјал за соодветното наименувана, во 
валута која сеЧ&ВЛатува од:сгранскиот партнер. 

Ако во сетот за извоз е пријавено само едно наименувана, оваа рубрика мора да биде идентична 
со вредноста од втората подрубрика на рубриката 22. 

РУБРИКА 43 - ЕДИНИЦА НА МЕРА 

Во оваа рубрика се запишува задолжителната единица на мера од Одлуката за распоредување на 
стоките на формите на извоз и увоз, според соодветната шифра од кодексот на шифри за единици на 
мери. 

РУБРИКА 44 - ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ, 
ПОТВРДИ И ОДОБРЕНИЈА 

Оваа рубрика се состои од Четири реда и се пополнува на следниов начин: 

Првиот,дедов дашЈФЈрт^ЛВД&ЈМ* Л ^ в / Ш ^ н а редниов ндуцн-
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прв дел: 
Ако се врши повторен извоз на стока која била пуштена во слободен промет, била во 

постапка на увоз заради извоз или во постапката на привремен увоз, се запишуваат одвоени со 
коси црта шифрата на царинскиот орган на увозно царинење од кодексот на шифри за 
царинарници и нивни организациони единици, регистарскиот број и годината на образецот ЕЦД 
(н4 пример, "1050/3294/1999"). Повторниот извоз на стоки се врши единствено во царинската 
испостава каде стоката била пуштена во слободен промет, започнала постапката на увоз заради 
извоз или постапката на привремен увоз. 

Ако дефинитивно извозно се царинат стоки кои претходно биле привремено извезени 
(привремен извоз на стоки заради облагородување или извоз на стоки кои ќе се вратат во 
непроменета состојба), се запишуваат одвоени со коси црти шифрата на царинската испостава од 
кодексот на шифри за царинарница и нивни организациони единици, регистарскиот број и 
годината на образецот ЕЦД со кое стоките биле привремено извезени (на пример, 
"1050/1543/1998").. Извозот на привремено извезените стоки се врши единствено во царинската 
испостава каде стоките биле привремено извезени. 

втор дел: 
Ако се царинат стоки кои ги прати сертификат за потекло или уверение за движење (ЕУР 1), 

се запишуваат последните десет цифри од дванаестоцифрениот број на сертификатот за потекло, 
односно сите цифри од бројот на уверението за движење. Во спротивно, овој дел не се пополнува. 

трет дел: 
Ако се царинат стоки кои ги прати извозна лиценца, се запишуваат последните пет цифри од 

бројот на извозната лиценца. Во спротивно, овој дел не се пополнува. 

Вториот и третиот ред се пополнува на следниов начин: 
Се запишуваат шифрите за документите и исправите кои се приложуваат кон сетот за извоз 

од кодексот на шифри за вид на приложени документи и исправи, како и нивните соодветни 
броеви. 

Во делот означен "Шифра", се запишува шифрата на формата на извозот од кодексот на 
ш^фри за форми на извоз и увоз. 

Четвртиот ред се дели на два дела и се пополнува на следниов начин: 
прв дел: ^ 

Се запишува називот и седиштето на лицето по чиј налог лицето наведено во рубрика 2 ја 
извезува/испраќа стоката. Ако лицето наведено во рубрика 2 ја извезува/испраќа стоката во свое 
име се запишува називубт и седиштето на лицето од рубрика 2. 

— / 
втор дел: ' 

Се запишува даночниот, број на лицето по чиј налог лицето наведено во рубрика 2 ја 
извезува/испраќа стоката. Ако лицето наведено во рубрика 2 ја извезува/испраќа стоката во свое 
име се запишува даночниот број на лицето од рубрика 2. 
Ако се врши привремен извоз на стока заради облагородување, повторен извоз на стока увезена 

заради извоз, или повторен извоз на привремено увезена стока, во првиот дел на четвртиот ред се 
запишува назив и адреса на имателот на правото, а во вториот дел на четвртиот ред се запишува 
неговиот даночниот број. 

Ако испраќач на стоките е физичко лице, во првиот дел на четвртиот ред се запишува неговото 
име, презиме и адреса, а во вториот дел на четвртиот ред се запишува негрвиот единствен матичен 
број. 

Ако испраќач е физичко лице-странец, во првиот дел на четвртиот ред се запишува неговото име, 
презиме и адреса, а во вториот дел на четвртиот ред се запишува бројот на неговата патна исправа. 

РУБРИКА 46 - СТАТИСТИЧКА ВРЕДНОСТ 
» 

Во оваа рубрика се запишува вредноста на стоката изразена во денари која се добива со 
пресметувавме на износот во валутата кој е запишан во рубрика 42 по курсот по кој е утврдена 
проекцијата на платниот биланс на Република Македонија за тековната година. ѕ 

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во странствб, фактурата вредност се 
намалува за трошоците на превозот, осигурувањето и испраќањето на стоките од македонската 
граница до местото на испораката во странство. 
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Ако е договорено испораката на стоките да се врши во Република Македонија, фактурната 
вредност се зголемува за трошоците на превозот, осигурувањето и испраќањето на-стоките од 
местото на испораката во Република Македонија до македонската граница. 

Аќо се врши повторен извоз на добиени производи од стоки кои биле привремено увезени заради 
облагородување, во оваа рубрика се запишува вкупната пресметана вредност на привремено увезе-
ните стоки, вредноста на услугите, вредноста на вградениот домашен материјал, како и трошоците 
кои зависат од условите на испорака (паритет) наведен во рубрика 20 на образецот ЕЦД. 

РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ 

Оваа рубрика е поделена на пет колони и се пополнува на следниов начин: 
- прва колона "ВИД": шифрата на давачка според кодексот на шифри за видови на давачки. 
• втора колона "ОСНОВА": вредноста или количината или друга пропишана основа за 

пресметка на извозните давачки. 
/ , 

Ако единствениот царински документ се состои од Повеќе наименуванија, бруто 
„ тежината врз која се врши пресметка на административната тежинска такса во готови 

пари се пополнува во последното наименувана на образецот ЕЦД-БИС за извоз. 
• трета колона "СТАПКА": стапката по која се пресметуваат давачките, доколку давачките се 

плаќаат а(1 уа1огеш. 

- четврта колона "ИЗНОС": давачката што се плаќа за соодветното наименувате. 
Ако единствениот царински документ се состои од повеќе наименуванија, износот 

на административната тежинска такса во готови пари и надоместокот за царинска услуга 
се пополнува во рекапитулацијата на последното ЕЦД-БИС. 

- петта колона "НАЧИН. НА ПЛАЌАЊЕ": шифра од кодексот на шифри за начинот на 
плаќање на давачките. 

РУБРИКА 48 - ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ 

Во оваа рубрика се запишува шифра доделена од Царинската управа на лицето наведено во 
рубрика 9 за претходно извршено плаќање. 

РУБРИКА 49 - ШИФРА НА СКЛАДОТ 

Оваа рубрика се состои од два дела и се пополнува на следниов начин: 

прв дел: 
Во овој* дел се запишува шифрата на складот која што ја определил царинскиот орган во 

одобрението за отворање на царински склад, кога стоката во претходната постапка била предмет 
* на на царинско складирање во приватен царински склад од типот "Д". Во спротивно, овој дел не 

се пополнува. 
втор дел: 

Ако привремено се • извезуваат стоки во овој дел се запишува рокот за враќање на 
привремено .извезените стоки заради облагородување, изразен во денови, според решението на 
царинскиот орган со кое е одобрен привремениот извоз (на пример, рокот е одреден 30 дена се 
запишува "30"). Во овој случај, оваа рубрика ја пополнува надлежниот царински орган. 

РУБРИКА 50 - ГЛАВЕН ОБВРЗНИК 
% 

Во оваа рубрика се. запишуваат/ 
• име, презиме, адреса и единствен матичен број (за странец, број на патната исправа) на возачот 

на транспортно средство што ја превзеле обврската да ја предаде стоката на одредншниогг царински 
орган, и 
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- назив, седиште и даночен број на правното лице (доколку е до седиште на царинското подрачје 
на Република Македонија) што ја превзеле обврската да ја предаде стоката на одредишниот царински 
орган. 

Во случај кога започнувањето на царинската постапка предвидува доставување на инструмент за 
обезбедување на плаќање на царинскиот долг во оваа рубрика исто така се запишува назив и адреса 
на одговорното лице кое поднело инструмент за обезбедување на плаќање на царинскиот долг. Во 
десниот горен агол после ознаката "Бр."се запишува даночниот број на одговорното лице. 

РУБРИКА 51 - ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНСКИ ОРГАНИ НА ТРАНЗИТ (И ЗЕМЈИ) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 52 - ГАРАНЦИЈА 

Ако стоката во претходната постапка била предмет на царинско складирање во приватен 
царински склад од типот "Д", во оваа рубрика се запишува бројот и рокот на важење на инструментот 
за обезбедување на плаќање на царинскиот долг од евиденцијата на Царинската управа (на пример, 
"1548/31/12/2000"). Во спротивно, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 54 - МЕСТО И ДАТУМ, ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС НА ДЕКЛАРАНТОТ/ 
ЗАСТАПНИКОТ 

Во оваа рубрика се запишува место и датумот на поднесување на исполнетиот сет за извоз, име и 
презиме и потпис на одговорното лице на царинскиот декларант/застапник. Оваа рубрика царинскиот 
декларант/застапник ја оверува со печат. 

РУБРИКА 55 - ПРЕТОВАР 

Во оваа рубрика, на листот обележан со број 4 и 5 се запишуваат местото на претовар, 
регистрација и држава на новото транспортно средство во кое стоката е претоварена, број на 
контејнер, ако се врши претовар во нов контејнер. Податоците може да' се запишат р&чно, со Мастило 
и печатни букви. Податоците за претоварот мора да ги потврди најблискиот надлежен орган во 
рубриката Ѓ. 

РУБРИКА 56 - ДРУГИ НЕЗГОДИ ЗА ВРЕМЕ НА ТРАНЗИТОТ/ ПРЕВЗЕМЕНИ МЕРКИ 

Во оваа рубрика се запишува евидентирање на вонредни незгоди, настанати за време на 
транзитот до одредишниот царинки орган. 

Доколку стоката била натоварена на полуприколка и дојде до промена на влечното возило за 
време на транзитот, во оваа рубрика се запишува регистарскиот број и шифрата на државата на 
новото влечно возило. 
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Член 21 
(пополнување на сетот за увоз) 

(1) Во сетот на образецот ЕЦЦ кој се користи за пуштање на стока во слободен промет, започнување 
на постапка на увоз заради извоз, преработка под царински надзор, привремен увоз, уништување 
под царински надзор и предавање на стоката на слободно располагање на царинските органи не 
се пополнуваат рубриките 4,10, И, 13,17,17 а и б, 21,26,27,48,51 и 53. 

(2) Во сетот на образецот ЕЦЦ кој се користи-за започнување на постапката за складирање во 
царински склад освен приватен царински склад од типот "Д" не се пополнуваат рубриките 5,9,10, 
И, 12,13,15,15 а и б, 16,17,17 а и б, 20,21,23,25,26,27,28, 32,34, 36, 38,39,41,42,43,45,46, 48,51 
и 53. ' 

(3) Во сетот на образецот ЕЦЦ кој се користи за започнување на постапката за складирање во 
приватен царински склад од типот "Д" не се пополнуваат рубриките 4,9,10, И, 13,17,17 а и б, 21, 
26, 27,28,36,39, 45,48, 51 и 53. 

(4) Останатите рубрики од сетот на образецот ЕЦД се пополнуваат на следниов начин: 

РУБРИКА 1 - ДЕКЛАРАЦИЈА 

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
- прва подрубрика: "У" (увоз). 

"С" (складирање) 
- втора подрубрика:"4" (увоз); 

"5" (привремен увоз); 
"6" (повторен увоз); 
"7" (царинско складирање); 
"9" (преработка под царински надзор, уништување на стоки под царински 

надзор и предавање на стоките на слободно располагање на царинските 
органи). - трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не 
се пополнува. 

РУБРИКА 2 - ИСПРАЌАЧ/ИЗВОЗНИК 

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на странската фирма или лицето, што ја продава 
стоката, наведено во фактурата. 

Ако се врши складирање на стока во сопственот на странска фирма или ако се пушта стоката во 
слободен промет претходно складирана во царински склад од типот "Д", во оваа рубрика се запишува 
назив и адреса на странската фирма сопственик на оваа стока. 

Ако се врши привремен увоз на стока заради облагородување или се врши повторен увоз на 
привремено ивезени стоки заради облагородување, се запишува назив и адреса на странската фирма 
или лицето со кое имателот на правото склучил договор. 

Ако се врши привремен увоз врз основа на склучен договор, се запишува назив и адреса на 
странската фирма или лицето со кое имателот на правото склучил договор. 

Ако се врши приврмен увоз или повторен увоз по други оснози, или се примаат стоки без 
плаќање на противвредност, во оваа рубрика се запишува називот и адресата на фирмата или лицето 
што ја испраќа стоката. 

РУБРИКА 3 - ОБРАСЦИ 
Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
- прва подрубрика: реден број на образецот ЕЦД или дополнителниот образец ЕЦД-БИС. 
- втора подрубрика: вкупен број на приложени обрасци, вклучувајќи ги обрасците ЦЦД и ЕЦД-

БИС. 
(На пример, еден образец ЕЦД со 5 наименуванија треба да содржи еден обеазец ЕЦД и два 

обрасци ЕЦД-БИС. На првиот образец т.е. на ЕЦД се запишува "1" во првата подрубрика и "3" во 
втората подрубрика. На вториот образец т.е. на'првиот образец ЕЦД-БИС се запишува "2" и "3" 



7 март 2000, СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 17 - Сгр. 833 

соодветно, и на крај на третиот образец т.е. вториот образец ЕЦЦ-БИС се запишува "3" и "3" 
соодветно). 

Кога со образецот ЕЦД се декларира стока која се распоредува само во една тарифна ознака, 
оваа рубрика нѕ се пополнува, а во рубриката број 5 се запишува "1". 

* - » 

РУБРИКА 4 - ТОВАРНИ ЛИСТОВИ 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 5 - НАИМЕНУВАШЕ А 

Во оваа рубрика се запишува вкупниот двоцифрен број на наименуваш^ пријавени со образецот 
ЕЦД и со дополнителниот образец ЕЦЦ-БИС. • 

РУБРИКА 6 - БРОЈ НА КОЛЕТИ 

' Во оваа рубрика се запишува вкупниот број на колета (картони, сандаци, палета, вреќи, омоти, 
бали, ита.), во зависност од тоа како е пакувана стоката. 

Ако стоката е во растурлива состојба, во оваа рубрика се запишува " 1". 

РУБРИКА 7 - РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 

Во оваа рубрика се запишува редниот број, составен само од нумерички ознаки, на 
декларантот/застапникот. Оваа рубрика ја пополнува декларантот/застапникот, ако има електронски 
пристап при поднесувањето на образецот ЕЦД. Во спротивно, оваа рубрика ја пополнува надлежната 
царинска испосггава, ако евидентирањето на образецот ЕЦД се врши електронски. 

Ако евидентирањето на образецот ЕЦД се врши рачно, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 8 - ПРИМАЧ / УВОЗНИК 

Во овад рубрика се запишува назив и адреса на царинскиот обврзник. Во десниот горен агол 
после ознаката "Бр."се запишува даночниот број на царинскиот обврзник. 

Доколку со увозот на стока започнува или завршува постапката на царинско складирање во 
приватен царински склад од типот "Д", во оваа рубрика се запишува назив и адреса на држателот на 
складот. Во десниот горен агол после ознаката "Бр/се запишува даночниот број на држателот на 
складот. 

Ако примач е физичко лице се занишува'неговото име, презимеГадреса* и единствениот матичен 
број на граѓанинот. о јт . » ^ • ѕ, » : - . . » •. - • 

Ако примач е физичко лице-странец,' се зашилува неговото "име, пржиме, адреса и број на 
неговата патна исправа. Г ' 

РУБРИКА 9 - ФИНАНСОВО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ' ' • 

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на царинскиот должник. Во-десниот горен агол после 
ознаката "Бр."се запишува даночниот број на царинскиот должник. 

Ако царински должник е физичко лице се запишува неговото име, презиме, адреса и 
единствениот матичен број на граѓанинот. 

' РУБРИКА 10 - ЗЕМЈА НА ПРВ ПРИЕМ 
Ако со посебни прописи не е поинаку определенб, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 11 : ЗЕМЈА СО КОЈА СЕ ТРГУВА 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. * 
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РУБРИКА 12 - ПОДАТОК ЗА ВРЕДНОСТА 

Во оваа рубрика се запишува вкупната вредност на трошоците (превоз, осигурување, амбалажа и 
други трошоци), од декларацијата за царинска вредност изразена во денари според курсот на денарот 
за утврдување на царинската вредност, која ја зголемува или намалува царинската вредност. 

Ако трошоците ја намалуваат царинската вредност пред износот на вредноста се запишува 
знакот 

Ако погоре наведените трошоци не постојат, во оваа рубрика се запишува "СГ(нула). 

РУБРИКА 13 - ЗЗП (ЗАЕДНИЧКА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА) 

Акохо посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 
« ** 

РУБРИКА 14 - ДЕКЛАРАНТ/ЗАСТАПНИК 

Во оваа4 рубрика се запишува назив и адреса на декларантот/застапникот. Во десниот горен агол 
после ознаката "Бр."се запишува даночниот број на декларантот/застпникот. 

РУБРИКА 15 - - ЗЕМЈА НА ПОАЃАЊЕ/ИЗВОЗ 

Во оваа рубрика се запишува називот на земјата од која стоките се отпремени/извезени. 
Ако се завршува постапката со економски ефект, во оваа рубрика се запишува називот на 

земјата од која стоките биле отпремени/извезени при започнувањето на оваа постапка. 
Ако се царинат стоки без премин на царинска линија, во оваа рубрика се запишува називот на 

земјата во која се наоѓа седиштето на фирмата која ја продала стоката. 

РУБРИКА 15а и 156 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОАЃАЊЕ/ ИЗВОЗ 

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
- прва подрубрика 15а: - во оваа рубрика се задишува шифрата од кодексот на шифри за 

држави за земјата што е наведена во рубрика 15. 
- втора подрубрика 156: - ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не 

се пополнува. 

РУБРИКА 16 - ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО / 

Во оваа рубика се запишува називот на земјата во која стоките се произведени според прописите 
за потекло на стоките и исправите со кои се докажува потеклото на стоките. 

Ако се увезуваат стоки кои се распоредуваат во повеќе тарифни ознаки и кои се од различни 
земји на потекло, оваа рубрика не се пополнува. 4 

* РУБРИКА 17 - ЗЕМЈА'НА НАМЕНА 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 17а и 176 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА НАМЕНА 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 18 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ПРИ 
ПОАЃАЊЕ 

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
- прва подрубрика: регистарски број на транспортот) средство во кое стоката е директно 

натоварена (влечното возило и приколка, вагон). Во оваа подрубрика се запишува 
регистарскиот број само на едно транспортно средство (на пример, "ЅК038СЕ/ЅК01612"). За 
стоките натоварени во едно транспортно средство може да се поднесат повеќе сетови за 
увоз. 

Во воздушниот сообраќај, се запишува ознаката за бројот на летот. 
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Ако ист вид на стока е натоварена во повеќе вагони, се запишува "по списрк" и се 
приложува список на вагоните со нивните броеви. 

Ако се увезуваат денковни пратки во железничкиот сообраќај, се запишува н транспорт 
со железница". 

/ - втора подрубрика: шифра на државата на транспортното средство од кодексот на шифри за 
држави. 

Ако влекачот и приколицата се регистрирани во различни држави се запишува шифрата 
на државата каде е регистрирано влечното возило. 

Во воздушниот сообраќај, во оваа подрубрика се запишува шифра на државата од 
кодексот на шифри за држави во која воздухопловот е регистриран. 

Во железничкиот сообраќај оваа подрубрика не се пополнува. 
Во поштенскиот сообраќај, оваа рубрика не се пополнува. 
За пратки кои се испорачуваат со посебни видови на транспорт (далноводи, цевоводи, гасоводи), 

оваа рубрика не се пополнува. 
Ако се пуштаат во слободен промет привремено увезени стоки или стоки сместени во приватен 

царински склад од типот "Д", оваа рубрика не се пополнува. 
Ако се царинат стоки без премин на царинска линија, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 19 - КОНТ. (КОНТЕЈНЕР) 

Во оваа рубрика се запишува: 
- Н0Н за стоки кои не се натоварени во контејнер, и 
- Т за стоки кои се натоварени во контејнер. Во овој случај идентификациониот број на 

контејнерот мора да се запише во рубрика 31. 

РУБРИКА 20 - УСЛОВИ НА ИСПОРАКА 

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
- прва подрубрика: шифра од кодексот на шифри за условот на испорака наведен во фактурата 

(ИНКОТЕРМС). 
- втора подрубрика: места од условот на испораката'(паритетот) наведен во фактурата. 
- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 21 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ШТО 
ЈА МИНУВА ГРАНИЦАТА 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 22 - ВАЛУТА И ВКУПЕН ИЗНОС НА ФАКТУРАТА 

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
- прва подрубрика: шифра од кодексот на шифри за видови на валути во која се искажува 

вредноста на стоката. 
- втора подрубрика: вкупна вредност на стоката од фактурата во валута која му се плаќа на 

продавачот, заокружена на две децимални места, која се декларира со 
сетот за увоз. 

Ако се царинат стоки што се увезуваат без плаќање на противвредност, се запишува 
вкупниот износ од фактурата. 

Ако се врши повторен увоз на стока 1соја била привремено извезена заради облагородување, 
се запишува вкупната вредност на услугата и на вградениот странски материјал во валута која 
се плаќа на странскиот партнер. , 

Вкупната вредност на стоката од фактурата е збир на износите од рубриките 42. во сите 
наименуванија. 
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РУБРИКА 23 - КУРС НА ВАЛУТА 

Во оваа рубрика се запишува средниот курс на странската валута од првата подрубрика од 
рубрика 22, утврдена од Народна банка на Република Македонија претпоследниот ден во неделата, кој 
и претходи на неделата во која се утврдува износот на царината и другите увозни давачки. 

РУБРИКА 24 - ПРИРОДА НА ТРАНСАКЦИЈАТА 

Оваа рубрика е поделена на три подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
- прва подрубрика: се запишува шифра од кодексот на шифри (колона А) за природата на 

трансакцијата. 
- втора подрубрика: се запишува шифра од кодексот на шифри (колона Б) за природата на 

трансакцијата. 
- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа подрубрика не се 

пополнува. 

РУБРИКА 25 - ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА 

Во оваа рубрика се запишува шифра од кодексот на шифри за видот на влечното транспортно 
средство со кое стоката ја поминала царинската линија, во согласност со рубрика 18. 

Ако стоката не ја преминува царинската' линија и ако се пуштаат во слободен промет привремено 
увезени стоки или стоки сместени во приватен царински склад од типот "Д\ во оваа рубрика се 
запишува и 9 \ 

РУБРИКА 26 - ВИД НА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 27 - МЕСТО НА УТОВАР 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 28 - ФИНАНСИСКИ^ БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ 

Оваа рубрика е поделена на два реда и се пополнува на следиот начин: 
V « 

прв ред (број и датум на договор): 
Во првиот ред на'Оваа рубрика се запишува бројот и датумот на договорот за увоз на стоките 

од евиденцијата што ја води правното лице(; кои меѓусебе треба да бидат одвоени со коси црти. 
Бројот на договорот треба да биде запишан исклучиво со нумерички ознаки, без букви или други 
ознаки. Датумот на договорот се запишува соЦифри за денот, месецот и годината од 
евиденцијата што ја води правното лице (на пример, договор број А-544 од 29.10.1999*се запишува 
како " 544/29/10/1999и). 

Ако привремено се увезуваат стокќ заради облагородување * се запишуваат одвоени со коси 
црти, број и датум на договорот по кој стоките привремено се увезуваат заради облагородување. 

Ако се врши повторен увоз на стока привремено извезена заради облагородување, се 
запишуваат одвоени со коси црти, истиот број и датум на договорот по кој привремено 
извезените стоки на облагородување биле оцаринети. 

Ако се врши повторен увоз на стока што била извезена од Република Македонија, се 
запишуваат одвоени со коси црти, бројот и датумот на договорот врз основа на кој се извезени 
стоките. 

Ако се царинат стоки кои се примаат без плаќање на противвредност т.е. стоки кои 
претходно се фактурирани и оцаринети а дополнително комисиски е утврдено дека стоките не се . 
испорачани, се запишуваат одвоени со коси црти, бројот и датумот на договорот врз основа на кој 
стоките се претходно оцаринети. 

Ако се царинат стоки кои се примаат без плаќање на противвредност, овој ред не се 
пополнува. , „ 4 Ј .-а 

Ако се цар*та*етгбки кв& Извезува физичко лЗДе'; ^ 
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Ако се пушта стоката во слободен промет претходно складирана во царински склад од типот 
"Д", овој ред не се пополнува. 

втор ред (седиште): 
Во вториот ред на оваа рубрика се запишува шифрата од кодексот на шифри за држави и 

името на државата во која е седиштето на странската фирма запишана во рубрика 2 (на пример, 
ако седиштето на странската фирма од рубрика 2 е Германија се запишува "ОЕ, Германија"). 

Ако се царинат стоки кои. се примаат без наплата на противвредност, овој ред не се 
пополнува. 

Ако се царинат стоки кои ги увезува физичко лице, овој ред не се пополнува. 

РУБРИКА 29 - ВЛЕЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН 
Во оваа рубрика се запишува шифра од кодексот на шифри за царинарници и нивни 

организациони единици и името на царинската испостава каде стоките влегле во царинското подрачје 
на Република Македонија. 

РУБРИКА 30 - СТОКАТА Е СМЕСТЕНА 

Оваа рубриката се пополнува при започнувањето на постапката на царинско складирање или 
кога стоката во претходната постапка била складиран^ во царински склад од типот "А", "Б", "Ц", "Е" 
или "Ф". Во овој случај, во рубриката се запишува шифрата на складот наведен во одобрението за 
отварање на царински склад. 

РУБРИКА 31 - ПАКУВАЊЕ, ТАРИФСКО' НАИМЕНУВАНА И ОПИС НА СТОКАТА; 
ОЗНАКИ И БРОЕВИ; КОНТЕЈНЕР; БРОЈ И ВИД 

Оваа рубрика се состои од осум реда и се пополнува на следниов начин: 

прв ред (износот на царината за привремено извезената стока): 
- во овој ред се запишува износот на царината за привремено извезената стока заради 
, облагородување што би морала да се пресмета доколку таа стока- би била увезена на 

царинското подрачје. Овој ред се пополнува при целосно или делумно ослободување од 
плаќање на царина за добиени производи декларирани за пуштање во слободен промет, 
согласно член. 123 од Царинскиот закон. 

втор ред (вредност на привремено извезени стоки): 
- ако повторно се увезуваат стоки кои биле привремено извезени заради облагородување, или 

ако се увезуваат стоки во кои е вградена привремено извезена амбала&ка, во овој ред се 
запишува вредноста на привремено извезените стоки изразена во денари, пресметана по 
курсот по кој е утврдена проекцијата на платниот биланс на Република Македонија за 
тековната година. Во спротивно овој-ред не се пополнува. 

трет ред (број и вид): 
Овој ред се состои од три дела и се пополнува на следниов начин: 
прв дел (број на колеши): 
- во овој-дел се запишува вкупниот број на колета. 

Ако повеќе видови стоки кои се распоредуваат во повеќе наименузанија се спакувани во 
еден колет, бројот на вакви колета, се запишува само кај првото наименувание. 

втор дел (шифра за вид на колети): 
- во овој дел се запишува шифрата за видот на колета од кодексот на шифри за вид на колета. 

Ако за едно наименувате постојат повеќе видови на колета се запишува бројот "99". 
трет дел (вид на колети): 
- во овој дел се запишува видот на колета 

четврти и петти ред (идентификационен број на контејнери): 
- ако во рубрика 19 е запишан бројот "1" се запишува идентификациониот број на кон1гејнерот. 

Вкупно може да се запишат четири идентификациони броеви на контејнери. 

шести и останати редови (тарифско наименувание и опис на стоката): 
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- во овој и во останатите редови се запишува наименуванието на стоката од номенклатурата на 
Царинската тарифа, вообичаениот трговски назив на стоката и податоци потребни за 
идентификација и распоредување на стоката според Царинската тарифа, односно според други 

Р прописи кои се применуваат при увозот. 
Наименуванието на стоките во образецот ЕЦД мора да биде потполно, така што стоките со 

сигурност да можат да се распоредат според Царинската тарифа, односно според други 
прописи кои се применуваат при увозот. 

По исклучок, шестиот и останатите редови се пополнуваат на следниов начин: 
- ако започнува постапка на складирање во царински склад од типот "А\"Б", П Ц \ ЧЕ" или 

"Ф", се запишува вообичениот трговски назив на стоката и податоци потребни за 
идентификација, а во рубрика 33 се запишува бројот "9800 00 00 00". 

- ако се увезува воена опрема и делови на предмети за вооружување, .се запишува заедничко 
наименувание "Воена опрема и делови на предмети за вооружување", а во рубрика 33 се 

- запишува бројот "9801 80 00 00". 
- ако се увезуваат стоки со примена на член 4 од Законот за царинска тарифа, се запишува 

наименуванието на финалниот производ, а во рубрика 33 се запишува тарифната ознака на 
финалниот производ. 

- ако се врши повторен увоз или привремен увоз на стока заради излагање на меѓународни 
саеми, изложби и други приредби, односно стока која е предмет на излагање и предмети кои се 
употребуваат за уредување на саемски, односно изложбени простори, се запишува. "Стока за 
излагање", а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројат "9801 40 00 00". Во овој 

% случај кон сетот за увоз се поднесува посебен список кој содржи податоци за трговскиот назив 
на стоките/проспект или каталог, фактура и'друга исправа врз основа на која може да се 
утврди идентичноста, видот, квалитетот и вредноста на стоките. 

- ако привремено се увезуваат стоки заради облагородување со примена на член 6 од Законот за 
царинска тарифа заради производство на определена количина на стоки кои ќе се извезат, а 
стоките кои привремено се увезуваат се распоредуваат во една или повеќе тарифни ознаки на 
Царинската тарифа, се пријавуваат добиените-финалните. производи кои ќе се извезат и 
нивниот трговски вообичаен назив, а во рубрика 33 се запишува соодветната тарифна ознака 
на добиениот-финалниот производ. Во последното наименувание на образецот ЕЦД се 
запишува заедничко наименувана кое се однесува на стоките кс& привремено се увезуваат, а 
во рубрика 33 соодветниот број и тоа: 

Зедничко наименуваше 
број во 

рубрика 33 

Стоки за производство на финални производи од Глава 50 до Глава 63 на 
Царинската тарифа , 4 св-

9801 5100 00 

етски за производство" на финални производи фс ПЈава 64 на Царинската 
тарифа ' " 1 ' ' '' п' 

9801 52 00 00 

Стоки за производство на финални производи од Глава 72 до Глава 73 на 
Царинската тарифа 4 * 

9801 53 00 00 

Стоки за производство на финални производи од Глава 78 на Царинската 
тарифа 

9801 54 00 00 

Стоки за производство на други финални производи 980150 00 00 

» /И. 

Ако привремено се увезуваат стоки заради облагородување со примена на член 6 од 
Законот за царинска тарифа во повеќе пратки-сукцесивно, во втората и наредните испораки 
се запишува само едно наименувана и соодветен број во рубриката 33 согласно со горе 
наведената табела. 

Кога во оваа рубрика се запишува тарифната ознака на добиените-финалните 
производи кои ќе се извезат, а &о рубрика 33 се запишува соодветната тарифна ознака на 
добиениот-финалниот производ, рубриките: 12 (податок за вредноста), 35 (бруто маса), 38 
(нето маса); 42 (фактурна вредност) и 44 (приложени документи и дополнителни 
информации) не се пополнуваат, а во рубриката 46 (статистичка вредност) се запишува 
бројот "1". Во рубриките: 31(тарифско наименувана и опис на стоката), 41 (количина во 
единица мера) и 43 (единица мера), се запишуваат податоците за финалните производи. 

Кога во оваа рубрика се запишува заедничко наименувание за стоките, кои гц}де*ремено 
« се увезуваат за производство нД финални производи; рубриките: 12' (поАаТок.за^вредноста), 

"4Г{к6/Шчива вое^ницас^ера)и 43 (единица мера) Не се Пополнуваат. 
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- ако физички лица повторно увезуваа селидбени предмети и ако странски лица наведени во 
член 180 од Царинскиот закон увезуваат предмети наменети за лична употреба, во оваа 
рубрика се запишува "Селидбени предмети по приложен список -, а во шифреното поле на 

. рубрика 33 се запишува бројот "9801 30 00 00". 

РУБРИКА 32 - РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНУВАЊЕ 

Во оваа рубрика се запишува редниот број на наименуванието во однос на вкупниот број наведен 
во рубрика 5. 

РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА , . 

Оваа рубрика е поделенава пет подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
- прва подрубрика: се запишуваат првите шест цифри од тарифната ознака.' 
- втора подрубрика: се запишува седмата и осмата цифра од тарифната ознака. 
- трета подрубрика: се запишуваат последните две цифри од тарифната ознака. 
- четврта подрубрика: се запишува шифрата од кодексот на шифри за даноци и акцизи. 
- петта подрубрика: се запишува бројот 4000" ако се применува член 4 од Законот за 

царинска тарифа; 
се запишува бројот "1000" ако за тарифната • ознака е предвидено 
плаќање на посебна давачка за земјоделски и прехранбени производи, а 
истата не се наплаќа. 
во спротивно, оваа подрубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 34 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО 

Во рубиката 34а се запишува шифрата на земјата на потекло од кодексот на шифри за држави во 
која стоките од соодветното наименуваше се произведени според прописите за потекло на стоките и 
исправите со кои се докажува потеклото на стоките. 

Ако се увезува стока со македонско потекло и рубриката 37(постапка) започнува со цифрата 4, 
во оваа рубрика се запишува шифрата од кодексот на шифри за држави на земјата од која * се 
увезуваат стоките. 

\ . --
РУБРИКА 35 - БРУТО МАСА (КГ.) 

Во оваа рубрика се запишува бруто масата на стоката опишана во ..соодветната рубрика 31, 
изразена во килограми, заокружена на две децимални места. Бруто масата е збирна маса на стоката со 
нејзината амбалажа, исклучувајќи ги контејнерите и другата транспортот опрема. 

Ако бруто масата не е можно да се определи (пренос на стока со «посебни видови на транспорт: 
далноводи, цевоводи, гасоводи), оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 36 - ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ . ' 
4 Во оваа рубрика се запишува шифра од кодексот на шифри за држави во случај на промена на 

царинската стапка пропишана со Законот за царинска тарифа. Основ за измена на царинската стапка 
(намалување или зголемување) е поврзан со земјата на потекло. 

РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА 
Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
- прва подрубрика: со должина од четири места се запишува двоцифрена шифра на бараната 

постапка а потоа двоцифрена шифра од претходната царинска постапка од4 кодексот на 
шифри за видови на постапки. Доколку немало претходна царинска постапка двоцифрената 
шифра од претходната царинска постапка е "00". Првата цифра од оваа подрубрика мора да е 
еднаква со бројот што е наведен во втората подрубрика од рубрика 1. 
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РУБРИКА 38 - НЕТО МАСА (КГ.) 

Бр оваа рубрика се запишува нето масата на стоката опишана во соодветната рубрика 31, 
изразена во килограми. Нето масата е масата на самата стока без нејзината амбалажа. 

Ако н&то масата не е можно да се определи (пренос на стока со посебни видови на транспорт: 
далноводи, цевоводи, гасоводи), оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 39 - КОНТИНГЕНТ 

Во оваа рубрика се запишува редниот број под кој во Царинската управа е евидентирано 
решението со кое Владата на Република Македонија има донесено континген за намалување на 
царинската стапка или царинска стапка "слободно". 

Ако се увезуваат алкохолни пијалоци со плаќање на акциза, во оваа рубрика се запишува % УО1 
алкохол по л*ггар (формат хх,хх - две цели и две децимална места). * 

РУБРИКА 40 « ЕЛЕМЕНТАРНА ДЕКЛАРАЦИИАУПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ 

Во оваа рубрика се запишува бројот со кој документот од претходната постапка е евидентиран 
кај царински орган наведен во рубриката А. 

Ако се пушта во слободен промет стока за која во претходната постапка започнала постапка ел 
економски ефект, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА 

Во оваа рубрика се запишува количината на стоките изразена во единица на мера од рубрика 43, 
заокружена на две децимални места. 

Ако сукцесивно се царинат стоки, а кои се неделиви по количина, оваа рубрика ќе се пополнува 
со децимални броеви сразмерно на фактурната вредност во однос на вкупната вредност од решението 
за сукцесивен увоз (на пример, ако во решението за сукцесивен увоз количината во единица' мера е 1 
со вкупна вредност 115624 парични единици и при првата пратка се увезува дел од пратката со 
фактурна вредност од 67823 парични единици, во оваа рубрика се запишува "0,59". Овој број се добива 
кога фактурата вредност на дел од пратката ќе се подели со вкупната вредност од решението за 
сукџесивен увоз (67823:115624=0,586583)). 

Ако се увезуваат стоки со примена на член 4 од Законот за царинска тарифа, оваа рубрика се 
пополнува со количината на стоките изразени во задолжителната единица на мера на производот за 
кој се увезуваат. 

РУБРИКА 42 - ВРЕДНОСТ НА НАИМЕНУВАНОТО 

Во оваа рубрика се запишува вредноста на Стоката изразена во валутата од првата подрубрика на 
рубриката 22, која се однесува на соодветното наименувате, заокружена на две децимални места. 

Ако се врши повторен увоз на стока КОЈ а била привремено извезена заради облагородување, се 
запишува вредност на услугата и на вградениот странски материјал за соодветното наименувана, во 
валута која се плаќа на странскиот партнер. 

Ако во сетот за увоз е пријавено само едно наименуваше, оваа рубрика мора да биде идентична 
со вредноста од втората подрубрика на рубриката 22. 

РУБРИКА 43 - ЕДИНИЦА НА МЕРА 

Во оваа рубрика се запишува задолжителната единица на мера од Одлуката за распоредување на 
стоките на формите на извоз и увоз, според соодветната шифра од кодексот на шифри за единици на 
мери. 

РУБРИКА 44 - ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ, 
ПОТВРДИ И ОДОБРЕНИЈА 

Оваа рубрика се состои од четири реда и се пополнува на следниов начин: 

Првиот ред се дели на три/Јела и се пополнува на следниов начин: 
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прв дел: 
Ако се врши повторен увоз на стока која била извезена или привремено извезена, се 

запишуваат одвоени со коси црти шифрата на царинскиот орган на извозно царинење од 
кодексот на шифри за .царинарници и нивни организациони единици, регистарскиот број и 
годината на образецот ЕЦД со кое стоките биле извезени или привремено извезени (на пример, 
" 1050/324/2000"). Повторниот увоз на стоки се врши единствено во царинската испостава каде 
стоките биле извезени или привремено извезени. 

Ако се пуштаат во слободен промет привремено увезени стоки по било кој основ, се 
запишуваат одвоени со коси црти шифрата на царинската испостава од кодексот на шифри за 
царинарници и нивни организациони единици, регистарскиот број и годината на образецот ЕЦЦ 
со кое стоките биле привремено увезени (на пример, "1050/1543/2000"). Постапката на пуштање 
во слободен промет на привремено увезените стоки се врши единствено во царинската испостава 
каде стоките биле-привремено увезени. 

Ако се царинат стоки заради реекспорт се запишува бројот и годината на основното решение 
за одобрен^реекспорт издадено од Министерството за трговија (на пример, решение број 18-1234 
од 15.01.2000 година се запишува како н 1234/2000"). 

• Ако се пуштаат во слободен промет стоки кои во претходната постапка биле.складирани во 
царински склад освен во приватен царински склад#од типот "Д\ во оваа рубрика се запишуваат 
одвоени со коси црти регистарскиот број и годината на образецот ЕЦД со кое стоките биле 
складирани (на пример, "15543/2000"). 

втор дел: 
Во овој дел се запишува денот, месецот и годината кога стоките кои се царинат, влегле во 

царинското подрачје на Република Македонија (на пример, "07101999"). 

трет дел: 4 

Во овој дел се4 запишува шифрата за економски услови (член 100 став 2 алинеја 3 од 
Царинскиот закон) од кодексот на шифри за економски услови. 

Вториот и третиот ред се пополнува на следниов начин: 
Се запишуваат шифрите за документите и исправите кои се приложуваат кон образецот 

ЕЦЦ од кодексот на шифри ра видови на приложени документи и исправи, како и нивните 
соодветни броеви. 

Во делот означен "Шифра", се запишува шифрата на "формата на увозот од кодексот на 
шифри за форми на извоз и увоз. ' 

Четвртиот ред се дели на два дела и се пополнува на следниов начин: 
прв дел: . ^ 7 • : 1 ; 

Се запишува називот и седиштето на лицето по чиј налог лицето наведено во рубрика 8 ја 
увезува/прима стоката. Ако лицето наредено во рубрика 8 ја увезува/пршма стоката во свое име се 
запишува називот и седиштето на лицето од рубрика 8. 

втор дел: 
Се запишува даночниот број на лицето по чиј налог лицето наведено во рубрика 8 ја 

увезува/прима стоката. Ако лицето наведено во рубрика 8 ја увезува/прима стоката во свое име 
запишува даночниот број на лицето од рубрика 8 
Ако се царини стока која се ослободува од плаќање на царина или за која е пропишан царински 

контингент, во првиот дел на четвртиот ред се запишува назив и адреса на имателот на правото, а во 
вториот дел на четвртиот ред се запишува неговиот даночниот број. 

Ако се врши увоз заради извоз (привремен увоз заради облагородување и "с1га\у &асЈс"-систем), 
преработка под царински надзор, привремен увоз, повторен увоз на стока привремено извезена заради 
облагородување или повторен увоз (вратена стока), во првиот дел на четвртиот ред се запишува назив 
и адреса на имателот на правото, а во вториот дел на четвртиот ред се запишува неговиот даночниот 
број. 

Ако корисник на стоките е физичко лице, во првиот дел на четвртиот ред се запишува неговото 
име, презиме и адреса, а во вториот дел на четвртиот ред се запишува неговиот единствен матичен 
број. 

Ако примач е физичко лице - странец во првиот дел на четвртиот ред се запишува неговото име, 
презиме и адреса, а во вториот дел на четвртиот ред се запишува бројот на неговата патна исправа. 
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РУБРИКА 45 ' - ПРИЛАГОДУВАЊЕ 

Во, оваа рубрика се запишува бројот и 1и. 
Ако се применуват одредбите од член 29 до член 38 од Царинскиот закон, заради утврдување на 

царинската вредност, во оваа рубрика се запишува коефициентот на зголемување, заокружен на три 
децимални места, на вредноста од рубрика 42. д | , 

Ако се пуштаат во слободен промет стоки кои во претходната постапка биле складирани во 
царински склад од типот ИД", заради утврдување на царинската вредност, во оваа рубрика се запишува 
коефициентот помеѓу продажната вредност и вредноста на стоката сместена во во приватниот 
царински склад. 

РУБРИКА 46 - СТАТИСТИЧКА ВРЕДНОСТ * 

Во оваа рубрика се запишува вредноста на стоката изразена во денари која се добива со 
пресметување на износот во валутата кој е запишан во рубрика 42 по курсот по кој е утврдена 
проекцијата на платниот биланс на Република Македонија за тековната година. 

Ако е договорено испораката на с т о и т е да се врши во странство се запишува вредноста на 
стоката зголемена за трошоците на превозот, осигурувањетр и допремуваЊето на стоките од.местото 
на испорака д© македонската граница. 

Ако е договорено испораката на стокиве да се врши во Република Македонија, се запишива 
вредноста на стоката намалена за трошоците на превозот, осигурувањето и допремувањето на 
стоките од македонската граница до местото на испорака во Република Македонија, освен во 
воздушниот сообрааќај. 

Ако се врши повторен увоз на добиени производи од стоки кои биле привремено извезени заради 
облагородување, во оваа рубрика се запишува вкупната пресметана вредност на привремено 
извезените стоки, вредноста на услугите, вредноста на вградениот странски материјал, како и 
трошоците кои зависат од условите на испорака (паритет) наведен во рубрика 20 на образецот ЕЦЦ. 

РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ. 

Оваа рубрика е поделена на пет колони и се пополнува на следниов начин: 
= прва колона "ВИД": шифрата на давачка според кодексот на шифри за видови на давачки. 
: втора колона "ОСНОВАЈ царинска вредност, количина или друга пропишана основа за 

пресметка на увозни давачки. 
Оваа колона се пополнува и ако стоките се ослободени од увозни давачки. 

Ако единствениот царински документ се состои од повеќе наименуванија, бруто 
тежината врз која се врши пресметка на административната тежин&са такса во готови 
пари се пополнува во последното наименуваше на образецот ЕЦЦ-БИС. 

- трета колона "СТАПКА*: стапката по која се пресметуваат давачките, доколку давачките се 
плаќаат ад уа1огеш. 

- четврта колона иИЗНОС53: давачката што се плаќа за соодветното наименувание. 
Ако единствениот царински документ се состои од повеќе наименуванија, износот 

на административната тежинска такса во готови пари и надоместокот за царинска услуга 
се пополнува во рекапитулацијата на последното ЕЦД-БИС. 

- петта колона аНАЧИН НА ПЛАЌАЊЕи: шифра од кодексот на шифри за начинот на 
плаќање ра давачките. 

Ако по еден образец БЦД се пријавени стоки кои се распоредуваат во повеќе тарифни ознаки на 
номенклатурата на Царинската тарифа, рекапитулацијата на вкупниот износ на давачки по видови се 
запишува во последната поделба на образецот ЕЦД-БИС. 

РУБРИКА 48 - ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ 

ЧВо оваа рубрика се запишува шифра доделена од Царинската управа на лицето наведено во 
рубрика 9 за претходно извршено плаќање. 

РУБРИКА 49^ г ШИФРА НА СКЛАДОТ 

Оваа рубрика се состои од два дела и се пополнува на следниов начин: 
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прв дел: 
Овој дел се пополнува при започнувањето на постапката на царинско еродирање или тога 

стоката вб претходната постапка била складирана во царински склад од типот Во ОВОЈ случај 
во овој дел се запишува шифрата на складот што Ја доделил царинскиот орган во одобрението за 
отварање на царински склад. 

втор дел: 
Ако се започнува постапка на царинско складирање во ОВОЈ дел се запишува рокот изразен 

во денови, во кој рок стоката може да се чува во царинскиот склад. 
Ако привремено се увезуваат стоки во ОВОЈ дел се занишува рокот за враќање на привремено 

увезените стоки, изразен во денови, според решението на царннарнсгагот орган со кое е одобрен 
привремениот увоз (на пример, рокот е одреден 30 дена се запишува или ако е одреден 45 
дена се запишува "45"). Во овој случаја оваа рубрика ја пополнува надлежната царвдска 
изостава. 
РУБРИКА 50 - ГЛАВЕН ОБВРЗНИК 

Во случај кога започнувањето на царинската постапка предвидува доставувана на инструмент за 
обезбедување на плаќање на царинскиот долг во оваа рубрика се запишува назив и адреса на 
одговорното лице кое поднело инструмент за обезбедување на плаќање на царинскиот долг Во 
десниот горен агол после ознаката "Бр/ се запишува даночниот број на одговорното лнце-

РУБРИКА 51 - ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНСКИ ОРГАНИ НА ТРАНЗИТ (И ЗЕМЈИ) 
Ако со посебни прописи не е поинаку определено, Оваа рубрика не е© пополнува 

РУБРИКА 52 - ГАРАНЦИЈА ' 

Во оваа рубрика се запишува бројот и рокот на важење на инструментот за обезбедување на 
плаќање на царинскиот ДОЈЈГ ОД евиденцијата на Царинската управа (на пример- "1Ѕ48/31/12/20ОО'9)/ 

РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКА ОРГАН 

Ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 54 - МЕСТО И ДАТУМ,.ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС НА ДЕКЛАРАКТОТ/ 
ЗАСТАПНИКОТ 

Во оваа рубрика се запишува место и датумот на поднесување на исполнетиот сет за увоз- име и 
презиме и потпис на одговорното лице на царинскиот декларант/застапншс Оваа рубрика царинскиот 
декларант/застапник ја оверува со печат. 

- ГЛАВА 7 
ТЕКСТУАЛНИ РУБРИКИ 

Член 22 
(Содржина на правилникот) 

(1) Текстуалните рубрики, освен вториот ред на рубриката А, ги пополнува царински или друг 
овластен орган во согласност со тоа, која царинска постапка е избрана од страна на декдарантот. 

(2) Текстуалните рубрики се пополнуваат на следниов начин: 

РУБРИКА А - ПОЈДОВЕН/ИЗВОЗЕН/ОДРБДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН0 

Оваа рубрика се состои од три реда и се пополнува, при користење на сетот за транзит, сетот за 
извоз и сетот за увоз, на следниов начин: 

(пополнување на сетот за транзит) . 

Прв ред: 
Се запишува шифрата од кодексот на шифри за царинарници и нивни организациони 

единици и името на одредишниот царински орган 

' Втор ред: 
Не се пополнува. 
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Трет ред: 
Се пополнува на листовите со реден број 4 и 5 и тоа: 

- бројот и датумот на документот со кој се потврдува дека стоките се ставени во царинска 
постапка со која завршува транзитната постапка, или , 

- бројот и датумот од контролникот под кој е евидентиран сетот за транзит кај одредишниот 
царински орган каде стоката го напуштила царинското подрачје на Република Македонија. 

Овој ред се оверува со потпис и факсимил на одговорниот царински работник и печат на 
одредишниот царински орган. 

(|пополнување на сетот за извоз) 

Прв ред: 
Се запишува шифрата од кодексот»на шифри за царинарници и нивни организациони 

единици и името на појдовниот/извозниот царинскиот оргац. 

Втор ред: " 
Овој ред не се пополнува. 

Трет ред: 
Се запишува број, датум и часот на регистрација на сетот за извоз, како и потпис и факсимил 

на царинскиот работник кој извршил прием на документот. 

(пополнување на сетот за увоз) 

Прв ред: 
Се запишува шифрата од кодексот на шифри за -царинарници и нивни организациони 

единици и името на царинскиот орган каде се врши4 царинење на стоките. 

Втор ред: 
Во оваа рубрика се запишува бројот со кој документот од претходната постапка е 

евидентиран кај царински орган наведен во првиот ред. 
Ако се пушта во слободен промет стока за која во претходната постапка започнала постапка 

со економски ефект, оваа рубрика не се пополнува. 

Трет ред: 
Се Запишува број, датум и часот на регистрација на сетот за увоз, како и потпис и факсимил 

на царинскиот работник кој извршил прием на документот. 

РУБРИКА Б - ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ 

Оваа рубрика се пополнува кога се користи се^от за извоз и сетот за увоз. 
Во горниот дел на оваа рубрика се запишува, одвоен-со коса црта бројот и датумот на утврдување 

на образецот ЕЦД. 
Ро средниот дел на оваа рубрика се запишува, одвоен со коса црта редниот број и датумот од 

приходната книга под кој е прокнижен образецот ЕЦД, кој се заверува со потпис и факсимил на 
одговорниот царински работник. 

Ако привремено се увезуваат или привремено се извезуваат стоки во долниот дел на оваа 
рубрика се запишуваат, одвоени со коса црта шифрата на царинарницата (царинската испостава), 
бројот и годината на решението за одобрен привремен увоз или привремен извоз и рокот.за враќање 
на привремено увезените или привремено извезените стоки (на пример, "1050/648/1999/15/05/2000"). 

РУБРИКА В - ПОЈДОВЕН/ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН 

Оваа рубрика се пополнува, при користење на сетот за транзит и сетот за извоз, на следниов 
начин: _ _ __ 

{пополнување на сетот за транзит) 

Во горниот дел на оваа рубрика се запишува шифрата од кодексот на цшфри за царинарници и 
нивни организациони единици и името на појдовниот царинскиот орган каде започнува транзитната 
постапка. 
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Во долниот дел на оваа рубрика се запишува: 
број, датум и часот на регистрација на сетот за транзит; 
потпис и факсимил на царинскиот работник кој извршил прием на документот; 

(пополнување на сетот за извоз) 

Во горниот дел на оваа рубрика се запишува шифрата од кодексот на шифри за царинарници и 
нивни организациони единици и името на одредишниот царински орган. 

Долниот дел на оваа рубрика се пополнува на листовите со реден број 4 и 5 и тоа: 
- бројот и датумот на документот/контролникот со кој се потврдува'дека стоките се ставени 

во царинска постапка со која завршува транзитната постапка, или 
- бројот и датумот од контролникот под кој е евидентиран сетот за извоз кај одредишниот 

царински орган дека стоката го напуштила царинското подрачје на Република Македонија. 
Овој ред се оверува со потпис и факсимил на одговорниот царински работник и печат на 

надлежниот царински орган. 

РУБРИКА Г - КОНТРОЛА НА ПОЈДОВЕН/ИЗВОЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН 

Во оваа рубрика во сетот за транзит и сетот за извоз се запишува: 
прв ред "РЕЗУЛТАТ": наодите од прегледот на стоките, 
втор ред "СТАВЕНИ ПЛОМБИ - ВКУПНО": вкупен број на ставени царински пломби. 
трет ред "ИДЕНТИТЕТ": идентификациски ознаки на ставените царински обележја, 
четврт ред "РОК-ДАТУМ": рокот-датумот за предавање на стоката на одредишниот царински 

орган. 
• пети ред "ПОТПИС":, потпис и факсимил на царинскиот работник, односно цариндките 

работници кои го извршиле прегледот на стоката. 
дел " ПЕЧАТ": печат на појдовен/извозен царински оран. 

РУБРИКА Д - КОНТРОЛА КАЈ ПОЈДОВЕН/ИЗВОЗЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН 
Оваа рубрика ја пополнува ветеринарниот, пазарниот, санитарниот или друг овластен орган, 

доколку таква контрола е пропишана за предмедната постапка. Во оваа рубрика може да се 
запишуваат и подеталните наоди на царинскиот орган за прегледот на стоките. * • 

РУБРИКА Ѓ - ПОТВРДА ОД НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН 

Оваа рубрика е наменета за потврдување на претовар на стоката во друго транспортно средство, 
наведено во рубриката 55. Се запишува вкупниот број и ознаките на ново ставените царински 
обележја, печат на надлежниот царински орган и име и презиме (факсимил) и потпис на одговорниот 
царински работник. 

РУБРИКА Е - ПОТВРДА ОД ОВЛАСТЕНИ ОРГАНИ 

Во оваа рубрика се запишуваат потврдите од .овластени органи, кои ги потврдуваат вонредните 
случки за време на трнзитот запишани во рубрика 56. 

БЕЛЕШКА ЗА ПОТВРДА НА ПРИЕМ (се пополнува од превозникот пред да се предаде на 
одредишниот царински орган) 

На барање на превозникот одредишниот царински орган го потврдува пополнетост одрезок 
(талон). 

« 

РУБРИКА Ѕ - КОНТРОЛА НА ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН 
Оваа рубрика ја пополнува одредишниот царински орган во увозната царинска постапка и во неа 

се запишува: 
- наодите при прегледот на стоката (подеталните забелешки се пополнуваат на позадината на, 

листот број 6), 
- потпис и факсимил на одговорните царински работници кои извршиле преглед на стоката. 
- други забелешки, кои што се определени со други царински прописи или кои што ќе ги 

определи Царинската управа. 
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ГЛАВА 8 
ДРУГИ ИСПРАВИ 

ЕЛЕМЕНТАРНА ДЕКЛАРАЦИЈА 

Член 23 
(Образец на елементарната декларација) 

Одредбите од член 24 до 26 на овој правилник се применуваат доколку елементарната 
декларација се поднесува на посебен образец. 

Член 24 
(Содржина на елементарната декларација) 

(1) Образецот на елементарната декларација (ЕД) се состои од три листа: 
лист со број 1 - за царинскиот орган, 
лист со број 2 - за декларантот/застацникот • 
лист со број 3 - за одговорното лице на кое му е дадено одобрение од царинскиот орган за 

дривремено чување на стоката 
(2), Ако со еден образец на елементарната декларација неможат да се запишат податоците за 

идентификација на сите пратки (увозни^и/цримачи на стоката), се поднесуваат потребен број на 
обрасци на елементарна декларација. 

(3) Во сите случаји кога се користа елементарната декларација (ЕД), кон неа, се подивува 
дополнителна елементарна декларација (ДЕД), составена од три листа наменети за лицата од 
став 1 на овој член. Бројот на дополнителни елементарни декларации кои се поднесуваат кон 
елементарната декларација е еднаков со вкупниот број на пратга, односно примачи/увозници на 
стоката. Бројот на поднесени дополнителни елементарни декларации мора да е идентичен со 
податокот наведен во рубрикара 3 (вкупен број на пратки). 

(4) Образецот на елементарната декларација и дополнителната елементарна декларација се со 
димензии 210 х 297 мм, со максимална должинска толеранција од 5 мм помалку или 8 мм повеќе. 
Сите рубрики на образецот на елементарната декларација и на образецот на дополнителната 
елементарна декларација се самокопирни, со исклучок "на рубриките В и' Г на образецот на 
дополнителната елементарна декларација. . 

( 5 ) О б р а з е ц о т на елементарната декларација е даден.Во1Прќлор& наТОДОЈ правилник, а образецот На 
г доподнитедната елемен^ар^^^цедзација е да^е^во Прилог б на овој правилнине. Прилозите 5 и 

6 се составен дел на овој правилник. 

(1) Рубриките ќа елементарната декларација и на дополнитад^та елементарна декларација се 
пополнуваат на следниот начин: 

РУБРИКА I - ДЕКЛАРАНТ/ЗАСТАПНИК 

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на декларантот/застапникот. Во десниот горен агол 
после ознаката "Бр."се запишува даночниот број на декларантот/застагагакот. 

РУБРИКА 2- ОБРАСЦИ 
Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин: 
- прва подрубрика: реден број на образецот ЕД или на образецот ДЕД. 
- втора подрубрика: вкупен број на приложени обрасци, вклучувајќи ги обрасците ЕД и ДЕД. 
(На пример, еден образец ЕД со 2 пратки (примачи/увозници) треба да содржи еден образец на 

ЕД и два обрасци на ДЕД. На првиот образец, т.е. на образецот ЕД се 

Член 25 . 
(Содржина на рубриките) 
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РУБРИКА 19 - ОЗНАКА И БРОЈ НА К О Л Е Ш 

Оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниов начин: 

п/Рва подрубрика: 
- во оваа подрубрика се запишува шифрата за видот на колета од кодексот на шифри за вид на 

колета. Ако постојат повеќе видови на колета се запишува бројот и99и. 
втора подрубрика: 

' - во оваа подрубрика се запишува вкупниот број на колета кој се однесуваат за конкретен* 
пратка (прнмач/увозн&к на стоката). • 

РУБРИКА 20 - БРУТО МАСА 

Во оваа рубрика се запишува вкупната бруто маса која се однесуваат за конкретната пратка 
(примач/увозцик на стоката). 

РУБРИКА 21- КОНЗОЛА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ 

Во оваа рубрика се запишува име и презиме на одговорното лице на лицето наведено во рубрика 
4. Одговорното лице става свој потпис и печат, со што потврдува дека стоката наведена во ЕД и ДБД 
ја превзел на привремено чување. 0

 8 

РУБРИКА 22« МЕСТО И ДАТУМ; ИМЕ ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС НА 
ДЕКЛ АР АНТОТ/3 АСТ АПНИКОТ 

Во оваа рубрика се запишува место и датумот на поднесување на елементарната декларација и 
дополнителната елементарна декларација, име и презиме и потпис на одговорното лице на 
царинскиот декларант/застапннк. Оваа рубрика царинскиот декла-рант/застапник ја оверува со печат., 

РУБРИКА 23 - ПРИМАЧ/УВОЗНИК 

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на царинскиот обврзник. Во десниот горен агол 
после ознаката вБр.исе запишува даночниот број на царинскиот обврзник. 

Ако примач е физичко лице се запишува неговото име, презиме, адреса и единствениот матичен 
број на граѓанинот. 

Ако примач е физичко лице-ст^кн^ц', ^ запишува неговото име, презиме, адреса ш број на 
неговата патна исправа. ' ^ . 

РУБРИКА 14 - ИСПРАЌАЧ/ИЗВОЗНИК 

Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на с1р'анската фирма или лицето, што ја 
продава/испраќа стоката, наведено во фактурата. 

РУБРИКА 25 - ОПИС НА СТОКАТА 

Во оваа рубрика се запишува опис на стоката за конкретната пратка (примач/увозник на 
стоката), со вообичаениот трговски назив на стоката и податоците потребни за идентификација -и 
распоредување на стоката според номенклатурата на Царинската тарифа. 

РУБРИКА 26 - ВРЕДНОСТ НА СТОКАТА 

Оваа рубрика е поделена ра две подрубрики и се пополнува ќа следниов начин: 
° прва подрубрнка: шифра од кодексот на шифри за видови на валута во која се искажува 

-вредностина стоката. 
* втора, подрубрика: вкупна вредност на стоката од фактурата или проценетата вредност од 

појдовниот царински орган во валута, заокружена на две децимални места. , ^ . 
Ако вредноста на стоката^ е искажана во две или повеќе валути, во првата подрубрика се 

запишува шифрата на денарот од кодексот на шифри за видови на валути, а во втората подрубрика 
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вкупната пресметана противвредност на стоката во декари по курс за пресметување на царински 
давачки на денот на поднесувањето на елементарната и дополнителната елементарна декларација. 

26 
(Текстуални рубрики) 

(1) Текстуалните рубриката ги пополнува царинскиот орган, доколку со одобрената поденоставена 
постапка не е определено поинаку-

(2) Текстуалните рубрики се потонуваат на следниот начин: 

РУБРИКА А - ОДРЕДИШЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН 
Во горниот дел на оваа рубрика се запишува шифрата од кодексот на шифри за царинарници и 

нивни организациони единици и името на царинскиот орган одговорен за евиденцијата за привремено 
чување на стоката. Во долниот дел на оваа рубрика се запишува бројот и датумот на прием на^ 
елементарната декларација и потпис и факсимил на царинскиот работник КОЈ извршил прием на 
елементарната и дополнителната елементарна декларација, 

РУБРИКА Б - КОНТРОЛА НА ОДРЕДИШБМ0Т ЦАРИНСКИ ОРГАН 

Оваа рубрика ја пополнува одредшишшт царински орган и во неа одговорниот царински 
работник го евидентира датумот кога е извршен -преглед и потврдува со свој потпис и печат дека 
податоците наведени во ЕД и ДЕД одговараат со стварната состојба на стоките утврдени при 
прегледот. Подетални забелешки за наодите од прегледот се занишуваат во рубриката В, 

Во делот означен со иХХечати одредвтшиот царински орган Ја оверува ЕД и ДЕД со ставање на 
печат, 

РУБРИКА В - . НАОДИ ПРИ ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА 

Во оваа рубрика царинскиот работник КОЈ извршил преглед на стоката запишува подетални 
забелешки за наодите при прегледот, 

РУБРИКА Г - РАЗДОЛЖУВАЊЕ • 

Во оваа рубрика се запишуваат податоци за видот, бројот и датумот на документот со КОЈ се 
раздолжува елементарната декларација, Брјот на колета и бруто масата која се раздолжува се 
запишува во делот "КОЛИЧИНА*, додека податоците за бројот на колета и бруто масата која 
останува и понатаму привремено да се чува се запишуваат во делот '"ОСТАТОК"", Во делот 
иПОТВРДУВАЊЕ"' одговорниот царински работника ги потврдува претходно наведените податоци 
со потпис и факсимил и става печат од одредишниот царински орган, 

ЦАРРШСКИ МАНИФЕСТ 

Член 27 
(Образец на царинскиот манифест) 

(1) Образецот на царинскиот манифест се применува во езерскиот сообракај- како елементарна 
декларација, 

(2) Образецот на царинскиот манифест е е даден во прилог 7 на овој правилник ЈИГ претставува 
негов составен дел. 

(3) Образецот на царинскиот манифест е со димензии 420 зе 297 мм и се пополнува во три примероци. 
(4) Образецот е отпечатен во сина боја. Соодветните рубрики се пополнуваат со машина за 

пишување, печатар-* или со хемиско пенкало. Доколку подносителот го пополнува образецот 
рачно* истиот мора да 5нде пополнет печатни букви, 

(5) Царинскиот манифест мора да ги содржи следните податоци, кои се запишуваат во соодветните 
рубрики на образецот: 
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Рубрика - НА ПРИСТИГНУВАЊЕ / НА ЗАМИНУВАЊЕ 

Се заокружува соодветниот збор во однос на тоа дали се работи за пристигнување односно 
заминување на пловниот објект. 

Рубрика - ИМЕ НА ПЛОВНИОТ ОБЈЕКТ ' -

Се запишува целосното име на пловниот објект. 

Рубрика - ЗНАМЕ 

Се запишува името на државата под чие што знаме плови пловниот објект. 

Рубрика - ПРИСТИГНУВАЊЕ , ' 

Се запишува денот и часот на пристигнувањето на пловниот објект. 

Рубрика - ОД ПРИСТАНИШТЕ 

Се запишува називот на пристаништето од кое што пристигнува пловниот објект. 

Рубрика - ЗАПОВЕДНИК 

"Се запишува името и презимето на заповедникот на пловниот објект. 

& 

Рубрика - БРОЈ НА ЧЛЕНОВИ НА ЕКИПАЖ 

Се запишува бројот на членовите на екипажот на пловниот објект. 

Рубрика - БРОЈ НА ПАТНИЦИ 

Се запишува бројот на патници на пловниот објект. 

Рубрика - МАНИФЕСТ НА ОТИСШГНУВ АЊЕ БР. 

При поднесување на царинскиот манифест на пристигнување оваа рубрика не се пополнува 
При поднесување на царински манифест на заминување се запишува датумот на манифестот на 

пристигнување. - л Ч и:'.-- : ; ј. 
г/ ч.-

Рубрика - ДАТУМ 

При поднесување царински манифест на пригушување се запишува датумот на поднесување на 
манифестот. 

При поднесување на царински манифест на заминување се запишува датумот на царинскиот 
манифест на пристигнување. 

Рубрика - ЗАМИНУВАЊЕ 

При поднесување на царински манифест на пристигнување оваа рубрика не се пополнува. 
При поднесување на царински манифест на заминување се запишува датумот на заминување. -

Рубрика - ЗА ПРИСТАНИШТЕ 

- При поднесување на царински манифест на пристигнување оваа рубрика не се пополнува. 
При поднесување на царински манифест на заминување се запишува одредишното пристаниште. ' 
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Рубрика-РЕДЕН БРОЈ- '' -' ; - . I * 1 

Се запишува редниот број на заведувањето на пратката. 
1' • . 1 1 ^ - 1 ' ^ 
. ) 1 Г . ' , » " ; Рубрика - ПРИСТАНИШТЕ НА УТОВАР / РАСТОВАР 

Се запишува пристаништето на утовар / растовар на стоката. 

Рубрика - БРОЈ НА ТЕРЕТНИЦИ 

Се запишува бројот на теретннци од пооделното пристаниште за секое пооделно пристаниште. 
а 

Рубрика - К О Л Е Ш 

Во првата подрубрика "Број" се запишува бројот на колета. 
Во втората подрубрика "Вид" се запишува видот на колета.^ 

Рубрика - БРУТО ТЕЖИНА ВО КГ . 

Се запишува бруто тежината во килограми. 

Рубрика - ОПИС НА СТОКАТА 

Се задишува видот на стоката. 

^Рубрика - ЗАБЕЛЕШКА • * 

Се запишуваат поважните забелешки. 

(5) Царинскиот орган ги пополнува следните рубрики: 

Рубрика - КОНТРОЛИНЕ НА МАНИФЕСТ^ БР. 

Се запишува редниот број од контролникот на манифест "на пристигнување, односно 
заминување. ' * 

Рубрика - ДАТУМ 

Се запишува датумот на запишување во контролникот на манифест на пристигнување 
одноносно заминување, г, у } , ј т . г 

Рубрика - ЦАРИНСКИ РАБОТНИК 

Царинскиот работник кој што го примил манифестот се потпишува и става печат. 

- - ИЗВЕСТУВАЊЕ 3 А-ПОЗАЈМУВ АЊЕ НА ДЕЛОВИ НА ВОЗДУХОПЛОВИ 

Член 28 
(Образец на известувањето за позајмување на делови за воздухоплови) 

(1) Образецот на известувањето за позајмување на делови за воздухоплови се печати во блок и се 
употребува во три примероци : 

- првиот примерок го задржува царинскиот орган по преземањето на стоката; 
- вториот примерок му служи на авиокомпанијата за подигање на стоката од посебното 

царинско складиште; 
- третиот примерок го чува авиокомпанијата. - -



© 

7 март 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 17 - Стр 855 

(2) Образецот се печати на самокопирна хартија со димензии 210x148 мм, со најмала маса од 44 гр/м2 

и не смее да содржи дрвна целулоза. Ј 

(3) Образецот на известувањето за позајмување на делови е даден во Прилог 8 на овој правилник и 
претставува негов составен дел. 

Член 29 
(Пополнување на известувањето за позајмување на делови за воздухоплови) 

5 а 
(1) Известувањето за позајмување на делови за воздухоплови го пополнува авиокомпанијата. 

(2) Во рубрцЈсата "Царински орган" се запишува' името на царинскиот орган каде се врши 
позајмување на делови на воздухоплови. 

(3) Во рубриката " Авиокомпанија" се запишува називот на авиокомпанијата која врши позајмување 
на делови на воздухоплови. 

8 

(4) Во рубриката "Бр." се пополнува редниот број од евиденцијата, која што ја води 
авиокомпанијата. 

(5) Во рубриката "Датум55 се запишува датумот на поднесување на известувањето. 

(6) Во рубриките од 1 до 10 се запишува: 
1. аеродромот, каде што делот ќе биде заменет, 
2. регистерска ознака и тип на воздухопловот, ' I 
3. нази^ на претпријатието заемодавач, 
4. назив на претпријатието заемопримач, 
5. број на'авионскиот товарен лист (АТЛ) и број на лет, 
6. количина, 
7. назив'на предметниот дел по АТИ, 
8. вредност на делот по АТИ, 0 

9. кратка забелешка, зошто се позајмува делот, 
10. делот е примен со К.број. 

(7) Известувањето го потпишува одговорното лице на авиокомпанијата. 

(8) Доколку врз основа на поднесеното известување делот е преземен/ односно вратен од 
авиокомпанијата, царинскиот орган %оа ќе г о потврди со потпис. Во рубриката "ВЛЕЗ/ИЗЈ1ЕЗ" 
се запишува реден број и датум од евиденцијата за превземање, односно враќање на позајмените 
делови за воздухоплови. ' 

' ПОШТЕНСКО ЦАРИНСКА ПРОСПЕДНИЦА 

Член 30 
(Образец на поштенско царинската проследија) 

(1) Образецот на поштенско царинската проследница е дадена во Прилог 9 на" овој правилник и 
претставува негов составен дел. 

(2) Образецот се печати во блок, во црн^ боја со димензии 210 х 148 мм, на самокопирен премаз на 
задната страна на листот, со најмала маса 44 гр/м2 и не смее да содржи дрвна целулоза. 

(3) Поштенско царинската проследница се поднесува на царинскиот орган во пет примероци: 
првиот примерок го задржува појдовинот царински орган, кој што ги потврдува сите 
четири примероци; 
вториот примерок го задржува ПОЈДОВНИТЕ пошта; 
третиот и четвртиот примерок се приложуваат кон поштенскиот заклучок, со кој што се 
примаат поштенските пратки кај одредишииот царински орган, кој што ги потврдува 
обата примерока, едниот го враќа во поштата, а со другиот го потврдува приемот на 
пратките кај појдоениот царински''орган, 
петиот примерок го задржува одредишниот царински орган. 
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Прилог 4 
КОДЕКС НА ШИФРИТЕ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ 

ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 

I. ЦАРИНСКИ ОРГАНИ 

Ред: Име-на царискиот орган Шифра 
број 

I. ЦАРИНАРНИЦА СКОПЈЕ 1000 

1. Царинска испостава СКОПЈЕ 1010 
2. Царинска изостава ТЕРМИНАЛ УВОЗ СКОПЈЕ 1013 
3. Царинска испостава ТЕРМИНАЛ ИЗВОЗ СКОПЈЕ Д015 
4. Царинска испостава КОНСИГНАЦИЈА И САЕМ СКОПЈЕ 1017 
5. Царинска изостава ПОШТА СКОПЈЕ ' • 1025 
6. Царинска изостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 1030 

ТРУБАРЕВО 
7. Царинска испоснува ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 1040 

ВОЛКОВО 
8. .Царинска изостава АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - Отсек за 1050 

стоково царинење 
9. Царинска испоснува АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - Отсек за 1051 

патнички промет • 
10. Царинска испоснува МИЛАДИНОВЦИ 1060 
И. Царинска испостава БЛАЦЕ .1071 
12. Царинска испостава ТЕТОВО 1080 
13. Царинска испостава ЈАЖИНЦЕ 1091 

II. ЦАРИНАРНИЦА КУМАНОВО 2000 

1. Царинска испостава КУМАНОВО 2010 
2. Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 2021 

ТАБАНОВЦЕ 
3. Царинска испостава ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ 2031 
4. Царинска испостава ПЕЛИНЦЕ 2041 
5. Царинска испостава ДЕВЕ ВАИР - Отсек за за стоково 2050 

царинење 
6. Царинска испоснува ДЕВЕ ВАИР - Отсек за патнички 2051 

промет 

III. ЦАРИНАРНИЦА ШТИП 3000 

1. Царинска испостава ШТИП 3010 
2. Царинска испостава КОЧАНИ 3020 
3. Царинска испостава ДЕЛЧЕВО - Отсек за за стоково 3030 

царинење 
4. Царинска испостави ДЕЛЧЕВО - Отсек за патничка промет 3031 
5. Царинска испоснува БЕРОВО - Отсек за за стоково 3040 

царинење 
6. Царинска испостава БЕРОВО - Отсек за патнички промет 3041 
7. Царинска испоснува ВЕЛЕС 3050 

IV. ЦАРИНАРНИЦА ГЕВГЕЛИЈА 4000 

1. Царинска испостава БОГОРОДИЦА 4010 
2. Царинска испосгава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 4020 

ГЕВГЕЛИЈА - Отсек за за стоково царинење 
3.- Царинска изостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА 4021 

ГЕВГЕЛИЈА - Отсек за патнички промет 
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4» Ц а р и н с к а испостави Д О Ј Р А Н 4031 
5. Ц а р и н с к а испостава КАВАДАРЦИ 4040 
6. Ц а р и н с к а и з о с т а в а СТРУМИЦА, 4050 
7. Ц а р и н с к а и с п о с т а в а Н О В О СЕЛО 4061 

" Vo ЦАРИНАРНИЦА БИТОЛА ' 5000 
L Царинска испостава БИТОЛА 5010 
2. Ц а р и н е т а изостава ПОШТА БИТОЛА 5015 
3» Ц а р и н с к а м е н о с т а и а МЕЏИТЛИЈА 5021 
4. Ц а р и н с к а жспостава ПРИЛЕП 5030 • 
5» Ц а р и н с к а и с н о с т а в а ОХРИД 5040 
бо Ц а р и н с к и и с п о е т а в а АЕРОДРОМ ОХРИД - 5042 
7о Ц а р и н с к и испостава СВ, НАУМ 5051 
8« Ц а р и н с к а испостави СТРУГА 5060 
9. Ц а р и н с к а м с п о е т а в а ЌАФАСАН 4 5071 
10. Ц а р и н с к а и с п о е т а в а С Т Е Њ Е * 5 0 8 1 
11. Ц а р и н с к а и с п о с т а в а Б Л А Т О • 5 0 9 1 

IL ДРЖАВИ 

5 в И « - земја Шифра 

1. А н д о р а " ' ^ 
2. О б е д и н е т и А р а п с к и Е м и р а ™ / ' Д Е 

' 3. А в г а н и с т а н " А Р 
4. А н т и г в а и Б а р б у д а А С 
5. А н г в и л а ' A I 
6. А л б а н и ј а A L 
7. Е р м е н и ј а _ A M 
8. Х о л а н д с к и А н т и л н о ' A N 
9. А н г о л а A O 
10. А н т а р к т и к ^ . A Q 
И . А р г е н т и н а - A R 

- , 1 2 . А м е р и к а н с к а С а м о а - A S 
13. А в с т р и ј а ' А Т 
14 А в с т р а л и / а ч . A U 
15. А р у б а . A W 
16. А з е р б е ј ц а н - : A Z 
17. Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а В А 
18. Б а р б а д о с В В 
19. Б а н г л а д е ш ' B D 
20. Белгија В Е 
21. В у р к м м Ф ^ с о B F 
22 . Б у г а р и ј а B G 
23. Б а х р е и н • В Н 
24. Б у р у н д и BI 
2 5 . Б е ш ш . В Ј 
26. Б е р м у д и . * В М 
27. Б р у н е и • B N 

•28« В е л ш к а В О 
29. Б р а з и л B R 
30. Б а х а м и В Ѕ 
31. Б у т а н В Т 
32. Буш© B V 
33. Б о ц в а н а • B W 

AM. Б е л о р у с и ј а Б Ж Ј О Н 

. :35. Б е л и з е 
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107. Човечки остров IM 
108. Индија IN 
109. Британска Територија на Индиски Океан IO 
НО. Ирак ' IQ 
111. Иран IR 
112. Исланд IS 
113. Италија \ IT 
114. Јамајка ЈМ 
115 Јордан. ЈО 
116. Јапонија ЈР 
117. Џонстон Остров ЈТ 
118. Кенија ЌЕ . 
119 Киргизија. KG 
120. Кампучија КН 
121. Кирибати . KI 
122. Коморски Острови KM 
123. Сеит Ките и Невис KN 
124. Кореа, Демократска Народна Република КР 
125'. Кореа KR 
126 Кувајт. KW 
127. Кајмански острови KY 
128. Казахстан KZ 
129. JIaoc LA 
130. Либан ** • LB 
131. Сеит Луција (Света Луција) LC 
132. Лихтендггајн 4

 % LI 
133. Шри Ланка % ЏК 
134. Либерија LR 
135. Лесото LS 
136. Литванија LT 
137. Луксенбург LU 
138. Латвија . LV 
139. Либиска Арапска Џамахирнја LY 
140 Мароко. МА 
141. Монако МС 
142. Молдавија • • MD 
143. Мадагаскар MG 
1^4. Маршалски Острови 4 МН 

• 145. Мидвејски Острови Ml 
146. ' Македонија МК 
147. Мали ML 
148. Мијанмар MM 
149. Монголија MN 
150. Макао МО 
161. Северни Маријана^ Острови MP 
162. Мартиник MQ 
163. Мавританија MR 
164. Монсерат MS 
165. Малта МТ 
166. Маврициус " MU 
167. < Малдиви- MV 
168. Малави MW 
169. Мексико MX 
170. Малезија MY 
171. Мозамбик MZ 
172 Намибија. NA 
173. Нова Каледонија NC 
174. Нигер NE 
175. Норфолк Остров .J4F 
176. Нигерија Np 

'l77. Никарагва N1 











7 март 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 17 - Стр 88) 

VI. ЕДИНИЦИ НА МЕРА КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 

Ред ^ јЈј Единици на мера Шифра -

~Т Ш)(Гг^рчиња • МИ. 
3. Грам СЕМ 
4. Килограм • КСМ 
5. Литар 1Л*К 
6. Метар МТК 
7. Метар Квадратен МТК 
8. Метар Кубен МТ(} 
9. Мегават час (1000 Ш/Н) М^Н 
10. Парче РСЕ 
11. Број на парови ^ К 
12. Карат * , САН 

VII. ВИДОВИ НА ПРЕВОЗНИТЕ, ОДНОСНО НА 
ПРЕНОСНИТЕ СРЕДСТВА 

* 

Ред. Вид на превозното, односно преносното средство Шифра » 
број 

1 Железнички транспорт 2 
2 Патен транспорт 3 
3 Воздушен транспорт 4 
4 Поштенски транспорт 5 
5 Комбиниран транспорт 6 
6 Посебни видови на транспорт (далноводи, цевоводи, 7 

гасоводи) 
7 Езерски транспорт 8 
8 Друг транспорт 9 

VIII. УСЛОВИ НА ИСПОРАКА (ПАРИТЕТ) 

Ред ^р^ј Услов на испорака (паритет) Шифра 

. 1. Франко фабрика (... назначено место) - било кој транспорт ЕХ^У 
2. Франко превозник (... назначено место) - било кој транспорт РСА 
3. Франко покрај бокот на бродот (... назначено испратив прис- ГАЅ 

таниште) - транспорт по поморски и внатрешни пловни 
патишта 

4. Франко на палубата на бродот (... назначено испратив прис- РОВ 
тажните) - транспорт по поморски и внатрешни пловни 
патишта 

5. Трошоци и возарина (... назначено одредишно пристаниште) - СЕК 1 

транспорт по поморски и внатрешни пловни патишта 
6. Трошоци, осигурување и возарина (... назначено одредишно С1Р 

пристаниште) - транспорт по поморски и внатрешни пловни 
патишта 

7. Превоз платен до (... назначено место до одредиштето) - било СРТ 
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кој транспорт 
8. Превоз и осигурување платено до (... назначено место на С1Р 

одредипггето) ; било кој транспорт 
9. Испорачано на граница (... назначено место) - било кој ВАР 

транспорт 
10. Испорачано на бродот (... назначено одредишно ирис- . ВЕЅ 

таниште) - транспорт по поморски и внатрешни пловни 

11. Испорачано на брегот (... назначено одредиште пристаниште) БЕС} 
- транспорт пф поморски и внатрешни пловни патишта 

12. Испорачано, давачките не се платени (... назначено место на ОВ1Ј 
одредипггето) - било кој транспорт 

13. Испорачано, давачките се платени (... назначено место на ВОР 
одредиштето) - било кој транспорт 

IX. ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

\ 

Ред ^ ^ ј Форма на извоз и увоз Шифра 

1. Слободен извоз - увоз Ј1Б 
\2. Извоз - увоз врз основа на одобрение од Министерство за ЛБ1 

здравство, односно Министерство за земјоделство шумарство 
и водостопанство 

3. Увоз врз основа на потврда од Завод за стандардизација и ЈТБ2 
метрологија 

4. Увоз врз основа на потврда од Министерство за стопанство ЛБЗ 
5. Увоз врз основа на дозвола од Министерство за урбанизам, Ј1Б4 

градежништво и заштита на животната средина 
6. Забрана на увоз за возила постари од три години од денот на ЛБ5 

производтсво 
7. Забрана на увоз за возила постари од пет години од денот на Ј1Б6 

производтсво 
8. Извоз - увоз врз основа на согласност од Министерство за ЛБ7 

стопанство 
9. Извоз - увоз врз основа на согласност од Министерство за ЛБ8 

трговија 
10. - Извоз - увоз врз основа на дозвола од Министерство за Д 

трговија 
И. Извоз - увоз врз основа на дозвола од Министерство за Д1 

здравство, односно Министерство за земјоделство, шумарство 
и водостопанство 

12. Увоз врз основа на дозвола од Министерство за урбанизам, Д4 
градежништво и заштита на животната средина 

/ 

X. ВИДОВИ НА ПОСТАПКИ 

вам Вид на постапка Шифра 
увоз 

1. ИЗВОЗ 
Извоз/испраќаље на стоки • 10 

2. ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ . , м 
Привремен извоз на стоки заради поправка без 20 
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систем на замена . , 
Привремен извоз на стоки заради поправка со 21 

систем на замена 4 , 
Привремен извоз на стоки заради облагородување ,» 22 
Извоз на стоки, кои ќе се вратат во неизменет вид 23 

(привремен извоз) 

3- ПОВТОРЕН ИЗВОЗ 
Повторен извоз на привремено увезени стоки 31 

^ 3 6 

4. УВОЗ 
Пуштање на стоки во слободен промет 40 
Пуштање на стоки во слободен промет во рамките 41 . 

на ептем на враќање на царина - с1га\у каск систем 

5. ПРИВРЕМЕН УВОЗ 
Привремен увоз на стоки заради поправка од член 51 

97 алинеа 2 од ЦЗ 
Привремен увоз на стоки заради'облагородување 52 

од член 97 алинеа 2 од ЦЗ (освен поправка) 
Привремен увоз на стоки заради облагородување 53 

од член 97 алинеја 2 од ЦЗ со употреба,на истоветни 
(идентични) стоки од член 99 од ЦЗ 

Привремен увоз на стоки_ _ • 54 

6. ПОВТОРЕН УВОЗ 
Повторен увоз на стоки кои биле привремено 61 

извезени на облагородување или поправка 
Повторен увоз на извезени стоки (привремено 63 

извезени) кои се враќаат во неизменет вид (претходна 
постапка 23) 

Повторен увоз на стоки во неизменет вид кои биле бб 
извезени од Република Македонија ,(Јпретходна 
постапка 10) 

7. ЦАРИНСКО СКЛАДИРАЊЕ 

Складирање на стоки во царински склад од типот 71 
"А", "Б", "Ц", "Е" или "Ф" 

Складирање на стоки во царински склад од типот 74 
"Д" 

8. ТРАНЗИТ 
Гранична Ц.И. до гранична Ц.И. 81 
Гранична Ц.И. до внатрешна Ц.И. 82 
Внатрешна Ц.И. до гранична Ц.И. 83 

, Внатрешна Ц.И. до внатрешна Ц.И. 84 

9. ДРУГИ ВИДОВИ 
Преработка под царински надзор 91 
Уништување на стоки под царински надзор 93 
Предавање на стоките на слободно располагање на 94 

царинските органи 
Излез на стоки претходно с А ѓ х ^ ^ ^ ^ Џ А ^ Ш 1 ^ 95 

сќЛгАШШ^г ^Д^аЈрааи^сЅвбЅува^ ^посебен хЅлад 



1 
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за снабдување на бродови и воздухоплови (член 95 став 
1 од ЦЗ) 

Излез на стоки претходно сместени во приватен 96 
склад од типот " Д" заради снабдување на "слободна 
царинска продавница 

Излез на стоки претходно сместени во приватен 97 
склад од ткпот "Д\ 

" • XI. ПОСТАПКИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Л п 
Постапка на национално ниво Шифра 

К Примена на царински контингент 002 
2. Царината и царинските давачки се пресметуваат но не се 005 
}; наплаќаат 

1 Примена на член 6 од Законот за царинска тарифа 006 
4; Член 8 од ЗЦ - ФАРИ програма 081 
5. Член 8 од ЗЦ - Спогодба за увоз на предмети од просветен, 082 
. Ѕ научен и културен карактер 
јЌЈ Член 8 од ЗЦ - останато , ч 083 
7' Целосно ослободување од плаќање на царина при привремен 116 
V • увоз на стоки (чдрп 116 став 1 од ЦЗ) 

8' Делумно ослободување од плаќање на царина при привремен 117 
увоз (член 116 став 2 од ЦЗ) 

9. Целосно ослободување од плаќање на царина при пуштање во 123 
слободен промет на стоки кои биле привремено извезени на 
.облагородување (член 123 од ЦЗ) 

ДО. Делумно ослободување од плаќање на царина при пуштање 124 
во слободен промет на стоки кои биле привремено извезени 

. , на облагородување (член 123 од ЦЗ) . 
11. Целосно ослободување од плаќање на царина при повторен 181 

увоз на стоки што биле извезени од Република Македонија 
(член 188 од ЦЗ) 

12. Делумно ослободување од плаќање на царина при повторен . , . 182 
увоз на стоки што биле извезени од Република Македонија 
(член 188 од ЦЗ) 

13. Член 180 став 1 алинеа 1 Т 801 
14. Член 180 став 1 алинеа 2 802 
;15. Член 180 став 1 алинеа 3 803 
16. Член 180 став 1 алинеа 4 804 
17. Член 180 став 1 алинеа 5 805 
18. Член 180 став 2 алинеа 1 806 
19.. Член 180 став 2 алинеа 2 807 
Ј0. Член 180 став 2 алинеа 3 808 

.21. Член 181 алинеа 3 813 
22. Член 181 алинеа 4 , 814 
23. Член 181 алинеа 5 815 
24. Член 181 алинеа 8 ' 818 
25. Член 181 алинеа 9 819 

'26. Член 181 алинеа 10 , 4 * 1 0 . . . . 
27. Член 182 алинеа 1 821 
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28. Член 182 алинеа 2 1 822 
29. Член 182 алинеа 3 823 
30. Член 182 алинеа 4 824 
31. Член 182 алинеа 5 825 
32. Член 182 алинеа 6 826 
33. Член 183 алинеа 1 831., 
34. Член 183 алинеа 2 832 
35. Член 183 алинеа 3 833 
36. ' Член 183 алинеа 4 834 
37. Член 183 алинеа 5 835 
38. Член 183 алинеа 6 836 
39. Член 183 алинеа 7 837 
40. Член 183 алинеа 9 839 
41. Член'184 840 

XII. ВИДОВИ НА ДАВАЧКИ 

Ред* 
б р о ј Вид на дарачка Шифра 

1. Надоместок за царинска услуга СТ 
2. Царинска евиденција СЕ 
3. Царина согласно царинската стапка СИ 
4. Давачка за земјоделски и прехрамбени производи СР 
5. Данок на додадена вредност 
6. Акциза од нафтени деривати « АК1 
7. Акциза од тутунски преработки АК2 
8. Акциза од алкохолни пијалоци АКЗ 
9. Акциза од патнички автомобили 4 АК4 
10. Акциза од луксузни производи АК5 
11. Акциза од кафе АК6 
12. Акциза од пиво АКР 
13. Царински давачки од физички лица СОР 
14. Такса по тежина, односно по единица мера ТТ 
15. Надоместок за Министерството за трговија ^ МТ 

XIII. ДАНОЦИ И АКЦИЗИ 
Шифрата од Кодексот на шфри за даноци и акцизи се состои од три цифри. Првата цифра го 

дефинира данокот на додадена вредност во зависност од тоа дали се плаќа данок на додадена 
вредност/ во висина од 19% или 5%, односно дали данокот на додадена вредност при увозот не се 
плаќа. Втората' и третата цифра заедно, ја дефинира акцизната стока за која при увозот се плаќа 
одредена акциза или акцизата не се плаќа (шифрата и99т означува дека во постапката на увозно 
царинење за стоките кои се предведини и кои не се предвидени во тарифата на Законот'за акцизите 
не се пресметува и плаќа акцизата). 

Со комбинација на првата цифра со која се дефинира плаќањето на данокот на додадена 
вредност со втората и третата цифра заедно со која се дефинира плаќањето на акцизата се добива 

. шифрата од овој кодекс на шифри за даноци и акцизи. 
ЧУ . , • 
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Пример 1: се увезува стока за која при увозот треба да се плати данок на додадена вредност 
19%, а за истата не е предвидено плаќање на акциза, шифрата од овој кодекс на 

. шифри за даноци и акцизи ќе изнесува " 199" ; 

Пример 2: се увесува пиво за кое се плаќа акциза и данок на додадена вредност во висина од 
' 19%, шифрата од овој кодекс на шифри за даноци и акцизи ќе изнесува " 132"; 

* 

Пример 3: се увесуваат алкохолни пијалоци (со залепени бандероли) за кои при увозот не се 
плаќа акцизата (акцизата е платена при добивање на бандероли), а за истите е 
предвиден данок на додадена вредност во висина од 19%, шифрата од овој кодекс на 
шифри за даноци и акцизи ќе изнесува "199". 

Ред. Даноци и акцизи Шифра 

ч 

1. Данок на додадена вредност и акциза не се плаќа 999 

ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 
2. Општа даночна стапка 19% 1 
3. Повластена даночна стапка 5% 2 
4. Данок на додадена вредност не се плаќа 9 

АКЦИЗИ 

Т а р и ф е н б р о ј 1 

5. МБ 86 11 
6. МБ 98 12 
7 . Б М Б 9 5 . ^ .......13... 

8. Д*1 14 
9 . Д-2 * 15 
10 . ЕЛ 16 
11. _ Млазно гориво и̂  авионски бензин • * 17 
12. Петролеј за мотори, петролеј за осветлување, авионски и мо- 18 

торни масла, минерални и мазивни масла и масти, хипоидни и 
други минерални масла и масти, како и масла за 
подмач1дгвањеми примарен (^ров) бензин 

. 13. Течен нафтен гас 19 
14. Течен нафтен гас за погон на моторни возила и моторни 70 

пловниобјекта 
15. Масло за горење, мазут и тоа: лесно (Ј1), средно (С), тешко 71 

(Т), екстра тешко (ЕТ), нискосулфурно лесно (НСЛ), ниско-
сулфурно средно (НОС) и нискосулфурно тешко (ИСТ) 

16. Масло за горење-мазут за одредени индустриски гранки 72 

Тарифен број 2 

17. Сите видови увозни: цигари, режан тутун за лично виткање од 21 
сите видови и квалитети, цигарилоси, тутун за лулиња, тутун 
за џвакање и бурмут ' ' " 
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18. Сите видови домашни: цигари, режан тутун за лично виткање 22 
од сите видови и квалитети, цигарилоси, тутун за лулиња, 
тутун за џвакање и бурмут 

Тарифен број 3 
19. Алкохолни пијалоци 31 
20. Пиво , . 32 

Тарифен број 4 
21. Патнички автомобили со работна зафатнина на моторот до 41 

2,0 литри 
22. Патнички автомобили со работна зафатнина на моторот над 42 

2,0 литри ; 

Тарифен број 5 
23. Природни скапоцени камења и природен бисер и производи 51 

од сите видови форми изработени со бесценет камења и би-
сер; со рака изработени јазлени теписи со повеќе од 120.000 
јазли по м2; кожа од влекачи (змија, гуштер, крокодил и 
друго) и на сите производи изработени од тие кожи, како и од 
природни крзна и производи од тоа крзно (облека, обувки и 
други производи), застапени со повеќе од 50% од вредноста 
на производот, освен кожа и крзно од домашни животни и 
производи од тие кожи и крзна 

24. Украсни и други производи од сите видови или форми 52 
изработени со повеќе од 2% злато или други благородни 
метали (платина и друго), освен производи изработени со 
' повеќе од 50% сребро 

25. Пригодни ковани пари, златници, сребреници, медалји, 53 1 

плакети, одликувања и значки, исковани по повод историски, 
културни, спортски и хуманитарни настани кои се од општ 
интерес за Република Македонија или се од меѓународно 
значење и кои се произведени во Република Македонија 

Тарифен број 6 
26. Сурово кафе 61 
27. Пржено кафе * 62 
28. Мелено и екстракт од кафе * 63 
29. Акциза не се плаќа 99 

XIV. ВИД НА КОЛЕШ 

Ред ^ Вид на колета Шифра 

1. Распакувано, распакувано - 00 
2. Рефус 01 

• 3. Рефус, зрнеста структура 02 
4. Рефус, течна состојба 04 
5. Ролни 13 
6. Инготи ' 17 
7. Кутии 21 
8. Палета 22 

• 9. Гајби за овошје и зеленчук 23 
10. Сандаци ; / л ^ о «; м 24 
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И. Гајби за шишиња 29 
12. Боци за гас под притисок 31 
13. Буриња 34 
14. Канистри 35 
15. Вреќи - . 62 
16. Бали 65 
17. Поштенски писма 71 
18. Поштенски пакети • 74 
19. - Поштенски вреќи 78 
20. Друго 99 

XV, ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ 

Економски услови Шифра 
според одредбите од член 47 и 49 од Уредбата за економски ефект 

I. Член 47 став 1 точка 1 4701 
2 Член 47 став 1 точка 2 4702 
3. Член 47 став 1 точка 3 4703 
4. Член 47 став 1 точка 4 4704 
5. Член 47 став 1 точка 5 4705 
6. Член 47 став 1 точка 6 4706 
7. Член 47 став 1 точка 7 4707 
8. Член 47 став 1 точка 8 ^ 4708 
9. Член 47 став 1 точка 9 (а) 4791 

• 10. .Член 47 став 1 точка 9 (б) 4792 
II. Член 47 став 1 точка 9 (в) 4793 
12. Член 47 став 1 точка 9 (г) 4794 
13. ^лен 47 став 1 точка 10 (а) • • 4711 
14. Член 47 став 1 точка 10 (б) * ) 4712 
15. Член 47 став 1 точка 10 (в) 4713 
16. Член 49 став 3 4900 

XVI. ВИДОВИ НА ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ И ИСПРАВИ 

ј^јј Видови на приложени документи и исправи - Шифра 

1. Потврда од Министерство за стопанство дека стоката што се 057 
увезува не се произведува во Република Македонија 

2. Потврда од Министерство за надворешни работи согласно со 058 
член 180 од ЦЗ) 

3. Потврда од надлежна здравствена установа согласно со член 059 
' 181 алинеа 3 од ЦЗ 

4. Доказ за школување во образовна установа како редовен » 060 
ученик - студент и дека увезената стока е учебно помагало 
согласно со член 181 алинеа 6 од ЦЗ) 

5. Регистрација за вршење на добротворна односно хуманира 061 
дејност согласно со член 181 алинеа 9 од ЦЗ 

6. Изјава согласно со член 181 алинеа 9 од ЦЗ 062 
7. Изјава согласно со член 182 алинеа 1 од ЦЗ 063 
8. Спецификација согласно со член 182 алинеа 1 од ЦЗ 064 
9. Доказ дека стоката се увезува бесплатно согласно со член 182 065 

алинеа 1 од ЦЗ 
10., Потврда од министерството надлежно за заштита од . 1 , 066 

природни и други несреќи согласно со член 182 алинеа 2 од 
Ц З 
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11. Изјава согласно со член 182 алинеа 3 од ЦЗ 067 
12. Потврда согласно со член 182 алинеа 3 од ЦЗ 068, 
13. Согласност од Министерство за култура согласно со член 182 069 

алинеа 3 од ЦЗ 
14. Потврда од министерство надлежно за култура согласно со 070 

член 182 алинеа 4 од ЦЗ 
15. Изјава согласно со член 182 алинеа 4 од ЦЗ 071 
16. Потврда од Министерство за труд и социјална политика 072 

односно од Министерство за образование согласно со член 
182 алинеа 5 од ЦЗ , 

17. Изјава согласно со член 182 алинеа 5 од ЦЗ 073 
18. Потврда од надлежен орган на управата согласно со член 183 074-; 

алинеа 1 од ЦЗ 
19. Спецификација согласно со член 183 алинеа 1 од ЦЗ 075' 
20. Изјава согласно со член 183 алинеа 2 од ЦЗ 076 
21. Изјава согласно со член 183 алинеа 7 од ЦЗ 077«. 
22. Одлука од Владата на Република Македонија согласно со 078. 

член 184 од ЦЗ 
23. Потврда од соодветно министерство согласно со член 184 од 079 -

ЦЗ 
24. Изјава согласно со член 184 од ЦЗ 080 -
25. Одобрение/дозвола за извоз или увоз издадена од Митас- 081^ 

терството за здравство, односно од Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство (Ј1Б1/Д1) 

26. Потврда од Заводот за стандардизација и метрологија дека Г& . 082 -
исполнуваат метролошките и другите услови пропишани со 
Закон (ЛБ2) ^ 

27. Потврда од Министерство за стопанство за извршен преглед 083 
и евидентирање на пропратна техничка документација на 
увезениот производ (Ј1БЗ) 

28. Дозвола за увоз издадена од Министерството за урбанизам, 084; 
градежништво и заштита на животната средина (Ј1Б4 или Д4) 

29. Согласност од Министерство за стопанство за извоз или увоз 085 * 
на стоки (Ј1Б7) 

30. Дозвола за извоз или увоз од Министерство за трговија (Д) 086 
31. Решение за еднократно обавување на надворешно-трговско 089: 

работење 
32. Одобрение од Министерство за трговија за бесплатни пратки 092 

(член 46 од ЗНТР) 
33. Решение за одобрена квота 093 
34. Одобрение за долгорочна производствена кооперација 096 ' 
35. Решение за посредување во надворешно-трговскиот промет 097 
36. Регистрација на правно лице во надлежен суд 098 
37. Пакинг листа 141/ 
38. Договор за купопродажба , 315. 
39. Решение за вршење на компензациони работи 316 
40. Профактура %25 
41. Комерцијална фактура 380 
42. Банкарска гаранција 430 / 
43. Образец за обезбедени девизни сретства 431 
44. Полиса за осигурување 530 
45. Авионски товарен лист 740 
46. Товарен лист 761' 

Фактура за превоз 780 

I' _ 
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48. Карго манифест * * 785 
49. Молба за ослободување од плаќање на царина 802 
50. Молба "за примена на член 4 од Законот за царинска тарифа 806 
51. Спецификација за примена на член 4 од Законот за царинска 807 

тарифа 
52. Изјава согласно член 46 од ЗНТР 1 808 
53. Извозна дозвола-лиценца ' 811 
54. Фитосанитарно увереше ' 851 4 

55. Санитарно уверение 852 
56. Ветеринарно уверение ч 853 
57о Уверение од пазаришна инспекција 856 
580 Уверение за квалитет 857 
59, Уверение за движење БУРо 1 861 
60. Сертификати потекло • 864' 

, 61 о Уверение за движење ЕУР. 2 . 865 
62о Декларација за вредност (ДЦВ и ДЦВ1) 934 
63. Фактура за царински потреби (бесплатна фактура, вредноста 935 

искажана само за царински потреби) 
64. Изјава за данок 938 
65. Образец ЕЦД за транзит 941 
66. Образец ЕЦД за увоз со кој привремено се увезени стоките 944 

(кое се раздолжува) 
67. Образец ЕЦД за извоз со кое привремено се извезени стоките 945 

(кое се раздолжува) 
68. Барање за спроведување на постапката на увоз заради извоз 947 

според системот за враќање на царината 
69. Барање за спроведување на постапката на привремен увоз на 948 

стока заради облагородување со целосен увоз на привремено 
увезените стоки 

70. Барање за спроведување на постапката на привремен увоз на 949 
стока заради облагородување со сукцесивен увоз на 
привремено увезените стоки 

71. Извештај за раздолжување на привремен увоз на стоката 950 
заради облагородување°член 97 алинеја 2 од ЦЗ 

72. Одобрение за спроведување на постапката на увоз на стока 951 
заради облагородување со примена на системот за враќање на 
царината 

73. ХИР карает - 952 
74. АТА карнет ^ 953 
75. Изјава за спроведување на постапка на увоз на стока заради 954 

облагородување со примена на системот за враќање на . 
царините 

76. Одобрение за спроведување на постапка на привремен увоз 956 
на стока заради облагородување со сукцесивен увоз на 
привремено увезените стоки 

77. . Норматив за изработка на готови производи 957 
78. Спецификација на стоки кои привремено се увезуваат, однос- 958 

но кои привремено ќе се увезуваат 
79. Барње за употреба на идентична стока 959 
80. Одобренија за употреба на идентична стока г 960 
81. Барање за одобрување на постапка за преработка под 961 

царински надзор 
82. Одобрение за постапка за преработка под царинска надзор 962 

ТЗБГ\ ПИ2»Д ЕН ЗНПТОП N ЗМХГЅ̂Р ; } 
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83. Барање за одобрување на привремен увоз 
84. Решение за привремен увоз 
85. Барање за одобрување на постапката на привремен ДАВДА Ј 

облагородување со примена на системот на замена 
86. Барање за одобрување на постапката на привремен извоз I 

облагородување без примена на системот на замена 
87. Одобрение за постапката на привремен извоз на 

облагородување со примена на системот на замена 
-88. Одобрение за постапката на привремен извоз на 

облагородување без примена на системот на замена 
89. Налог за вршење увоз/извоз 
90., Други документи неопходни за царинење 
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Пошта за царинење Прилог 10 

ПОШТЕНСКО ЦАРИНСКА ПРИЈАВА Бр. од 

р.бр. Д л у м т 
регилрмја 

Податоци и пратката Царинска дозволена употреба 

р.бр. Д л у м т 
регилрмја 

Приемен 
број . 

Приемна 
пошта 

Тежина Примач 
(мама (име) и адреса ма примачот) 

Одредница 
пошта 

Број на 
царинска 

декларација 

Забелешка 

1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 

1 

2 
3 * 

4 
5 
6 
7 
8 
9 -

10 
11 * 

12 
13 
14 • 

15 » • 

16 
17 
18 

• 

19 » -

20 
21 
22 • 

23 • • 

24 
25 
26 
27 
28 
29 • • 

30 
Забелешка: Рубриките од 1 до 7 и рубриката 9 ги пополнува поштата за царинење 

Поштенски работник Пошт. работнициприсутни прицаринењето г '' 5, Ца^с^^ботник 
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521. 

Врз основа на член бб став 4 од Царинскиот закон ("Службен весник на РМ број 21/98, 
26/98,63/98 и 86 /99 година) министерот за финансии донесува: 

П Р А В И Л Н И К 
за начинот на вршење на преглед на стоки, .начинот на земање мостри на стоки и висината 

на трошоците на постапката за земање мостри 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
(содржина) 

(1) Со овој правилник* се пропишува начинот на преглед на стоките заради проверка на 
точноста и регуларноста на прифатената царинска декларација, како и начинот на 
земање мостри на стоки и висината на трошоците на постапката за зевање мостри. 

II. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ 

Член 2 
(место и време за преглед на стоките) 

I 
(1) Стоките се прегледуваат во места и време утврдени од царинскиот орган. Прегледот се 

врши во тек на работното време на царинскиот орган. 
(2) На барање на царинскиот декларант, царинскиот орган може да ги прегледа стоките и 

надвор од работното време. Декларантот ги сноси евентуалните дополнителни трошоци 
кои би настанале со таквиот преглед. 

Член 3 
(известување на декларантот за прегледот) 

(1) За одлуката да ги прегледа стоките, царинскиот орган усмено или по електронски пат го 
известува царинскиот декларант или од него овластеното лице. 

(2) Ако царинскиот орган се одлучи само за делумен преглед на стоките, тој ќе го 
информира декларантот или од него овластеното лице, кој дел од стоките сака да п* 
прегледа. Изборот на царинскиот орган е конечен. \ 

Член 4 * 
(обврски на декларантот) 

(1) Царинскиот декларант или лицето кое тој ќе го овласти да биде присутно при прегледот 
на стоките е должен на царинските органи да им ја даде сета потребна помош. 

(2) Ако царинскиот декларант одбие да соработува при прегледот на стоките или за тоа не 
овласти други лица кои би можеле при прегледот на стоките да им ја дадат потребната 
помош на царинските органи, 'царинскиот орган ќе утврди рок во кој царинскиот 
декларант е должен да ги исполни своите обврски. Тој рок не може да биде подолг од 10 
дена. 

(3) Ако декларантот, во рокот кој е утврден согласно ставот 2 на овој член, не ги исполни 
, своите обврски, царинскиот орган, во врска а) примена на членот 70 од Царинскиот 
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закон, ќе го продолжи прегледот на стоките на ризик и товар на декларантот. Ако 
околностите на одделен случај така налагаат, царинскиот орган може, врз основа на 
важечките прописи, да повика на соработка и други служби и стручни лица. 

(4) Ако, заради техничките својства на стоките, при нејзиниот преглед е потребно да се 
обезбеди соработка на посебно стручно оспособени лица, а царинскиот декларант не е 
во состојба веднаш да го обезбеди нивното присуство, должен е за тоа писмено да го 
извести царинскиот орган. Во тој случај, царинскиот орган ќе го утврди рокот во кој 
царинскиот декларант е должен да обезбеди присуство на лица кои на царинскиот орган 
ќе мучја дадат потребната помош при прегледот на стоките. Тој рок може да биде подолг 
од рокот наведен во ставот 2 на овој член. 

(5) Констатацијата од прегледот на стоките, што го врши царинскиот орган согласно со 
ставот 3 на овој член, има исти правни последици како и констатацијата од прегледот 
што царинскиот орган го врши во присуство на декларантот или од него овластено лице. 

(6) Наместо преземање на мерките наведени Во 2 и 5 на овој член, 
царинскиот орган може да ја смета царинската декларација за повлечена, доколку со 
одбивањето на соработката од страна на декларантот при прегледот на стоките, односно 
со неговото одбивање да именува друго лице кое на царинскиот орган би му ја дало 
потребната помош, не се изигруваат односно не се прават обиди да се изиграат 
одредбите од член 64 на Царинскиот закон и не се повредуваат прописите. 

Член 5 
(резултат од прегледот на стоките) 

(1) Кога царинскиот орган ги прегледува стоките, должен е на царинската декларација или 
на документ што ќе се приложи кон неа да го наведе резултатот од извршениот преглед. 
Ако се врши делумен преглед на стоките, должен е да ги наведе и податоците за пакетот 
односно делот од стоките што ги прегледал како и напомена дека прегледот е извршен 
делумно. 

(2) Во резултатот од став 1 на овој член, царинскиот орган треба да го наведе и податокот 
дали декларантот односно од него овластеното лице било присустно при прегледот на 
стоките. 

(3) Ако резултатот од извршениот преглед не одговара на податоците наведени во 
царинската декларација, на царинската декларација или на документ што ќе се приложи 
кон неа треба да се наведе резултатот од проверката, а пред се основата за 
пресметување на царинскиот долг и другите увозни или извозни давачки и други 
податоци кои се од значење за примена на прописите. 

(4) Резултататите од прегледот на царинскиот орган, по потреба, требаат да упатуваат на 
мерките за утврдување на истоветноста на стоките што ги презел царинскиот орган. Во 
нив мора да бидат наведени датумот и потписот на лицето кое го извршило прегледот на 
стоките. 

Член 6 
(пуштање на стоките) 

(1) Одобрувањето за пуштање на стоките подразбира претходно плаќање на увозните 
давачки определени според податоците од царинската декларација. Кога царинскиот 
орган смета дека проверките кои што тој ги направил можат да допринесат за наплата 
на повисок износ на увозните давачки, од 'износот пресметан врз основа на податоците 
од царинската декларација, ќе побара од декларантот полагање на обезбедување /во 
износ кој ќе ја покрие разликата меѓу износот кој е пресметан според податоците на 
царинската декларација и износот кој може конечно да биде наплатен за стоките. 
Меѓутоа, декларантот може да побара по сопствена желба веднаш да го плати 
наведениот износ, наместо поднесување на обезбедување. 



7 март 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА' Бр. 17 - Стр. 903 

(2) Кога врз основа на проверките, кои царинскиот орган ги* извршил, се утврдува конечно 
поинаков износ на увозни давачки од износот на пресметаните увозни давачки изведед1* 
според податоците во царинската декларација, стоките можат да се пуштат,, само ако 
претходно се плати дополнително утврдениот износ. 

(3) Кога царинскиот орган има сомневање дали се применува или не се применува одредена 
забрана или рестрикција и дека тој не може да донесе одлука се до добивање на 
резултатите од контролата, предметните стоки не можат да бидат пуштени. 

(4) Датумот на пуштање на стоките мора да биде наведен во царинската декларација. 

Член 7 
(постапување во случај од првата точка на член 70 6д Царинскиот закон) 

(1) Во случај, царинскиот орган да не може да ги пушти стоките од причини наведени во 
точка 1 на член 70 од Царинскиот закон, должен е на декларантот да му определи рок 
'Во кој истиот треба да ги исполни пропишаните обврски. 

(2) Ако царинскиот декларант не ги достави бараните документи во рок што го определил 
царинскиот орган согласно ставот 1 на овој член, царинската декларација се смета за 
повлечена, а царинскиот орган постапува согласно одредбите на член 53 од Царинскиот 
закон. 

(3) Ако царинскиот декларант не достави соодветен инструмент за обезбедување на 
плаќањето на царинскиот долг и другите увозни или извозни давачки или не го плати 
настанатиот царински долг и другите увозни или извозни давачки во рок што го утврдил 
царинскиот орган согласно со став 1 на овој член, царинскиот орган ќе преземе мерки за 
одземање на стоките согласно одредбите на член 70 и 71 од Царинскиот закона 

III. ЗЕМАЊЕ МОСТРИ 

Член 8 
(кога можат да се земаат мостри) 

(1) Царинскиот орган ќе земе мостри на стоки, ако во врска со проверката на точноста и 
регуларноста на примената царинска декларација е потребно да се утврди видот, 
потеклото и квалитетот на декларираните стоки. 

(2) Земањето мостри се забележува на царинската декларација. 

Член 9 
(обврски на царинскиот декларант) 

(1) Царинскиот орган ќе го извести царинскиот декларант или од него рвластеното лице за 
одлуката дека ќе земе мостри заради проверка. 

(2) Царинскиот орган земањето мостри го врши сам, или во негово присуство земањето го 
врши царинскиот декларант или од него овластеното лице. 

(3) Царинскиот декларант односнр од него овластеното лице е должно рри земањето 
мостри на царинскиот орган да му ја даде сета потребна помош. 

(4) Ако декларантот ја одбие помошта и соработката или не сака да присуствува при 
земањето мостри, царинскиот орган ќе постапи согласно член 4 од овој правилник. 

Член 10 
(пуштање на стоките) 

(1) Кога царинскиот орган зема мостри за испитување или подетална контрола, тој го 
одобрува пуштањето на предметните стоки без да го чека наодот од испитувањето или 
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контролата под услов ако евентуално настане царински долг, разликата на 
дополнителниот износ на увозни давачки да е платена или плаќањето да е обезбедено. 

(2) Ако царинскиот орган пред конечната проверка на царинската декларација не може да 
утврди дали стоките за кои се однесува царинската декларација се предмет на било 
какви ограничувања или забрани, нема да ги пушти стоките, се додека проверката не 
заврши. 

(3) Царинскиот орган нема да ги пушти стоките согласно став 1 на овој член, доколку 
настанатиот или евентуалниот царински долг не е платен или соодветно обезбеден или 
доколку за тоа постојат други основани причини. 

(4) Датумот на пуштање на стоките мора да биде наведен во царинската декларација. 

Член 11 
(записник за земени мостри) 

(1) Царинскиот орган составува записник за земени мостри. Записникот се составува на 
образец, чиј примерок е даден во прилог 1 кон овој Правилник и претставува негов 
составен дел. 

(2) Записникот за земени мостри е отпечатен на самокопирна хартија со формат А-4 во три 
примероци, од кои: 
1. примерокот со црна боја е наменет за царинската лабораторија, 
2. примерокот со зелена боја е наменет за царинскиот орган кој ја земал мострата и 
3. примерокот со црвена боја е наменет за царинскиот декларант. 

(3) За земените мостри на опасни материи, кон копијата од записникот за земени мостри 
наменет за царинската лабораторија, мора да биде приложена копија од УПАСТВОТО 
З А ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ З А БЕЗБЕДНОСТ. 

(4) Записникот од став 1 на овој член може да се напише и во форма на компјутерски запис, 
доколку таквиот запис е во согласност со одредбите од овој член и рубриките од 
образецот даден во прилог 1 на овој правилник. 

Член 12 
(постапување со стоките при земање мостри на стоки) 

(1) При земањето мостри, царинскиот орган мора да се однесува така да не ги оштетува 
стоките повеќе одошто е неопходно потребно и да не ја загрози нејзината употреба. 

(2) За стоките кои би можеле да се оштетат при земање на мострите, доколку тие би се 
земале таму каде што стоките му се ставени на увид на царинскиот орган (на пример, 
стерилни стоки, стоки осетливи на светлина или на влага, ита.), царинскиот орган на 
кого стоките му се ставени на увид може да дозволи мострите да се земаат, во присуство 
на овластен царински службеник, во просториите на корисникот на стоките или-во други 
простории кои овозможуваат земање на мостри со соодветна заштита на стоките. 

Член 13 
« (број на мостри и количина на стоки за мостри) 

(1) Количината на стоките, која царинскиот орган ќе ја земе како мостра не смее да ја 
надмине количината што е потребна за анализа односно подетален преглед, вклучувајќи 
ја и тест-анализата. 

(2) Од секој вид на стоки, по правило, царинскиот орган ќе земе само три мостри, што 
претставува просечна мостра од целокупната количина на стоки, три истоветни 
сертификати, проспекти или друга техничка документација која треба да биде; заверена 
со печат 6д царинскиот орган. 
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(3) По правило, потребните количини на мостри наведени во став 1 на овој член 
изнесуваат: 
1. за нафта и нафтени деривати најмалку 0,5 1; 
2. за растителни масла најмалку 250 т1; 
3. алкохол и алкохолни пијалоци најмалку 0,5 1; 
4. за течности, пасти, тврди материи: 10 - 20 %х за чисти хемикалии или до 100 за 

препарати; 
5. за стоки свиткани во ролни: најмалку 10 сш по целата ширина, а за пластични маси 

најмалку 10 §г; 
6. за стоки во листови или плочи: сса 30 х 30 сш, а за пластични маси најмалку 10 §г; 
7. за жици, монофиламенти, предиво, врвци, ита: сса 10 ш; 
8. за стоките спакувани за продажба на мало: една мостра во оригинална амбалажа; 
9. за други видови на стоки: количините наведени во точките од 1 до 5 на овој став. 

(4) Ако околностите за поединечен случај така налагаат или допуштаат, можат да се земат 
и помали или поголеми количини од оние наведени во ставот 3 на овој член. 

(5) Ако распоредувањето на стоките во номенклатурата на царинската тарифа зависи од 
тежината, формата или димензиите на оригиналната амбалажа на стоките (на пример, ~ 
лепила, хартија, преѓа, сетови, комплети, ита.), во записникот за земени мостри во точка 
10 (Напомени и предупредувања) задолжително треба да биде наведена тежината, 
формата, односно димензиите на оригиналната амбалажа, во која стоките се увезуваат. 

(6) Ако*мострата е земена во оригинална амбалажа, царинскиот орган е должен тоа да го. 
наведе во записникот за земени мостри во точка 9 (мостри земени во оригинална 
амбалажа). 

(7) Земените количини на мостри не се одземаат.од количината на стоките пријавени во 
царинската декларација. Во случај на проверка на царинската декларација за извоз или 
царинската декларација за привремен извоз на -стоки заради облагородување 
(доработка), царинскиот орган може да му. дозволи на декларантот, ако тоа го 
овозможуваат околностите на 'поединечниот случај, да ја надомести одземената 
количина на стоки со исти стоки. 

(8) За машините, односно апаратите се земаат проспекти, нацрти, скици, фотографии или 
некој друг пишан документ, кој ги содржи потребните информации за утврдување на 
природата на стоките. 

Член 14 
(обележување на мострите) 

(1) Царинскиот орган, е должен, секоја земена мостра соодветно да ја обележи со 
трговското име од фактурата или со други ознаки кои овозможуваат да се утврди 
нејзината истоветност, како и со царинските ознаки - печат или царинска пломба. 

(2) Царинскиот орган, на секоја земена мостра става налепница, чиј што примерок е дадена 
во прилог 2 на овој правилник и е негов составен дел. Налепницата може да се даде и во 
вид на компјутерски запис, ако таквиот запис ги исполнува условите од овој член и ако 
ги содржи сите рубрики за примерокот од прилог 2. 

(3) Налепниците од ставот 2 на овој член се отпечатени на самокопирна хартија со 
големина 15 х 6 с т во три примероци од кои: 

еден примерок со црна боја се наменети за царинската лабораторија, 
еден примерок со зелена боја е наменет за царинскиот орган кој ја земал мострата. 
еден примерок со црвена боја е наменет за царинскиот декларант. 
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Член 15 
(постапување со земените мостри) 

(1) Царинскиот орган, кој зел мостри на стоки, со земените мостри постапува на следниов 
начин: 

една мостра заедно со соодветна копија од записникот за земени мостри ја доставува 

до царинската лабораторија, која ги спроведува потребните испитувања; 

една мостра со записникот за земени мостри останува кај царинскиот орган; 

една мостра заедно со соодветна копија од записникот за земени мостри ја доставува 
до царинскиот декларант, 

(2) Ако потребните испитувања не може да се извршат во царинската лабораторија, 
земените мостри, царинската лабораторија ги доставува до определена стручна 
организација. 

Член 16 
(записник за резултатите од испитувањето-прегледот-проверката) 

(1) Царинската лабораторија веднаш по завршеното испитување составува записник за 
резултатите од испитувањето. Во записникот задолжително треба да стои: 

мислење за распоредување на- стоките според номенклатурата на царинската 
тарифа - десетоцифрен број; 
краток опис на испитуваната мостра - дефиниција на стоките со вообичаениот 
трговски опис според номенклатурата на царинската тарифа; 
напомена дека се работи за опасни материи; 

- . спецификација на трошоците за анализата. 
(2) Царинската лабораторија го составува записникот од ставот 1 на овој член во три копии: 

за царинскиот орган кој ги зел мострите од стоките; 
за царинскиот декларант и 
за царинската лабораторија. 

(3) Царинскиот орган, веднаш по приемот на записникот за резултатите од испитувањето, 
истиот го приложува кон царинската документација, а резултатите од испитувањето ги 
користи согласно член 65 став 2, 3 и 4 од Царинскиот закон. 

Член 17 
(чување на мострите) 

(]) Ако при испитувањето, мострите не бидат уништени, царинската лабараторија ќе ги 
чува согласно важечките прописи се до правосилноста на одлуката на царинскиот орган. 

(2) Земените мостри, царинскиот орган хронолошки ги запишува во евидентната книга во 
која се внесуваат следниве податоци: 
1. референтен број на записникот за земени мостри; 
2. датум на земање на мостри; 
3. назив, седиште, име и презиме и адреса на живеење на декларантот; 
4. датум на испраќање на мострата во царинската лабораторија; 
5. датум на прием на резултатите од испитувањето; 
6. број и датум на решението за конечност на постапката. 
7. датум на враќање односно уништување на примероците или забелешка дека 

царинскиот орган ги задржал мострите. 
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Член 18 
(постапување со мострите по истекот на рокот наведен во првиот став на член 17) 

(1) Земените мостри за испитување, по истекот на рокот од став 1 на член 17 од ОВОЈ 
правилник, можат: 
1. да му се вратат на декларантот или на корисникот на стоките, ако тоа тие го бараат. 
2. да му се вратат -на декларантот, без оглед на неговото барање, ако вредноста на 

мострата е голема (преку 3.300 денари), 
3. да се задржат во царинската лабораторија за музејската збирка или 
4. да се уништат или однесат на комуналните депонии. 

(2) Мострите кои се штетни за околината, или спаѓаат во првата група на отрови, 
царинскиот орган ќе му ги врати на декларантот, а овој е должен да ги прими, 

(3) Царинскиот орган ќе му ги врати на декларантот мострите наведени во точките 1 или 2 
од ставот 1 на овој член во рок од еден месец по правосилноста на одлуката која била 
донесена врз основа на резултатите од испитувањето, односно по исцрпувања на сите 
права на декларантрт да се жали против одлуката на царинскиот орган. 

(4) Мострите од стоките чие внесување на царинското подрачје е забрането се задржуваат 
во царинската лабараторија, која комисиски ќе ги уништи или ќе им т и предаде на 
надлежните служби заради уништување. 

Член 19 
(трошоци за испитување) 

(1) Царинскиот орган ќе му издаде на декларантот пресметка на трошоците за извршеното 
испитување, при што ќе ги земе во предвид податоците од царинската лабораторија 
наведени во записникот за резултатите од испитувањето*. 

(2) Трошоците од став 1 на овој член ги опфаќаат просечните трошоци за испитување во 
царинската лабораторија во износ од 4.000,оо денари и реалните трошоци за анализите 
извршени во други организации. 

(3) Пресметката на трошоците од ставот 1 на овој член се издава само доколку: 
1. со испитувањето на мострите.се утврди дека во царинската декларација бил наведен 

погрешен тарифен број од номенклатурата на царинската тарифа или доколку: 
2. мострите биле земени на барање на царинскиот декларант, што мора ' да биде 

наведено во записникот за земање мостри во рубриката "Напомени и 
предупредувања". 

(4) Декларантот ги сноси и реалните трошоци кои ќе настанат доколку мострите му се 
вратат на декларантот или на корисникот односно се уништат, затоа што декларантот, 
во случаите наведени во член 18 од овој правилник, не ги превзел. 

(5) Царинскит декларант е должен да ги подмири трошоците од овој член во рок од 30 дена 
по приемот на пресметката на трошоците. 

(6) Средствата од ставот 5 на овој член се уплатуваат на посебна сметка на Царинската 
управа на Република Македонија. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 20 
(примена) 

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на об јавувањето "Службен 
весник на Република МаЈ^донија", а ќе се применува од 01 април 2000 година 

Бр. 11-2239/ 
28 февруари 2000 година . ' ^ Министер за финансии 

Скопје ' ' Итам Груевска е р 
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Прилог 2 

НАЛЕПНИЦА ЗА МОСТРАТА 

ЗА ЛАБОРАТОРИЈАТА* 
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Царинарница Број 
Број на'ЕЦД и вид на царинска постапка 
Трговска име на стоките 

Тарифна ознака Датум: 
Бев присутен(а) при земањето на 
мостри и ја примив мострата 

М.П 

Царински орган: 

» на копијата за царинскиот декларант, наместо "ЗА ЛАБОРАТОРИЈА", е наведено "ЗА ЦАРИНСКИОТ ДЕКЛАРАНТ", а 
на копијата за царинарницата е наведено "ЗА ЦАРИНАРНИЦА" • 

522. 

Врз основа на член 39 од Царинскиот закон (Службен -весник 
на Р.М., број 21/98,69/98 И 86/99) министерот за финансии донесе, 

П Р А В И Л Н И К 

за посебни правила и начинот на определување на царинската вредност 

Член 1 
(Содржина на Правилникот) 

Со овој' Правилник се пропишуваат посебните правила и 
начинот на определување на царинската вредност, при царинење на стоките 
што се увезуваат во Република Македонија. » ' ' 

Член 2 
(Дефиниција на поими) 

(1) Во овој правилник долу наведените поими го имаат следното значење: 
-"изработена стока" е произведена стока, преработена, 

одгледана и добиена со кеглање. 
- '"идентична стока" е стока која е изработена во иста држава 

како и стоката чија царинска вредност се определува и која во секој поглед 
е идентична со.неа, вклучувајќи физички својства, квалитет и трговски 
углед. Незначителните разлики во изгледот, нема да влијаат 'стоките што 
одговараат на таа дефиниција да се сметаат како идентични. 

- "слична стока" е стока која е изработена во. иста држава како 
и стоката чија царинска вредност се определува и која и покрај тоа што не е 
во секој поглед идентична со стоката чија царинска вреднсот се утврдува 
има слични својства и состав на материјалот, кои овозможуваат да се 
користи за исти намени како и стоката Чија царинска вредност се утврдува и 
во комерцијална смисла да ја замени таа стока во исто или приближно исто 
време. 
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- "стока од иста класа или вид" е стока која спаѓа во иста група 
или област која ја изработува определена индустрија или индустриска 
гранка и која вкл \ чува мета или слична стока. 
(2) При \тврдувањето дали некоја стока може да се смета за слична, треба 
да се има во предвид и квалитетот и трговскиот углед на стоката, како и 
постоењето на трговска марка. 

(3) Под идентична или слична стока не се подразбира стока која вклучува во 
себе или одразува инженеринг, развој, уметничка работа, дизајнирање, 
планови и цртежи, за кои не е извршено прилагодување согласно член 32 
став 1 точка 10 од Царинскиот закон, бидејќи таквите услуги биле извршени 
во Република Македонија. 

Член 3 
(Договорена цена) 

(1) Под вистински платена цена или цена која ќе се плати (договорена цена) 
во смисла на член 28 став 2 од Царинскиот закон , се подразбираат вкупните 
плаќања кои купувачот ги извршил, или треба да ги изврши на. продавачот 
'или на друго лице одредено од него и кои претставуваат услов за продажба 
на увезената стока. 

(2) Под плаќања во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат не само 
префрлањето на пари . туку и плаќањето со акредитиви и други инструменти 
за плаќање на директен или индиректен начин. 
(3) Активности, вкл\чувајќи и рекламни активности, кои ги превзема 
купувачот на своја сметка различни од оние споменати во член 32 од 
Царинскиот закон, не се сметаат како индиректно плаќање кон продавачот 
иако тие може да придонесат во продажбата и трошоците за нивно 
извршување не се додаваат на цената која навистина се плаќа или ќ% се 
плати. 

Член 4 
(Поделба на вредноста во случај на делумни пратки 
или делумно губење или оштетување на пратките) 

ј 

(1) Во случај кога стоката декларирана за пуштање во слободен промет е 
дел од поголема количина на исти стоки набавени со една трансакција, 
цената која е платена или која ќе се плати во согласност со член 28 став 2 од 
Царинскиот закон, е онаа која претставува пропорционален дел од вкупната 
цена, кој е соодветен на односот меѓу количината на декларираната стока и 
вкупната количина на набавената стока. 
(2) Сразмерна поделба на вистински платената цена или цената која ќе се 
плати, треба да се изврши и во случај на губење или Оштетување на дел од 
пратката пред нејзино пуштање во слободен промет. 
(3) Во случај на оштетување на стоката во смисла на член 38 став 2 од 
Царинскиот закон, како процент на оштетување царинскиот орган може да 
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го п р и ф а т и п р о ц е н т о т на о ш т е т у в а њ е ш т о е признат во п о с т а п к а т а за 
остварување на надомест врз основа на осигурување. 

Член 5 
(Земање предвид на странски давачки) 

Кога вистински платената цена на стоката чија царинска 
вредност се утврдува, го срдржи износот на националните давачки на 
државата на потекло или државата на извоз, тој износ не се пресметува во 
царинската вредност на стоката, доколку на царинскиот орган му се докаже 
дека стоката била или ќе биде ослободена од тие давачки во корист на 
купувачот. 

Член 6 
(Земање предвид на фактурите) 

(1) При примена на член 28 став 2 од Царинскиот закон, се смета дека 
стоката е купена заради увоз.во Република Македонија, доколку се 
декларира како стока која се пушта, во слободен промет во Република 
Македонија: Во случај на повеќекратна продажба на стоката пред нејзиното 
внесување во царинското подрачје на Република Македонија, при 
утврдувањето на царинската вредност може да се земе во предвид само 
последната продажба пред внесувањето на стоката во царинското подрачје 
на Република Македонија. 
(2) ^ к о стоките во времето меѓу продажбата и пуштањето во слободен 
промет се користат во трета земја, трансакциската вредност на таа стока не 
се смета за царинска.вредност. 

Член 7 
(Трошоци и издатоци настанати по увозот) 

Царинската вредност , не ги опфаќа трошоците и издатоците 
ОД .член 37 став 4 од Царинскиот закон доколку тие трошоци и издатоци со 
Договор се разграничени во однос на платената цена или на цената која 
феба да "се плати за стоките што сс увезуваат. 

Член 8 
(Влијание на ограничувањето на правото на располагање со стоките) 

Како ограничувања за купувачите што не влијаат суштествено 
врз вредноста на стоките што се увезуваат, а кои се однесуваат на правото 
на располагање или користење на стоките во смисла на член 28 став 3 
алинеја 3 од Царинскиот закон, се сметаат: 

1. Ограничувањето за купувачот до определен рок да не може 
да врши рекламирање, излагање или препродажба на стоките; 



2. Ограничувањата со кои се утврдува географското подрачје 
во рамките на кое стоката може понатаму да се продава 

Член 9 
(Неопределиви продажни услови и обврски) 

(1) Се смета дека договорот за купопродажба содржи услови или обврски 
поради кои царинската вредност за стоките што се увезуваат не може да се 
утврди врз основа на договорената цена согласно со член 28 став 3 алинеја 4 
од Царинскиот закон пред се ако: 

1. Продавачот ја утврдува цената на увезените стоки под услов 
купувачот да купи и други стоки во определени количини; 

2. Цената на увезените стоки зависи од цената по која 
купувачот му продава други стоки на продавачот на увезените стоки; 
(2) Ако царинскиот орган при утврдување на царинската вредност согласно 
член 28 став 3 алинеја 4 од Царинскиот закон утврди дека продажбата или 
цената на увезената стока зависи од услови или обврски чија вредност не 
може да се утврди во однос на увезената стока, таа вредност се смета за 
индиректно плаќање од купувачот до продавачот и претставува дел од 
цената која е вистински платена или ќе се плати. 
(3) Како услови или обврски чија вредност не може да се утврди во однос на 
стоката што се увезува, не се сметаат: 

1. Активности што купувачот ги врши за сопствена сметка 
2. Вредноста на услугите кои согласно член 32 став 1 точка 10 

треба да се додадат на вистински платената цена. 

Член 10 
(Активности кои купувачот ги превзема на своја сметка) 

(1) Под активности кои купувачот ги превзема на своја сметка се 
подразбираат сите активности во врска со рекламирање и промовирање на 
продажбата, како и активности во врска со емства и гаранции за увезената 
стока. 
(2) Така превземените активности од купувачот се смета дека се превземени 
на сопствена сметка дури и ако тие се вршат во согласност со обврската на 
купувачот според Договорот со продавачот. 

Член И 
(Средства од натамошна продажба) 

Договорената цена ќе се прифати за царинска вредност и 
покрај постоењето на приход од продажба или други располагања во смисла 
на член 23 став 3 алинеја 5 од Царинскиот закон, ако царинската вредност се 
зголеми за дел од износот остварен со препродажба, со отстапување или 
користење на увезените стоки, согласно член 32 став 1 точка 9 од овој 
закон. 
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Член 12 
(Поврзаност меѓу купувачот и продавачот) 

(1) Купувачот и продавачот во смисла на член 28 став .3 алинеја 6 од 
Царинскиот закон, се смета дека взаемно се поврзани ако: 

1. Тие се службеници или директори на меѓусебно поврзани 
деловни субјекти 

2. Се регистрирани кгке деловни партнери; 
3. Се во однос работодавец и вработено лице; 
4. Ако било кое лице посредно или непосредно поседува или 

контролира 5 или повеќе проценти акции со право на глас или удели во 
двата деловни субјекти; 

5. Продавачот непосредно или посредно го контролира 
купувачот или обратно; 

6. Се во сродство до четврт степен; 
7. Двајцата се директно или индиректно контролирани од трето 

лиие. . . 
8. Директно или индиректно заедно контролираат трето лице. 

(2) Ако купувачот е исклучителен застапник на продавачот, односно ако 
продавачот е исклучителен застапник на купувачот,, без оглед како е тоа 
назначено со договорот се смета дека се взаемно поврзани ако е исполнет 
некој од условите од став 1 на овој член. 
(3) За контрола на друго лице се смета однос меѓу лица во кои едното од нив 
има толкаво влијание врз работењето на другото лице, така што тоа не 
може слободно.да ги формира цените и да ги прави калкулациите. 
(4) Договорите за лиценци, сами по себе не се сметаат за меѓусебна 
поврзаност. 

Член 13 
( Влијание на меѓусебната поврзаност врз целата) 

» 

(1) Флктотлека купувачот и продавачот се меѓусебно поврзани во смисла на 
член 12 оДчГравилник , не претставува доволна причина за неприфаќање 
на трансакцијата вредност. 
(2) Царинарницата во смисла на член 28 став 3 алинеја 6 од Царинскиот 
закон ќе пристапи кон утврдување на влијанието на взаемната поврзаност 
врз договорената цена, само ако основано претпоставува дека врз Цената 
влијаел односот помеѓу купувачот и продавачот. Во тој случај 
царинарницата за својата претпоставка го известува царинскиот обврзник и 
му остава можност да даде соодветни докази дека взаемната поврзаност не 
влијаела врз Договорената цена. По барање на^декларант , ова 
известување се доставува писмено. цдриистиот 
(3) Ако купопродажбата е извршена помеѓу взаемно поврзани лица во 
смисла на член 12 од овој Правилник, договорената цена на стоките ќе се 
прифати ако* 

1. Одговара на договорената цена за идентични или слични 
стоки продадена за увоз во Република Македонија во исто или приближно 
исто време, а помеѓу купувачот и продавачот не постоела взаемна 
поврзаност: 
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2. Одговара на царинската вредност за идентични или слични • 
стоки утврдена во согласност со одредбата на член 30 став 1 точка 1 од 
Царинскиот закон. 
(4) При споредувањето на вредноста на стоките од став 3 на овој член се 
земаат предвид и формата на купопродажбата и количината на стоките, 
како и трошоците предвидени во член 32 од Царинскиот закон. 
(5) Споредувањата на вредноста на стоките од став 3 на овој член, се вршат 
но барање на царинскиот обврзник, и служат исклучиво за споредбени цели. 

Член 14 
(Примена на трансакционата вредност на идентични или слични стоки) 

(1) При утврдувањето на царинската вредност согласно член 29 став 1 и 2 од 
Царинскиот закон, ќе се земе предвид договорената цена на стоките што- ги 
произвел ист производител, а ако таа цена не постои може. да се земе 
предвид цената на стоките што ги произвел друг производител. 
(2) Ако при утврдувањето на царинската вредност согласно со член 29 став 3 
од Царинскиот Закон, не се располага со договорена цена за идентични или 
слични стоки продадени во иста форма на купопродажба и во приближно 
иста количина како и стоките кои се увезуваат , ќе се земе предвид 
договорената цена за идентични или слични стоки продадени во различна 
форма на купопродажба или во различни количини и тоа: 

1. Во иста форма на купопродажба, а во различни количини; 
2. Во различна форма на купопродажба , а во приближно исти 

количини; 
3. Во различна форма на купопродажба и во различни 

количини. 
(3) Договорената цена за идентични или слични стоки продадени во 
различни форми на продажба или количини на стоки од став 2 на овој член. 
се корегира со износот на разликата во врска со формата на купопродажба 
и / или количината, под услов корекцијата да може да се изврши врз основа 
на докази кои овозможуваат точни и детални исправки, без оглед дали со 
тоа се зголемува или намалува вредноста. 
(4) Ако во трансакционата вредност се вклучени трошоците согласно член 
32 став 1 точка 4 од Царинскиот закон, при корекциите мора да се земат 
предвид суштинските разлики во тие трошоци меѓу увезената стока и 
соодветната идентична или слична стока, кои произлегуваат од разликите 
во оддалеченоста и видот на превозот. 
(5) Ако при примената на овој член се јават повеќе трансакциони вредности 
на идентични или слични стоки, за утврдување на царинската вредност на 
увезената стока ќе се земе најниската од тие вредности. 
(6) Трансакциона вредност на увезената идентична или слична с т о к а 
претставува царинска вредност определена според член 28 од Царинскиот 
закон , а Во согласност со став 3 и 4 од овој член . 

Член 15 
(Дедуктивен метод) 

(1) Како цена по единица мера по која увезените стоки односно идентични 
или слични стоки се продаваат во Република Македонија во најголема 



7 март 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА' Бр. 17 - Стр. 915 

вкупна количина во смисла на член 30 став 1 точка 1 од Царинскиот закон, 
се смета цената по која најголемиот вкупен број единици на стоки им се 
продава на лица што не се взаемно поврзани со лицата од кои таквите стоки 
ги купуваат при првата купопродажба по извршениот увоз. 
(2) За утврдување на царинската вредност во смисла на став 1 од овој член, 
нема да се земе во предвид цената по мерна единица по која се увезени 
стоките односно идентичните или .слични стоки, ако купувачот му « 
обезбедува на продавачот посредно ил^ непосредно, бесплатно или по 
намалена цена стоки или услуги предвидени со член 32 став 1 точка 5, 6, 7 и 
10 од Царинскиот закон. 
(3) Ако ниту увезената ниту идентична или слична увезена стока не се 
продавала во исто или приближно исто време како и стоката чија царинска 
вредност се утврдува, царинската вредност на увезената стока од овој став се 
утврдува врз основа на цената по мерна единица по која увезената стока или 
идентична или слична увезена стока ќе се продаде во Република Македонија 
во најголема вкупна количина како прва по увозот на стоката чија вредност 
се утврдува, но не подоцна од 90 дена по увозот и тоа во состојба во која 
била увезена. 
(4) Како трошоци на прометот и друга добивка во смисла на член 30 став 1 
точка 1 од Царинскиот закон за кои ќе се намали цената на мерна единица 
на стоките што се увезуваат, се земаат трошоците на прометот и другата 
добивка кои се вообичаени во врска со продажбата' во Република 
Македонија на увезените стоки од иста класа или вид. 
(5) Како трошоци на прометот од став 4 на овој член се сметаат и 
посредните и непосредните трошоци за реклама и пласман на стоките. 

Член 16 
(Метод на пресметковна вредност) 

(^Царинската вредност според методот на пресметковна вредност се 
утврдува во принцип според4 податоците кои се на располагање во 

• Република Македонија. 
(2) Ако царинската вредност се утврдеа врз основа на пресметаната 
вредност во смисла на член 30 став 1 точка 2 од Царинскиот закон, додатоци 
за елементите што ја сочинуваат пресметаната Јвредност ќе се прибават од 
производителот преку царинскиот обврзник. Овие податоци, Царинската 
Управа на Република Македонија може да ги провери во странство, кај 

. надлежниот орган на таа држава. 
(3) Ако освен податоците што ги навел производителот, заради утврдувале 

на царинската.вредност се користат и други податоци, царинскиот орган ќе 
го извести декларантот на негово барање за користените податоци, нивниот 
извор и пресметките направени на таа основа. 
(4) Како вредност на материјал и трошоци согласно член 30 став 1 точка 2 
алинеја 1 од Царинскиот закон, се сметаат и трошоците од член 32 став 1 
точка 1 и 3 од Царинскиот закон, како и посредните и непосредните 
трошоци за производство и продажба на стоката за извоз, кои не се 
вклучени во член 30 став 1 точка 2 алинеја 1 од Царинскиот закон. Исто 
така во оваа категорија се вклучени и производите или услугите наведени во 
член 32 став 1 точка 5,6 и 7 од Царинскиот закон. 
(5) Вредноста на услугите наведени во член 32 став 1 точка 10 од 
Царинскиот закон кои се извршени во Република Македонија, се 

1.1 . П1.п 
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вклучуваат во царинската вредност само доколку се платени од 
производителот. 

Член 17 
(Примена на расположиви податоци) 

• (1) Како расположиви податоци врз основа на кои се утврдува царинската 
вредност во смисла на член 31" став 1 од Царинскиот закон се сметаат во 
основа претходно утврдените царински вредности за идентични односно 
слични стоки што се увезени. 
(2) Утврдувањето на царинската вредност согласно со став 1 на овој член, се 
врши со користење на методите на вреднување предвидени со одредбите на 
член 28 до 30 од Царинскиот закон. 
(3) По барање на царинскиот обврзник, царинскиот орган издава писмено 
известување за начинот на утврдување на царинската вредност според овој 
член. * 

Член 18 
(Место на внесување во царинското подрачје) 

(1) При утврдувањето на царинската вредност, царинарницата проверува 
дали се вклучени сите трошоци и издатоци настанати во врска со 
продажбата и испораката на стоките до местото на влегување на стоките во 
царинското подрачје на Република Македонија согласно со член 28 став 3 
алинеа 1 од Царинскиот закон. 
(2) Ако превозот на стоките се врши по воздушен сообраќај, како место на 
влегување на стоките во царинското подрачје на Република Македонија се 
смета местото на истовар на стоките во воздухопловното пристаниште 
отворено за меѓународен сообраќај, а во случај на превоз со други 
сообраќајни средства - граничниот премин отворен за меѓународен 
сообраќај. 
(3) Во поштенскиот сообраќај, како место на внесување во царинското 
подрачје се смета одредишната пошта. 

Член 19 
(Трошоци на превоз) 

(1) Ако трошоците на превозот во исправите за царинење на стоките се 
пресметани до местото на испорака внатре во царинското подрачје на 
Република Македонија, трошоците за превоз од местото на влегување во 
царинското подрачје на Република Македонија до местото на испораката не 
се засметуваат во царинската вредност. 
(2) Кога стоките се пренесуваат со ист вид на- превоз до место во 
внатрешноста на царинското подрачје на Република Македонија, 
транспортните трошоци се пресметуваат во сооднос со оддалеченоста 
измината надвор и во внатрешноста на царинското подрачје на Република 
Македонија, освен ако не се поднесе доказ за цената која би настанала 
според општ задолжителен распоред на транспортните стапки за првоз на 
стоките до местото на влегување во царинското подрачје на Република 
Македонија. 



7 март 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА' Бр. 17 - Стр. 917 

(3) Ако стоката е испорачана според единствена цена до место внатре во 
царинското подрачје на Република Македонија, која цена одговара на 
цената до местото на внесување во царинското подрачје, трошоците за 
превозот внатре во царинското подрачје не се одбиваат од таа цена. 
Одбивањето се врши само ако на царинскиот орган му се докаже дека 
цената до местото на влегување во царинското подрачје би била пониска од 
единствената цена до местото внатре во царинското подрачје. 
(4) Ако се договорени трошоци за превоз до местото на испораката и ако 
висината на тие трошоци'од местото на влегување на царинското подрачје 
на Република Македонија до местото на испораката, од договорот и од 
другите поднесени исправи не може да се утврди, во царинската вредност се 
засметува вкупниот износ на трошоците за превоз. 
(5) Поштенските трошоци за стоката која се превезува во поштенскиот 
сообраќај до одредиштето, целосно се пресметуваат во царинската 
вредност. Овие давачки не се пресметуваат во царинската вредност на 
стоката чиј увоз не е од комерцијална природа. 
(6) Ако стоките се превезуваат бесплатно или со превозни средства што не 
се во редовен сообраќај (сопствени возила и друго) трошоците за превозот 
се пресметуваат според превозните тарифи што важат за односниот вид 
превоз на стоки во редовниот сообраќај. Подносителот на декларацијата е 
должен да поднесе докази за така пресметаните трошоци. 

Член 20 
(Трошоци за опрема купена и користена во странство) 

/ 

Ако се увезува опрема што домашни претпријатија ја купиле 
во странство и ја користеле на градилишта во странство, како трошоци за 
превозот што се засметуваат во царинската вредност се земаат само 
трошоците од градилиштето во странство од кое опремата се упатува во 
Република Македонија до местото на влегување во царинското подрачје на 
Република Македонија. 

Член 21 
(Трошоци при увоз на бродови и воздухоплови) 

Ако се увезуваат бродови или воздухоплови, во царинската 
вредност се .засметуваат само вистинските трошоци неопходни за 
допремување на бродот односно воздухопловот и тоа од пристаништето 
односно воздухопловното пристаниште на превземањето до местото на 
влегувањето во царинското подрачје на Република Македонија. 

Член 22 
(Трошоци за осигурување) 

Ако од договорот за осигурување или од други исправи не 
може да се утврди износот на трошоците за осигурување дб влегувањет9 во 
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царинското подрачје на Република Македонија, во царинската вредност се 
засметува целиот износ на трошоците за осигурување. 

Член 23 
(Провизии) 

(1) Согласно член 32 став 1 точка 1 од Царинскиот закон, сите посреднички 
провизии во врска со продажбата на стоки (агентска, брокерска, 
застапничка, ^онсигнациона, комисиона, шпедитерска и други) и другите 
провизии во врска со осигурувањето и доставувањето на стоки и слични 
услуги што им се плаќаат на посредници во странство ако не се засметани во 
платената цена или во цената која ќе се плати , се засметуваат во 
царинската вредност. 
(2) Провизијата што купувачот ја плаќа за посредување при купувањето на 
стоки, не се засметува во царинската вредност, доколку е искажана одвоено. 
Таа провизија претставува трошок на купувачот, за плаќање на неговиот 
застапник за услугите на застапување во странство, за откуп на стоката чија 
вредност се утврдува. 

Член 24 
(Амбалажа) 

' (1) Трошоците за надворешната и внатрешната вообичаена (стандардна) 
амбалажа во која се доставуваат стоките што се увезуваат (сандаци, буриња, 
ќартонски кутии, вреќи, кеси и ел. ) се засметуваат во царинската вредност 
на стоките што се увезуваат дури и ако амбалажата е бесплатна. 
(2) Трошоците за надворешната и внатрешната амбалажа што се испраќа 
посебно и трошоците за амбалажата изработена од невообичаен 
(нестандарден) односно специјално нарачан материјал (куфери, торби, 
амбалажа од благородни матели и од други скапоцени материјали од 
специјална изработка и ел.) не се засметуваат во царинската вредност на 
стоките што се доставуваат во таа амбалажа. 
(3) Амбалажата од став 2 на овој член се царини според договорената цена 
на таквата амбалажа. 
(4) Ако стоките се доставуваат во амбалажа што не е продадена со стоките 
и која се враќа во странство,. трошоците за превозот, осигурувањето, 
амортизацијата и другите трошоци во врска со враќањето на амбалажава во 
странство се засметуваат во царинската вредност на стоките што се 
испорачани во таа амбалажа. 

Член 25 * * , 
(Суровини, репроматеријали, составни делови и други стоки 

кои на продавачот му ги обезбедува купувачот) 

(1) Производите кои купувачот му ги обезбедил на продавачот во смисла на 
член 32 отав 1 точка 5 од Царинскиот закон, се смета дека се набавени во 
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странство, ако набавката е извршена во која и да е земја во странство, 
вклучувајќи ја и земјата на продавачот. 
(2) Ако купувачот му ги обезбедува на продавачот производите од став 1 на 
овој члер бесплатно, во царинската вредност на стоките што се увезуваат, 
се засметува цената по која купувачот тие производи ги набавил, од 
продавач кој не е поврзан со него. 

(3) Ако купувачот му ги обезбедува на продавачот производите од став 1 од 
овој член по намалена цена, во царинската вредност на стоките што се 
увезуваат се засметува и износот кој претставува разЈ1ика помеѓу цената по 
која тие производи се набавени и цената по која тие производи му се 
остапени на продавачот. ^ 

(4) Ако производите од член 32 став 1 точка 5 о^ Царинскиот закон ги 
произвел купувачот, во царинската вредност на стоките што се увезуваат се 
засметува износот на производните трошоци. 

(5) За стока во смисла на член 32 став 1 точка 6 од Царинскиот закон се 
смета стоката од член 32 став 1 точка 5 од Царинскиот закон, доколку таа 
не е набавена во странство, како и потрошните материјали. 

(6) Ако купувачот му ги обезбедува на продавачот производите од став 5 на 
овој член, во царинската вредност на стоките што се увезуваат се засметува 
вредност на производите согласно со одредбите на став 2,3 и 4 од овој член. 

(7) Вредноста која е утврдена за производите од овој член кои купувачот му 
ги обезбедил на продавачот, треба сразмерно да се распредели на 
количината на увезената стока и тој сразмерен дел да се вклучи во 
царинската вредност на увезената стока. 

(8) Критериумот за распределба зависи од постигнатата согласност меѓу 
царинскиот орган и учесниците во царинската постапка, како и од * т 
документацијата која-ќе се приложи. 
Како пример за критериум за распределба може да биде, вклучување на 
вкупната вредност на производите од овој член во вредноста на првата 
пратка или распределба на вредноста на производите од овој член на . 
вкупната количина која ќе се увезе во поведе пратки. 

Член 26 
(Трошоци за алати, калапи, матрици и ел.) 

(1) Вредноста на производите' во смисла на член 32 став 1. точка 7 од 
Царинскиот закон, се утврдува согласно со одредбите на став 2,3 и 4 на член 
25 од овој правилник. 
(2) Ако купувачот, пред да му ги предаде на продавачот на негово 
располагање производите од овој член претходно ги користел, од цената на 
овие производи се одбива соодветен износ за амортизација. 
(3) Се смета дека купувачот ги обезбедил производите бесплатно или по 
намалена цена во смисла на член 32 став 1 точка 7 од Царинскиот закон, ако 
набавката е извршена во која и да е земја во странство, вклучувајќи* ја и 
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земјата на продавачот или ако тие производи дефинитивно извозно се 
оцаринети. 1 . 
(4) Сразмерен дел .од вредноста на производите што се користени во 
производството на увезените стоки, а што се засметуваат во царинската 
вредност на стоките што се увезуваат согласно член 32 став 1 точка 7 од 
Царинскиот закон, преставува износот на пренесената вредност на тие 
производи врз стоките што се увезуваат. 

Член 27 
( Авторски права, лиценци, патенти, модели, заштитни знаци, странски 

трговски или фабрички ознаки) 

Надоместоците и трошоците од член 32 став 1 точка 8 од 
Царинскиот закон, се засметуваат во царинската вредност на увезените 
стоки, ако се однесуваат на стоките што се увезуваат и купувачот ги плаќа 
посредно или непосредно, како услов за продажба на тие стоки. 

* Член 28 
(Одредби за лиценци и авторски права) 

(1) Како надоместоци и трошоци од член 32 став 1 точка 8 од Царинскиот 
закон (во понатамошниот текст лиценци и авторски права) се сметаат -
трошоците за користење на "Правото за: 

. 1. Производство на увезената стока (патенти, мостри, модели и 
к п о \ У - НО\У); 

2. Повторна продажба на увезената стока во извоз (стоковни и 
услужни марки како и заштитени модели); 

3. Употреба и натамошна продажба на увезената стока 
, ( о с о б е н о право на умножување и технолошка постапка, кои неразделно се 
вклучени во увезената стока). 

'(2) Ако царинската вредност на увезената стока се утврдува согласно член 
28 од Царинскиот закон, лиценците и авторските права се пресметуваат во 
вистински платената цена или цената која треба да се плати за увезената 
стока само доколку тоа плаќање: 

- Се однесува на стоката која е предмет на утврдување на 
вредноста; 

- Претставува услов за продажба на увезената стока. 

(3) Плаќањата за правото на дистрибуција или натамошна продажба на 
увезената стока, не се пресметува во вистински платената цена за увезената 
стока, доколку не претставува услов за продажба при извозот заради увоз во 
царинското подрачје. 
(4) Ако увезената стока е само дел или дополнителна опрема на стоката 
која се произведува во царинското подрачје, лиценцата може да се пресмета 
во вистински платената цена, само ако лиценцата се однесува на увезената 
стока. 
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(5) Ако стоката се увезува во делови или пред натамошна продажба само 
незначително се обработи (на пример: се разреди или препакува) тоа не 
исклучува дека лиценцата се однесува на таа увезена стока. 
(6) Ако лиценците делумно се однесуваат на увезената стока, а делумно на 
другите делови или дополнителна опрема која и се додава на стоката по 
увозот, или на услуги по увозот, лиценците се распределуваат само на основ 
на објективни утврдени податоци. 
(7) Лиценцата за правото на користење на стоковна марка се пресметува 
кон вистински платената цена за увезената стока само тогаш кога: 

1. Лиценцата се однесува на* стока која по увозот била 
повторно продадена во непроменета состојба или е незначително 
преработена или обработена; 

2. Таа стока се продава со стоковна марка ставена пред увозот 
или по него, а за која се плаќа лиценца; 

3. Купувачот нема можност за набавка на таа стока од други 
добавувачи кои не се поврзани со продавачот. 
(8) Ако купувачот му ја плаќа лиценцата на трето лице, критериумите од 
став 2 на овој член се исполнети само тогаш кога продавачот или со него 
поврзано лице, побара од купувачот да го исплати тоа трето лице. 
(.9) Ако начинот на пресметување на лиценцата зависи од цената на 
увезената стока, се додека не се докаже спротивното, се смета дека 
исплатата на лиценцата се однесува на стоката чија вредност се утврдува. 
(10) Ако износот на лиценцата се пресметува независно од цената на 
увезената стока, исплатата на лиценцата директно се однесува на стоката 
чија вредност се утврдува. 
(11) Државата во која се наоѓа седиштето на примателот на лиценцата е без 
значење за примена на член 32 став 1 точка 8 од Царинскиот закон. 

« 
Член 29 

(Царинска вредност на стоки увезени од државјани на Р.М. 
и странски државјани) 

(1) Царинската вредност за стоки што државјаните на Република 
Македонија и странски државјани непосредно ги увезуваат, односно 
примаат од странство, се утврдува врз основа на вистински платената цена 
за нови стоки, во согласност со одредбите на член 28 став 2 од Царинскиот 
закон, и со засметување на трошоците и на другите издатоци, во согласност 
со член 28 став 3 алинеа 1 од тој закон, ако тие трошоци не се засметани во 
платената цена. 
(2) Ако во платената цена на стоките што се увезуваат не се засметани 
трошоците и другите издатоци во врска со продажбата и испораката на 
стоките до местото на пристигнување во царинското подрачје на Република 
Македонија, во царинската вредност се засметуваат и тие трошоци, а ќе се 
засметаат врз основа на вистински платените трошоци, односно врз основа 
на превозот и доставувањето до местото на пристигнување во царинското 
подрачје. ј 
(3) Во царинската вредност на стоките што државјаните на Република 
Македонија и странски државјани непосредно ги увезуваат, се засметуваат и 

• трошоците од член 32 став 1 точка 1 и 4 на Царинскиот закон, ако се 
платени посебно. 
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Член 30 
(Царинска вредност на стоки под закуп) 

Царинската вредност на привремено увезените стоки под закуп 
како и на стоки увезени под лизинг, се утврдува во моментот на 
отпочнување на постапката за привремен увоз на стоки под закуп, односно 
отпочнување на постапката за увоз на стоки под лизинг, согласно одредбите 
за царинска вредност содржани во членовите 28 до 39 од Царинскиот закон, 
како и одредбитр на овој Правилник. 

Член 31 
(Царинска вредност на програмска опрема 

за апаратите за автоматска обработка на податоци) 

(1) При определување на царинската вредност при увоз на носители на 
податоци кои содржат податоци или програмски упатства наменети за 
употреба во апаратите за автоматска обработка на податоци, се зема во 
предвид само вредноста на носителите на податоци, доколку вредноста на 
податоците или на програмските упатства е прикажана одвоено од 
вредноста на носителите на податоци 
(2) Во смисла на овој членче се сметаат за: 

1 Носители на податоци: интегрирани кола, полупроводници и 
слични направи или стока која содржи такви интегрирани кола или направи: 

2о Податоци и програмски упатства: звучни, кинематографски 
и видео записи. 

Член 32 
(Царинска вредност на стоки при поедноставена постапка 

во врска со царинската декларација) * 

Царинската вредност на . стоките за кои согласно член 72 од 
Царинскиот закон се применува поедноставена постапка во врска со 
царинската декларација, а кои стоки може да бидат пуштени во слободен 
промет без поднесување на царинскиот орган на преглед, може да се 
утврдува пред нивното препуштање на царинскиот декларант, согласно 
одредбите за царинска вредност содржани во член 28 до 39 од Царинскиот 
закон и одредбите на овој правилник. 

Член 33 
(Царинска вредност на преработени производи) 

\ 

Царинската вредност на преработените производи од член 108 
став 1 од Царинскиот закон за кои е поднесена царинска декларација за 
пуштање во слободен промет, се определува според изборот на царинскиот 
декларант врз .основа на една од следните вредности во* моментот на 
приемот на царинската декларација за пуштање во слободен промет: 

1. Царинска вредност на идентични или слични производи кои 
се произведени во друга држава, утврдена во исто или приближно исто 
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2. Продажна цена во земјата на преработка, под услов на таа 
цена да не влијаат врските меѓу купувачот и продавачот; 

3. Продажна цена на идентични или слични производи на 
домашен пазар, под услов на таа цена да не влијаат врските меѓу купувачот 
и продавачот; 

4. Царинска вредност на увезената стока на која се додаваат 
трошоците за преработка. 

Член 34 
( Прифатливост на трансакцијата вредност) 

(1) Царинскиот орган не треба, да ја утврдува царинската вредност на 
увезената стока врз основа на трансакцијата вредност доколку врз основа 
на став 2 на овој член, се сомнева дека пријавената трансакција вредност 
одговара на платената цена или на цената што треба да се плати согласно 
член 28 од Царинскиот закон. 
(2) Во случаи на сомневање од став 1 од овој член, царинскиот орган може 
да. побара доставување на дополнителни податоци. Ако и покрај 
дополнително доставените податоци сомневањето сеуште постои, 
царинскиот орган пред донесување на конечната одлука, на негово барање, 
писмено ќе го извести декларантот за причините на сомневањата и ќе му 
определи рок за доставување на појаснувањата. За конечната одлука и за 
причините за одлуката, царинскиот орган писмено го. известува 
декларантот. 

Член 35 
(Пријавување на царинската вредност и потребни документи) 

е 
(1) При утврдување на царинската вредност согласно членовите 28 до 39 од 
Царинскиот закон, заедно со царинската декларација потребно е правилно 
да се пријават податоците неопходни за правилно утврдување на царинската 
вредност. 
(2) Пријавувањето на царинската вредност се врши на образец ДЦВ 
(декларација за царинска вредност) дадена во прилог 1 кој е составен дел на 
овој Правилник. 
Образецот ДЦВ се состои од два листа од кои во првиот се даваат одговори 

на прашањата наведени во образецот во врска со 
царинската вредност, а во вториот се наведуваат податоци во 
неопходни за утврдување на царинската вредност. 
Ако во еден сет на ЕЦД за увоз се декларираат стоки во повеќе 
наименованија , образецот ДЦВ се надополнува со еден или повеќе обрасци 
ДЦВ - бис, дадени во прилог 3 на овој Правилник, со цел да се 
опфаќање на сите наименованија од сетот ЕЦД за увоз. 
Обрасците ДЦВ и ДЦВ-бис се изработени на самокопирачка 
гр/м2 со димензии 210 х 297 мм, во два примерока. Првиот 
задржува царинскиот орган кај кој се водела соодветната увозна постапка, 
вториот примерок му се предава на подносителот на ЕЦД за увоз. 
Податоците за царинската вредност може да се пријават и 
случаи во кои согласно царинските прописи е дозволена усна 
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(3) Пријавата на царинската вредност во согласност со став 1 на овој член, 
може да ја изврши само лице од член 60 од Царинскиот закон. 
(4) Царинскиот орган може да не побара поднесување на ДЦВ согласно став 
1 од овој член, ако царинската вредност на стоката не може да се утврди 
согласно член 28 од Царинскиот закон. Во тие случаи лицето од став 3 од 
овој член мора на царинскиот орган да му ги наведе или достави сите 
податоци што тој ги бара за утврдување на царинската вредност врз основа 
на соодветен член на Царинскиот закон. Податоците мора да му бидат 
доставени на царинскиот орган во форма и на начин што тој ќе ги определи. 
(5) Лицата од став 3 на овој член се должни да гарантираат за: 

а) Точноста и потполноста на податоците наведени во 
' образецот ДЦВ: 

б) Веродостојноста на документите приложени како доказ за 
тие податоци; 

в) Сите дополнителни податоци како и за доставување на сите 
потребни документи за утврдување на царинската вредност на стоката. 

Член 36 
(Случаи кога не треба да се приложи ДЦВ) 

(1) Ако не е неопходно за правилна пресметка на царинските давачки, 
царинскиот орган може да го ослободи декларантот од обврската да достави 
ДЦВ согласно став 1 од член 35 од овој Правилник, во следните случаи: 

а) Ако увезените стоки не се од трговски карактер: 
б) Ако пријавувањето на податоци за царинска вредност не е 

потребно за примена на царинската тарифа или ако царинските давачки 
според тарифата не се пресметуваат врз основа на посебни царински 
прописи. 
(2) При постојан увоз на стока од ист продавач до ист купувач под исти 
трговски услови, царинскиот орган може да дозволи податоците од .став 1 на 
член 35 од .овој Правилник при секое пријавување на царинската вредност 
да не се даваат целосно, но тоа мора да се прави при секоја промена на 
наведените услови и најмалку еднаш на секои три години. 
(3) Царинскиот орган може да го повлече ослободувањето од приложување 
ДЦВ и да бара доставување на образецот ДЦВ, доколку утврди дека некои 
од условите за тоа ослободување не бил или не е веќе исполнет. 

Член 37 
(Прилози кон ДЦВ) 

(1) Лицето од член 35 став 3 од овој Правилник мора на царинскиот орган 
покрај образецот ДЦВ да му достави и две копии од фактурата за увезената 
стока, врз основа на која била пријавена царинската вредност. Едната 
копија ја задржува царинскиот орган, а втората ја заверува со царински 
печат, во неа го запишува бројот на царинската декларација и муја враќа на 
декларантот. 
(2) Кон образецот ДЦВ, мора да се приложат сите потврди за транспортни 
трошоци, а на барање на царинскиот орган и други документи потребни за 
утврдување на царинската вредност. 
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Член 38 
(Доверливост на информациите) 

Сите расположиви податоци за определување на царинската 
вредност се строго доверливи за учесниците во постапката. Забрането е 
податоците да се даваат на трето лице без посебна дозвола на засегнатите 
лица или органи коп ги дале тие податоци, освен во случај кога е потребно 
да се води судска постапка. 

Член 39 
(Престанок на важењето) 

Со денот на влегувањето 6о сила на овој Правилник, 
престанува да важи Правилникот за. условите и начинот за утврдување на 
царинската основица(Службен лист на СФРЈ број 16/82,29/83 и 3/92). 

Член 40 
(Почеток на важењето) 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден оду денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија, а ќе се 
применува од 01 април 2000 година. 

Бр. 11-2239/ * -
^ф&вруари 2000 горила Министер за финансии, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

ПРИЛОГ 1 

У П А Т С Т В О 
За пополнување на обрасците ДЦВ и ДЦВ-бис 

Податоците за царинска вредност задолжително треба да се 
пријават согласно ова Упатство. 

Во случај на нејасност, обратете се кај царинскиот орган. 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

(1) Образецот ДЦВ и образецот ДЦВ - бис ( за пријавување на 
царинска вредност на стоката која е распоредена во повеќе од три 
наименованија ) се користат тогаш кога стоката се увезува врз основа на 
купопродажен договор (фактура, договор за изведување или договор за 
набавка). Овие обрасци се користат и во случај кога при увоз на стоката 
купувачот сеуште не е познат или кога се работи за увоз на консигнација и 
кога е можно продажната цена (нпр. врз основа на ценовници) да се докаже. 

(2) Образецот ДЦВ не се пополнува ако: 
-увезената стока не е од трговски карактер; 
- податоците за царинска вредност, заради видот на царинската 

постапка не се потребни; 
- се работи за увоз на стока која е ослободена од царински 

давачки врз основа на прописите за преференцијален увоз или други 
прописи (освен за стока за која важат увозни контигенти). 

(3) Во случај кога стоката не се увезува врз основа на 
купопродажен договор (нпр. при закуп), царинскиот орган ќе побара 
доставување на податоци за царинската вредност и ќе го утврди начинот ка 
пријавување на царинската вредност. 
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(4) Податоците за царинска вредност по правило ги пријавува 
купувачот (види рубрика 2а од образецот ДЦВ) кој може да одреди и свој 
застапник (посредник). 

(5) Застапникот може да ја достави декларацијата и во свое 
име, но тогаш е должен да ја наведе цената која ја платеа купувачот на 
стоката. 

(6) Кон образецот ДЦВ мора да бидат приложени две копии од 
фактурата за увезената стока кои гласат на купувачот наведен во рубрика 
2а од ДЦВ, сите потврди за транспортни трошоци (нпр. товарен лист), а на* 
барање на царинскиот орган и други документи (ннр. купопродажен 
договор, полиса за осигурување и Ат). 

II ОБРАЗЕЦ ДЦВ и ДЦВ-бис 

Рубрика 1 - Назив и адреса на продавачот 
Во оваа рубрика се запишува назив и адреса на странското правно лице или 
лицето што ја продало стоката. Продавач може да биде лице кое е наведено 
во фактурата и кое склучило купопродажрн договор со купувачот за 
стоката чија царинска вредност се утврдува. 

Рубрика 2а - Назив, адреса и даночен број на купувачот. 
Во оваа рубрика се запишува назив, адреса и даночен број на домашното 
правно лице или лицето што ја купило стоката. Купувач може да биде лице 
наведено во фактурата кое склучило купопродажен договор за стоката чија 
царинска вредност се утврдува. 

Рубрика 26 - Назив, адреса и даночен број на подносителот на сетот 
на ЕЦДзаувоз 
Во оваа рубрика се запишува назив, адреса и даночен број на подносителот 
на сетот на ЕЦД за увоз кон кое се приложува образецот ДЦВ. 
Подносител може да биде само лице со постојано живеалиште или седиште 
на царинското подрачје на Република Македонија, кое располага со сите 
податоци и документи потребни за утврдување на царинската вредност. 

Рубрика 3 - Услови на испорака (паритет) 
Во оваа рубрика се запишуваат условите на испорака (паритетот) кој што е 
назначен во фактурата односно транспортните документи. 

Рубрика 4 - Број и дат)тм на фактура 
Во оваа рубрика се запишува број и датум на фактурата која е приложена 
во постапката на увозно царинење. 

Рубрика 5 - Број и датум на договор 
Во оваа рубрика се запишува бројот и датумот на договорот под кој тој се 
води во евиденцијата на правното лице и врз основа на кој се реализира 
увозот на стоките. 

Рубрика 6 - Број и датум на .било која претходна царинска одлука 
која се однесува на рубриките од 7 до 9 
Во оваа рубрика се запишува бројот и датумот на поранешна царинска 
одлука (ЕЦД за увоз), која се однесува на рубриките од 7 до 9. 
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Рубрика 7а 

Во оваа рубрика се запишува знакот "X" во соодветниот квадрат зависно од 
одговорот на прашањето наведено во оваа рубрика и се дава писмено 

• објаснување ако тоа е потребно. 
При тоа ексклузивните застапници се сметаат за поврзани со продавачот 
само во случај кога покрај договорот за ексклузивно застапување постои и 
друга поврзаност, опишана во забелешката кон рубрика 7 од ДЦВ. 

Рубрика 76 

Во оваа рубрика се запишува знакот "X" зависно од одговорот на 
прашањето на ведено во оваа рубрика и по потреба се дава писмено 
објаснување. 
Се смета дека поврзаноста влијаела на цената на увезената стока доколку 
под влијание на поврзаноста постигната е различна купопродажна цена 
отколку цената што би се постигнала помеѓу неповрзани купувач и 
продавач. 
Оваа рубрика се пополнува согласно член 13 од Правилникот за царинска 
вредност (во понатамошниот текст- Правилник).' 

Рубрика 7в 
* 

"Во оваа рубирка се запишува знакот "X" во соодветниот квадрат зависно од 
одговорот на наведеното Прашање и по потреба се дава писмено ' 
објаснување. 
Ако одговорот на оваа рубрика е позитивен, се наведуваат царинските 
вредности кои во последните 6 месеци пред поднесувањето на декларацијата 
биле утврдени за иста или слична стока и тоа се наведвуа бројот, датумот на 
сетот ЕЦД и Царинската испостава каде е извршено царинењето. 

Рубрика 8а 

Во оваа рубрика се запишува знакот "X" во соодветниот квадрат зависно од 
одговорот на наведеното прашање и по потреба се дава писмено 
објаснување. 
Како ограничување за купувачите во поглед на располагање или користење 

- на стоките освен оние наведени во рубриката 8а, се наведвуаат 
ограничувањата како на пример: 
- стоката може да се употреби само за производство на некој производ или 
дека е дозволено стоката да се преработи само по утврдена постапка. 
Оваа рубрика се пополнува согласно член 8 од Правилникот. 

Рубрика 86 # 

Во оваа рубирка се запишува знакот "X" во соодветниот квадрат зависно од 
одговорот на наведеното прашање и по потреба се дава писмено 
објаснување. 
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Како услови или обврски чија вредност не може да се определи во однос на 
стоките чија царинска вредност се утврдува, се сметаат на пример: 
- цената на увезената стока била утврдена под услов на взаемна набавка на 
купувачот (компензациски работи) 
- цената била утврдена под услов купувачот во врска со увезената стока да 
изврши соодветни договорени истражувања и резултатите бесплатно да. му 
ги достави на продавачот или на трети дица и ел. 

Пополнувањето на оваа рубрика се врши согласно член 9 од Правилникот. 

Рубрика 9а 
Во оваа рубирка се запишува знакот "X" во соодветниот квадрат зависно од 
одговорот на наведеното прашање и по потреба се дава писмено 
објаснување. 

Оваа рубрика се пополнува во согласност член 28 од Правилникот. 

Рубрика 96 
Во оваа рубирка се запишува знакот "X" во соодветниот квадрат зависно од, 
одговорот на наведеното прашање и по .потреба се дава писмено 
објаснување. 
Оваа рубрика се пополнува согласно член 11 од Правилникот. 

« , 

Рубрика10а 

Во оваа рубрика се наведува бројот на обрасците ДЦВ-бис кои се 
приложени кон образецот ДЦВ. 

Рубрика 106 

Во оваа рубрика се запишува местото, датумот, име и презиме, потпис и 
печат на правното лице подносител на ДЦВ. 

* * * 4 
Рубрика "за административна употреба" 

* • » 

Во оваа рубрика се запишува името и шифрата на Царинската испостава од 
Кодексот на шифри за царинарниците и нивните организациони единици, во 
која е извршено царинењето на стоките, бррјот и датумот на сетот на ЕЦД 
за увоз под кој тоа ЕЦД е регистрирано кај царинскиот орган, како и печат 
на царинскиот орган. 

Рубрика На - нето цена во валута од фактура 
* 

Во оваа рубрика се наведува нето цената во валута од 
фактурата која не ги содржи попустите и намалувањата на цената. 

Попустите кои во моментот на утврдување на царинската 
вредност биле договорени, но не се остварени (нпр. количински попусти кои 
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ќе се остварат кога ќе се набави одредена количина на стока) не се одземаат 
од бруто износот на фактурата. 
Оваа одредба не важи доколку пред царинскиот орган е можно да се докаже 
дека попустот ќе биде остварен. 

Намалувањата на цените се сметаат како одбитна ставка од 
бруто износот на фактурата само ако биле договорени согласно условите за 
плаќање и ако се вообичаени во однос на тој вид стока. Повисоките 
намалувања се признаваат само ако се достави доказ дека навистина ќе 
бидат остварени. 

Каматите кои во рамките на договорот за финансирање треба 
да му се платат на продавачот, не се одбиваат во оваа рубрика, туку во 
рубрика 21. 

Доколку договорните страни договорат нова цена пред 
утврдување на царинската вредност (отпишување-одобрување на сметката) 
заради отстапување во количина или вид во споредба со договорените, 
таквата цена треба да биде пријавена во образецот ДЦВ. 

Ако пред утврдување на царинската вредност, дел од стоката 
се изгуби или оштети, а договорните страни не се договорат за нова цена, 
првобитниот износ на фактурата мора да се намали за вредноста на стоката 
што е оштетена или недостасува. 

Рубрика 116 - посредни плаќања 

Во оваа рубрика се внесуваат посредните плаќања кои може да настанат 
како резултат на одредени услови или обврски, а кои можат вредносно да се 
изразат (види рубрика 86 и објаснување за пополнување на рубрика 86). 
Пополнувањето на оваа рубрика се врши во согласност со член 9 од 
Правилникот. 

Рубрика 11в - девизен курс 
I 

Во оваа рубрика се запишува девизниот курс на валутата наведена во 
фактурата, утврден од Народната Банка на Република Македонија пред 
последниот ден во неделата која и претходи на неделата во која се утврдува 
износот на увозните давачки. 

Рубрика 12 - вкупно А во денари 
\ 

Во оваа рубрика се запишува износот што се добива откако збирот на 
рубриките Н а и И б с е помножи со девизниот курс. 

Рубрика 13а - провизии освен куповни 

Во оваа рубирка се запишува износот на провизиите платени во странство 
кои не се засметани во цената платена или која ќе о.е плати, освен 
провизијата што купувачот ја плаќа во странство за поседување при 
купување на стоките. 
Оваа рубрика се пополнува согласно член 23 од Правилникот. 
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Рубрика 136 - провизии на посредници 

Во оваа рубрика се запишуваат посредничките провизии што се плаќаат на 
посредници во странство, а не се засметани во цената платена или која ќе се ^ 
плати. Пополнувањето на оваа рубрика се врши во согласност со член 23 од 
Правилникот. 

Рубрика 13в - амбалажа 

Во оваа рубрика се наведуваат трошоците за амбалажа според член 26 од 
Правилникот. 

Рубрика 14 - стоки и услуги кои купувачот ги обезбедил бесплатно 
или по пониски цени а биле употребени при производство на увезената 
стока 

Во рубриката 14 (а,б,в,г) се внесуваат податоци во случај кога се работи за 
увоз на стока, за чие производство купувачот му обезбедил на продавачот 
одредени стоки и услуги врз основа на договор за изведување или договор за 
набавка. 

Рубрика 14а - суровини, материјали, составни делови и слична стока 
што ги содржи увезената стока 

Во воаа рубрика се внесуваат податоци за набавната цена по која купувачот 
ги набавил суровините, материјалите, составните делови и потоа му ги 
ставил на располагање на продавачот. Ако тие поризводи ги произвел 
купувачот или лице поврзано со него, во тој случај како вредност се 
наведуваат/производните трошоци. 

Во случај да се работи за услуги кои купувачот му ги обезбедил 
на продавачот, а биле потребни за производство на увезената стока, се 
наведува износот што требало да се плати за извршената услуга. 

Во случај вредноста да не може да се утврди согласно став 1 на 
овој член, таа се проценува. 

' Во оваа рубрика се впишува само оној дел од вредноста на 
суровините, материјалите, составни делови или услуги, кој според 
критериумот за распределба во смисла на член 25 од овој Правилник, треба 
да се додаде на царинската вредност на увезените стоки. 

Рубрика 146 - алати, матрици, калапи и слична стока која била 
употребена при производство на увезената стока 

Во оваа рубрика треба да се внесат трошоците за алати, калапи, матрици и 
слична стока која ја обезбедил купувачот на продавачот во^смисла на член 
32 став 1 точка 7 од Царинскиот закон Тзо согласност со одредбите на член 
26 од Правилникот. л ~ 
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Рубрика 14в - материјали кои биле потрошени при изработка на 
увезената стока 

Во оваа рубрика се внесува вредноста на потрошените материјали кои 
купувачот му ги обезбедил на продавачот во смисла на член 32 став 1 точка 
7 од Царинскиот закон кои биле потрошени во производството на увезената 
стока а не се физички содржани во увезената стока (нпр. гориво, мазиво и 
ел.)*. Нивната вредност се утврдува согласно член 25 став 2» 3 и 4 од 
Правилникот- а се распределува на увезената стока согласно критериумите 
наведени во член 25 став 8 од Правилникот. 

Рубрика 14г - проектирање, развој, уметнички работи, нацрти и скици 
направени во странство а кои биле потребни за изработка на увезената 
стока 
Во оваа рубрика се запишуваат трошоците за проектирање, развој, 
ументички работи, нацрти и планови кои купувачот му ги обезбедил на 
продавачот бесплатно или по намалена цена а биле направени во странство 
и биле потребни за изработка на увезената стока. 
Оваа рубрика се пополнува согласно член 16 став 5 од Правилникот. 

Рубрика 15 - лиценци и авторски права 

Во оваа рубрика се запишува износот на лиценците и авторските права кои 
купувачот е должен да му ги плати на продавачот непосредно или посредно * 
- во име на продавачот на трето лице, доколку плаќањето на овие лиценци и 
авторски права е услов за продажба и е поврзано со стоките што се 
увезуваат. 

Пополнувањето на оваа рубрика се врши во согласност со член 
32 став 1 точка 8 од Царинскиот закон и член 31 од Правилникот за 
царинска вредност. 

Рубрика 16 - средства од натамошна продажба, отстапување или 
користење кои му припаѓаат на продавачот 

Во оваа рубрика се запишува износот кој при натамошна продажба, 
отстапување или користење на увезената стока, купувачот е должен да му 
ги исплати на продавачот како услов за продажба на увезената стока. Како 
средства од натамошна продажба и користење на увезената стока не се 
сметаат -надоместоците за правото на репродукција на увезената стока во 
земјата на увоз. 
поплнувањето на оваа рубрика се врши согласно член 11 од Правилникот. 

Рубрика 17 - трошоци за донесување до (место на внесување во 
царинското подрачје) 

Во рубриката 17 се запишува местото на внесување во царинското подрачје 
на Република Македонија. 

Како место на внесување на царинското подрачје на Република 
Македонија се смета: 
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- царинскиот граничен премин - во патничкиот и железничкиот сообраќај; 
- пристаништето на растовар - во езерскиот сообраќај; 
- првиот одредишен аеродром - во воздушниот сообраќај; 
- место на одредишната пошта - во поштенскиот сообраќај; 
- место каде стоката ќе ја премине копнената граница на царинското 
подрачје - за стока која се транспортира на друг начин; 

Рубрика 17а - превоз 

Во оваа рубрика се запишуваат вистински настанатите трошоци за превоз 
на увезената стока до местото на влегување во царинското подрачје на 
Република Македонија. 

Ако стоката се превезува со сопствени превозни средства на, 
купувачот или бесплатно, во оваа рубрика се запишуваат трошоците за 
превоз кои за ист вид на превоз би биле пресметани според вообичаената 
превозна тарифа. 
Оваа рубрика се пополнува согласно член 19 од Правилникот. 

Рубрика 176 - трошоци за утовар и претовар 

Во оваа рубрика се запишуваат трошоците за утовар и претовар што 
настанале до внесување на стоката во царинското подрачје на Република 
Македонија. 

Рубрика 17в - трошоци за осигурување 

Во оваа рубрика се внесуваат трошоците за осигурување во согласност со 
член 22 од Правилникот. 

Рубрика 18 * вкупно Б. 

Во оваа рубрика се запишува збирот од рубриките 13,14,15,16 и 17. 

Рубрика 19 - трошоци за превоз по влегување во Македонија 

Во оваа рубрика се запишуваат трошоците за превоз на увезената стока по 
влегувањето во Република Македонија до местото на истовар, доколку тие 
биле вклучени во договорената цена. 

За да бидат одбиени овие трошоци од договорената цена, треба 
да се искажани одвоено и на начин кој овозможува да се проверат. 

Одвоеното прикажување на превозните трошоци се врши во 
Одделот дополнителни податоци каде вкупните- транспортни трошоци се 
делат на дел кој отпаѓа на странскиот и дел кој отпаѓа на внатрешниот дел 
од патот. 

Пополнувањето на оваа рубрика се врши согласно член 19 од 
Правилникот. 

Рубрика 20 - плаќање за изградба, поставување, монтажа, одржување 
или техничка помош по увозот 
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Во оваа рубрика0се запишува плаќањето за изградба, поставување, монтажа, 
одржување или техничка помош после увозот на стоката, настанати на 
територијата на Република Македонија. 

Рубрика 21 * други плаќања 

Во оваа рубирка се запишуваат други плаќања под кои се подразбираат: 
- плаќање за право на репродукција на увезената стока во земјата на увоз, 
плаќање за прикажување филмови, театарски и музички дека како и за 
умножување на авторски дела; 
- плаќање за каматите во рамки на договорот за кредит кој се однесува на 
купување на увезената стока; 
- плаќање за податоци или програми за средствата за автоматска обработка 
на податоци (СОФТВЕР). 

Рубрика 22 - увозни давачки 

Во оваа рубрика се запишуваат увозните давачки кои биле пресметани во 
царинското подрачје, а биле вклучени во цената на увезената стока. 

Рубрика 23 - вкупно В 

Во оваа-рубрика се запишува збирот од рубриките 19,20,21 и 22. 

' ѕ 

Рубрика 24 - пријавена вредност (А+Б-В) 

Во оваа рубрика се запишува износот кој се добива со собирање на 
рубриките 12 и 18 и потоа одземање на рубриката 23, 

Вака добиената вредност има третман на царинска вредност и 
се пренесува во соодветната рубрика во сетот на ЕЦД за увоз-. 

Рубрика - "Дополнителни податоци" 

Во оваа рубрика се запишува: 
- распределба на вкупните трошоци за пратката по одделни наименованија; 
- распределба на цената од фактурата по сетови стока и стока која се 
набавува во делови; • • 
- документацијата која се доставува во прилог на образецот ДЦВ. 
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523. 
Врз основа на член 89 став 4 од Царинскиот закон (Службен весник на РМ, број 

21/98,26/98,63/98 и 86/99 ), министерот за финансии донесува: 

П Р А В И Л Н И К 
за формата, содржината и начинот на водење на евиденција во царинските складови 

Член 1 
(содржина на Правилникот) 

Со овој правилник се определува формата, содржината и начинот на водење на 
евиденција за стоката што држателот на царинскиот склад е должен да ја води согласно 
член 89 од Царинскиот закон. 

Член 2 
(содржина на евиденцијата) 

(1) Евиденцијата за стоката која се наоѓа во царинскиот склад мора да ги содржи 
следните податоци: 

1. датум и реден број на запишување во евиденцијата; 
2. датум и број на царинската декларација за започнување на постапката за 
царинско складирање, податоците од рубриките 1, 8, 18, 31, 35, 37, како и 
податоците кои се однесуваат на документот за претходната постапка кои се 
наведени во соодветните рубрики од единствениот царински документ со кои 
започнува постапката на царинско складирање; 
3. рок до кога стоките може да се чуваат во царинскиот склад; 
4. датум и број на царинската декларација, како и податоците од рубриките 1, 31, 
35 и 37 од единствениот царински документ, со кој, односно со кои се завршила 
постапката на царинско складирање на предметната стока; 
5. датум и број на останатите царински документи и сите други документи кои се 
однесуваат на започнување и завршување на постапката за царинско складирање на 

" стоката; 
6. податоци кои овозможуваат да се врши надзор врз движењето на стоката во 
царинскиот склад, а посебно податоци за тоа каде се наоѓа стоката; 
7. сите други податоци потребни за недвосмислено утврдување на видот, 
природата и количината на стоката; 
8. податоци за евентуално заедничко складирање на царинска стока и стока од 
член 88 став 1 алинеја 3 од Царинскиот закон. 
9. податоци за вообичаените постапки и дејствија со стоката во царинскиот 
склад; 
10. податоци за привремено отстранување на стоката од просторот на царинскиот 
склад. 

(2) Евиденцијата на стоката која се наоѓа во царинскиот склад од типот "Д" мора, 
покрај податоците од став 1 на овој член, да ги содржи и податоци од рубриката 5,14, 32, 
33, 34, 41, 42 и 43 од единствениот царински1 документ кој се пополнуваат за царинската 
декларација со која започнува постапката на царинско складирање, како и датумот на 
пуштање во слободен промет и податоците кои ќе бидат пополнети во рубриките 32, 33, 
34, 41, 42 и 43 од декларацијата за пуштање на стоката во слободен промет која 
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дополнително ќе биде поднесена Оваа евиденција држателот на складот ја води и по 
списокот на стоки по артикли согласно со член 32 став 2 од Уредбата за царинските 
постапки со економски ефект. 
(3) Доколку царинскиот декларант побарал, при утврдувањето на царинската вредност 
на царинската стока во царинскиот склад да се примени член 93 став. 2 од Царинскиот 
закон, мора податокот за царинската вредност на стоката, пред спроведувањето на 
одобрените вообичаени постапки и дејствија* исто така да биде внесен во евиденцијата. 
(4) Во случај кога е одобрена примена на поедноставена постапка согласно член 72 од 
Царинскиот закон5 одредбите на овој член кои се однесуваат на царинските декларации 
се применуваат соодветно и за одобрената поедноставена постапка. 

Член 3 
(начин на водење на евиденцијата) 

(1) Држателот на царинскиот склад е должен да ја води евиденцијата од член 2 на овој 
Правилник на начин што во секој момент од неа може да се видат реалните залихи на 
стоката во постапка на царинско складирање. 
(2) Држателот на царинскиот склад е должен да ја води евиденцијата во просториите 
на царинскиот склад и истата не може да ја изнесе од складот без претходна согласност 
на царинскиот орган. 
(3) Држателот на царинскиот склад е должен да ги внесе во. евиденцијата податоците за 
стоката_за која започнала постапката на царинско складирање веднаш по внесувањето на 
стоката во царинскиот склад. Притоа мора да ги земе во предвид податоците што ги 
прифатил односно потврдил царинскиот4 орган врз основа на примената царинска 
декларација или друг документ за започнување на постапката за царинско складирање. 
'(4) Држателот на царинскиот склад е должен, податоците во врска со завршувањето на 
постапката за царинско складирање да ги внесе во евиденцијата: . 

1. во случај ако е одобрена некоја од поедноставените постапки наведени во член 
72 од Царинскиот закон - најдоцна во моментот кога сижеата била подигната од 
царинскиот- склад (освен податокот за бројот на царинската декларација за 
пуштање на стоката во слободен промет кој што се внесува дополнително), 

. 2. во сите други случаи во моментот кога стоката му е предадена пк 
декларантот врз основа на царинска декларација за царински дозволена употреба 
или користење на стоката. 

Член 4 
(форма на водење на евиденцијата) 

(1) Секои држател на царински склад може сам "да ја избере формата на водење на 
евиденцијата, но за избраната форма е должен претходно да добие одобрение од 
надлежниот царински орган. 
(2) Држателот на царинскиот склад не може да започне со работа се додека не добие 
одобревме од царинскиот орган за формата на евиденцијата. 
(3) Ако држателот на царинскиот склад во текот на работењето изрази желба да ја 
замени или промени одобрената форма на евиденцијата, таа промена претходно треба да 
ја одобри надлежниот царински орган., 
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Член 5 
(постапка за одобрување на евиденцијата) 

(1) Одобрението за формата на евиденцијата го издава царинскиот орган заедно со 
одобрението за отварање на царински склад. Царинскиот орган може да издаде и 
посебно одобрение за формата на евиденцијата доколку држателот на царинскиот склад 
започнал постапка за одобрување на евиденција. 
(2) Царинскиот орган ќе ја одобри формата на водење на евиденцијата врз основа на 
писмено барање на држателот на складот откако ќе утврди дека предложената форма на 
водење на евиденцијата е во согласност со овој правилник, дека ги содржи пропишаните 
податоци и Дека овозможува соодветен царински надзор врз работењето на царинскиот 
склад. 

Член 6 
(одземање на одобрението за евиденцијата) 

(1) Царинскиот орган, кој го издал одобрението од член 5 на овој правилник, може 
истото да го одземе, доколку во однос на работењето на држателот на складот, 
одобрениот начин на водење на евиденцијата повеќе не овозможува соодветен царински 
надзор. 

Член 7 
(водење на евиденција за царинската стока која се наоѓа во царинскиот склад врз основа 

' -. - на член 88 став 1 алинеја 1 и 2 од Царинскиот закон) 
Држателот на складот води евиденција за царинската стока од член 88 став 1 

алинеја 1 и 2 на Царинскиот закон во согласност со прописите со кои се регулира 
постапката за привремен увоз на стоки заради облагородување, односно постапката на 
преработка под царински надзор. 

Член 8 
(водење евиденција за домашна стока која не е во постапка на царинско складирање) 

(1) Држателот на царинскиот склад е должен да води евиденција за домашната .стока од 
член 88 став 1 алинеја 3 од Царинскиот закон одвоено од евиденцијата од член 2 на овој 
правилник. 
(2) Евиденцијата од став 1 на овој член мора да ги содржи најмалку следниве податоци 

1. датум на запишување; 
2. царински статус на стоката, број на пакети и опис на домашната стока;' 
3. количина; 
4. податоци, кои овозможуваат да се врши надзор врз движењето на стоката во 
складот, а посебно податоци за тоа каде се наоѓа стоката, 
5. сите други податоци потребни за утврдување на природата на стоката; 
6. податоци за вообичаените постапки и дејствија со стоката во складот; 
7. податоци за подигнување на стоката од царинскиот склад. 

Член 9 
(преодни и завршни одредби) 

(1) Држателите на постојните складови и магацини од член 213 на Царинскиот закон се 
должни во рок од 30 дена- од денот на примената на ОВОЈ правилник да му ги достават на 
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надлежниот царински орган обрасците за водење на евиденција во согласност со 
одредбите на овој правилник. . ' 
(2) Врз основа на податоците наведени во обрасците од став 1 на овој член, царинскиот 
орган во рокот наведен во член 213 став 1 од Царинскиот закон, ќе издаде одобрение за 
водење на евиденцијата во царинскиот склад. ^ 

Член 10 
(примена) 

(3) Овој правилник влегува во сила на денот на објавувањето во "Службен 
весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 април 2000 година. 

Бр. 11-2239/ 
28 февруари 2000 година Министер за финансии, 

Скопје ^ Никола Груевски, с.р. 

524. 
Врз основа на член 17 став 7 од Царинскиот закон (" Сл. Весник на РМ 

" , број 21/98,26/98, 63/98 и 86/99), министерот за финансии донесува: 

П Р А В И Л Н И К 
за начинот на издавање и употреба на уверенија за распоредување на 

стоки според царинската тарифа 

Член 1 
(Содржина) 

Со овој Правилник се пропишува начинот на издавање и употреба на 
уверенија за распоредување на стоки според царинската тарифа. 

Член 2 
(Барање) 

(1) Уверенијата за распоредување на стоката според царинската тарифа (во 
натамошниот текст: Уверение) ги издава Царинската управа врз основа на писмено 
барање од заинтересирани правни и физички лица. За Секој вид на стока треба да 
биде поднесено посебно барање. 

(2) Барањето за издавање на Уверение за распоредување на стоката според 
царинската тарифа се поднесува на образец кој е даден во прилог 1 на овој 
правилник и е негов составен дел. . , 

(3) Во барањето од став 2 на овој член треба да се наведат податоци за 
подносителот на барањето и за идниот имател-корисник на уверението, како и 
податоците, врз основа на кои може несомнено да се утврди за каков вид на стока се 
работи, а особено за: 

а) вообичаениот трговски назив на стоката и заштитен знак; 
б) квалитетот, намената и начинот на употреба на стоката; 
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в) детален опис на стоката кој овозможува нејзина идентификација за 
распоредување според царинрката тарифа; 

г) состав на стоката и методите врз основа на кои таквиот состав бил 
утврден; 

д) предлог на тарифната ознака според царинската тарифа во која би можела 
да се распореди стоката; 

ѓ) земја на потекло на стоката; 
е) назив на производителот на стоката; 
ж) земја од која стоката се увезува. 

(4) Кон барањето од став 1 на овој член, со оглед на околностите за секој случај 
посебно, треба да бидат приложени: 

а) примероци (мостри) од стоката; 
б) проспекти; 
в) техничка документација за стоката; 
г) фотографии или снимки на стоката; 
д) цртежи; * . 
ѓ) скици и 
е) други документи кои се потребни за распоредување на стоката според 

царинската тарифа; ' 
ж) назначување кои податоци од барањето или прилозите треба да се сметаат 

за доверливи. 

(5) Подносителот на барањето е должен прилозите од ставот 4 на овој член 
како и нивниот службен превод, да ги достави "во две истоветни копии ако 
оригинаЈШте се на странски јазик/ 
(6) Царинската управа може да бара од подносителот на барањето да достави 
дрполнителни податоци или документи кои се потребни за одлучување за 
распоредување на стоката според царинската тарифа. 

Член 3 
(Дополнителни проверки) 

(1) Ако за распоредување на стоката според царинската тарифа е потребно 
хемиско-физичко-технолошко или било какво друго испитување на стоката што не 
е можно да се изврши ва царинската лабораторија, Царинската управа доставува 
примероци едо стоката на соодветна стручна организација за да ги изврши 
потребните испитувања. 

(2) Царинската управа доставува примероци од стоката на организацијата 
согласно ставот 1 на овој член кога ќе добие претходна писмена согласност од 
подносителот на барањето дека ќе ги сноси трошоците на испитувањето. 

-̂-игг*. ~ Член4 * 
(Издавање на Уверението) 

(1) Царинската управа го издава Уверението за распоредување на стоката 
според царинската тарифа на образец кој е даден 6о прилог 2 на овој правилник и е 
негов составен дел. За секој вид на стока се издава посебно уверение. 
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.Уверението за распоредување на стоки според царинската тарифа содржи: 

а) вообичаениот трговски назив на стоката; 
б) тарифна ознака, наименование на стоката и стапката според царинската 

тарифа; 
в) податоци за мострата односно за проспектот, цртежот, фотографијата, 

снимката или скицата; * 
г) рокот на важењето на Уверението. 

(1) Мострите, проспектите, • цртежите, фотографиите, снимките, скиците и 
наодот од член 3 на овој правилник се приложуваат кон Уверението. 

(2) Царинската управа го издава верението во два примероци од кои првиот е 
за прдносителот на барањето, а вториот заедно со целата документација и мострите 
за Царинската управа. 

(3) . При издавање на уверението, Царинската упраТва посебно внимава на тоа за 
истоветна стока да не се издадени повеќе различни уверенија. Во случај да утврди 
дека се користат повеќе уверенија за истоветна стока, без одлагање ќе ги донесе 
потребните мерки со цел да обезбеди единствена примена на царинската тарифа. 

Член 5 
(Користење на издадените Уверенија) 

(1) Имателот што го употребува уверението, кон царинската декларација го 
приложува оригиналот на уверението и еден примерок препис или фотокопија на 
уверението. 

(2) По̂ . завршената постапка на царинењето на стоката, царинарницата, на 
подносителот на декларацијата го враќа оргиналот на Vверението, а преписот 
односно фотокопијата ја задржува кон царинската декларација. 

Член 6 
(Користење на досегашните уверенија) 

Уверенијата кои ги издала Царинската управа до моментот на влегувањето 
во сила на овој Правилник, имателите можат да ги користат и понатаму, се до 
истекот на нивната важност. 

Член 7 
(Примена) ^ # 

' Ч 

Овој Дравилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во " 
Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.април.2000 
година. 

Бр. 11-22»/ 
28 февруари 2000 година Министер за финансии, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 
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од вредност по зборот еднократно" се става точка, а 
зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино-
то објавување во „ Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 01-65/1 Претседател на Комисијата, 
15 февруари 2000 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје ' 
526, 

Врз основа на член 45 и 46 ОЈЈ Законит па издавање 
и тргување со хгртии од вредност (Службен весник 
на Република Македонија14 бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 81/ 
99), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од 
вредност донесена на седницата одржана на 14.02.2000 
година, Комисијата издава 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На АДОР Македонија" Скопје се дава одобре-
ние за издавање ца долгорочни хартии од вредност -
втора емисија на'акции во вредност од 5.655.300 гер-
мански марки или во денарска противвредност по сре-
ден курс на Народна Банка на Република Македонија 
на ден 14.02.2000 година во износ од 175.534.000,00 де-
нари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начи-
нот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издава-
ње. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во ^Службен весник 
на Република Македонија". 

Бр. 01-520/1-99 , 
25 февруари 2000 година 

Скопје 

Претседател на Комисијата, 
Никола Груевски, с.р. 

Бр. 23-71/2 
28 февруари 2000 година 

Скопје 

Од Владата на Република 
Македонија 

По извршената проверка со изворниот текст, утвр-
дено е дека во текстот на Уредбата за униформата и 
ознаките на униформата на полицијата во Министер-
ството за внатрешни работи, објавена во „Службен вес-
ник на Република Македонија44 бр. 10/2000, испуштени 
се зборови, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ 
НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ-РАБОТИ 
. На страва 4, точка Ј12, во петтата колона, наместо 
зборот Јакнат;*", треба да стои зборот Јаката" 

- На страна 6, член 6, став 2 во втората колона 
наместо зборот ^след ниот44, треба да стои зборот 
„сл едниот44. 

- На страна 8, точка 5, во третата колона наместо 
зборот „ра-кавите4\ треба да стои зборот ^ракавите" и 

- На страна 9, став 5 од членот 10 во колона, на 
почетокот од дванаесетата колона, наместо зборот 
„жоатии треба да стои зборот „бели". 

Бр. 23-476Г2 
25 ф е р а р и 2000 година 

Скопје 

Од Владата на Република 
Македонија 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1-СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје Ј-Скопје е поднесена 
тужба за развод на брак по тужбата на тужителот 
Миневер Идризи од Скопје. ул."7 Јули*' бр.27-а. 
Скопје, против тужениот Агим Идризп од Скопје, сега 
со непозната адреса на живеење. 

За привремен застапник на тужениот е одреден 
Драган Димишков. адвокат од Скопје, бул "Кочо 
Рацин" бб 

Се предупредува тужениот дека привремениот 
застапник ќе го застапува во постапката по предметот 
на спорот на закажаното рочиште 3.04.2000 година во 
8 часот и во иднина, се додека тужениот или негов 
полномошник не се појави во судот, а до правосилното 
окончување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопјс, XII П.бр.211о/99 
(8382) 

По извршената проверка со изворниот текст, утвр-
дено е дека во текстот на Одлуката за основање на 
Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за 
спорт во сопственост на Република Македонија, обја-
вена во ^Службен весник на Република Македонија44 

бр. 8/2000, испуштени се зборови, поради што се дава 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБ-
ЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Во став 3 на член 2, по зборот ^Скопје44 точката се 

заменува со запирка и се додаваат зборовите на ул. 
„Јуриј Гагарин" бр. 15. 

Пред ОВОЈ суд поведена е граѓанска постапка за 
долг по тужбата на тужителот 44ИМП7 АД Братство 
од Охрид, против тужениот Звонко Петроски од 
Скопје, сега со непозната адреса на живеење Вред-
ност на спорот 210.256,00 денари.. -

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
Зо дена или да постави полномошник кој ќе ги 
застапува неговите интереси. Во спротивно, неговите 
интереси во постапката ќе ги застапува привре-
мениот старател РаЈна Михајлова од Скопје бул.Јанс 
Сандански" бр.118/2-3 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје, ХХ.П.бр. 1552/98 
(6465) 

Пред овој суд поведена е граѓанска постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителот Рндаван 
Салиху од Скопје, против тужената Емине Салиуху 
од Скопје, со непозната адреса на живеење. 

За привремен застапник на тужениот му се пос-
акува ЈЈраган Колевски адвокат од Скопје ул.'Т1иту 
Гули" бр.70. . 

Се повкува тужената да се јави во судот или да 
определи полномошник кој ќе ги застапува нејзините 
интерен во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот. Во спротивно, привремениот застапник 
Драган Колевски адвокат од Скопје, ќе ги застапува 
интересите на тужената се додека таа или нејзин 

'полномошник не се појават пред судот. 
Од (Ценовниот суд во Скопје 1-Скопје, ХХ.П.бр-

658/99. (6454) 
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Пред ОВОЈ СУД сс води постапка за развод па брак по 
тужбата на тужителот Шабан Емини од е Буковиќ 
Скопско, против тужената АЈНУР ЕМИНИ сега со 
непознато м е т о на ж и в е е л е 

За привремен застапник на тужената и е поставен 
Тони А анасовски адвокат од С К О П Ј С , СО решение го на 
Меѓуопштински центар за социјална работа на 
опил ините на град Скопје бр 3006/187 од 3 02 2000 
Iодана, КОЈ ќе Ја застанува гужената до правосилното -
V . * I с ^ д о р О ' . нејзиното Ј: ^у^.а^с БО су^от 

Од Основниот суд во СкопЈе 1-ГкопЈе, XVII П бр 
79/00 (6698) 

О С Н О В Е Н С У Д С К О П Ј Е Н-СКОПЈЕ 
По предлог на Черваров Божидар и Кушева Милка 

пред Основниот суд Скопје П-СкопЈе се води постапка 
за одредување начин на користење на недвижен имот 
во КО Маџари против Иштева Вера , Розарова 
Елисавета, Черваров Борис, Черваров ИлиЈа и Чер-
варовг Парасекева, сите со непознато живеалиште во 
Бугарка 

Се повикуваат тужените во рок од 1 месец од 
објавувањето на огласот да ги пријават нивните адреси 
на живеење В о спротивно, судот постапката ќе Ја води 
со привремен старател КОЈ ќе ш застапува нивните 
интереси се до нивното појавување во судот 

Од Основниот суд Скопје И-Скопје, В П И бр. 18/2000 
(8067) 

Во Основниот суд Скопје И-СкопЈе, кат I сала број 
5, на ден 29 03.2ооо година во 11,30 часот, ќе се одржи 
рочиште за продажба на стан кој се наоѓа на 
бул А С Н О М ' бр 22/2-6 во површина од 77 ,87 м2 
заедничка с о п с т в е н о с т на Нинослав Младеновиќ 
малолетните Ана и Иван Младеновиоќ преку закон-
ски застапник Билјана Јовановска, секо} на по 1/6 од 
станот. Славица Младеновиќ на 6/10 од станот, 
малолетната МирЈана Младеновиќ преку законски зас-
тапник Славица Младеновиќ на 1/6 од станој , по пат 
на Јавно и усно наддавање 

Пазарната вредност на станот на горенаведената 
адреса изнесува 40 000,оо германски марки во против-
вредност во денари, последен курс на марката на денот 
на продажбата кој го одредува Народна банка на РМ, 
како почетна цена за јавно наддавање 

Сите заинтересирани правни и физички лица дол-
жни со до денот на закажаната продажба на име га-
ранција да депонираат во судскиот депозит износ од 
10% од т в р д е н а т а почетна цена за лицитација 

Од Основниот суд Скопје Н-Скопје, В П И бр 95/96 
(8123) 

Пред Основниот суд Скопје И-СКОПЈС се води спор 
за развод на брак по тужбата на тужител ката Хал иса 
Сербезовска од СКОПЈС, преку полномошникот Беки-
ров ( али од СКОНЈС, против тужениот Јан 'Горетен 
Дитрих со непознато место на живеење во СР Гер-
манија 

За привремен застапник на тужениот го назначи 
адвокат Тони Сима од Скопје ул "ПаЈКО Мало" бр 4/2 
КОЈ ќе ги има сите права и должности на законски 
застапник на тужениот се додека истиот не се Јави 
пред судот или Центарот за социјална работа на 
општините на град СКОПЈС не го известил судот дека 
поставил старател 

Од Основниот суд Скопје II-Скои}с,XV П бр 115/20 
(6547) 

Пред ОВОЈ суд се в под и спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Митат Садики од С К О П Ј С , 

е Љуботен, против тужената Дијана Хисолиу од Корча 
-Албанија со непозната адреса 

Се повикува тужената да се Јави пред Основниот суд 
Скопје II-Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот, да достави своЈа адреса или одреди пол-
номошник Во спротивно, ќе и биде определен зас-
тапник КОЈ ќе ги штити пеј шиите права и интереси во 
пс е* анка I а 

Од Основниот суд С К О П Ј С П-СкопЈе I П бр 61/00 
(6514) 

О С Н О В Е Н С У Д В О В Е Л Е С 
Пред ОВОЈ суд во тек е постапка по тужбата на 

тужителот Илиевски Ламбро од Велес против 
тужениот Д О О "ЕмираЈ^-Производство, трговија и 
услуги, сега со непозната адреса Измир Турција 

Се повикува тужениот Д О О "Емирај" да во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" и на огласната табла во судот да се Јави 
во судот Во спротивно, по истекот на ОВОЈ рок ќе му 
биде поставен привремениот застапник Зоран Лоза-
носки, стручен соработник КОЈ ќе го застапува 
тужениот се додека ТОЈ или неговиот полномошник не 
се јават пред судот 

Од Основниот суд во Велес, П.бр 1212/99 (8392) 

Пред Основниот суд во Велес се води спор по 
тужбата на тужителот МустаЈбашиќ Исмет од 
е Г Оризари, Велес против тужената МустаЈбашиќ 
Улфета сега со непозната адреса на живеење 

За привремен застапник на тужената го одреди 
стручниот соработник во Основниот суд во Велес, 
Билјана Јачева,која ги има сите права и должности 
на законски застапник се додека тужената или нејзин 
полномошник не се Јават пред судот односно се 
додека Органот засгарателство не го извести судот 
дека поставил старател 

Од Основниот суд во Велес, П бр 145/2000 (8393) 

Пред ОВОЈ суд во тек е постапка за соистеност по 
тужбата на тужителот Атанасов Тодор од Градско, 
застапуван од полномошникот адвокат Темов Блаже 
од Велес против тужениот Димовски Славе од е Дол-
нени, Прилепско, а сега повеќе години во странство 
со непозната адреса на живеење Вредност на спорот 
20 ООО денари 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот да се Јави во ОВОЈ суд Ј1ли В О 

истиот рок да Ја достави својата точна адреса на жи-
веење В о спротивно, судот ќе им постави привремен 
застапник и тоа Зоран Лозаноски, стручен соработ-
ник во Основниот суд во Велес, КОЈ ќе ги застапува 
неговите интереси до правосилното завршување на 
постапката 

Од Основниот суд во Велес, П бр 993/98 (7830) 

Пред Основниот суд во Велес во тек е постапка за 
долг но тужбата на тужителот КП "Дервен" Велес 
против тужениот "Емира;" Д О О производство трго-
вија и услуг и од Велес, а сега со непозната адреса 

На тужениот за привремен застапник е одредена 
Јачева Билјана дипл. правник, стручен соработник 
при Основниот суд во Велес КОЈ а ќе го застапува 
тужениот во постапката се додека тужениот не се 
појави пред судот или негов полномошник 

Од Обновениот суд во Велес П С бр 71/99 (7121) 
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ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Преп Основниот суд во Куманово се води пар-

нична постапка за побивање на должниковите правни 
дејствија по тужбата на тужителот Синани Идриз од 
Куманово против тужените Нсзири Мустафа и Кур-
тиш Надри од Куманово. 

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена се јави 
во судот, да достави адреса или постави свој пол-
номошник. Во спротивно, судот ќе му го постави за 
привремен застапник Арсовски Живко, адвокат од 
Куманово 

Од Основниот суд ,во Куманово, У.П.бр. 1475/98. 
(8400) 

Пред Основниот суд во Куманово е покрената 
постапка за долг по тужбата на тужителот "Дујор-
Пром" ДОО експорт-импорт Скопје против тужениот 
Османи Нехад од село Слупчане. Вредност на спорот 
80 ООО денари. 
Се повикува тужениот да во рок од 30 дена од 

објавувањето на огласот се јави во судот или одреди 
сво| полномошник кој ќе го застапува во постапката 
се полека тој или негов полномошник не се јави во 
постапката За привремен застапник му се одредува 
адвокатот Беџет Елези од Куманово, кој ќе го 
застапува во постапката. 

Од Основниот суд во Куманово, IV П.бр.1194/98. 
(7470) 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред овој суд се води постапка за утврдување право 

на сопственост на недвижен имот по тужбата на 
тужителите Весковска Митра, Димеска Петра и Вес-
евска Благица, сите од Прилеп, против тужениот 
Стојановски Коле Димитар од Прилеп, сега со непоз-
ната адреса во Австрија. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот да се јави во Основниот суд во 
Прилеп или во истиот рок да достави своЈа точна 
адреса или да назначи свој полномошник. Доколку ту-
жениот не сс јави во судот, ќе му биде поставен 
привремен старател од страна на ЦСР Прилеп, кој 
што ќе ги застапува неговите интереси до право-
силното окончување на постапката пред овој суд . 

Од Основниот суд во Прилеп, П.бр.529/99. (8391) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица поднесена е туж-

ба за ДОЈИ но од страна на тужителот Тодоровски 
Јомислав од Смоларс против тужениот Мицев Жив-ко 
и Блажо Мицев и двајцата од с.1 урноно Вредност на 
спорот 600 I срмански марки 

За привремен застапник на тужените им се назна-
чува Славица Босилкова, стручен соработник во Ос-
новниов суд но С трумица. 

Се повикуваат тужените да се јават во рок од 15 
дена на објавувањето на огласот. Привремениот зас-
тапник ќе ги застанува интересите на тужените се до 
појавувањето на нив или нивен полномошник пред 
судот со сите права 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.922/98 (8395) 

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка 
за развод на брак и доделувана на дете но тужбата 
на гужителката Ленче Населена родена Гсоргиева од 
е Просениково кук.бр 145 против тужениот Насилен 
Милутин од с.Проссникомо бр. 197 моментално со 
непозната адреса 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
по објавувањето на огласот Во спротивно, ќе му биде 
поставен привремен застапник 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1486/99.(7125) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 

за прогласување на лице за умрено по предлог на 
предлагачот Џеладини Џемал од е.Џепчиште, 

Се повикува лицето ТДеладини Шазије. род на 
20 05 1942 година во е Палагица или секој друг што 
знае за нејзиниот живот да се јави во Основниот суд 
во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот. Во спротивно . судот на истата ќе и постави 
привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр. 153/98. (8271) 

Пред Основниот суд во Тетово се води бракораз-
воден спор по тужбата на Хатемка Јаја од с.Палатица 
против Руфат ЈаЈа од с.Палатица, сега со непозната 
адреса во Германија 

Се повикуваат тужениот да се јави во Основниот 
суд во Тетово во рок оид 30 дена од објавувањето на 
огласот или да одреди полномошник. Во спротивно, 
преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му 
биде одреден привремен застапник кој ќе ги застапува 
до правосилното завршување на спорот 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.932/99. (8397) 

Пред ОВОЈ суд се води спор за неосновано збо-
гатување и штета по тужбата на тужителот Џемаил 
Усеини од с.Теарце против Претпријатието "АР-
ХИНГ" 95 експорт импорт, застапувано од директо-
рот Абдирезак Идриз Хазари, дипломиран инженер 
од с.Теарце Вредност на спорот 180.000,оо денари. 

Се повикува законскиот застапник на Претпри-
јатието инженер Абдирезак Идриз Хазари од с.Теар-
це сега со непозната адреса во Приштина, да се јави 
во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
или во истиот рок овласти свој полномошник во 
земјата Во спротивно, судот ќе му постави привре-
мен старател кој ќе се грижи за нивните интереси до 
правосилното окончување на спорот за штета и 
неосновано збогатување. 

Од Основниот суд во Гетово, П.бр.1017/99. (8398) 

Пред овој суд во тек е постапка за физичка делба 
но предлог на предлагачите Рефик Салихи и др. од 
слепово, против тужените Емурлаи Салах и Јаваз 
Камили од е. Теново, со непозната адреса, во СР 
Германија. 

Се повикува лицето Камили Јаваз од с.Теново, да се 
јави пред Основниот суд во Тетово или да одреди 
свој полномошник во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот. Во спротивно, судот на истиот ќе му 
постави привремен старател кој ќе се грижи за не-
говите права и интереси но оваа постапка . 

Од Основниот суд во Тетово, ВПС. бр.8/2000. 
(7123) 

Пред овој суд води спор Шаќири Тунел* од 'Гетово 
ул."Благоја Тоска" бр. 148, против Шакири Нует од 
тетово ул "152" а сега со непозната адреса во стран-
ство. 

Се повикува*" тужениот, во рок од 15 дена од 
објавувањето на огласот да се јани во судот или 
постави СВОЈ застапник Во спротивно, судот ќе му »*' ^ Ѕ . ,] ј_ ј јѓ .ЧИР 'Ј 1 ,11«»; ЈЈ •' 
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постави привремен старател КОЈ ќе го води спорот во 
негово име 

Од Основниот суд во Тетово, П бр 1210/99 (6467) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
сосопственост по тужбата на тужителот Ферик Авни 
од е Камењане, против тужените Исени ' Ибраим. 
Исени ЗаЈдин. Исени Мадаин сите од е Камењане, а 
сега со непозната адреса во Швајцарија 

Се повикуваат тужените по објаваувањето на огла-
сот да се |ават во рок од 15 дена во судот или одредат 
сво| полномошник по истекот ца овој. рок на истите ќе 
им биде поставен привремен старател преку Центарот 
за социјална работа Тетово кој ќе ги застапува 
нивните интереси се до окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 136/2000. (6468) 

Пр#ед Основниот суд во Тетово се води постапка за 
сопственост по тужбата на тужителите Ајрули Ќемал 
и други против Исаки Евзи и Исаки Садик Јонуз двај-
цата од Тетово, а сега со непозната адреса во стран-
ство 

Се повикуваат тужените, да се јават во судот да дос-
тават адреса или да овластат СВОЈ полномошник, кој ќе 
ги застапува во оваа постапка до нејзиното окон-
чување. Во спротивно, по истекот на 30 дена по обја-
вувањето на огласот ќе 'им се постави привремен 
застапник 

,Од Основниот суд во Тетово. П бр.875/99. (6469) 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за • 
утврдување на ^сопственост по тужбата на тужителот 
Муслиу Меџит Рамадан од с.Цераште, Тетовско, про-
тив тужениот. Стојчевски Божинов Косто од е Бело-
виште Тетовско, сега со непозната адреса во САД 

Се повикуваа тужениот во рок. од 30 дена по обја-
вување има огласот, да се јави во судот определи свој 
полномошник или достави адреса Во спротивно, судот 
преку Центарот за социјални работи Тетово, ќе му 
определи привремен старател кој ќе ги шткти него-
вите права и интереси се до правосилното окончу-
вање на постапката. \ 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1173/99. (6470) 

Пред Основниот суд во Тетово се вопи спор по 
основ на сопственост по тужбата на тужителката 
Неврије Алити ул."К.Ј.Питу" бр.118, против тужениот 
Идризи Акиф од Тетово, сега со непозната адреса во 
Босна 

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд во 
Тетово, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот. Во спротивно, судот ќе му постави при-
времен старател од Основниот суд во Тетово 

Од Основниот суд во Тетово П.бр. 1188/99. „ 
(6741) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
сопственост по тужбата на тужителот Беџети Шабан 
од с.Пирок. против тужените Беџети Бојана, Беџети 
Афрдита и Беџети Едита, сите во странство во 
Република Србија со непозната адреса . 

Се повикуваат тужените да се јават во судот во рок 
од 15 дена по објаваувањето на огласот или да одре-
дат свој полномошник. Во спротивно, на истите ќе им 
биде поставен привремен старател преку Центарот 
за социјална работа во Тетово, кој ќе ги застапува 
нивните интереси се до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.30/2000 (6472) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип се води постапка за 

развод па брак по тужбата на тужителот Фаик 
Демирша од Прилеп против тужената Рамизе Де-
мирша со место на живеење во Р Србија СР Југо-
славија 

Се повикува тужената во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот да се Јави во ОВОЈ суд и да до-
стави точна адреса на престојување или определи СВОЈ 
полномошник Во спротивно, ќе и биде поставен 
привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините 
интереси до завршувањето на постапката 

Од Основниот суд во Штип, П бр.292/95. (8394) 

Пред Основниот суд во Штип се води парнична 
постапка за надомест на штета по тужбата на ту-
жител ите Андон Димов и Зоран Златев и двајцата од 
е Криви Дол-Штипско против тужениот ' Борис 
Николов од Кбчани 
Се повикува тужениот во рок од 30 дена од 

објавувањето на огласот во 'Службен* весиќ на РМ" 
да се Јави во судот и да достави точна адреса на 
престојување или да определи свој полномошник. Во 
спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник 
кој ќе ти застапува неговите интереси до завршу-
вањето на постапката 

Од Основниот суд во Штип, П.бр 1319/98. (8508) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 11_СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје И-Скопје заведена е 

постапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
ИсаИазиров од с.Идризово-Скопје, преку полномош-
никот адвокат Љубица Спасовска од СКОПЈС. 
бул "Кузман Јосифовски-Питу" бр 19. против туже-
ната Маргарете Ана Бухвалд од Дуизбурр СР Герма-
нија, со непознато место на живеење 

За привремен застапник на тужената е назначен 
адвокатот Часлав Станојевиќ од Скопје, ул."Јужно-
моравски бригади" бр.4/3 кој ќе ги има сите права и 
должности на законски застапник на тужената се 
додека истиот не се јави пред судот, или Центарот за 
социјална работа на општините на град Скопје не го 
извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд Скопје Н-Скопје.ХУ П.бр 195/00 
(8968) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13478/99, на регистарска влошка бр. 
020224847-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
трговецот поединец (во приватна сопственост) Бутик 
Зорица Најдо Јосифовска ТТ1 „100%" ул. ..Благо/ Ѓо-
рев" бр. 69, Велес. 

Дејности: 52.33 , 52.41, 52.42, 52.43. 
Во правниот промет истапува во свое име и за своја 

сметка. 
Управител: Зорица Јосифовска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13478/99. Р (1225) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9289/99, на регистарска влошка бр. 020196767-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето и претворањето со ЗТД на Друштво за производ-
ство, трговија и услуги ..ФЛЕШ" Саша ДООЕЛ увоз-
извоз ул. ..Аугуст Цесарец" бр. 3/УП-9-а - Скопје. 
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Се врши усогласување на Претпријатието за произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало „САКО-
ТЕКС" ц.с. увоз-извоз Скопје во Трговско друштво со 
изјава за основање усогласува]^ од 25.06.1999 година. 

Во надворешно трговскиот промет друштвото ќе 
истапува под латиничниот назив: 

„Р1ЈЕЅН44 ЅаѕНа ВООЕ1. ичог-пуог Ѕкорје. 
Дејности: 21.11, 21 12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 

21.25, 22.11, 22.12,-22.13, 22.24, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22 25, 22.31, 22.32, 22.33, 32.20, 32.30, 
36.63 , 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.52, 
51.51, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64 , 51.65 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52.73, 52.74, 63.40, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.10, 1220, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 80 42, 91.31, 92.31,-92.31/1, 
92.31/2, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, работи на посредуваа во надво-
решно трговскиот промет, малограничен промет со Бу-
гарија, Грција, АлбцниЈа и СР Југославија, услуги во 
меѓународниот промет со стоки и патници, работи на 
меѓународна шпедиција, реекспорт, продажба на стоки 
од консигнациони складишта, изведување на инвести-
циони работи во странство и отстапување на инвестици-
они работи на странско лице во земјата, организирање 
на меѓународни саеми и изложби, угостителско тури-
стички услуги. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

За управител на друштвото без ограничување на 
овластувањата во застапувавте како во внатрешниот 
така и во надворешниот промет се именува Лицето 
Саша Костиќ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9289/ 
(1329) 

Основниот суд Скопје- I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр 1473/99, на регистарска влошка бр. 
020082837-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на друштвото за производство, 
промет и услуги „КЕМЕРА" Веселин ДООЕЈ1 Скопје, 
бул. „АВНОЈ" бр. 64-3/10, Скопје. 

Се брише Веселин а се запишува Кемера Елизабета, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1473/99. (1429) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 963/99, на регистарска влошка бр. 
020112437-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на друштвото за трговија и 
градежништво „ЕМИ-Д-КОМЕРЦ44 Илија ДООЕЛ 
увоз-извоз, ул. „4 Јули41 бр. 4/2-7, Скопје. 

Се брише Даниела Сачмаровска а се запишува Ма-
рија Цекова - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I- - Скопје, П.Трег. бр. 
963/99. (1430) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1490/99, на регистарска влошка бр. 
020049917-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишуваното на прокура на друштвото за производ-

ство, транспорт и промет „ЕКО ХЕМ44 Кристина ДО-
ОЕЈ1 Скопје, ул. мВ0ЈВ0дина" бб Дирекција на Славија. 

Во друштвото се запишува прокуристот Кристина 
Белдсдовска од С К О П Ј С . 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1490/99. ( 1 4 3 1 ) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1218/99, на регистарска влошка бр. 
020167887-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на трговското друштво за вна-
трешна и надворешна трговија „КОЛОР ТРЕЈД" Ко-
лор ДООЕЈ1 Скопје, ул\ Железничка" бр. 45. 

Се брише управителот Штерјо Костоски, а се запи-
шува лицето Излакар Алојз за управител на друштвото 
за внатрешна и надворешна трговија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1218/99. (1432) 

Основниот суд Скопје I - Скопје-, со решението 
Трег.бр. 1217/99, на регистарска влошка бр. 020177817-
8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на фирма и содружник на друштвото за производство, 
трговија, услуги и сообраќај „МТК ИНТЕРНАЦИ-
ОНАЛ44 Игор ДООЕЈ1 увоз-извоз Куманово, Октом-
вриска револуција бр. 47-3-5. 

Од 9.10.1999 година од друштвото како основач 
истапува лицето Матковиќ Драган од Куманово а при-
стапува Митковиќ Игор од Куманово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1217/ 
99.- (1433) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1227/99, на регистарска влошка бр. 1-524-0-0-
0, ја запиша' во судскиот регистар промената на дирек-
тор. 

Фирма: Република Македонија, Народна и универ-
зитетска библиотека Климент Охридски ц.о. - Скопје, 
Бул. „Гоце Делчев", бр. 6 - Скопје. 

Се брише Младен Србиновски в.д. директор, како 
законски застапник без ограничување, и се запишува во 
внатрешен и надворешен промет Паскал Гилевски в.д. 
директор на Народната и универзитетска библиотека 
Климент Охридски ц.о. - Скопје како законски застап-
ник без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, П. Срег. бр. 
1227/99. (1440) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 138Ш9, на регистарска влошка бр. 0200-
126957-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар про-
ширувањето на дејноста и промена на седиште на 
Друштвото за производство, услуги и трговија на го-
лемо и мало „ДЕВЕЏИ" Ресул ДООЕЈ1 експорт-им-
порт, ул. „Крсте Мисирков44 бр. 15/7, Скопје. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Ресул Челик со патна исправа -
пасош бр. 390978 конузлат на Турција во Кели Репу-
блика Германија. 

Седиште на друштвото, ул. „Крсте Мисирков44 бр. 
15/7, Скопје.Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 
бр. 1381/99. (1441) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. 1335/99, на регистарска влошка бр. 020055877-6-
09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП „БУРИ-
ТО" - сендаичара Ана Раде Савовска, ул. „Јане Сан дан-
ски44 бр. 84-3/24 Скопје. 

Да се запише бришење на трговецот поединец ТБ 
„БУРИТ044 - сендвичара. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр, 
1335/99. (1442) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срсг. бр. 595/99, на регистарска влошка §р. 1-36633-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар претпријатието во 
приватна сопственост Претпријатие за инженеринг, 
производство и трговија „ИМПУЛС ТИП" увоз-извоз, 
Д.О.О. ул. владимир Комаров " бр. 25/1-20 Скопје. 

Промена на лице овластено за застапувала во вна-
трешен и надворешен трговски промет. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешен и надворешен трговски промет: Се 
брише директорот Ивица Павловски а се запишува ди-
ректорот Елена Павловска со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 595/ 
99. * (1444) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 994/99, на регистарска влошка бр. 1-1998-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за трговија, угостителство, туризам и трго-
вија „УНИОНМАК" ул. „ Едвард Кардељ" бб Кава-
дарци. 

Се брише: Јодранчо Бањански - директор без огра-
ничување, а се запишува Душко Ѓорѓиев - директор со 
неограничени одговорности. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 994/ 
99. (1445) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1407/99, на регистарска влошка бр. 
0200105817-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на седиште и управител на Друштвото за 
производство, трговија и услуги „НЕОКАР" Ангел 
ДОО експорт-импорт, ул. „Перо Наков" бр. 110, 
Скопје. 

Новото седиште на друштвото е: Друштво за произ-
водство, трговија и услуги „НЕОКАР" Ангел ДОО ек-
спорт-импорт, ул. „Рузвелтова" бр. 63-А/1-8 Скопје. 

Се брише Ангел Кастијо, а се запишува Ленче Веле-
ска - управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1407/99. (1446) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 797/99, на регистарска влошка, бр. 1-48874-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице и 
основач на Претпријатието за*производство, трговија, 
транспорт и шпедиција „ФИС" увоз-извоз ц.о. ул. 
„Тоде Думба" бр. 44-а, Куманово. 

Се брише Софија Крстевска - директор со неогра-
ничени овластувања, а се запишува Крстевски Славе -
директор на претпријатието со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје,̂  Срег. бр. 797/ 
99. (1448) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1424/99, на регистарска влошка бр. 020184927-
8-01-00, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
управител на Друштвото за промет и услуги „ЕЛ-
МАГ-М" Гојко Митровиќ ДООЕЛ експорт-импорт, ул. 
„Лермонтова" бр. 3, Скопје. 

Се брише Јанкуловски Трајан, се запишува Љиљана 
Буковик - управител, 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1424/99. (1449) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1528/99, на регистарска влошка бр. 020210397-
08-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширу-
ваното на дејноста на Друштвото за услуги, промет и 

посредувало „ГЕМИДА" Милка ДООЕЛ експорт-им-
порт ул. „Вера Јоциќ" бр 19-2/1, Скопје. 

Дејност: 74.83 - секретара и преведувачки активно 
оти. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, П. Трег. бр. 
1528/99. (1450) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 881/99, на регистарска влошка бр. 1-1955-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на 
Основното училиште „ХАСАН ТАХСАНИ" е. Седла-
рево, Тетово. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање: Да се брише Зимери Наим - директор со неогра-
ничени овластувала, а се зашшгува Фетиши Афет - в.д. 
директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 881/ 
99. (1451) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1388/99, на регистарска влошка бр. 
0200111737-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма и дејност на Трговското друштво 
за производство, промет и услуги ^ПОДВИС" Веле 
ДООЕЛ, ул. „Васко Каран геловски" бр. 39, Куманово. 

Новото име на друштвото е: Трговско друштво за 
транспорт, градежништво* производство, промет и 
услуги „ПОДВИС" Веле ДООЕЛ. 

Дејности: 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 
26.70. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.- Трег. бр. 
1388/99. (1451) 

Основниот суд Скопје Г - Скопје, со решението П. 
Трег. 1284/98, на регистарска влошка ја запиша проме-
ната на дирсктор-управител на Трговското друштво за 
производство, промет и услуги „ДУЉИ-ЈЕТ" Ќемал 
ДООЕЛ експорт-импорт, ул ..Методија Митевски" бр. 
13/1-15, оп. Чаир, Скопје. 

Се брише Хајдари Ружди - управител на друштвото 
без ограничување со л.к. бр 1239541 ГУВР Скопје и 
ЕМБГ 1209967450049, а се запишува Ѓултен Абази -
управител на друштвото без ограничување со лк. бр. 
1479846 ГУВР - Скопје и ЕМБГ 2102962455020. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1284/99. ' (1454) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1323/99, на регистарска влошка бр. 020042037-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширува-
њето на дејноста во надворешен трговски промет да 
Друштвото за трговија, производство и услуги „КВА-
ТРО" Миле ДООЕЛ експорт-имгшрт, ул. „Сава Кова-
чевиќ" бр. 23, Скопје. 

Друштвото во надворешен трговски промет, врши 
проширувдње на дејноста со следните дејности: - меѓу-
народен транспорт и шпедиција во прометот со стоки и 
услуги, реекспорт, застапување и посредувало, мало-
граничсн промет со соседните земји. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1323/99. (1455) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.. 
Трег. бр. 1409/99, на регистарска влошка бр. 020194427-
8-03-000, ја запиша во трговскиот промет промената -
-проширувањето на дејноста на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги „ДЕЈТОН" Момчило ДО-
ОЕЛ увоз-извоз, ул. ..Илинденска4' бр. 3/2, Куманово. 

Се врши проширување на дејноста на друштвото со 
74.20/3 - инженеринг. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трет. бр. 
1409/99. (1456) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 434/98, на регистарска влошка бр. 8-02001221-
000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
Трговското друштво за производство и промет „УНИ 
КОМПАНИ ТРЕЈД", Д.О.О. ел. експорт-импорт, ул. 
„Колекторска" бб, Скопје. 

Се брише Вслјановски Зоран, управител, а сс запи-
шува Чавдаров Јордан, управител.Од Основниот суд 
Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 434/98. - (1443) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1838/99 на регистарска влошка бр 007994,.го запиша 
во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на 
Друштвото за производство и трговија "СОЛБИТ" 
Жито Битола ДООЕЛ експорт-импорт Битола, ул. 
"Иво Лола Рибар" бр. 36, Битола. 

Друштвото со ограничена одговорност со назив на 
фирмата "СОЛБИТ" Жито Битола ДООЕЛ експорт-
импорт Битола е усогласено со ЗТД. 

Дејности: 01 11; 01 11/1; 01 11/2,01 11/3: 01.11/4; 01.12; 
01 12/1, 01 12/2; 01 12, 01 13/1, 01 13/2; 0141; 02 41/3; 
02.01,02 02; 14 40, 15 11; 15 12, 15 13; 15 20; 15.31, 15 32, 
15 33, 15 41; 15 42; 15 43. 15.51, 15 52, 15 61; 15.62, 15 71, 
15 72; 15 81, 15 81/1, 15 81/2; 15 82, 15 82/1; 15.82/2; 15 84, 
15 85, 15 86, 15.87, 15 88, 15 89, 15 91, 15.98; 15 98/2; 
20.30; 20.40/20 51; 21 11; 21 12; 21.21; 21 22; 21.23; 21.24; 
21 25, 28 71, 28.72, 45.31, 45 32, 45 33; 45 34, 45.41; 45 42; 
45.43; 45.44; 45.45; 50.10, 50.20, 50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 
50.40; 50.40/1; 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11; 51.12; 
51 13; 51 14; 51 15, 51 16, 51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 
51.23; 51.24, 51 25, 51.31; 51.32, 51 33; 51 34; 51.35; 51.36; 
51.37; 51.38; 5139, 5141; 51.42/1, 51.42/2, 51.43; 5144; 
51 45; 51 46; 51 47, 51.51, 51.53; 51.54; 51.55; 51 56, 5Ј 57; 
51 61; 51 62; 51 63; 51 64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52 12; 
52 21; 52 22; 52 23; 52 24; 52 25, 52 26; 52 27; 52.31; 52.32; 
52 33, 52 41, 52 42; 52 43, 52.44, 52.44/1; 52.44/2; 52 44/3; 
52 44/4, 52.45, 52 46, 52 47, 52 48, 52.50; 52.61, 52 62, 
52 63, 52 11; 55 12; 55 21. 55 21/Г, 55.21/2; 55.22, 55.23; 
55 30, 55.30/1; 55 30/2, 55 40, 55.51, 55 52; 60 21; 60.23; 
60 24, 61 20,' 63 11; 63 12, 63 21, 63.30; 63.40; 65.12/1; 
65 12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65 21, 65.23; 70.11; 70.20; 72.10; 
72.20, 72 30: 72 40; 74.10, 74 1 1- 74.12; 74 20/5; 74.40, 
74.70, 74.80; 85 84/2, 93 05 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое пме и за своја сметка 

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

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и 
во надворешниот промет е Дуковски Михајло, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд во Битола.' (8917) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, со решението Трег. 
бр. 15075/99 на регистарска влошка'бр 020256627-3-09-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Трговско друштво за градежништво, трговија и услуги 
"ЛУМИКС" Драгиша п др. ДОО увоз-извоз од Скопје, 
ул "Крсте Мисирков" бр 57 

Дејности се 28 11, 28 12, 28 21, 28 22, 28 30, 28 40; 
28 51, 28.52, 28.61, 28 62; 28 63, 28.71; 28 72, 28 73, 28 74; 
28.75; 29 И, 29.12; 29.13; 29.14, 29 40, 29.51; 45 11, 45 12; 
45.21; 45 21/1, 45.21/2; 45 22; 45.23, 45 24, 45.25, 45.31; 
45 32, 45.33; 45.34, 45.41 у 45.42, 45,43; 45.44, 45.45; 45.50, 
50.10; 50 30; 50 30/1, 50 30/2; 50.30/3; 50 50, 51 21; 51.22; 
51.23; 51 24, 51 25; 51.31; 51.32; 51 33, 51 34; 51.35, 51.36; 
51 37; 51 38, 51 39; 51 41; 51.42; 51.42/1; 51.42/2; 51.43; 
51 44, 51 45. 51 47, 51 51, 51 52. 51 53, 51 54, 51 55, 51 56; 

51 57, 51 61; 51.62, 51.63, 51 64, 51 65, 51.66, 51 70, 52 И, 
52.12, 52 21, 52 22, 52 23; 52 24, 52 25, 52 26, 52 41, 52 42; 
52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52.44/3, 52 45, 52 46; 52 47, 
52 48, 60 22, 60.23; 60Д4, 63 21; 63 22, 63 40, 71.10; 71 21, 
74.40; 74 13, 74 14, 74 20, 74 20/Г, 74 20/2, 74 20/3, 74.20/5; 
74 84, 14 11; 14.12; 14.13; 14.21; 14.22, 14 50; 20 10; 
20 10/1, 20.10/2, 20 20; 20 30; 20 40, 20.51, 20.52, 2661; 
26.62; 26.63; 26.64, 26.65; 26.66, 26.70; 26.81; 26.82; 
26.82/1; 26.82/2, 36.11, 26.12, 36.13; 36.14, 51.11; 51.12; 
51 13; 51.14; 51.15; 51.16; 51.17, 51.18, 51.19; 55 11; 55 12; 
55.23, 55.30, 55 30/1, 55 30/2, 55 40; 63 11; 63.12; 65.12/3; 
65 23, 67 13, 70 11; 70.12; 70 20, 70 31, 70.32; 71 32, 71.33; 
71 34, 74.30; 74 40; 74 81, 74 82, 74 83; надворешна трго-
вија со прехранбени производи; надворешна* трговија 
со ^прехранбени производи, меѓународна Шпедиција; 
меѓународен транспорт на стоки п патници, услуги во 
меѓународниот транспорт, застапување и посредување 
во прометот на стоки и услуги, застапување на стран-
ски фирми; продажба на стоки од консигнациони скла-
дови; реекспорт; изведување на инвестициони работи 
во странство; малограничен промет со соседните зем-
ји: Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија 

Управител е Владимир Секуловски со неограничени 
овластувања исто и за надворешен промет. 

Основачи се Драгиша Дучиќ од Австрија - Клаген-
фурт и Беклер Рецеп од Турција - Истанбул 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (9849) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Зг. 
бр. 539/99 го донесе следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Одбор за пливање, ватерполо и 
синхроно пливање на Град Скопје со скратено име О П 
В С П С со седиште во Скопје со својство на правно ^ 
лице од 24.10.1989 година се во согласност со Законот 
за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 
699 се запишува здружението на грабани Одбор за пли-
вање, ватерполо и синхроно пливање на Град Скопје со 
скратено име ОПВСПС со седиште во Скопје на ул. 
„Јордан Хаџи Константинов - Џинот број 12а, а опш-
тина „Центар", кое го застапува неговиот претседател 
г-дин Миодраг Атанасиевски и потпретседателот г-дин 
Миодраг Гаврил овиќ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9133) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со Решение I Рег. 
зг. бр. 84/99 од 25.08.1999 година во регистарот за 
Здрженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

• Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации што се води во Основниот суд 
Скопје II - Скопје на Фудбалскиот клуб „ССК Млади-
нец" нас. Драчево, Скопје под реден број I Рег. зг. бр. 
84/99 од 25.08.1999 година. 

Седиштето на Фудбалскиот клуб „ССК Младинец" 
нас. Драчево, Скопје е во нас. Драчево, ул. „Коперни-
кова" бб, а подрачјето на дејствување на клубот во 
Република Македонија е за развој на фудбалската игра, 
организација на фудбалски натпревари, првенствени и 
пријателски турнири, подготовки на екипите за натпре-
варување, соработка со средствата за јавно информи-
рање и со разни спонзори или средства за спорт и за-
ради решавање на одредени прашања во областа на 
спортот, создавана на услови за унапредување на 
стручната работа на клубот и сорабо1тс^ со клубови 
надвор од земјата. 
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Со денот на запишувањето во регистерот Фудбал-
скиот клуб „ССК Младинец" нас. Драчево, Скопје сс 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (8850) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со Решение III Рег. 
зг. бр. 12/200 од 28.02.2000 година во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации на Здружение на навивачи ^Коми-
ти" Скопје со седиште на бул. „Јане Сандански" бр. 34/ 
2-17, Скопје. 

Дејноста на Здружението на навивачите „Комити" е 
поттикнување, омасовување, развој и унапредување на 
спортското навивање како масовна форма на рекре-
ација, координирање и усогласување на програмските 
активности на членовите на Здружението, унапреду-
вање и подигнување на стручните знаења на своите 
членови во областа на фудбалот и спортското нави-
вање, грижа за квалитетот на членовите и нивно посто-
јано учество на сите манифестации од тој вид соработка 
со други спортски и други здруженија. 

Со денот на запишувањето во регистарот, Здруже-
нието на навивачите „Комити" се стекнува со својство 
на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (9113) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со 3. Г. број 908/99 
од 06.12.1999 година, во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации под Рег. број 600 се запишува здру-
жението на граѓани Производители на чорапи и хула-
хопки ..Стела" со седиште во Скопје на ул. „Кочо Ра-
цин" бр. 14/4-17. 

- Лице овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Јовица Перковски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на усовршувана на производството и. пласманот 
на основните производи, чорапи и хулахопки, како и 
заштита на интересите на производителите. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 06.12.1999 
година. 4 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9126) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје со решение 3. Г. 
број 109/98 од 22.12.1999 година, утврди дека програ-
мата и статутот на здружението на граѓани ..Сојуз на 
борците од Народноослободителната и антифашистич-
ката војна на Македонија 1941 - 1945 - Општински 
одбор Карпош" со скратено име ОО на СЕМ - Карпош, 
со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 
21.08.1995 година, се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 632 
се запишува здружението на граѓани „Сојуз на борците 
од Народноослободителната и антифашистичката 
војна на Македонија 1941 - 1945 - Општински одбор 
Карпош" со скратено име ОО на СЕМ - Карпош, со 
седиште во Скопје, на бул. ^Партизански одреди" број 
68, кое го застапува неговиот претседател Кирил Ни-
ковски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9309) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со П. П. Бр. 1/2000 
од 22.02.2000 година, во судскиот регистар на политич-
ките партии под Рсг. број 92 се залихава политичката 
партија „Обсдинста партија на Ромите од Македонија" 
со седиште во Скопје, ул. виетнамска" бр. 22 - Опш-
тина Шуто Оризари, која ја застапува нејзиниот претсе-
дател Неждет Мустафа од Скопје. 

Политичката партија стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 22.02.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9304) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со 3. Г. број 562/99 
од 01.02.2000 година и утврди дека програмата и стату-
тот на здружението на граѓани ..Здружение на Сетинци-
попадинци од Лерин" во Македонија - Скопје, со се-
диште во Скопје, со својство на правно лице од 
30.01.1997 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рсг. број 670 
се запишува здружението на граѓани ..Здружение на 
Сстинци-Попадинци од Лсрин" во Македонија -
Скопје, со седиште во Скопје, ул. „Партизански одре-
ди" број 78/42, кос го застапува неговиот претседател 
Ташко Јованов. 

I-Скопје. {9305) 
1 . 1 , * 

Основниот суд Скопје I - Скопје со 3. Г. број 965/ 
2000 од 25.02.2000 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под Рег. број 709 се запишува 
здружението на граѓани Здружение за медицинска фи-
зика и биомедицински инженеринг со седиште во 
Скопје - Институт за радиотерапија и онкологија, 
„Водњанска" 17. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружението 
ќе се однесуваат да ги брани правата на своите членови, 
соработка со општествените органи и институции, со-
работува со др. здруженија и сродни по дејност институ-
ции од земјата и странство, организира стручни собири, 
трибини, предавања и дискусии, преку организирање 
семинари, симпозиуми и тренинг курсеви од областа на 
медицинската и радијационата физика како и издава 
соодветни стручни публикации. 

- Здружението на граѓани стекнува својство нд 
правно лице и може да започне со работа од 25.02.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9311) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со 3. Г. број 944/99 
од 16.02.2000 година, во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации под Рег. број 6% се запишува здру-
жението на граѓани Хуманитарно здружение „Хуман 
релјеф" за хуманитарни добротворни активности со се-
диште во Скопје, ул. ..Стара Чаршија" - Капан Ан - ул. 
градиште" број 14. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружението 
на неговиот претседател Небија Исламовски. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на хуманитарно згрижуваа и дејствување, орга-
низација на семинари и конференции, соработка со ме-
ѓународни сродни хуманитарни и невладини организа-
ции, борба против пороците - алкохол, пушена, дроги-
рана, давана опција за здрав живот, борба против зага-
дувањето и загадувачите и поттик на еколошка свест, 
стипендираа ученици во земјата и странство како и 
разновидна хуманитарна интервенција при елементарна 
непогода. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 16.02.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9313) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со З.Г. број 567/99 
од 27.12.1999 година утврди дека програмата и статутот 
на здружението на граѓани Фудбалски клуб во мал фуд-
бал „Грамоси" со скратено име ФК „ Грамос**" со се-
диште во Скопје со својство на правно лице од 
02.07.1998 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 



регистарот на здруженија на i раѓани и фондации 
aipirt Основното! суд С к и т е I - Скоп је лед P e r бро ј 640 
се з ачинува здружението на граѓани Фудбал ски клуо во 
мал фудбал ..Грамон?" со скратено име ФК ,.Грамоси" 
со е. лепите во Скоп је на ул , Франц П р с т е рп" б[ Jtfl. 
кое го з а с е н у в а неговиот претседател Костовски Е л а 
ДИМИР ОД СКОПЈЕ 

(Ли Основниот суд Скопје I - С К О Р Ј С . (9314) 

Основниот суд С к о п ј е I - СКОПЈЕ СО З . Г број 200/98 
од 28 в 7 . 1999 година утврди? дека програмата и статутот 
па здружението на граѓани Книжевна младина на Маке-
донија со скратено име „КММ4' со седиште во С к о п ј е со 
својство на правно лице од 14.03 1992 година се во со 
гласност со З а к о н о т за здруженија на граѓани и фонда-
ции 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
npv Основниот су.» С копје I - Скогпе под P e r број 401 
се запишува здружението на граѓани ^Книжевна мла 
дина на М а к е д о н и ј а " со скратено име ,.КММ44 со се-
диште во Скоп је на ул. „ Илинденска<4 бб 12, кое го 
•лаелапува неговиот претседател Гордана Сто јковска од 
Скопје 

Од Основниот суд С к о п ј е I - Скопје (9315) 

Основниот суд Скоп је 1 - Скопје со З . Г бро ј 919/99 
од 16.02 2 Ш година го донесе следното во регистарот 
на здруженија на граѓани фондации под P e r б р л 698 
а запишува здружението на граѓани З д р у ж е н и е на 
Хрватите од Република Македонија со скратено име 
З Х Р М со седиште во С к о п ј е на ул. ^Народен ф р о н т " 
(>р П/65 

Чице овластено да го застапува здружениево е него-
виот претседател Марија Дал јановска од Скопје 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на сопирање . обединување и застапување на ич 
тереските на граѓаните на Р Македонија од хрватско 
по те кло заради »ачувуван>е на културните и духовните 
вредности на хрватската нација , хрватскиот ј а зик , негу-
вање и развивање на хрватската книжевност , музиката, 
^ ме ш о п а и ф о л к л о р о т к а к о и негува и развивање на 
македонско-Арватскитс 1чул1урнн и духовни врски и од 
носи 

З д р у ж е н и е т о на граѓани стекнува СВОЈСТВО на правно 
лице и м о ж е да започне со раГч/га од 16 02.2000 година 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје . (9336 ) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопи' со 3 Г бро ј 881/99 
од 17 О2.20Ш година го донесе следното во pci нотарот 
на «др\-уснија на граѓани и фондации под P e r б р о ј 700 
се запишува здружението па Јрлѓани З д р у ж е н и е ja 
поддршка на деиа и есмс{ства во ризик „3а среќно дет-
ство'1 со седиште во Скопје на ул. ,Партизански одре-
дби" бр 64 влез 1/2 М - Скопје 

Лице овластено да го застапува здружението е него-
виот претседател Верка С т а м е н к о в Т р а ј о в а 

Работата и активностите на здружението ќе сс одне-
суваат на добивана поддршка на деца и семејства низ 
фокус барана група терапија и групи за самопомош, 
спроведување на образовни семинари за стекнување на 
знаења и вештини, спроведување на голем 6poj актив-
ности насочени кон подобрувана на здравјето на децата 
и семејството,ќе превзема конкретни мерки за форми-
р а а центри за интервенција во криза со неопходните 
простори* и услову ,како собиралиште и об јекти за сме-
стување и психо социјална помош на децата и н и в и т е 
семејства к а к о и остварување на психосоцијалните 
орава на децата и семејствата во ризик 

Здружението) на граѓани стекнува СВОЈСТВО на правно 
лице и може да започне со работа од 17.02.2000 година 

Од Осмото нат суд Скопје Ѕ - Скопје • • г '{9317) 

Основниот суд Скопје I - С К О П Ј С СО 3 Г број 575/99 
од 22 02 2ООО година утврди дека програмата и статутот 
на здружението на граѓани Стрелачки клуб .,Алкало-
ида - Скопје со седиште во C K O I I J C со СВОЈСТВО на правно 
Чипс од 01 02.1985 година се во согласност со Законот 
за здруженија на граѓани и фондации 

Во регистарот на здруженија па граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - С К О П Ј С ПОД Per. број 707 

се запишува здружението на граѓани Стрелачки клуб 
„Алкалоид" - Скопје со седиште во Скопје на ул 
„ А л е к с а д а р Македонски'' бр 12, кое го застапува не-
говиот претседател ИлнЈа Аневски. 

Од Ое но ви пот суд Скопје I - Ско пје. 19318) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со с .О. број 97/99 од 
23 02 2000 година во регистарот на странски организа-
ции под Per 6poj 69 се запишува подружница во Репу-
блика Македонија на странската организација М а р и -
та е - Австрија" со седиште во Виена - Австрија 

Седиштето на подружницата "на странската органи-
зација „Каригас - Австрија" е во Скопје на ул. в и е н -
ска1' бр 5 

Лице овластено да ја застапува подружницата на 
странската орган идаија „Каритас - Австрија" од Ав 
стрија во Република Македонија е г-дин Џорџ Зудик -
австриски државјанин 

Работата и активностите на подружницата на стран-
ската организација „ Карат ас - Австрија44 од Австрија 
во Република Македонија ќе се однесува на обезбеду-
вана на хуманитарна помош за згрижување во тешките 
социјални случаи во Р Македонија, развој настроени за 
помош и олеснување на животот на хендикепираните 
лица во Д о м о т И Октомври - Скопје како и помош на 
ромската популација. 

Подружницата на странската организација ,.Каритас 
- Австрија" од Австрија во Република Македонија сте-
кнува својство на правно лице и може да започне со 
работа о д 23 02.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје i - Скопје (9319) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје со З .Г . број 930/99 
од 22 02 2000 година во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации под Per број 636 сс запишува Здру-
жението на граѓани ,ДУНИТИ 4 ' со седиште во Скопје 
на ул Благоја Страчков4' бр 7. 

Лице овластено да го застапува здружението е него-
виот претседател Андреј Т р а ј о в с к и од Скопје. 

II. Р а б о т а т а и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на организирање на домашни меѓународни 
натпревари , разни манифестации со цел да се промови-
раат разни форми кои изработуваат реквизити за овие 
спортови, организирање на школа и обука, зачлену-
вања на п о д м л а д о к како и соработка со раз^и органи-
зации и институции. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 22 02.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9320) 

Основниот суд Скопје I - Скопје с о ' З . Г . број 980/ 
2000 од 25.02 2000 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под Per. број 712 се запишува 
здружението на граѓани Центар за развој на еколош-
ката свест со скратено име „ЦРЕС" со седиште во 
Скопје на ул. ЈРазловачко востание44 бр. 2-а/1-9. 

Лице овластено да го застапува здружението е него-
виот претседател Благоја Дрнков од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на'подигање на свеста кај граѓаните за основните 
елементи на современото општество, екологија, кул-
тура и меѓусебно сожителство и толеранција на луѓето 

чао i просторот на современиот свет, борба з а здрава жи-
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вотка средина, обезбедување на услови кои ќе ги напра-
ват овие идеи достапни до граѓаните преку разновидни 
предавања, семинари и други начини на јавно информи-
рање. 

Здружението на 1раѓани стекнува својство на правно 
лице и м о ж е да започне со работа од 25.02.2000 година 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (9321) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со З Х . број 421/99 
од 16.02.2000 година го донесе следното. Б а р а н о т о за 
промена на име на автомото клуб „Академски'4 се ува-
жува. 

Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани „Авто Мото клуб Академски" со скра-
тено име „ А М К Академски" со седиште во Скопје со 
СВОЈСТВО на правно лице од 10.06.1^76 година се во со-
гласност со Законот за здруженија на граѓани и фонда-
ции 

В о регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
ири Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 88 се 
запишува здружението на граѓани „Авто мото клуб 
Академски" со скратено име „ А М К Академски" со се-
диште во Скопје на ул. „Иво Лола Рибар" бр. 55, кое го 
застапува, неговиот претседател - секретар Слободан 
Николиќ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9323) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со З .Г. број 599/99 
од 11.02.2000 година ут врди дека програмата и статутот 
на здружението на граѓани о р г а н и з а ц и ј а на жените" 
на Општина Центар со седиште во Скопје со својство 
на правно лице од 12.12.1995 година се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. број 694 
се запишува здружението на граѓани Организација на 
Жените" на Општина Центар со скратено име „ О Ж Ц " 
со седиште во Скопје на ул „Васил Ѓоргов" б .б . барака 
број 7, к©е го застапува неговиот претседател Р у ж а 
Пачаџиесш од Скопје. 

Од Освоениот суд Скопје I - Скопје. ч (9324) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со З .Г . број 957/ 
2000 од 1И02.2000 година во регистарот на здруженија 
на граѓа}* и фондации под Рег. број 693 се запишува 
здружението на граѓани „Менса Македонија" со се-
диште во Скопје на ул „Ловќенска" 4 бр 2 

Лице овластено да го застапува здружението е него-
виот претседател г-дии Октај Ахмед. 

. Р а б о т е а и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на идентификација, развој и потстрек на човеко-
вата интелигенција Ја добробит на човештвото, о б е з б е -
дување на стипендии за надарените деца и натпросечно 
интелигентни младинци како и помагана на истражу-
вачките во и надвор од рамките на „Менса Македонија" 
при работната на проекти кои сс бават со прашања во 
врска со интелигенцијата 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може Да започне со р а б о т а од 11.02.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9325) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-
ции, при .Основниот суд во Кавадарци, под реден број 
Рсг. бр. 2/2000 за 2000 година се запишува Здружение 
под име: ..Романо сукал" од Кавадарци, кос ќе се залага 
за: вработување на членството со подобрувана на еко-
номските услови за ж и в е е л а , ќе се грижи за социјално 
загрозените поединци и семејства, со давана и барање 
на помош со развивана на спортот, со организирање на 
културни манифестации, средби и натпревари, со кон-
цертни натпревари, 'Ја развој на културата, обичаите и 

традицијата на ромите, во о п ш т и н и т е Кавадарци, Ро-
соман и Конопнште. 

Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци 
на ул „Димката Габерот ' 0 39 

Од Основниот суд во Кавадарци. (9326) 

Со решение Згф. бр. 9/2000 од 11.02.2000 год. во 
регистарот на Здруженија ма граѓани што се води ири 
Основен суд Штип под реден бр. 9 за 2000 тодвдаа се 
запишува: 

- Центар за подршка и развој на шгадшош шро-
грамн - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на уи. ЈВѕшл 
Главинов" бб, во Штммѕ а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општата Шини. 

Од Основен суд во Штик. (8789) 

Со решение Згф. бр, 49/99 од 16.04.99 РОД. ВО реги-
старот на Здруженија ма граѓани и фондации што се 
води при Основен суд Штик етод реден бр. 49 од 2999 
година се запишува: 

- Боксерски клуб Баргала ~ Штит. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. ЈВаеил 

Главинов" бр. 4 во Штми, а здружението ќе дејствува па 
територијата на Опишана Штии. 

Од Основниот (суд во Жтвш. (87%) 

Основниот суд во Виница со решение Рег. бр. 29/99 
од 10 12.1999 година го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Здружението за борба 
против болести на зависноста — наркоманија* ѕутИјСохојнм-
зам и никотизам „НАН" - Виница Здружението ќе деј-
ствува на територијата на стотина Виница, а негово 
седиште е во Виница на ул. „ В е л К а м е н " бб. 

Здружението е основано заради оетаарувш&е и иско-
р е н у в а ^ на болестите од групата на зависност на нар-
команија, алкохолизам и никотшшзам. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Виница на 
ул. „Бел Камен" бб Виница. 

Овластен претставиш кој ќе го застарува и претста-
вува Здружението во правниот промет и према трети 
лица во јавноста е Елида Ангелова ул. Првомајска" 
бр. 8. 

Од Основниот суд во Виница. (8792) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
се запишува Здружението на граѓани иод име: Друштво 
на пензионери на Општина Охрид „Висер*4 - Охрид жад 
Рог. Згф. бр. 91/99 од 18.02.2000 година. 

Здружението на граѓани има за цел. ост&ар)ваи^е и 
заштита на интересите на пензионерите, унапредување 
на нивните .права, 'културни, спортски и хумани оо-
требн, соработка со друга здруженија, невладини и не-
партискм асоцијации, како и [преземање ма други актив-
ности од интерес за членството. 

Седиштето аш здружението на трагани е на ул. „Дм-
митар Влахов" бр. 46, во Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапуваше и претставувавме на 
здружението е Трајан Толоманоаш. 

Од Основниот суд во Охрид. (9085) 

Основниот суд во Тетово, објавува д с о ш решение 
Рсг. Згф. бр. 6/2000 го зшшшувд во регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации од 25.02.2СШ година Еко-
лошкото Друинвтво . ,ШКБНДША" од Тетово. 

Работата и активностите на здружението е да се 
грижи за акггојбата со загадувањето на животната сре-
дина и да презема соодветни мерки за набљудувам на 
таа состојба, да ја замггити реката „ШЕНА" и мејздаата 
клисура од загадување од разни отпадоци и опасни ма-
терии, да врши пошумува^ на [падините кои се одо 
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нејзиното движење, а посебно но клисурата на реката 
„Псна*\ да се ангажира за заштита на зелените повр-
шини во градот и ел. 

Здружението односно седиштето на зцружснисто е 
на ул. „Ј. Сакдански44 бр. 9/12 Телово, а истото ќе де-
лува на подрачјето на град Тетово. 

Од Основс н суд во Тетово. (9087) 

Основниот суд во Гостивар, во регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации со решението Рог. бр. 7/ 
2000 се запишува Здружението на здравствени работ-
ници за зашггита на мајки, деца и адолесценти со се-
диште во Плетвар - „Понерски дом" бб - Гостивар, 
кое го застапува прим. д-р Татка Брезоска од Гостивар, 
ул. „Мара Угринова44 бр. 142. 

Цел и задача на Здружението е остварување на еко 
номски, социјални, хуманитарни, културни, научни, 
стручни, технички, образовни и други права и интереси 
во согласност со Уставот и Законот, а посебно ќе се 
грижи за почитување на етичките, правните и морал-
ните норми, угледот и дисциплината во извршување на 
професијата и ќе презема хуманитарна активност за 
подобрувана на материјалната и социјалната положба 
на мајките, децата и адолесцентите и нивните семеј-
сгва, како и децата од градинките и училиштата, децата 
без родители, како и активности за спречување, су зби-
вано и рано откривање на заразни болести, а на терито-
ријата на Гостивар, огпптицата и пошироко во Републи-
ката. 

Од Основниот суд во Гостивар. (8513) 

Основниот суд Скопје И - Скопје со решение Ш Рог. 
зг. бр. 203/99 од 11.02.2000 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации на Центарот за младинска иниција-
тива ..Сончоглед" Скопје со седиште во Скопје, на ул 
Дри Круши" бр. 2, Скопје. 

Дејноста на центарот на младинска иницијатива 
..Сончоглед" афирмација на РМ како модерна правна, 
демократска и социјална држава, развој на научна и 
едукативна соработка со други организации, развој и 
унапредување на демократијата, цивилното општество 
и редот, промоција на толеранција и мир, промоција на 
образование за интеграција на малцинствата, работа со 
стереотипите и предрасудите, заштита на младите луѓе 
од пороците, алкохол, дрога заразни болести, едука 
ција на граѓаните во областа на мирот, демократијата, 
цивилното општество, женските права, малцинските 
права, организирање на семинари, средби и слично", со 
дружељубив и едукативен карактер, духовна и интелек-
туална надградба на младиот човек, заштит а на човеко-
вата средина, афирмација на сечија култура, развој и 
унапредување на меѓуетничките односи и слично 

Со денот на запишувањето во регистарот Центарот 
за младинска иницијагива од Скопје се стекнува на 
право на правно лице. 

Од Основниот суд СкопЈе II - Скопје. (8745) 

Основниот суд во Крива Паланка, со решението Зг. 
бр. 15/99, во регистарот на Здруженија на граѓани и 
фондации се зашшгува здружението под името: Органи-
зација на жени „Роза44 - Ранковце под Рег. бр. 26/99. 

Цели на организацијата се унапредување на опште-
ствената и економска положба на жените, остварување 
на уставните права на жените и целосно почитување на 
личноста на жените и нејзиниот интегритет. 

Седиште на организацијата е во Ранковце. 
Лице овластено за застапуваа на организацијата е 

Славица Стојковска, претседател на ОЖР - Ранковце. 
,;,ОдОоновниот1Руд во Крива Паланка:^„» т. (#786)к 

Со решението Рег згф. бр. 2/2000 од 22.2.2000 во 
Регистарт на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд Крушево под ед.бр. 2/2000 се 
зашилува Здружението со име Карате клуб „Илиндсн 
903" Крушево, со седмите во Крушево, ул. „Таќа Бер-
бер" бр 24. 

Лице овластено да го застапува здружението е Ни 
колоски Тодор од Крушево, претседател на здружени-
ето 

Здружението стекнува својство на правно лице со 
денот на запишување во Регистарот 22.2.2000. 

Од Основниот суд во Круешво. (8787) 

Основниот суд во Кичево, со решението ЗГФ. бр. 5/ 
2000 од 17.2.2000 година, го запишува следното: 

Во Регистарот на здруженијава граѓани и фондации 
под ЗГФ. бр. 5/200 се запишува основањето на Здруже-
нието на граѓани - културно уметничко друштво мГоце 
Делечев44 од е. Другово, Другово со седмите во Опш-
тина Другово. 

Лице овластено да го застапува здружението е Гоце 
Темелкоски. 

РаГчУгата и активностите на здружението е да се 
развива кај граѓаните и младината, одговорност за ра-
бота, творечки однос кон трудот, да развива другар-
ство, солидарност, смисла за соработка и заеднички 
живот, да развива смисла за организација и култура, да 
ги оспособи граѓаните за производствена работа и ра-
ционално користење на општествениот живот, да го 
негува традиционалното фолклорно богатство на на-
шиот, народ од подрачјето на дејствување, да учествува 
на сите фестивали, да одржува концерти и друго. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 17.02.2(100 година. 

Од Основниот суд во Кичево. (8788) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 11/00 
од 21.02.2000 година над 3 3 „ТОНЕ МИХ" е. Мало-
вингга ОП. Цапари со дејност, услуги и трговија жиро 
сметка 40300-601-90511 при ЗП11 Битола, отвори сте-
чајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (870ф 
- * 

Основниот суд во Битола со решението Сг.бр. 38/00 
од 23.02.2000 година над ПП „Травентин" од Битола ул. 
„Васко Карангелевски" Ремо 6,2-25, дејност трговија 
жиро сметка 40300^601-57572 при ЗПП Филијала Би-
тола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја за-
клучи. 

Од Основниот суд во Битола. (8707) 

Основниот суд Кавадарци, објавува дека со решени-
ето Ст.бр. 146/97 од 23.02.2000 година привремено се 
запира стечајната постапка над.ППВП „Бел Камен44 

Кавадарци ул. „Шишка" ббж за период од 12 мсссци од 
правосилноста на ова решение. 

ПЈ1ВП „Бел Камен" Кавадарци продолжува со ра-
бота. 

Одборот на доверителите веднаш да формира Упра-
вен одбор како орган на управувана на претпријатието 
и ги определи лицата на кои им го доверува организира-
њето и застапувавте) на претпријатието - должник, 
о Управниот одбор во рок од 60 дена да донесе Про-
грама за финансиска и сопственичка трансформација и 
ја достави до судот за определување на рочиште за 
прифаќана на Програмата. 

Од Основниот суДБбКа&адгфЦќ1.111 »•'{«" 
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Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст.бр. 212/99 од 17.2.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПЛОТ 
..Стар- пром" од Радовиш, но е одлучено да истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објаувањето на решението во ..Службен вес-
ник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (8773) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст.бр. 1/2000 од 15.2.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ТП ..Бранко 
Ѓорѓи Христов" од Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот, 
заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објауваното на решението во ..Службен вес-
ник на РМ". 

• По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (8774) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст.бр.217/99 од 27.1.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец по-
единец ..Фимка Илија Илиева" т.п. од Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објаувањето на решението во ..Службен рес-
ник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се бр.ише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица.. (8775) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 14/200 година од 15. 2. 2000 
година е отворена стечајна постапка над должникот ТП 
..Флора - Н" од Струмица но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот нздолжникот, заради 
што и се заклучи. * 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во ..Службен вес-
ник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на прет-
пријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (8781) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 255/99 година од 16. 2 .2000 
година е отворена стечајна постапка над должникот, 
ПТГ „Интер Европа - МАК 3" од Струмица но е одлу-
чено истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот, заради штр и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на решението во „Служ-
бен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на прет-
пријатија. . 

Од Основниот суд во Струмица. (8782) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 15/ 
2000 година од 21. 02. 2000 година отвори стечајна по-
стапка над должникот Претпријатие за производство 
промет и услуги увоз-извоз „ЗК Еми" Прилеп ПО со 
седиште во населба Точила II Е2-2-/6 запишан во реги-
старската влошка 1-10337 во Окружен стопански суд 
Битола, со предмет на работење пољоделство, со жиро 
сметка 41100-601-26864 во Заводот за платен промет 
Филијала Прилеп. 

Отворената -стечајна постапка према должникот не 
се спроведува но се заклучува, поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (8783) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 14/2000 
од 21. 02. 2000 година отвори стечајна постапка над 
должникот Приватно производно трговско претприја-
тие свињарска фарма „Златко комерц" увоз-извоз е. 
Големо Коњари со ПО - Прилеп со седиште во е. Го-
лемо Коњари - Прилеп, запишан во регистарската 
влошка 1-9328 на Окружен стопански суд Битола со 
предмет на работење сточарство, со жиро сметка 
41100-601-17291 во* Заводот за платен промет Филијала 
Прилеп. 

Отворената стечајна постапка према должникот не 
се спроведува но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (8785) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 36/00 
од 24. 02. 2000. год., над ПП „Фибис - Реимејк" од 
Битола ул. ..Партизанска" бр. 60/14,'дејност угостител-
ство со ж-ска бр. 40300-601-45660 при ЗПП Филијала 
Битола отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (9036) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 28/00 
од 24. 02. 2000 год., над ПП „ЕМ-БО" Компани од 
Битола уд. „Иван Милутиновиќ" бр. 19/9 дејност трго-
вија со ж-ска бр. 40300-601-70905 при ЗПП Филијала 
Битола отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во.Битола. (9038) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 3/2000 од 18.2.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ТП б у -
бица ц Томислав Џекова" од Струмица, но е одлучено 
да истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во „Службен вес-
ник на РМ". 

По правосилноста на решението,- горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на прет-
пријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (8776) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 6/2000 година од 18,2.2000 
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година е отворена стечајна постапка над должникот 
ПТУ „Ќема" од е Добрејци, Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немана имот на 
должникот, заради што и се. заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во „Службен вес-
ник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (8777) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 216/99 од 22.2.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ППТУ 
„Шоп - али" од Струмица, но е одлучено да истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во „ Службен вес-
ник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на прет-
пријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (8778) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 27/2000 година од 25.2.2000 
година е отворена стечајна постапка над должникот ТП 
„Јоко-пром" од Струмица, но е одлучено да истата не се 
спроведува поради немана имот на должникот, заради 
што и сс заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во „ Службен вес-
ник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (8779) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд 
- во Струмица под Ст. бр. 7/2000 година од 22.2.2000 

година е отворена стечајна постапка над должникот ТП 
„Алекс" од Струмица, но е одлучено да истата не се 
спроведува поради немана на имот на должникот, за-
ради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струмица, 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во „Службсн вес-
ник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на прет-
пријатија. 

Од Основниот суд во Струмица (8780) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 198/99 од 04.12.1999 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ППС „Кла-
рис" п.о. увоз-извоз од Струмица, но е одлучено да 
истата не се спроведува поради немање имот на долж-
никот, заради што и се заклучи. 
• Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавуваното на решението во Службен вес-
ник на РМ. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (9040) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основнирт суд 
во Струмица под Ст. бр. 20/2000 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТ „Виола" од Стру-
мица, но е одлучено да истата не се спроведува П(}ради 
немање имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на решението во „Службен весник на 
РМ" преку Основниот суд во Струмица до Апелаци-
ониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (9042) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 2/200 година од 09.02.2000 
година е отворена стечајна постапка над должникот 
ПГТ „Монта" од Босилово но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немана на имот на должникот, 
заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот*на објавувањето на решението во „Службен вес-
ник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие јсе се брише од судскиот регистар на̂  прет-
пријатија 

Од Основниот суд во Струмица. (9044) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 223/99 од 25.2.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Мешовито 
претпријатие во приватна сопственост за производство, 
трговија, услуги и транспорт „Колид Компани44 ДОО од 
е. Колешино, Општина Ново Село, но е одлучено да 
истата не се спроведува поради немање на имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во „ Службен вес-
ник на РЕМ 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (9046) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Ст. бр. 82/97 од 29.09.1997 год. е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТУП 
\,ЕНЕРГОПРОМЕТ" од Скопје ул. „Владахара44 бр. 4 
со жиро сметка 40100-601-87054. 

За стечаен судија е одреден Магдалена Бајалска -
Ѓорѓиевска судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Дабески Жарко од 
Скопје, ул. „Скупи 644 бр. 23 телефон 310-589. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавуваното на огласот во „Сл. весник на Република 
Македонија44 до стечајниот совет со пријава во два при-
мерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема должникот без одлагано. Рочиште за испи-
тување на пријавените побарувања се закажува на 
1.12.1997 год. во 10,10 часот, во барака 4, соба бр. 4, 
при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9234) 
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Основниот суд Скопје I - СКОПЈС, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I Ст бр 9/2(ХХ) г., е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие во при-
ватна сопственост производство и трговија на големо и 
мало Д Е Т Е Л И Н К А " Д О од СКОПЈС, ул „36" бр 29 и 
жиро сметаа 40120-601-159758 и регистарска влошка 1-
24762-0-0-0 и истата не се спроведува' Отворената сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие во при-
ватна сопственост за производство и трговија на големо 
и мало ^ Д Е Т Е Л И Н К А " Д О увоз-извоз од С К О П Ј С , СО 

седиште на ул. „36" бр 29 и жиро сметка 40120-601-
159758 и регистарска влошка 1-25762-0-0-0, се заклу-
чува. 

Да се објави оглас на огласна табла во судот и во 
^Службен весник на РМ" 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (9236) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на ОВОЈ суд Ст. бр. 352/97 од 9.12 §997 година отвори 
стечајна постапка над ПТП „ П О Р Е Ч Е " од Гостивар 

За стечаи судија се именува Катица Стојкоска 
За стечаен управник се определува Тасим Саити ди-

пломиран правник вработен во Водостопанство „Изво-
ри" Гостивар. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавуваното на огласот во Службен весник на РМ до 
стечајниот совст на ОВОЈ суд со пријави во два приме-
рока со докази. 

. Се задолжуваат должниците да ги измират долго-
вите спрема стечајниот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавени 
побарувана на доверителите на стечајниот должник на 
ден 24.04 2000 год. во 9,00 часот во сала броЈ II на ОВОЈ 

еуд 
Од Основниот суд во Гостивар. (9237) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на поранешниот Окружен стопански суд Скопје Ст 
бр. 939/94 о д 17.10.1994 година отвори стечајна по-
стапка над должникот П П „ Х А С А КОМЕРЦ' 4 од Го-
стивар, ул ,,Браќа Гиноски" бр. 17, а пред овој суд се 
води под Ст бр 26/96 

За стечаи судија се именува Катица Стојкоска судија 
н а ОВОЈ с у д 

За стечаен управник се определува Тасим Саити ди-
пломиран правник вработен во Водостопанство „Изво-
ри" Гостивар 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавуваното на огласот во Службен весник на РМ до 
стечајниот совет на ОВОЈ суд со пријави во два приме-
рока со докази 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема стечајниот должник без одлагало 

Рочиште за испитувано на пријавени побарувања на 
доверителите на стечајниот должник сс закажува на 
ден 31 03 2000 год во 8,45 часот во сала броЈ II на ОВОЈ 

еуд 
Од Основниот суд во Гостивар. (9238) 

Основниот суд во Битола а ) решение Ст бр 42/00 
од 21 02 2000 год , над СТД ^ В Е Н Е Ц И Ј А " ул „Тито 
Вслсс" бр 25 Битола со дејност угостителска со жиро 
сметка 40300-6085-7802 при З П П Битола, отвори сте-
чајна постапка не ја спроведе и ја заклучи 

Од Основниот суд во Битола (9275) 

Основниот суд во Битола со решение Ст бр 25/2000 
од 17 02 2(ХХ) год., над Трговец поединец Николче Томе 
Поповски за градежно занаетчиски работи „ФАСА-
ДЕР" од Битола ТИ на ул. ,,7-ми Јули" бр. 58 В во 
Битола, со жиро сметка 40300-601-90950 при ЗПГ1 Би-
тола, отвори стечајна постапка не Ја спроведе и ја за-
клучи 

Од Основниот суд во Битола (9276) 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение 
Ст. бр 456/97 од 04 03.1999 година, стечајната постапка 
над Претпријатието за модна конфекција „ВЕРА ЈО-
ЦИЌ", Македонска Каменица е привремено запрена 

Се закажува рочиште на кое доверителите се изјас-
нуваат и гласаат за Програмата и финансиската и соп-
ственичката трансформација. 

Рочиштето ќе се одржи на ден 24.03 2000 г во про-
сториите на Основниот суд во Кочани, во соба бр 49 со 
почеток во 12,00 ч. 

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со 
поднесок што го потпишал овластениот застапник на 
доверителот. 

Доверителите можат да ја разгледаат Програмата 
во работните денови од 12,00 ч. до 14,00 ч во судот 

Од Основниот суд во Кочани. (9277) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр 24/200 година од 25.2.2000 
година е отворена стечајна постапка над должникот 
Г1ТП „ К Е Т О - X4' од Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот, 
заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во „Службен вес-
ник на РМ" 

П о правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на прет-
пријатија 

Од Основниот суд во Струмица (9278) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст бр 227/99 од 16.2 2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец по-
единец Виолета Стојан Чукова ТП е Ново Село, но е' 
одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во „ Службен вес-
ник на РМ44 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на прет-
пријатија 

Од Основниот суд во Струмица. (9279) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр 33/00 
од 28.02 2000 год. , над Друштво со ограничена одговор-
ност за трговија и услуги „ Ф А Т ТРЕЈДИНГ4 4 ул „Бо-
рис Бастеро44 бр. 3 Битола, со дејност трговија, со жиро 
сметка 40300-601-77974 при З П П Битола, отвори сте-
чајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола (9300) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр 22/ 
2000 година од 23.03 2000 година отвори стечајна по-
стапка над должникот Претпријатие за производство, 
трговија и угостителство „ Н У М Е Р У С - КОМЕРЦ4 4 

увоз-извоз Прилеп П О со седиште на ул. „Никола Те-
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ела'4 бр. 25 запишан во регистарска влошка бр. 1-7921 
во Окружниот стопански суд во Битола, со предмет на 
работење трговија на мало со возила и делови, со жиро 
сметка 4110-601-15442 во Заводот за платен промет Фи-
лијала Прилеп. 

Побарувањата што должникот Претпријатие за про-
изводство, трговија и угостителство ги има од неговите 
должници и тоа од А Д Жито - Прилеп од Прилеп во 
износ од 98 330,00 денари, Пембе Инжинеринг - При-
леп во износ од 24.480,00 денари и Хем - Земјоделски -
Прилеп во'износ од 15.592,00 денари се пренесуваат на 
РМ. 

Отворената стечајна постапка над должникот не се 
спроведува но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (9302) 

Л И К В И Д А Д И М 
Основнпот суд С К О П Ј С I - СкопЈе, објавува дека со ре-

шение на ОВОЈ суд Л бр 1336/99 од 18 01 2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, услуги п надворешна 
трговпЈа "ОХРИДИЈА-ПРОМЕТ" експорт-пмпорт 
д о о од СкопЈе, ул "Народни ^ерои" бр 23-61/1-11 од 
СкопЈе, со жиро сметка 40100-601-95539 

За ликвидатор се определува лицето Јовановски З о -
ран од СкопЈе, ул "Пушкинова" бр 17/2-12 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
првава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги ДамДрат долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - 1 - С К О И Ј С (3728) 

Основниот суд С К О П Ј С I - С К О П Ј Е , објавува дека со ре-
шение на ОВОЈ суд Л бр 1241/99 од 06.12 1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Здравствена организација - стоматолошка ординација 
" Ј О В А Н О В С К И " ц о од СкопЈе, ул "РузвелтоБа" бр 
36-Г1/6 од Скопје, со жиро сметка 40100-603-23521. 

За,ликвидатор се определува лицето Јовановски З о -
ран од Скопје, ул. "Пушкннова" бр 17/2-12 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
ирПЈават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд С К О П Ј С - 1 - Скопје (3729) 

Основниот суд С К О П Ј С I - СкопЈе, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1105/99 од 08 11 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско и услужно претпријатие 
"РЕКОРД И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л " д о о експорт-им-
порт од Скопје, ул "Петре Филиповски Граката" бр 
11 од СкопЈе, со жиро сметка 40110-601 -103449 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, ул "АВНОЈ" бр 68/4 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во. рок од 30 дена д о обја-

вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - СкопЈе (3806) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, објавува дека со ре 
т е н и с на ОВОЈ суд Л бр 1243/99 од 14 12 1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговпЈа и угостител-
ство " Н И М А - К О М Е Р Ц " д о о од Скопје, ул "Јане 
Санданскл" бр 62/11-10 од С К О И Ј С , СО жиро сметка 

. 40100-601-256144 
За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-

ски од СкопЈе, ул "АВНОЈ" бр. 68/4 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарува*Ба во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци о д денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена; а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд СкопЈе -1 - СкопЈе (3807) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува Дека со ре-
шение на ОВОЈ суд Л бр 1156/99 од 26.11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "ВХМ-
АГРО" д о о увоз-извоз од Скопје, ул "Петар Дељан" 
бр 1/2-16 од Скопје, со ж и р о сметка 40100-601-301229 

З а ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, ул "АВНОЈ" бр 68/4 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а- најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (3808) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, об јавува дека со ре-
шение на ОВОЈ суд Л б р 1319/99 од 19 01 2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие на големо и мало " Н А С А - К О М П А Н И " 
ц о експорт-импорт од Скопје, ул "Маршал Тито" бр 
30 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-302358 

З а ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од СкопЈе, ул. "АВНОЈ" бр 68/4 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот ^во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд (Скопје - 1 - Скопје. -. - (3809) 
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Основниот суд СкопЈе I - С К О П Ј С , објавува дека со ре-
шение на ОВОЈ суд Л бр 1338/99 од 18 01 2000 шдина е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало, занаетчис-
ки услуги и меѓународен транспорт "Јасмин-Шпед" ул 
"Солунска" бр 3 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
2Ѕ7351 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, ул "АВНОЈ" бр 68/4 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ". со 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр. 1266/99 од 01 02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие на големо и мало "ТЕХНО-ИМ-
ПЕКС" екснорт-импорт од Скопје, ул "Анкарска" бр 
4 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-219593 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски 
од СкопЈе, ул "Рузвелтова" бр 54 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од.З месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (8759) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1370/2000 од 24 01 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
ПТГМ со увоз-пзвоз "ИН АЛБАТРОС" д о о од Скоп-
је, бул "ЈНА" бб од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
153936 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски 
од Скопје, ул "Рузвелтова" бр 54. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во. рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот'во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (8760) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1276/99 од 20 12 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз 
"ЖОРО-КОМЕРЦ" д о о од Скопје, ул "Веселин Мас-
леша" бр 3/1-20 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-
178208 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски 
од Скопје, ул "Рузвелтова" бр 54 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувањево рок од 30 дена но обја-
вувањето На огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те^&рема претпријатието До ликвидација во рок од 30 

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (8761) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1506/2000 од 24 02 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "ДУКИ КОМЕРЦ" ц о увоз-
извоз од С К О П Ј С , ул "364" бр 21 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-346826 

За ликвидатор се определува лицето Димитровска 
Мирјана од Скопје, ул "Јане Лукровски" бр 10/44 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци одденот на последната објава 4 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (8767) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 780/99 од 21 09 1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија на големо н 
мало "МИОПРОМ" увоз-извоз ц.о од Скопје, ТЦ 
Живко Брајковци лам.2, лок.1, со жиро сметка 400-
601-314463 

За ликвидатор се определува лицето Арсовска Бла-
гица од Скопје, ул "Алжирска" бр. 6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (8791) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение.на овој суд Л бр. 1136/99 од 11 11 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие за промет на # големо и мало 
"АГРОКОКА" од Скопје, ул "Џон Кенеди" бр Б 7 од 
СкопЈе. со жиро сметка 40100-601-26037. 

За ликвидатор се определува лицето Игне Карто-
ски од СкопЈе, ул "Торонто" бр 28 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (8885) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1095/99 од 02 12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, туризам и ус-
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"Ѓуро Ѓаковиќ" бр 55 од С К О П Ј С СО жиро сметка 
40100-601-186082 

За ликвидатор сс определува лицето Игне Каснпо-
ски од Скопје, \ л " Горонто" бр 28 

Се повикуваа} доверителите на должникот да ш 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по О О Ј Л -

в\ вашето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
иркава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатие го во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (8886) 

Основниот суд Скопје 1 - С К О П Ј С . објавува дека со 
решение па ОВОЈ суд Л бр 1424/2000 од 17 02 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за градежништво, трговија и услуги "ДА-
ЈАНА" Илми Д О О Е Л од Скопје е Света Петка - Со-
пиште од Скопје со жиро сметка 40100-601-424824 

За ликвидатор се определува лице го Атанасова Ма-
рика од Скопје, ул "Бриселска" бр 15/3-5 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на ОЈласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена. а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - 1 - Скопје (8945) 

Основниот суд Скопје I - С К О П Ј С , објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1007/99 од 23 11 199Ф година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и трговија " С И М А К " од Ку-
маново, ул "Први Мај" бр 8 од Куманово, со жиро 
сметка 40900-601-44530 

За ликвидатор се определува лицето Зд ен кица Па-
новска од Куманово 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван,а во рок од 30 дена но обја-
вувањето на 01 ласот во "Службен весник на РМ", со 
првава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ш намират долгови-
те према претпријатието по ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следна I а објава 

Од Основниот суд С К О Н Ј С - 1 - С К О П Ј С (9032) 

Основниот суд Скопје I - С К О П Ј С , објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1346/99 од 28 01 2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"ГЈ1ИС" ц о ексиорт-импорт од С К О И Ј С , бул "Видое 
Смилевски Бато" бр 61/2-4 од С К О П Ј С , СО жиро сметка 
40100-601-132061 

За ликвидатор се определува лицето Трифунов 
Слободан од Скопје, бул "Видое Смилевски Бато" бр 
61/2-4 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објгк 

Јавањето на огласот во Служосн весник на Р М \ со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должници те да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок \)д 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од (основниот суд Скопје - I - Скопје (9128) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Р бр 
22/99 на регистарска влошка бр 1-550-0-0-0. го запиша 
во судскиот регистар бришењето на конечен упис на 
Печатница "ПРВИ МАЈ" увоз-извоз Д О О Скопје, ул 
"Т1 Каптарциев" бр 28 од Скопје 

Се врши бришење на конечниот упис запишан во 
судскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје 
со решение Срет бр 12688/95 од 21 И 95 година со кое 
е запишана трансформација на Печатница "ПРВИ 
МАЈ" друштво со ограничена одговорност, извоз-увоз. 
Скопје 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (9290; 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1361/2000 од 09 02 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Тр1 овско. услужно и транспортно претпријатие "МАС-
КОМ" д о о од Скопје, \ л 'Туро Стругар" бр 11 -а од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-79232. 

За ликвидатор се определува лицето С т е в е в с к и 
Влакна од Скопје, ул "Владимир Комаров" бр 23/26 

* Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот уа последната објава 

Се з а д о ј у в а а т должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9128) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1474/2000 од 21 02 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги 
"ПЛАС1 И И Г - П Р О М Е Т 1" д о експорт-пмпот од 
Скопје, ул "Вељко Влаховиќ" бр 21/9 од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-78807 

За ликвидатор се определува лицето Ј\гослав Нико-
ловски од СкоиЈе, ул "Кеј 13 Ноември" бр 3/1-2 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дека по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена. а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - 1 - Скопје (9141) 

Основниот суд С К О П Ј С I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1358/2000 од 28 01 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие ' Т Е П И КОМ" д о о увоз-извоз 
од Скопје, е Ракотинци од Скопје, со жиро сметка 

' 40100-601-229838"'" ' ' 4 ' •• • " ' ' 
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За ликвидатор се определува лицето СтоЈан Марков-
ски од СКОИЈС, ул "Ѓорче Петров" бр 3/38 

Се повикуваат доверителпте на должникот да ги 
пријават свои те побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
првава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да- ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје о (9160) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1326/99 од 28 01 2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие за големо и мало "Б М В - ПРО-
МЕТ" ц о од Скопје, ул "Бернард Расел" бр 8-а од 
СКОПЈС со жиро сметка 40120-601 -48961 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марков-
ски од Скопје, ул "Ѓорче Петров" бр 3/38 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9161) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1329/99 од 23 02 2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало д о о увоз-
о в оз "АЛБИС" од Скопје, ул "Волгоградска" бр 1/8 
од СКОПЈС, со жиро сметка 40120-601-84736 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марков-
ски од Скопје, ул "Ѓорче Петров" бр 3/38 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - Ѕ - Скопје (9162) 

Основниот суд Скопје Ѕ - СКОПЈС, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Ј1 бр 1247/99 од 20 12 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
I рансиортно-тр1 овско претпријатие за внатрешен и 
надворешен промет на I олсмо и мало "ВЕ-ГА 
ТРАНС'" од СКОПЈС, ул "Сава М и х а ј о в " бр 12/6 од 
Скопје, со жиро сметка 40110-601-189107 

За ликвидатор се определува лицето Младен Божи-
новски од СКОПЈС, ул "Ордан Чопела" бр 116 

Се повикуваат доверителите на должникот да I и 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вуваното на ОЈ ласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во р о к 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират д о л о в и -
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд С К О П Ј С - 1 - Скопје (9163) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, објавува дека ро 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1438/2000 од 15 02 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "ФИЛТОН" д о о од Скопје, 
ул "Хо Ши Мин" бр 226-а од СКОПЈС, со ж и р о сметка 
40100-601-294550 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска од Скопје, ул "Алекса Дундиќ" бр 147-6 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
првава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатие го во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9165) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1334/99 од 18 01 2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги во 
прометот " М О Р С К И - К О М П А Н И " од Скопје, ул. "Ко-
перникова" бр 19/1-11. од СКОПЈС, со ж и р о сметка 
40100-601-341861 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска од Скопје, ул "Алекса Дундиќ" бр 147-6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - С К О П Ј С (9166) 

Основниот суд С К О П Ј С I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Ј1.бр. 1151/99 од 14.12 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за туризам и транспорт "ОРБИТА 
ТУРС" д о о. од СКОПЈС, ул "Боро Тодоровиќ" бр 129 
од С К О П Ј С , СО жиро сметка 40110-601 -404950 

За ликвидатор се определува лицето Зоран Нико-
ловски од СКОПЈС, ул "Боро Тодоровиќ" бр 129 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вуваното на 01 ласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - 1 - ('копје ' (9183) 

Основниот суд Скопје 1 - СКОПЈС, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Ј1 бр. 1360/2000 од 20.01.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво "БУДНА" Јасна и Весна д о .о увоз-извоз од 
Скопје, ул. "Вамбол" бр 2/5-а од Скопје, со жиро смет-
ка 40100-601-86218 
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За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, ул "Беровска" бр 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (9218)* 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л.бр. 1314/99 од 20.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, градеж-
ништво и инженеринг "ЈОНИ-ИНЖЕНЕРИНГ" д о.о. 
увоз-извоз од Скопје, ул "Скоевска" бр 1/2/7 од Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-412788 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, ул "Беровска" бр 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (9219) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр 892/99 од 02.11 1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, надворешен и внатре-
шен промет "ИНТЕ ГРАЛ-ПРОМЕТ" д.о о од Скопје, 
ул "Будимпештанска" бр 27-а од Скопје, со жиро 
сметка 40120-601-231642. -

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, ул "Беровска" бр. 2-2/15 

Се повикуваат доверителите на должникот да -ги 
пријават своите побарувања во*рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9220) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр. 779/99 од 21.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за новинско издавачка дејност "СТЕП" 
увоз-извоз д.о о од Скопје, ул "4 Јули" бр. 43-2/9 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-603-14599. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, ул "Беровска" бр 2-2/15 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (9221) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр 1081/99 од 17.11 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "ВИПСО" д о о од Скопје, ул 
"Хо Ши Мин" бр 252 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-363404. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, ул "Беровска" бр. 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. -

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9222) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л.бр. 1356/2000 од 28.01 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво во мешовита сопственост за трговија и 
производство "С.Л. КОМПАНИ" Љупчо и др. д.о о. од 
Скопје, ул. "Партениј Зографски" бр. 79-а од Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-361116. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр 2-2/15 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9223) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој.суд Л.бр. 1277/99 од 27.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало и консалтинг "БОИЛ" увоз-извоз ц.о од Скопје, 
ул "14 Бригада" бр. 18 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-149146 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (9224) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр 1168/99 од 26.11 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно трговско и услужно претпријатие "ЗЛАТ-
КО КОМЕРЦ" д о.о експорт-нмпорт од Скопје, ул 
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"Андреа Зоград" бр 6-5 од СКОПЈС, СО жиро сметка 
40120-601-89859 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од СКОНЈС, ул "Беровска" бр 2-2/15 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по о б а -
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према- претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (9225) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1022/99 од 25 10 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "БЕЛМИН" д о о. 
експорт-импорт од Скопје, ул "АСНОМ" бр. 18/2-17 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601 -406315-

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, ул "Беровска" бр 2-2/15 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9226) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1056/99 од 07 02 2000 година 
е. отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за градежништво "СРМА" Срѓан Јеремиќ 
Д О О Е Л експорт-импорт од Скопје, ул "Огњан Прица" 
бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-418690 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски 
Душко од Скопје, ул "Беровска" бр 2-2/15 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по Обја-
вувањето на огласот -во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје . (9227) 

Се задолж\ваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд.СкопЈе - I - Скопје (9228) 

Основниот суд Скопје I - СКОПЈС, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1460/2000 од 21 02 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ДАРДА-
НИЈА-92" експорт-импорт п о од Скопје, ул "Дижон-
ска" бр 13/47 од СкопЈе, со ж и р о сметка 40100-601-
106984 

З а ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од 
СкоиЈе 

Се повикуваат довери гелпте на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговп-
, те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9240) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1285/99 од 31.01 2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги " М А Л И Н А - К О М -
П А Н И " цО експорт-имиорт од Скопје, ул. "16" бр 2 
од Скопје, со жиро сметка 40110-601-387324. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, бул "Јане Санданскп" бр 109/3-34 од 
СкопЈе 

Се повикуваат доверителите на должникот д а . г и 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд СкопЈе -1 - Скопје. (9241) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1353/2000 од 25 01 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно трговско услужно претпријатие "ЦЕЛ-
ТЕК" ГМБХ увоз-извоз од Скопје, ул "Иван'Козарев" 
бр 47 од Скопје, со жиро сметка 4000-601-318046 

З а ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од 
СкопЈе 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 
- п о д г р е а н и о т РУД ѓ&РШеаЛтСѕОД*. гл . , (9242) 
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Основниот суд Скопје I - СКОГГЈС, о б а в у в а дека со 
реиЈснис на ОВОЈ суд Л бр 1293/99 од 3101 2000 1одина 
е отворена ликвидациона нос ганка над должникот 
Претпријатие за промет и посредување "ГЕРИМ-
ПОРХ" ц о од СкопЈе. ул "Иво Лолп Рибар" бр 149-3-3 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-29070 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од СКОПЈС, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од 
С К О П Ј С 

Се повикуваат доверителите на -должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 

пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги Намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9243) 

Основниот суд С К О П Ј С 1 - СкопЈе, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1177/99 од 02 12 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие Ја внатрешна и надворешна шпедиција, 
транспорт, внатрешна и надворешна трговија "ИН-
ТЕРШПЕД-КОМЕРЦ" ц о од Скопје, бул "Јане Сан-
дански" бр 96/2-9 од С К О И Ј С , СО жиро сметка 40100-601-
41934 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од СКОИЈС, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од 
Скопје 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават свои 1 е побаруван,а во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од де пот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да 1и намират д о л и н и - , 
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок* од 3 месеци од денот на по-
следна та објава 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9246) 

Претпријатие " В И О Р ' увоз-извоз д о од СКОПЈС, ул 
"Рузвелтовл" бр 63-а од СкопЈе, со жиро сметка 40120-
601-37305 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од СКОПЈС, бул "Јане С а т а н с к и " бр 109/3-34 од 
Сконјс 

Се повикуваат доверителите на должникот Да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9247) 

Основниот суд* Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1417/2000 од 23 02 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за книговодство, електроника и тргови-
ја "КЕЈ КОМЕРЦ" ц о од Скопје, ул "Пекљане" 2' бр 
5 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-107336 

За ликвидатор се определува лицето Стратијев 
Миладин од СкопЈе, ул "Георги Казепов" бр 16/1/2 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник" на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна в о рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9245) 

Основниот суд С КОПЈС I - С К О П Ј С , објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 721/99 од 05 10 1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1069/99 од 08 11 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за изведување на градежно занатски ра-
боти "ЦЕНТРО-ГРАДБА" д о о од СкопЈе, е Радиша-
нтт бр 246-а од СкопЈе, со жиро сметка 40100-601-78443 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од 
СкопЈе 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на'последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд СкопЈе -1 - Скопје (9248) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1129/99 од 10 11 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско л р е т п р и Ј а т и е "ШЕК-ПРОМ" д о о експорт-
импорт од Скопје, ул "Хусеин Бајрам" бр 23 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-401805 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од СКОПЈС, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од 
С К О П Ј С 

Се повикуваат доверителите на должникот , да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да I и намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд С К О П Ј С - 1 - С К О И Ј С (9249) 

Основниот суд С К О И Ј С 1 - С К О Н Ј С , објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Ј1 бр 925/99 од 27 И) 1999 година е 
отворена ликвидациона постапка пад должникот 
Производно, услужно, трговско претпријатие "СА-
МО" д о о ексиорт-имиорт од СКОПЈС, ул "Битпазар-
ска" бр 28 од СкопЈе, со жиро сметка 40100-601-67315 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од 
Скопје 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а' најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот На последната објава 

Се задолжуваат должниците да I и намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд С К О П Ј С - 1 - Скопје (9250) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 993/99 од 27 10 1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт, трговија на големо и мало 
д туризам " М И М О З А К О М " ц о експорт-пмпорт од 
Росоман, ул.. "Никола Карев" бр 21, со жиро сметка 
41620-601-29231 

З а ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, бул "Јане Санданскн" бр 109/3-34 од 
Скопје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9251) 

Основниот суд Скопје I - СкодЈе, објавува дека со. 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1202/99 од 13 12 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на производство и услуги 
"РЕТА-ТРЕЈД" ексиорт-импорт д о о од СквпЈе, ул 
"Гемиџиска бр 32 од Скопје, со жиро сметка 40110-
601-237158. 

З а ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, бул "Јане Санданскн" бр 109/3-34 од 
Скопје 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - СкоиЈе (9252) 

Основниот-суд Скопје 1 - СкопЈе, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1175/99 од 09 12 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за градежништво, инженеринг, промет, 
производство и трговија " М А К Д О М - З М Ц " д о о увоз-
извоз од СкопЈе, ул. "Иван Козаров" бр 18 од Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-302429 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од СКОИЈС, бул "Јане С а т а н с к и " бр 109/3-34 од 
С К О П Ј С 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 

пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот -на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9253) 

Основниот суд Скопје I - СКОПЈС, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1181/99 од 09 12 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "ОЗДЕМ" експорт-импорт од 
Скопје, ул "Афуз П а т и н а " бр 25 од Скопје, со жпро 
сметка 40100-601-97094 

З а ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, бул "Јане С а т а н с к и " бр 109/3-34 од 
Скопје 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, з најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

О д Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9254). 

Основниот суд Скопје I - СКОПЈС, објавува д^ека со 
решение на овој суд Л бр 1201/99 од 06 12 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и промет "ПР-
М А К " д о о од Куманово, ул "100" е Карпош бр 71, со 
жиро сметка 40900-601-32543 

З а ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од .Скопје , бул "Јане Санданскп" бр 109/3-34 од 
Скопје 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те пр^ма претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а̂  најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9255) 

Основниот суд СкопЈе 1 - Скопје,, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1180/99 од 07 12 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "ОЗ Ш А Ф А К " експорт-импорт 
д о о од Скопје, ул "Дрварска" бр 14, со жиро сметка 
40100-601-95112 

З а ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од СКОПЈС, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од 
Скопје 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок , 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9256) 
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Основниот суд СконЈс I - С К О И Ј С . објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1093/99 од 21 10 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги 
"СТИЛ-ДЕМА" д о о увоз-нзвоз од СкоиЈе, ул "Бори-
воје Калошевски" бр 1/22 од Скопје, со жиро сметка 
40110-601-375818 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од СКОПЈС, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од 
С К О П Ј С Ф 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 

пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпрџЈатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје (9257) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 884/99 од 14 10 1999 година е 

, отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "ФА-
В О Р И Т И " д о о увоз-извоз од Скопје, ул "Разловач-
ко Востание" бр 10/4-15 од Скогце, со жиро сметка 
40120-601-347113 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 109/3-34 од 
Скопје 

Се повикуваат доверителите на. должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (9259) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува ^дека со 
решение на овој суд Л.бр 1019/99 од 21 10 1999 година 
е отворена ликвидациона' постапка над должникот 
Друштво за промет и услуги "ПРК М И Л О В А Н " д о о 
од Скопје, ул "Гевгелиска" бр 44 од СкопЈе, со ж и р о 
сметка 40100-601-425629. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од 
Скопје 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9261) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1039/99 од 21 10 1999 година 
е отворена ликвидациона .достапеа над должникот 
Производно, трговско и услужно претпријатие "ЛУ-

. Ч И Ј А Н О " д о од С К О П Ј С , ул " А С Н О М " бр 14/1-13 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-127509 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од СКОПЈС. бул "Јане Санданскп" бр 109/3-34 од 
Скои|с 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вување 10 на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30-
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9262) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 744/99 од 22 09 1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија н услуги "АК-
С А - И М П Е К С " ц о експорт-импорт од Скопје, ул 
"Кримска" бр 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601 
372286 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од 

• ..Скопје 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци оду денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - СкопЈе (9263) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 760/99 од 20 09 1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие з а ' инженеринг и консалтинг "БРО-
КЕРС" д о о експорт-импорт од Скопје, ул "Петар 
Драпшин" бр 39 од СкопЈе, со жиро сметка 40100-601-
368895 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр 109/3-34 од 
Скопје 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во,два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9264) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л бр 39/98 од 03 12 1999 година е отворена ликвида-
циона постапка над П Т П "Меркур" - Штип, со реше-
ние Л бр 21/99 од 03 Ј 2 1999 година е отворена лик-
видациона постапка над П П У "Елмиг" е Саса, М Каме-
ница, со решение Л бр 35/98 од 03 12 1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над П П П "Икеа" Дел-
чево, со решение Л бр 63/99. од 03 12 Ј 999, година е, от-
ворена ликвидациона постапка над П П Т "Графоком" -
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Струмица, но поради немање на материјални средства 
постапките се заклучуваат 

П о правосилноста на решенијата л и к в и д а ц и о н а ^ 
должници се бришат од регистарот на претпријатијата 
што се води при Основниот суд во Штип 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија" 

Од Основниот суд во Штни - (9265) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Ј1 бр 754/99 од 22 09 1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и промет, инжинеринг и кон-
салтинг "СЕНЗ" д о о увоз-извоз од Скопје, ул. "Мар-
шал Тито" бр 22/3-16 од Скопје, со ж и р о сметка 40100-
601-374137 

З а ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, бул "Јане Санданскп" бр 109/3-34 од 
Скопје 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје г I - Скопје. (9266) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр 931/99 од 04 10 1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет увоз-извоз "РЕБИТ-ЕКСИ" 
од Скопје, ул "Иво Лола Рибар" бр 90/4-4 од Скопје, 
со жиро сметка 40120-601-24053 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр 109/3-34 од 
Скопје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот, во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9267) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л бр 61/99 од 03 12 1999 година е отворена ликвидаци-
она постапка над П Т У П "Мичел" с .Ново Село - Стру-
мица, со решение Л бр 13/99 од 03.12.1999 година от-
ворена ликвидациона постапка над П П С "Шпедпром" -
Берово, со решение Л.бр 5/99 од 03 12 1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над П Т Т П "ТО-БИ 
ТРАНС" - Македонска Каменица, но поради немање 
на материјални средства постапките се заклучуваат 

П о правосилноста на решенијата лпквидационите 
должници да се бришат од регистарот на претпријати-
јата што се води при Основниот суд во Штип 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија" 

О д Основниот суд во Штип. (9268) 

Основниот суд.СкоиЈе I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 709/99 од 13 10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско претпријатие "ЕВРО-ШИПАД" 
д о о експорт-импорт од Скопје, ул "Партизански од-
реди" бр 37 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
366640 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, бул "Јане Сандански" бр. 109/3-34 од 
С К О П Ј С 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок. од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (9269) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л бр 41/98 од 03 12 1999 година е отворена ликвида-
циона постапка над П П У "Карбон-Мак" с.Звегор, со 
решение Л.бр. 31/98 од 03 12.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над П Т П "Иго-Шлед" е.Стар 
Караорман-Штип, со решение Л бр 57/99 од 03.12.1999 
година е отворена ликвидациона постапка над П П С 
"Кос" п.о - Кочани, н о поради немање материјални 
средства постапките се заклучуваат. 

П о правосилноста на решенијата ликвидационите 
должници да се бришат од регистарот на претпријати-
јата што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија" 

Од Основниот суд во Штип (9270) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр 77/99 од 03.12.1999 година е отворена ликвидаци-
она постапка над ЈТД "Александра" - Пробиштип, со 
решение Л.бр. 67/99 од 03 12.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над Т П Т У Т "Овен" - Радовиш, 
со решение Л.бр 37/99 од 03 12.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над Т П "Шипад - Дрвопромет" 
- Виница, со решение Л.бр. 95/99 е отворена ликвида-
циона постапка од 03.12.1999 година над П П С " Комод" 
- Радовиш, но поради немање на материјални средства 
постапките се заклучуваат 

П о правосилноста на решенијата ликвидационите 
должници да се бришат од регистарот на претпријати-
јата што се бришат од регистарот на претпријатијата 
што се води при Основниот судјво Штип. 

Доверителите имаат право на жалба од 15 дена сме-
тано од објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија" 

Од Основниот суд во Штип (9271) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Се продава земјоделско земјиште посгроено на: 
- КП бр. 692, место викано „Шамак", култура нива, 

класа 2, со површина од 1/3 идеален дел од 12530 м2, КО 
Петровец, за цена од 1.252.800,00 денари, видно од ПЛ 
бр. 712 при РГУ - Одделение за премер и катастар, 
сопственост на Ѓорѓиевски Боне, КП бр. 94, место ви-
кано „Тумба4\ култура нива класа 5, со површина од 
970 м2, КО Ќојлија, за цена од 19.400,00 денари, сол-
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „ Службен весник на Република Ма-
кедонија4' писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. В о спротивно, го губат правото на првенство 
на купувана на земјиштето. 

Изјавите за прифаќана На понудата да се достават 
до нотарот Петар Митков ул. „Јани Лукровски44 бр. 14 
Гази Баба - Скопје. (8743) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. бр. 
27/91-5 нива од 7 класа на м.в. „Ограда44 во површина од 
328 м 2 и цела к.п. бр. 27/91-6 нива од 7 класа на м.в. 
„Ограда44 во површина од 354 м2 заведени во П.Л. бр 
1175 за К.О. Дебреше сопственост на Ферати Рефик 
Насир од е. Дебреше, како и 3/4 идеален дел од к.п. бр. 
27/98 нива од 7 класа на м.в „Ограда44 во површина од 
1600 м 2 заведена во п л. бр 1176 за К . О . Д е б р с ш е , 
сопственост на Ферати Рефик Фаик од е. Д е б р е ш е , кои 
парцели на л м. претставуваат една целина за вкупна 
купопродажна цена од 250.000,00 (двестотини педесет 
илјади) денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште („Службен весник 
на РМ44 бр 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ44, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. В о спротивно, го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќана на понудите да се достават 
до н( тарот Зулфиќар С е ф у л а и од Гостивар, ул. „Кеј 
Братство44 бр. 5 - А . (8793) 

' Се продава земјоделско земјиште во КО-Паликура , 
Кавадарци, КП-813, дел-1, план-006, скица-037, в. Ме-
сто-„Соата44, култура-нива, класа-4 со површина о д 
3.273 м2 и КП-813, дел-2, план-006, скица-037, в. место-
„Соатаи,''култура-нива, класа-4 со површина од 512м2 

во сопственост на Никола Црвенов од Велес , видно о д 
Имотен лист бр. 68 за цена од 32.000,00 ден. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право нц, првенство на купување-сопственици, заед-
Љчки сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ј& прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самар циев ул. 
„Блажо Алексов4 4 бб Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавуваното на огласот во „Службен весник 
на Р. Македонија44. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. (8832) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. бр. 
1575-3-7 нива од 4 класа на м.в. „Бардовце44 во повр-
шина од 2645 м2, заведена во П.Л. бр. 810 за К . О 
Форино сопственост на Емрули Беќир Џезаир од е. 
Форино, за цена од 207.700,00. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште (^Службен весник 
на РМ44 бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вано , во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ44, писмено да се 
изјаснат за прифаќано на понудите. В о спротивно, го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Ссјфулаи од Гостивар, ул. „Кеј 
Братство44 бр. 5-А. (8853) 

Се продава земјоделско земјиште - нива во К О Со-
пот, К П бр. 1337/3, бр на ек. 584, бр. на парцела 7, во 
в.м. „Лака44, со површина од 915 м 2 , сопственост на 

Душанка Змеј ковска од е. Сопот - Кавадарци, за цена 
од 5.000 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенствено купувано имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава Се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да досгават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавуваното на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул 
,,7-ми Септември'4 бр 41. В о спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување (8854) 

Се продава земјоделско земјиште - нива во К О Ва-
т а ш а , К П бр. 1141, пл. 004, ек. 010, на в.м. „Добро 
дол44, класа 5 со површина од 939 м2 , видно од Имотен 
лист број 1497 за К О Ваташа, сопственост на Мајстор-
чев Илија од Ваташа-Кавадарци, ул ^Страшо Пинѓур*4 

бр. 240 за цена од 6.000 денари. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-

јиште право на првенствено купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. 
,,7-ми Септември44 бр. 41. В о спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување. (8855) 

Се продава земјоделско земјиште - нива во К О Ма-
рена, К П бр. 2162, пл. 010, ек. 006, на в.м. „Чешма 4 \ 
класа 6, со површина од 6986 м2 , сопственост на Манева 
Владанка од Кавадарци, ул. „25 Мај44 бр. 28 за цена од 
50.(XX) денари, видно од Имотен лист бр. 1173 за К О 
Марена. 

Согласно член 14 о д Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенствено купувано имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавуваното на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. 
,,7-ми Септември44 бр. 41. В о спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување. (8856) 

Се продава - разменува земјоделско земјиште и тоа: 
7/10 идеален дел од К П бр. 5085, нива во в.м. „Белите 
камења44 со вкупна површина од 1358 м2 , заведена на 
Имотен лист бр. 3061 за К О Кавадарци 1; - 1/5 идеален 
дел на К П бр. 5083 и 5084, лозје и пасиште класа 4 и 5 во 
в.м. „Голи газ44, со вкупна површина од 1045 м2 лозје и 
395 м 2 пасиште заведени на Имотен лист бр. 4503 во К О 
Кавадарци 1- - 1/4 идеален дел од К П бр. ,5076 нива 
класа 5 во в.м. „Белите камења44 со вкупна површина од 
1484 м2 заведен на Имотен лист бр. 4471 за К О Кава-
дарци, кој недвижен имот е сопственост на Стефан 
Милков од Кавадарци, ул. „8-ми Март44 бр 4 за цена од 
100 ООО денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенствено купувано имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавуваното на огласот до 
нотарот Кирил Грков о д Кавадарци, со седиште на ул. 
,,7-ми Септември44 бр. 41. В о спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување. (8857) 

Се продава земјоделско -земјиште - и тоа парцела: 
К П 137/3 нива класа прва, чија вкупна површина изне-
сува 1000 метри квадратни на место викано „Кутлиште44 

заведени во Поседовен лист број 3150 за К О Буково -
сопственост по една идеална половина на лицата Петар 
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Балтовски од Битола, ул. „Маркс и Енгелс" броЈ 5, и« 
Коле Николовски од Битола, ул. ^Климент Охридски" 
бр. 17/21 за вкупна цена на земјиштето што се продава 
од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за зем-
јоделското земјиште полагаат првенствено право на ку-
пувањето на земјиштето што се продава, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во Службен 
весник на Република Македонија, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенствено купување. Изјавите за прифа-
ќана на понудите да се достават*' до продавачите Петар 
Балтовски и Коле Николовски од Битола, или нотар 
Веселинка-Деребанова-Крстевска, Грозд Л-5 Битола. 

(8858) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/2 (една 
идеална половина) од ливада на К . П . 416 дел 20 на 
место викано „Село" кл. 6 во површина од 131 мкв, 
заведен во поседовен лист бр. 226 за К . О . Стење, и 1/2 
(една идеална половина) од 2/8(две идеални осмини) о д 
пат на К.П. 416 дел 22 на место викано „Село" во 
површина од 50 мкв, заведен во поседовен лист бр. 227 
за К .О. Стење, сопственост на продавачот Стерјовски 
Димо Симо о д Ресен, за цена од 803.400,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. . (8860) 

Се продава една идеална петтина од индивидуална 
станбена зграда на К П бр. 1554 парцела 31 во вкупна 
површина од 62 м 2 за К О Прилеп, сопственост на: Ни-
коловски Александар со живеалиште во Скопје, ул. 
„Вич бр. 8-33 по цена од 30.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосоп-
ствениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на Република Македо-
нија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. В о спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. „Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (8861) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: К П . - б р . 
7990 на м.в* „Клуково", нива 3 класа во површина о д 
3075 м2 и КП. бр. 7991 на м.в. „Клуково" нива 3 класа 
во површина од 3185м2 описани по ПЈ1. бр. 5222 на К О 
Тетово, за цена од 200.000,00 денари, сосопственост на 
Нухии Џеладин и Нухии Рами, двајцата од е. М. Речица-
Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. „ЈНА" бр. 41 во Тетово . 

(8862) 

Се продава земјоделско земјиште - нива К П бр. 317/ 
2 на МВ „Ласе село" нива 5 класа целата во површина 
од 285м2 и К П бр. 311/2 на МВ „Ласе" нива 6 класа 
целата во површина од 53 м 2 План Уп. бр. 1101-317/1 о д 
14.02.2000 година опишани по ГОГ бр. 544 на К О Гајре, 
сосопственост на Несими Несим, А ф р и м и Асипи Демир 

Бурхан и двајцата од е Гајре за вкупна цена од 
101.400,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „ Службен весник на Република Ма-
кедонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
до нотарот А н е Јовановски ул. ^Илинденска" бр. 76 
Тетово • (8870) 

Се продава земјоделско земјиште во К О - Кава-
дарци 1 (вон) КП - 5443, дел - 2, план - 010, скица - 010, 
в. место - „Смоилицц", култура - лозје, класа - 3 со 
површина од 2.532 м 2 и КП - 5506, план - 010, скица -
010, в место - „Смоилица", култура-лозје, класа - 4 со 
површина од 6.372 м 2 во сопственост на Јован Коцев од 
Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 38 за цена од 
96 000,00 ден 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул 
„Блажо Алексов" б б Кавадарци во рок од 30 дена од 
денот на објавуваното на овој глас во „ Службен весник 
на Р. Македонија'4. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. (8834) 

Се продава нива кл. 4 на м.в. „Слатина" на К П 670 
за К О Барешани запишана во ПЛ. бр. 375 за К О Барс-
шани во вкупна површина од 9488 м2 за вкупна купопро-
дажна цена 170.000,00 ден. сопственост на Митревски 
Ристе од е. Барешани. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во „ Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. В о спротивно, го губат 
правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до продавачот на гореназначената адреса, или д о нота-
рот м-р Веселинка Здравкова, Битола, ул. „ Меч кип 
Камен" бр. 20. (8835) 

Се продава следното земјоделско земјиште: 
1. Идеална четвртина од КП 794 лозје во м.в. „Се-

стројница" во површина од 1963 м.кв. и од КП 1095, 
пасиште во м.в. „Село" во површина од 2883 м.кв., 
заведени во ПЈЈ бр. 280 за К О Беранци. 

2 Идеална половина од КЈП 641, шума во м.в. „Црк-
виште" во површина од 216 м.кв. и К П 642, нива во м.в. 
, ,Шжвиште" во површина од 2308 м.кв. , К О Беранци. 

3. Идеална третина од: К П 1096, пасиште во м.в. 
„Садинки" во површина од 280 м.кв. , К Л 2403/1, нива 
во м.в. „Петилеб" во површина од 3854 м.кв., КП 2403/ 
1, нива во м.в. „Петилеб" во површина од 3372 м.кв. и 
К П 2405/1, нива во м.в. „Петилеб" во површина од 713 
м.кв. , сите КО Беранци. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците на 
парцелите што граничат со погоренаведените парцели, 
во рок од 30 дена од денот на објавуваното на огласот 
во „Сл. весник на РМ", доколку се заинтересирани, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. В о 
спротивно, го губат правото на првенствено купување. 

Парцелите што се нудат со овој оглас, се сопстве-
ност на Симон Крстевски од село Беранци, Продаж-
ната цена за парцелите е 60.0СКТденари. 

Изјавите за прифаќано на понудата, да се достават 
до нотарот м-р Божидар Кочов, Битола бул. Л а н Мај" 
б р . 1 5 2 . (8837) 
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Се продава земјоделско земјиште И тоа нива, КЛ 
бр 733, план 13, скица 38, во м в ..Фармата", четврта 
класа, во површина од 1278 м : , КО Ново Конско, за 
цена од 12 000,00 денари, сопственост на Гл и горова 
Стефка од Гевгелија * 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствс-' 
ницитс и соседите, чие ЈСМЈИШТС граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
објавувањето На огласот во „Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство 

. И с т и т е за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иван КараЈанов, ул ..Маршал Тито'1 бр 79/ 
2, Гевгелија ' (8851) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к п бр 
8/47 градина од 3 клас на м в „Ограда" во површина од 
840 м , цела к п бр 8/47 нива од 6 класа на м в „Огра-
да" во површина од 3(Х)0 м2 и цела к и. бр 8/4Ѕ пасиште 
од 4 класа на м в ..Ограда*4 во површина од 1920 м2 сите 
заведени во Г1 Л бр 257 за К О Бањица, сопственост 
на Зендели Џафер Абдулџемил и Зсндели вд Ќемал 
Хаки ме двајцата од Гостивар, ул „Т Б о б а н о с к и " бр 
24 цена од 140 000,00 (Сто четириесет илјади) денари 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (^Службен весник" 
на РМ бр 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во . .Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите В о спротивно, го 
губат правото на првенство * 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул „КСЈ 
Братство" бр 5-а (8852) 

Се продава земјоделско земјиштс-пасиште, постро-
еше на К П број 5488/2, план 27, скица 45, место викано 
ЈДолно Радшлко", класа 4, со површина од 15880 м 2 во 
К О Кучевиште, сопственост на Петровска Зорка од 
Скопје, е. Кучевиште, за купопродажна цена од 110,00 
денари за метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата В о спро-
тивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул „Беласица" б .б . , Скоп-
ски саем, Скопје • (8849) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа. - нива, по-
строена на К П број 21/2, план 2, скица 1, место викано 
„Горно поле44, класа 4, со површина од 2400 м2; - шума, 
настроена на КП број 78, план 2, скица 2, место викано 
..Терзиица4', класа 5, со површина од 1054 м2; - нива, 
п о с в о е н а на КП број 79, план 2, скица 2, место викано 
„Терзиица", класа 4, со површина од 4116 м2 , и ливада 
построена на КП број 80, план 2, скица 2, место викано 
„Терзиица44, класа 5, со површина од 231 м2 , во К О 
Пакошево, сопственост на Симеонов Марко од Скопје, 
е. Пакошево, за вкупна купопродажна цена од 
250.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата В о спро-
тивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул „Бсласица44 б . б , Скоп-
ски саем, Скопје , (9047) 

Се врши продажба на 1/12 (една дванаестина) иде-
ален дел од земјоделско земјиште К П броЈ 162У1, план 
3, скица 3, место викано „Бела земја", култура нива, 
класа 4, површина 5605 м2 во К .О. Марино, сопственост 
на Николовски Грозде од е . Радибуш / Крива Паланка, 
по цена 20 германски марки од метар квадратен, во 
денарска противвредност 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија44, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ ул. „Јани Лукровски44 б б -
трговски центар, Автокоманда Општина Гази Баба 
Скопје. " (9057) 

Се продава земјоделско земјиште 1. нива, к.п. 8848 
план 18 во м.в. „прасковиње44, класа 4, - во површина 
од 5056 м 2 заведена во Поседовен лист бр 1956 во К О 
Мл. Нагоричане на име на Тричковиќ Љиљана од Ку-
маново, за вкупна купопродажна цена од 65000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што сс продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вање на огласот во „ Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. В о спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Кочевски, од Куманово, ул. „11 Ок-
томври44 бр . 4. (9174) 

Се продава земјоделско земјиште идеална 1/3 (една 
третина) од нива, к.п. 1464/1 план 6, скица 19, во м.в 
„К1пла", класа 3, - во вкупна површина од 1^.844 м2 

заведена во Поседовен лист бр. 534 за К О Д Којнаре, 
на име на Денковска Јованка од е. Г. КоЈнаре, за вкупна 
купопродажна цена од 160.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. В о спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Кочевски, од Куманово, ул „11 Ок-
томври'4 бр 4. (9175) 

Се продава земјоделско земјиште нива, к.п. 2032 
план 5, скица 40, во м.в. „Г. Краиште", класа 4, - во 
вкупна површина од 2750 м2 заведена во Поседовен лист 
бр 325 за К О Отља, на име на Грујиќ Витомир од е 
Матејче, за вкупна купопродажна цена од 150.000 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. В о спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцсвски, од Куманово, ул „11 Ок-
томври" бр. 4. (9176) 

Се продава земјоделско земјиште КП број 1863/1, 
план 5, скица 40, место викано „Г. К р а т и т е " , култура 
пасиште, класа 4, со површина од 1560 м2 , заведен во 
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Поседовен лист бр. 80 за КО Отл»а, сопственост на 
СулсЈмани Абедин од е Отља, Куманово Ја цена од 
50 ООО денари 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „ Службен весник на Република Ма-
кедонија44 писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул. „11 Октомври44 бр. 1а во 
Куманово. (9280) 

Се продава земјоделско земјиште КП број 758, план 
3, скица 5, место викано Ракипи, култура нива, класа 6, 
со површина од 3125 м2 , заведен во Поседовен лист бр 
70 во К О Ропаљце, сопственост на Ибраими Џсмаиљ од 
е. Ропаљце, Куманово за цена од 100 ООО денари 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија44 писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул. „11 Октомври" бр 1а во 
Куманово (9281) 

Се продава земјоделско зсмјиштс-нива постросна на 
КП број 92, план 2, скица 2, место викано „Падиште 4 \ 
класа 6, со површина од 3140, метри квадратни, во К О 
Здуње, сопственот на Незири Рамера Даут е. Здуње за 
цена од 210.000,00 денари. ' 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
н о т о на Огласот во „ Службен весник на Република Ма-
кедонија44 писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василсска ул „Б Гиновски44 бб во 
Гостивар (8875) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Рибарци, 
Кавадарци, КП-632, план - 4, скица - 4, в. место -
„Лаките44, култура-нива, класа - 3 со површина од 
2 410м2 во сопственост на Горица Ќургуз видно од Имо-
тен лист бр. 58 за цена од 10.000,00 ден 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
Ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев ул 
„ Блажо Алексов44 бб Кавадарци во рок од 30 дена од 
денот на објавуваното на ОВОЈ оглас во „ Службен вес-
ник на Р. Македонија" Во спротивно, го 1убат правото 
на првенство (9089) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Росоман, 
Кавадарци, КП-4050, дел - 1, план - 065, скица -577 , в 
место - ^Кошари", кул гура-нива, класа - 2 со површина 
од 10 639м2 и тоа 1/2 (една половина) идеален дел во 
сопственост на СтоЈан Миладиновски од е Росоман, 
видно од Имотен лист бр 1488 за цена од 256 000,00 
денари 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купувањс-сопствсници, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се и лакснат со доста-

вување на истата д о нотарот Ристо О м а р ц и е в ул 
..Блажо Алексов44 б б Кавадарци во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на ОВОЈ оглас во „Службсн вес-
ник на Р Македонија" Во спротивно, го губат правото 
на првенство (9093) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Нсготино-вон. Една идеална половина од пар-
цела броЈ 2331/1 во место викано „Прогон" нива со 
површина од 6160 м2 во Катастарска општина Нсго-
тино-вон. Една идеална половина од парцела број 2331/ 
2 во место викано „П рогон" нива со површина од 
3038м2 во Катастарска општина Нсготино-вон. Една 
идеална половина од парцела броЈ 2332 во место викано 
„Прогон" нива со површина од 1560м2 во Катастарска 
општина Неготино-вон. Сопственост на Ѓорѓиев Гроз-
дан од Неготино ул. п а р т и з а н с к а " број 216. Цена на • 
продажба 75.950,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија44 писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул ^Маршал Ти-
то" број 138. . (9095) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Дабниште 
на КП бр. 1757, пл. 005, ек. 010, на в м „Спротива", 
кат култура 13000 - овоштарник, класа 4 со површина 
од 744 м2 , сопственост на Илчо Камчев од Кавадарци, 
ул „Страшо Пинџур44 бр. 98 за цена од 20 ООО денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купувано имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавуваното на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. 
„7-ми Септември44 бр. 41. В о спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување. (9100) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/4 ид.дел од 
кп. 1031/1-5-10 градина, нива од 3 класа на м.в. „Аратс 
А л мете" во површина о д 2193 м2 по П.Л. бр. 222 за 
К . О . Чајле, сопственост на Елези Руфата хМустафа и 
др. о д е Чајле за цена од 192.000,00 (сто и деведесет и 
двсилјади денари). 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште (^Службен весник 
на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вано, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен* весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите В о спротивно, го 
губат правото на првенство 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Ссјфулаи од Гостивар, ул. „КСЈ 
Братство" бр 5-А. (9098) 

Со продава земјоделско земјиште и тоа: дел од 600 
мкв од К П бр 3855 во место викано „Падињс", па-
сиште класа 3-та, во површина од 7682 мкв, К О. Ок-
тиси, сосопствсност на Дишлиоски Ламбо, Ди пижоска 
Мира, Дишлисски Раде, Дишлисски Митре, за цена од 
160.000,00 денари 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното на огласот во „ Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
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Из;аште за прифаќаното на понудата да сс достават 
до нота:от Сашо Горчиноски, ^Плоштад на Револуци-
ја44 б .б Гтруга44 ^ ' (9103) 

Се водава земјоделско земЈШпте-нива построена на 
КП брп 874, план 3, скица 4, место викано „Кодра 4 \ 
класа ^4ива, со површина од 3767 метри квадратни, во 
К О Челане сопственост (алтернатива* заедничка соп-
ственост или сопственост) на Дурмиши Ејуп Елмаз и 
Дурмили Ејуп Џезми, за цена од 300.000,00 денари 

Се швикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците * соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се тоодава (разменува или дава под закуп) во рок 
од 30 таа од денот на објавувањето на огласот во 
Службен весник на Република Македонија писмено да 
се изјават за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губа" правото на првенство. 

Изјавете за прифаќано на понудата да се достават 
до нотшот Весна Васил соса ул. „Б. Гиноски44 бр. бб, во 
Гостивар. (9282) 

Се шодава земјоделско земјиште во К О Пробиштип 
Пробиптип Имотен лист бр. 254, Лист Б, парцела 4334, 
план 021. скица 028, в.кЈ. „Осојница44, катастарска кул-
тура 11Ш0, катастарска класа 6, површина од 5519 м 2 по 
цена ог. 1^6.608,00 денари сопственост на Стоилев Гоче 
од Нас калниште Пробиштил. 

Се швикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право к*. 1рвенство на купувано на недвижноста, сосоп-
ственици заеднички Сопственици, соседи чие земјиште 
граничи :о земјиштето што се продава доколку ја при-
фаќаат тонудата во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оти; писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата Зо спротивно го губат правото на првенство 
купуваа на предметната недвижност. 

Изјгшгге за прифаќано на понудите да се достават 
до нотана Лидија Илиевска ул. „Јаким Стојковски44 бр. 
3 во ПрЈзиштип (9283) 

Се шодава земјоделско земјиште и тоа. 1/2 (една 
идеал №. золовина) од нива на К . П 535 на место викано 
„Пурџшп чешма44 класа 5 со површина од 3234 мкв и од 
нива Н1 [-С.П. 535 на место викано „Гурцина чешма'4 

класа ^ ;о површина од 3820 мкв и двете заведени во 
п о с е д о т лист бр. 320 за К О Подмочани, сопственост 
на продавачот Андреевски Милан Илче од е. Езерени-
-Ресен а цена о д 221.051,50 ден 

Се свикуваат сосопствениците, заедничките сон-
ет ве ниш и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето и т се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во ^Службен весник на РМ44 писмено да 
се изјааѕт за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губа- травото на првенство 

ИЗЈ*1ШТС за прифаќање на понудата да се достават 
до нотамт Мексуд Максуд, ул ..Ленинова" бр 67 Ре-
сен. (9284) 

Се подава земјоделско земјиште и тоа. 1/3 (една 
идеали* -петина) од ливада на К.П. 1019 дел на место 
викано Лапарковица44 со површина од 6658 мкв, во 
К.О.Д.1 Црква, сопственост на продавачот Наумов-
ска ЉУШИ Каролина од с .Д.Б. Црква-Рсссн, за цена од 
97.636,(X тен. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици л соседите чие земјиште се граничи со зсмјиш-. 
тсто шт» се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во ..Службен весник на РМ44 писмено да 

в се изјасит за прифаќањето на понудата, во спротивно 
' го Ууба- травото на првенство 

Изјавете за прифаќано на понудата да се достават 
до нотагтг Мексуд Максуд, ул ..Ленинова44 бр. 67 Ре-
сен. (9285) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа- 2/4 (две иде-
ални четвртини) од ливада на К . П . 991 дел на место 
викано „ПапаркоЈца4' кл 4 со површина од 1668 мкв, и 
од ливада на К . П . 991 на место викано „Папаркојца44 

кл. 3 со површина од 1867 мкв и двете заведени во 
поседовен лист бр. 384 за К . О . Д . Б . Црква, сопственост 
на продавачот Наумовски Љубин Бошко од е Д . Б . 
Црква-Рессн, за цена од 122.846,00 ден. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното во „Службен весник на РМ'4 писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова44 бр. 67 Ре-
сен. (9286) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа. К П бр. 
1121 на м.в. „Јаловачки пут 4 \ нива 5 класа во површина 
од 1546 м2 по ПЛ. бр. 127 на К О Одри, за цена од 
70.000,00 денари сопственост на Димовски Трпков Бла-
гоја о д е. Одри - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното на огласот во „ Службен весник на Репу-
блика Македонија44 писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за п р и ф а ќ а н о на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. „ЈНА44 бр. 41 воТетрво . 

(9287) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: К П бр. 
1419 на м.в. „Два Бреста44 , нива 3 класа во површина од 
9148 м2 описано по ПЛ. бр. 576 на К О Слатина, за цена 
од 320.000,00 денари, сосопствсност на Ристовска вд 
Борис .Споменка и Јастревски Петар двајцата од Тетово 
ул „15444 бр. 30. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се' продава во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното на огласот во „Службен весник на Рспу-
блнка Македонија44 писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. „ЈНА44 бр. 41 во Тетово. 

(9288) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Лисиче, 
сопственост на Јордановски Славе од Скопје улица 
„ Антон Попов44 бр. 133 б, заведена во Поседовен лист 
број 609 за Ко Лисиче и тоа. култура нива, класа 4, КП 
159, план 26, скица 2, м в. Село, со површина 500 м2 

И м о т о т се продава за цена од 10.000,00 денари. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-

јиште право на првенство на купувано имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кон гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавуваното на огласот до 
нотарот Елена Мартинова од Велес со седиште на ул 
„Маршал Тито44 бр. 44 В о спротивно, ќе се смета дека 
не се заинтересирани за купување. (9289) 

Се продава земјоделско земјиште К П број 2546/39, 
место викано Стара Река, култура нива, класа 3, со 
површина од 3983 м 2 , заведен во Поседовен лист бр / 1 7 1 
за К О Слупчане, сопственост на Нафије Исмани и о д е. 
Слупчане, Куманово за цена од 200.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
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PdGorira книшка,издадела од CKOIIJC на име Ба|рам 
Исмаилов.СкопЈс (8746) 
'Поена книшка издадена од'Скоп|с на име Насер Џема-

иловски.СкопЈе (8737) 
Свидегелетва за 5, 6, 7 и 8 одделение,издадени од О У 

"Кирил и Методи" СкопЈе на име Јовановска Луиза, 
Скопје (8710) 
Свидетелство за 3 година,издадено од Трговско уни-

штите - С К О П Ј С на име Емине Тифеки,Ckouje (8719) 
Диплома,издадена од УЦСО-Техничко учлпште -Ку-

маново на име Периќ МарЈан,ул "Д Влахов"бр 35,Кума-
ново (8757 
Чекови од бр 4746411 до 4746418, од тековна сметка 

бр 13557041 .издадени од Комерцијална банка А Д 
С К О П Ј С на име Виолета Јончевска,СкопЈе (8768) 
Чекови од бр 4099051 до 4099055,од тековна сметка бр 

11747159, издадени од Комерцијална банка А Д Скопје 
на име Атанасовски Владо,Скопје (8898) 
Чекови бр 881538, 881539 и 881540, од тековна сметка 

бр 2493790,издадени од Комерцијална банка А Д Скопје 
на име Доневски Милан,Скопје (9008) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Тасон 

Мустафа,СКОПЈС. (8756) 
Работна книшка,издадена од СкопЈе на име Рамковска 

Севим,Скопје (8758) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Лилјана 

Бибановска,Скопје (8762) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Красниќи 

Бесим,Скопје * (8769) 
Работна книшка,издадена од С!копЈе на име Јоноски 

Марјан.Скопје (8770) 
Работна книшка,издадена од во Скопје на име Танев-

ска Емилија. ул "Ј ГагаршГбр 33/4,Скопје (8784) 
Работна книшка,издадена од во Скопје на име Мас-

лановски Сабри, е Арачпново,СкопЈе (8846) 
Работна книшка,издадени од Скопје на име* Елица 

ХаџитраЈкова,Скопје (8973) 
Даночна картичка бр 5030997150087,издадена од Упра-

ва за приходи на град Скопје на име ТП К а ф е бар 
"Формула",Скопје . (8763) 
Даночна картичка бр 5030989147352,издадена од Упра-

ва за приходи - Скопје на име СТД "Супер деликатес", 
CKOIIJC (8765) 
Пасош бр 927706 на име Нуредини Шабан, ул "И А 

Смок" бр 47, Гостивар 

Пасош бр 1198098/99 на име Османи Муаметали, е 
Дебреше, Гостивар 

Пасош бр 1148680, издаден од ОВР - Битола на име 
Зснстл Рушитовска, е Кишава, Битола 

Свидетелство на име Петковиќ Виктор на, ул "Вук 
Караџиќ" бр 20, Куманово 

Пасош бр 1237358 на име Аса Аргтим,Дебар 
ГТасош бр 740524/95 на име Исмаили Бујар, ул "Мурат 

Б а ф т а р и " бр 108, Тетово 
Пасош бр 1128041/98,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Цветановски Јовица, ул "Лука Геров"бр 3/5,CKOIIJC 
Пасош бр 0000093, издаден од ГУВР - CKOIIJC на име 

Наков ШтерЈО, ул "Кукушка" б р 6,Скопје (9673) 
Пасош б р 525581,издаден од УВР-Охрид на име Здрав-

ко Апочовски, ул "В Питошсвски" бр 10,Охрид (9802) 
Пасош бр 440928 на име Синан Хусамедин, ул "Гоце 

Делчев" бр 241, Охрид 
Пасош бр 0441795,издадсп од О В Р - Дебар на име Мар-

I ари га Граждани, ул "Н Венец" бр 1/15, Jle6dp 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки („Службен весник на FMU бр. 26/98) Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за правда на 
Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/2000 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ З А ПРИБИРАЊЕ НА ПО-
НУДИ ЗА НАБАВКА НА СВЕТИЛКИ ЗА ОБЈЕКТ 

ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ - ВИСОК ДЕЛ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
- Набавувач на јавниот повик бр.5/2000 е Министерство 
за правда на Република Македонија, ул. ,Димитрија 
Чуновски" бр. 9, Скопје. 
- Предмет на набавката е прибирање на понуди за на-
бавка на светилки за објект, Правосудни органи - висок 
дел. 
- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани за 
ваков вид на дејност. 
- Отворање на понудите ќе се изврши во присуство на 
понудувачите. 
- Рок на важност на понудата 30 дена. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Тендерската документација со која располага набаву-
вачот се однесува за набавка на светилки за објект 
Правосудни органи - висок дел. 
- Опис, количество и технички карактеристики на на-
бавката дадени се во тендерската документација. Тен-
дерската документација може да се подигне во Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на РМ Подрачна единица Скопје, ул. „Орце 
Николов" бр. 138, барака бр. 3, соба бр. 310, секој 
работен ден од 10 до 14 часот, за време на траење на 
јавниот повик. 
- Износот на надоместокот што треба да се плати при 
подигање на - тендерската документација изнесува 
700,00 денари и истиот е неповратен. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- Име и адреса на понудувачот (седиште на понудува-
чот). 
- Единечни цени по позиции во денари (директно вне-
сени во земената тендер документација). 
- Вкупна цена на понудата во денари со сите давачки. 
- Начин на плаќаа. 
- Рок за испорака на светел ките. 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачот задолжително треба да ја приложи след-
ната документација: 
- Извод од регистрација на дејноста. 
- Документ за бонитет издаден од носителот на платен 
промет (оригинален примерок или копија заверена од 
нотар). 
- Извод од судска евиденција дека понудувачот не е во 
стечај или во процес на ликвидација (оригинал или фо-
токопија заверена кај нотар). 
- Извод од судска евиденција дека на понудувачот не му 
е изречена мерка на безбедност забрана на вршена на 
дејност (оригинал или фотокопија заверена кај нотар). 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
- Цена на набавка со сите давачки 70 бода 
- Начин на плаќана 20 бода 
- Рок за испорака на светни ките 10 бода 

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
- Понудата се доставува во еден оригинален примерок, 
а врз оригинална тендерска документација подигнат^ 
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кај набавувачот и истата да биде потпишана и заверена 
од страна на одговорното лице на понудувачот. 

- Понудата и придружи ата документација се доста-
вуваат во затворен коверт кој содржи два затворени 
коверти. Надворешниот коверт во горниот лев агол 
треба да содржи ознака „Не отворај" и бројот на пови-
кот. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. В о средина на 
ковертот треба да стои точната адреса на набавувачот. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака ^Понуда", а другиот внатрешен коверт ја 
содржи техничката документација и носи ознака Д о к у -
ментација" и точна адреса на испраќачот - понудувач. 
- Понудата и придружи ата документација се доставу-
ваат на адреса: Министерство за правда на Република 
Македонија, ул. „Димитрија Пуловски" бр. 9 - Скопје, 
со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано 

по пошта, со предавано во архивата на набавувачот или 
со предавање на комисијата на лице место, но најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање на понудите (кое 
ќе се одржи во просториите на ГП Бетон, ул. „Јуриј 
Гагарин" бр. 15 - II кат) 
- Секој учесник м о ж е да учествува само со една понуда. 
- Понудите кои се предадени по рокот, како и понудите 
кои не се изработени според пропозициите на повикот и 
тендерската документација, како и оние кои немаат 
доказ за финансискиот бонитет и техничката способ-
ност, нема да бидат разгледувани. 

7. Р О К О В И 
- Отворањето на понудите ќе се изврши на д е н , 
28.03.2000 година, во 8,30 часот во просториите на ГП 
Бетон, ул. „Јуријв Гагарин" бр. 15, II кат, Скопје, во 
присуство на овластени претставници на понудувачите. 

* Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98) Комиси-
јата з& јавни набавки на Министерството за правда на 
Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6/2000 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ З А ПРИБИРАЊЕ НА ПО-
НУДИ ЗА НАБАВКА НА ЛИФТОВИ ЗА ОБЈЕКТ 
ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ - ВИСОК ДЕЛ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ У С Л О В И 
- Набавувач на јавниот повик бр.6/2000 е Министерство 
за правда на Република Македонија, ул. ЈДимитрија 
Чуновски" бр. 9, Скопје. 
- Предмет на набавката е прибирање на понуди за на-
бавка на лифтови за објект, Правосудни органи - висок 
Дел. 
- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани за 
ваков вид на дејност. 
- Отвораното на понудите ќе се изврши во присуство 
на понудувачите. 
- Рок на важност на понудата 30 дена. 

2. Т Е Н Д Е Р С К А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
- Тендерската документација со која располага набаву-
вачот се однесува за набавка на лифтови за објект Пра-
восудни органи - висок дел. 
- Опис, количество и технички карактеристики на на-
бавката дадени се во тендерската документација. Тен-
дереката документација м о ж е да се подигне во Јавното 
п р е т п ј & ^ т д ^ з а стопанисување ш станбен и Деловен 

простор на РМ Подрачна ед гаица Скопје, ул. „Орце 
Николов" бр. 138, барака бр. 3, соба бр. 310, секој 
работен ден од 10 д о 14 часот, за време на траење на 
јавниот повик. 
- Износот на надоместокот што треба да се плати при 
подигање на тендерската документација изнесува 
700,00 денари и истиот е неповратен. 

3. С О Д Р Ж И Н А Н А П О Н У Д А Т А 
- Име и адреса на понудувачот (седиште на понудува-
чот). 
- Вкупна цена на понудата во денари со сите давачки. 
- Начин на плаќано. 
- Рок на испорака. 
- Рок за изведба. 
~ Гаранција и сервисирано. 
- Кадровска и-техничка опременост. 

4. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
Понудувачот задолжително треба да ја приложи след-
ната документација: 
- Извод од регистрација на дејноста. 
- Документ за бонитет издаден о д носителот на платен 
промет (оригинален примерок или копија заверена о д 
нотар). * 
- Извод од судска евиденција дека понудувачот не е во 
стечај или во процес на ликвидација (оригинал или фо-
токопија заверена кај нотар). 
- Извод од судска евиденција дека на понудувачот не му 
е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на 
дејност (оригинал или фотокопија заверена кај нотар) . 

5. К Р И Т Е Р И У М И З А И З Б О Р Н А Н А Ј П О В О Л Е Н 
П О Н У Д У В А Ч 
- Вкупна цена на понудата во денари 
со сите давачки » 40 бода 
- Начин и услови на плаќање 10 бода 
- Рок за изведба 25 бода 
- Гаранција и сервисирање 15 бода 
- Кадровска и техничка опременост 10 бода 

6. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О Н У Д А Т А 
- Понудата се доставува во еден оригинален примерок, 
а врз оригинална тендерска документација подигната 
кај набавувачот и истата да биде потпишана и заверена 
о д страна на одговорното лице на понудувачот. 

- Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт кој содржи два затворени 
коверти. Надворешниот коверт во горниот лев агол 
треба да содржи ознака „Не отворај" и бројот на пови-
кот. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. В о средина на 
ковертот треба да стои точната адреса на набавувачот. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака „Понуда", а. другиот внатрешен коверт ја 
содржи техничката документација и носи ознака Д о к у -
ментација" и точна адреса на испраќачот - понудувач. 
- Понудата и придружната документација се доставу-
ваат на адреса: Министерство за правда на Република 
Македонија, ул. „Димитрија Чуновски" бр. 9 - Скопје, 
со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано 
по џошта, со предавано во архивата на набавувачот или 
с о предавање на комисијата на лице место, но најдоцна 
д о денот и часот на јавното отворање на понудите (кое 
ќе се одржи во просториите на ГП Бетон , ул. „ЈуриЈ 
Гагарин" бр. 15 - II кат) 
- Секој учесник м о ж е да учествува само со една понуда. 
- Понудите кои се-предадени по рокот , како и понудите 
кои не се изработени според пропозициите на повикот и 
тендерската документација, како и оние кои немаат 
доказ за финансискиот бонитет и техничката способ-
ност, нема да бидат разгледувани. 
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7. Р О К О В И 
- Отвораното на понудите ќе се изврши на ден 
28.03.2000 година во 10,00 часот во просториите на ГП 
Бетон, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 15, II кат, Скопје, во 
присуство на овластени претставници на понудувачите. 

Комисија за јавни набавки 

З р з основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98) Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за правда на 
Република Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7/2000 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПО-
НУДИ ЗА НАБАВКА НА КЛИМА КОМОРА СО 
СИСТЕМ ЗА АВТОМАТСКА РЕГУЛАЦИЈА, КОН-
ТРОЛА И НАДЗОР З А ОБЈЕКТ ПРАВОСУДНИ 

ОРГАНИ - ВИСОК ДЕЛ 

1 ОПШТИ У С Л О В И 
- Набавувач на јавниот повик бр. 7/2000 е Министер-
ство за правда на Република Македонија, ул. „Дими-
трија Чуновски" бр. 9, Скопје. 
- Предмет на набавката е прибирање на понуди за на-
бавка на клима комора со систем за автоматска регула-
ција, контрола и надзор за објект Правосудни органи -
висок дел. 
- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани за 
ваков вид на дејност. 
- Отворање на понудите ќе се изврши во присуство на 
понудувачите. 
- Рок на важност на понудата 30 дена. 

2. Т Е Н Д Е Р С К А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
- Тендерската документација- со која располага набаву-
вачот се однесува за набавка на лифтови за објект Пра-
восудни органи - висок дел. 
- Опис, количество и технички карактеристики на на-
бавката дадени се во тендерската документација. Тен-
дерската документација м о ж е да се подигне во Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на РМ Подрачна единица Скопје*, ул. „Орце 
Николов" бр. 138, барака бр. 3, соба бр. 310, секој 
работен ден од 10 до 14 часот, за време на траење на 
јавниот повик. 
- Износот на надоместокот што треба да "се плати при 
подигање на тендерската документација изнесува 
700,00 денари и истиот е неповратен. 

3 С О Д Р Ж И Н А Н А П О Н У Д А Т А 
- Име и адреса на понудувачот (седиште на понудува-
чот). 
- Вкупна цена на понудата во денари со сите давачки. 
- Начин и услови на плаќање. 
- Рок на испорака. 
- Рок за изведба. 
- Гаранција и сервисирано. 
- Кадровска и техничка опременост. 

4. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
Понудувачот задолжително треба да ја приложи след-
ната документација: 
- Извод од регистрација на дејноста. 
- Документ за бонитет издаден о д носителот на платен 
промет (оригинален примерок или копија заверена од 
нотар). 
- Извод од судска евиденција дека понудувачот не е во 
стечај или во процес на ликвидација (оригинал или фо-
Т№9ЈВИВ ^ Р ^ ^ . д а ^ г инп :иии..но); 
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- Извод од судска евиденција дека на понудувачот не му 
изречена мерка на безбсдност-забрана на вршење на 
дејност (оригинал или фотокопија заверена кај нотар) 

5. К Р И Т Е Р И У М И З А И З Б О Р Н А Н А Ј П О В О Л Е Н 
П О Н У Д У В А Ч 
- Вкупна цена на понудата во 
денари со сите давачки 50 бода 
- Начин и услови на плаќање 10 бода 
- Рок за изведба 20 бода 
- Гаранција и сервисирање 10 бода 
- Кадровска и техничка опременост 10 бода 

6. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О Н У Д А Т А 

- Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, а врз оригинална тендерска,документација подиг-
ната кај набавувачот и истата да биде потпишана и 
заверена од страна на одговорното лице на понудува-
чот. 

- Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт кој содржи два- затворени 
коверта. Надворешниот коверт во горниот лев агол 
треба да содржи ознака „Не отворај" и бројот на пови-
кот. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. В о средина на 
ковертот треба да стои точната адреса на набавувачот. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака „Понуда", а другиот внатрешен коверт ја 
содржи техничката документацијата и носи ознака „До-
кументација" и точна адреса на испраќачот-понудувач. 

- Понудата и придружната документација се доста-
вуваат на адреса: Министерство за правда на Република 
Македонија, ул. „Димитрија Чуновски" бр. 9 - Скопје, 
со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано 
по пошта, со предавање во архивата на набавувачот или 
со предавано на комисијата на лице место, но најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање на понудите (кое 
ќе се одржи во просториите на ГП Бетон, ул. „ЈуриЈ 
Гагарин" бр. 15 - II кат). 

- Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

- Понудите кои се предадени по рокот, како и пону-
дите кои не се изработени според пропозициите на по-
викот и тендерската документација, како и оние кои 
немаат доказ за финансискиот бонитет и техничката 
способност, нема да бидат разгледувани. 

7. Р О К О В И 

- Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
28.03.2000 година во 12,30 часот во просториите на ГП 
Бетон, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 15, II кат, Скопје, во 
присуство на овластени преставници на понудувачите. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од З а к о н о т за јавни набавки 
( . ,Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за внатрешни ра-
боти, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 7/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 
1. Набавувач на 'ограничениот јавен повик е Министер-
ството за внатрешни работи на Република Македонија, 
ул, „Димче Мирчев" бб , 91000, Скопје. 
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2 Предмет на ограничениот јавен повик броЈ 7/2000 е 
прибирање документација за претходно утврдување на 
подобност на понудувачите како можни носители на 
набавка за платнви обрасци за потребите на Министер-
ството за внатрешни работи за 2000 година 

3 Повикот е јавен, отворен и анонимен, а право на 
учество имаат сите домашни правни и физички лица 
кои вршат соодветна стопанска Д С Ј Н О С Т . 

4 Постапката на повикот се спроведува во согласност 
со член 31 од Законот за јавните набавки. 

II С О Д Р Ж И Н А Н А П О В И К О Т 

1 Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
внатрешни работи има потреба од претходно утврду-
вано на подобност на понудувачите (претквалифика-
циЈа), преку документација врз основа на која ќе се 
оцени способноста на понудувачите за извршување на 
предметот на набавката и о д кои ќе се побара доставу-
вано на понуда 

2. Понудувачите кои се занимаваат со соодветна сто-
панска дејност, односно печатење на обрасци со вгра-
дена заштита, своето учество на јавниот повик можат 
да го пријават за извршувано на предметот на набав-
ката врз основа на оценка дали тие имаат потребен 
техничко-технолошки бонитет, еко но Меко-финансиски 
бонитет, расположлива опрема р други физички капа-
цитети за р е а л и з и р а в на набавката, менаџерска спо-
собност, искуство и стручен кадар, немаат правосилна 
пресуда со изречена мерка за безбедност - забрана на 
вршено на дејност и дали има документ за регистра-
ција. 

III П О Т Р Е Б Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

1. Понудувачите со пријавата од точка II на овој повик 
ги доставуваат следните документи: 
- документ за тсхничко-тсхнолошки бонитет; 
- документ за економско-финансиски бонитет; 
- документ за расположлива опрема и други физички 
капацитети потребни за реализација на набавката; 
- документ за меНацерска способност; 
- документ за досегашно искуство (референтна листа) и 
стручен кадар за извршување на набавката; 
- документ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана за вршено на дејност; 
- документ за регистрација на дејноста; 
- документ дека не е под стечај или ликвидација. 

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат 
во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „нс отворај4*, како и бројот нЗ јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. 

3. Рок за прием на документација изнесува 15 дена о д 
денот на објавуваното во „ Службен весник на РМ44 и во 
едно до средствата за јавно информирано. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот - Ми-
нистерство за внатрешни работи на Република Македо-
нија, ул „Димчс Мирчев" б б - Скопје. 

IV З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И 

Документацијата што нема да биде доставена во утвр-
дениот рок и онаа која нема да биде изработена според 
бараната содржина во повикот нема да се разгледува. 

- Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки ( ^ С л у ж б е н весник на РМ44 бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК број 8/2000 

I. О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 
1. Набавувач: 

Министерство за внатрешни работи на Република 
Македонија, ул. „Димчс Мирчев" б б , 91000, Скопје. 
2. Предмет на набавката: 

Ткаенина за изработка на кошули за Полиција во 
светло сина боја 24.000 метри во ширина4 ,40 м. предви-
дени во Уредбата за униформа („Службен весник на 
РМ" бр. 10/2000). 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот м о ж е да се јави секое правно или фи-
зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот м о ж е да се јави и група на пону-
дувачи. 
5. Постапката на повикот се спроведува в о согласност 
со член 16 од Законот за јавните набавки. 
II. С О Д Р Ж И Н А Н А П О В И К О Т 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2 Вкупна и единечна цена, со вклучен превоз до наба-
вувачот, б е з пресметан данок на промет. 
3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
III. П Р И Д Р У Ж И А Т А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
(која понудувачот, во согласност с о член 22, 23, 24 и 29 
од Законот за јавните набавки г задолжително треба да 
ја приложи) 
1. Документ за финансиски б о н и т е т о д Заводот за пла-
тен промет во согласност со Правилникот за содржи-
ната .на, бонитетот (,.Службен весник на РМ" бр. 32/98)» 
во оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на 
ликвидација, издадена од судовите. 
3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на 
дејност. 
4. Писмено овластувано за учество на јавниот повик. 
IV. К Р И Т Е Р И У М И З А И З Б О Р Н А Н А Ј П О В О Л Е Н 
П О Н У Д У В А Ч 
- к в а л и т е т . 40 поени. 
- Ц е н а 30 поени, 
- начин на испорака 15 поени, 
- р о к на испорака 15 поени. 
V. Р О К И Н А Ч И Н Н А Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О Н У -
Д И Т Е 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано о д 
денот на објавуваното на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информира}со. 
- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена 
од денот на нејзиното отворано . 
- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 о д 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги до-
стават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
- Понудата и другата документација се доставуваат во 
согласност со член 53 од З а к о н о т за јавните набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 17.03.2000 година 
во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 
- Со понудата, понудувачот да достави примерок од 
предметот на набавката. 
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 
- Дополнителни информаДНк' Мгб&аТ' Да1 З д о б и ј а т ^а 
телефон 112-141 Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки (^Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за Јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи објавува 

О Т В О Р Е Н Ј А В Е Н П О В И К број 9/2000 

I ОПШТИ О Д Р Е Д Б И 
1. Набавувач: 

Министерство за внатрешни работи на Република 
Македонија, ул. „Димче Мирчев44 бб , 91000, Скопје. 
2. Предмет на набавката: -

Ткаенина за Изработка на летни панталони и капи за 
Полиција во темно сина боја 11.000 метри во ширина 
1,50 м. предвидена во Уредбата за униформа ^ С л у ж -
бен весник на РМ" бр. 10/2000) и ткаенина за изработка 
на униформи за припадниците на Противпожарните 
единици во темно сина боја 3.500 метри во ширина 1,50 
м. предвидена во Правилникот за условите за унифор-
мата (^Службен весник на РМ" бр. 44/94). 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-
зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот м о ж е да се јави и група на пону-
дувачи. 
5. Прстапката на повикот се спроведува во согласност 
со член 16 од Законот за јавните набавки. 
6. Набавката е делива. 

II. С О Д Р Ж И Н А Н А П О В И К О Т 

1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена, со вклучен превоз до наба-
вувачот, без пресметан данок на промет. 
3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. П Р И Д Р У Ж Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
(која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 
од Законот за јавните набавки, задолжително трЈеба да 
ја приложи) 
1. Документ за финансиски бонитет о д Заводот за пла-
тен промет во согласност со Правилникот за содржи-
ната на бонитетот (^Службен весник на РМ" бр. 32/98), 
во оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на 
ликвидација, издадена од судовите. 
3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на 
дејност 
4. Писмено овластувало за учество на Јавниот повик. 

IV К Р И Т Е Р И У М И З А И З Б О Р Н А Н А Ј П О В О Л Е Н 
П О Н У Д У В А Ч 
- квалитет 
- цена 
- начин на испорака 
- рок на испорака 

V. РОК И Н А Ч И Н Н А Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О Н У -
Д И Т Е 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од 
денот на објавуваното на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 
- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена 
од денот на нејзиното отворано . 
- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги до-
стават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
- Понудата и другата документација се доставуваат во 
согласност со член 53 о д Законов за јавните набавки, 

преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 20.03.2000 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 
- Со понудата, понудувачот да достави примерок од 
предметот на набавката. 
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 
- Дополнителни информации можат да се добијат на 
телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

40 поени, 
30 поени, 
15 поени, 

15 поени. 

Врз основа на член 10 и 16 од З а к о н о т за јавните 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи објавува 

О Т В О Р Е Н Ј А В Е Н П О В И К број 10/2000 

I. О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 
1. Набавувач 

Министерство за внатрешни работи на Република 
Македонија, ул. „Димче Мирчев" б б , 91000, Скопје. 
2. Предмет на набавката: 

• Чевли плитки -6 .000 пара (5.700 машки и 300 жен-
ски) и чорапи кратки - 24.000 пара за Полиција предви-
дени во Уредбата за униформа („Службен весник на 
РМ" бр. 10/2000) и чевли плитки - 900 пара, чорапи 
кратки - 3.600 пара и кошули со кратки ракави - 1.800 
парчиња за припадниците на Противпожарните еди-
ници предвидени во Правилникот за условите за уни-
формата („Службен весник на РМ" бр. 44/94). 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот м о ж е да се јави секое правно или фи-
зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 
5. Постапката на повикот се спроведува во согласност 
со член 16 од Законот за јавните набавки. 
6. Набавката е делива. 

И. С О Д Р Ж И Н А Н А П О В И К О Т 

1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена, со вклучен превоз до наба-
вувачот, без пресметан данок на промет. 
3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. П Р И Д Р У Ж И А Т А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
(која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 

. од Законот за јавните набавки, задолжително треба да 
Ја приложи). 
1. Документ за финансиски бонитет о д Заводот за пла-
тен промет во согласност со Правилникот за содржи-
ната на бонитетот (^Службен весник на РМ" бр. 32/98), 
во оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на 
ликвидација, издадена од судовите. 
3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на 
дејност 
4. Писмено овластува н о за учество на јавниот повик. 

IV. К Р И Т Е Р И У М И З А И З Б О Р Н А Н А Ј П О В О Л Е Н 
П О Н У Д У В А Ч 
- к в а л и т е т 40 поени, 
- цена 30 поени, 
- н а ч и н на плаќан* м , 1 ( 1 ^ 9 е н и , , 
- р о к н а . и с п о р а к а , 1 ј 1 М .„п _ Д Ѕ п о е н и . , 
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V. РОК'И Н А Ч И Н Н А Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О Н У -
Д И Т Е 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од 
денот на објавуваното на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 
- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена 
од денот на нејзиното отворано . 
- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 о д 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги до-
стават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
- Понудата и другата документација се доставуваат во 
согласност со член 53 од З а к о н о т за јавните набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично д о Комисијата на 20.03.2000 година 
во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 
- Со понудата, понудувачот да достави примерок од 
предметот на набавката. 
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат; 
- Дополнителни информации м о ж а т да се добијат на 
телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од З а к о н о т за јавните 
набавки (. .Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК број 11/2000 
I. ОПШТИ О Д Р Е Д Б И 
1. Набавувач 

Министерство за внатрешни работи на Република 
Македонија, ул. „Димче Мирчев" б б , 91000, Скопје. 
2. Предмет на набавката: 

Униформа и делови од униформата за припадниците 
на Криминалистичка техника - 270 комплета и тоа: 
панталони, џемпер, ветровка, капа зимска, кожни ра-
кавици, длабоки чевли, ремен, кратка виндјакна, пан-
талони - летни, маица со кратки ракави, капа летна 
(голф), плитки чевли, одело ^а заштита од дожд , гу-
мени чизми, заштитен шлем, маркнрно елече, работен 
мантил, работен комбинизон, заштитни ракавици, заш-
титни очила (со опис и технички карактеристики кои 
можат да се добијат на т е л е ф о н 112-141). 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. » 
4. На повикот м о ж е да се јави секое правно или фи-
зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот м о ж е да се јави и група на пону-
дувачи. 
5. Постапката на повикот се спроведува во согласност 
со член 16 од З а к о н о т за јавните набавки. 
6 Набавката е делива. 

И. С О Д Р Ж И Н А Н А П О В И К О Т 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена, со вклучен превоз до наба-
вувачот, без пресметан данок на промет. 
3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. П Р И Д Р У Ж И А Т А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
(која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 
од Законот за јавните набавки, задолжително треба да 
ја приложи) 
1: Документ за финансиски бонитет Од Заводот за пла-
т е в пф&мет во согласност со Правилникот* Јз& 

ната на бонитетот ( . .Службен весник на РМ44 бр. 32/98), 
во оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
2 Потврда дека не е во стечај или не е во процес на 
ликвидација, издадена од судовите. 
3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на 
дејност. 
4 Писмено овластувано за учество на јавниот повик. 

IV. К Р И Т Е Р И У М И З А И З Б О Р Н А Н А Ј П О В О Л Е Н 
П О Н У Д У В А Ч 
- квалитет 40 поени, 
- цена 30 поени, 
- начин на испорака 15 поени, 
- рок на испорака 15 поени. 

V. Р О К И Н А Ч И Н Н А Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О Н У -
Д И Т Е 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано о д 
денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 
- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена 
од денот на нејзиното отворање. 
- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 о д 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги до-
стават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
- Понудата и другата документација се доставуваат во 
согласност со член 53 о д Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично д о Комисијата на 21.03.2000 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени, претставници на понудувачите. 
- Со понудата, понудувачот да достави примерок од 
предметот на набавката. 
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од З а к о н о т за јавните набавки 
( . .Службен весник на РМ" бр. 26/98) , Комисијата за 
јавни набавки во Ј П Електростопанство на Македонија 
- Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-55/2000 

1. О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 
1.1.Набавувачот на отворениот повик бр. 01-55/2000 е 

ЈП „Електростопанство на Македонија4' , со се-
диште на ул. „11 Октомври44 бр . 9 , Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирано на понуди за: 
изведување на мониторинг систем за контрола на 
отпорот на изолација на статорските намотки во 
експлоатација на турбо и"хидро генератори во си-
стемот на Елекстростопанство на Македонија, на 
база анализа на парцијалните празнења. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. О Б Е М Н А Н А Б А В К А Т А - И З В Е Д Б А Т А 
2.1. О б е м о т на набавката се однесува на 5 (пет) турбо-

генератори и 13 (тринаесет) хидрогенератори, што 
е дадено во тендер документацијата. 

2 .2. Комплетната тендер документација заинтересира-
ните понудувачи можат да ја подигнат во ЈП Елек-
тростопанство на Македонија, Скопје, ул. „ 11 Ок-

^ а Ѕ Р и Ј ' 'бр:^; & б до 9,зо." 
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Домашните понудувачи треба да приложат документ за 
бонитет КОЈ го издава институцијата за платен промет, а 
странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од 
Законот 
Документот за бонитет треба да е оригинал или заве-
рена копија верна на оригиналот. Понудувачот треба да 
достави доказ дека па понудувачот не се однесува ниту 
еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од 
Законот за јавните набавки. 
Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено 
овластување за учество на јавниот повик согласно член 
29 став 2 од Законот за јавните набавки. 
Понудувачите треба да достават банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата согласно 
член 55 од Законот за јавните набавки. 
5. Критериум за избор на најповолен понудувач (со-
гласно член 25 од Законот за јавните набавки) 

- цена на чинење 40 поени, 
- гаранција за извршените работи 30 поени, 
- рок на завршувана на работите со динамика 20 поени, 
- начина на плаќана 10 поени. 

6. Начин и рок на доставување на понудата. 
6.1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 
6.2 Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда 
6.3 Рок на доставувана на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
6.4 Понудувачите своите понуди треба да ги достават на 
следната адреса: Подружница РЕК „Осломеј" е. Осло-
меј. 
6.5 Отвораното на понудите ќе се изврши на ден 
21.03.2000 година во 12 часот во ресторанот за опште-
ствена исхрана во ТЕ во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
по повикот нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службсн весник на РМ" бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17-19/41 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 

1. Нарачател на отворениот повик е Министерството за 
одбрана ул. „Орце Николов4* бб Скопје: 
2. Предмет на набавката: 
2.1. Масло за јадена рафинирано од сончоглед, во ПВЦ 
амбалажа, пак.1/1 лит 120.000 литри. 
22 Мед цветен од 25 фама во ПВЦ фолија со тсрмичко 
затворана 10.000 кгр. 
2 3. Бараниот производ под реден бр. 2.1. во потпол-
ност да одговара на пропишаните узанси од член 16-23 
од Правилникот Ја квалитетот на маслото за јадена, 
маслото од растително потекло, маргаринот, мајонсзот 
и на нив сродни производи. Се бара гаранција на квали-
тетот на производот најмалку 1 година. Испораката на 
маслото за јадење е тромссечна франко магацин во 
гарнизон Скопје. 
2.4. Бараниот производ под реден бр. 2.2. мора во пот-
полност да одговара на пропишаните услови од член 13-
25 од Правилникот за квалитетот на медот и другите 
произведи од пчели. Се бара гаранција на квалитетот 
на производот најмалку 1 година. Испораката на медот 

е тромесечна франко магацин до сите гарнизони во Р 
Македонија. 
2.5. Можност за поделба на набавката по вид на произ-
вод и по количина. 

3. Содржина на понудата 
- цена со пресметан данок. Данокот да е посебно пре-
сметан и искажан во цената. 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет и потекло на производот 
- рок на испорака 
- гаранција за квалитет од најмалку 12 месеци. 

4. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави след-
ната придружна документација во оригинални приме-
роци или заверени КЗЈ нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет (^Службен весник на РМ" бр 
32/98) 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното 
лице на понудувачот, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производство-
испорака на бараните производи. 

5. Доставување на понудата 

- Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок и потпишана од овластено лице на понудувачот. 

- Претставниците на понудувачот на денот на јав-
ното отворање се должни на комисијата за јавни на-
бавки да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворана. 

- Понудата и придружната докуметација се доставу-
ваат во затворен коверт кој не смсе да содржи нцрсаква 
ознака освен ознака „не отворај" и бројот на Отворе-
ниот повик. Во затворен пот коверт треба да има уште 
два коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи пону-
дата и носи ознака „понуда" а другиот внатрешен ко 
верт ја содржи документацијата и содржи ознака доку-
ментација" и точната адреса на понудувачот. 

Понудувачите се должни понудите да ги достават на 
ладе место на денот на јавното отворана. 

ЈСској понудувач може да учествува само со една 
побуда. 

6. Критериум за избор на најповолен добавувач: 
т-квалитет 20% 
-цена 50% 
- начин и услови на плаќана 10% 
- рок на испорака 10% 
- техничко технолошки можности за производство-
испорака 10% 

Јавното отворана на понудите во присуство на пону-
дувачите ќе се изврши на ден 22.03.2000 година со поче-
ток во 12,00 часот во просториите на Министерството 
за одбрана, ул. „Орцс Николов" бб., Скопје. 

Понудите кои не со доставени во утврдениот рок и 
кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091 28 21 58, 28 21 52. 

Комисија за јавни набавки 
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3. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О Н У Д И Т Е 
3 1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите треба да се Достават во архивата на ди-
рекцијата на А Д М а к е д о н с к и Телекомуникации" -
Скопје, ул. „Орце Николов" бб. 

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително 
треба да ја достават и следната придружна документа-
ција: 

- документ за бонитет,- ОД носителот на платниот 
промет, чија содржина на документот ја пропишува 
министерот за финансии со правилник. Странското 
правно или физичко лице кое се јавува како понудувач 
треба да достави сертификат - извештај за бонитет 
издаден од професионално репрезентативна тело на 
индустријата, трговијата, занаетчиството, земјодел-
ството или на професионално здружение, односно ре-
визорски извештај од странска ревизорска институци-
ја, согласно член 22 од Законот за јавните набавки; 

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај 
или е во процес на ликвидација согласно член 24 точка 
а; 

- извод односно потврда од судот дека на понудува-
чот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност согласно 
член 24 точка б; и 

3.3. Понудите треба да се достават во затворен ко-
верт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака „понуда", а другиот внатрешен коверт ја сод-
ржи документацијата и ја носи ознаката д о к у м е н т а -
ција". 

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот 
лев агол треба да биде назначено „не отворај", како и 
бројот на барањето, а во средината на ковертот треба 
да биде назначена адресата на набавувачот. 

4. РОКОВИ 
4.1. Отворениот повик трае д о 17.03.2000 година. 
4.2. -Отворањето на понудите'ќе се изврши на ден 

17.03.2000 година во 12.00 часот во Дирекцијата на А Д 
за Телекомуникации „Македокски Телекомуникации" 
- Скопје, во салата на 4-ти кат.-

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и не ги содржат бараните податоци, Јкако и оние 
кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да 
се разгледуваат. 

4.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. • 

За дополнителни информации, понудувачите мо-
жат да контактираат со Самостојна градежна служба 
на тед. 1 3 2 - 3 ^ 1 4 1 - 1 7 7 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и од Законот за јавните 
набавки („Службен весник на^РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Царинската управа на Репу-
блика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 

ОПШТИ О Д Р Е Д Б И 

1. Набавувач на отворениот повик број 1/2000 е Ца-
ринската управа на Република Македонија, с о седиште 
во Скопје, ул. „Лазар Личеноски" бр. 13. 

2. Предмет на набавката: 
- 10 (десет) нови патнички автомобили, 1.9, дизел, 

со 5 врати. " ' , ' . 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни лица. 

4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавните набавки. 

С О Д Р Ж И Н А Н А П О Н У Д А Т А 

Понудата треба да содржи:* 
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- цена изразена во денари, без царина и данок на 

промет; 
- квалитет и стандард; 
- рок и место на испорака; 
- рок и начин на плаќање; 
- рок на важност на понудата (кој н е м о ж е да биде 

помал од 36 дена). 

К Р И Т Е Р И У М И З А И З Б О Р Н А Н А Ј П О В О Л Е Н П О -
Н У Д У В А Ч 

1. цена - 40 поени; 
2. рок и место на испорака - 30 поени* 
3. квалитет - 20 поени; * 
4. рок и начин на плаќање - 10 поени. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудите да се достават на адреса: Царинска управа 

џа Република Македонија ул. „Лазар Личеноски" бр. 13 
- Скопје, по пошта или преку архива или с о предавање 
на комисијата на набавувачот на лице место , но нај-
доцна д о денот и часот на јавното отворана на пону-
дите. 

Понудата да се достави- во еден оригинален приме-
рок потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот, согласно член 54 од Законот за јавните на-
бавки. 

Придружната документација се доставува во ориги-
нал илц заверен препис од надлежен орган и истата, 
согласно член 22 и 24 од З а к о н о т за. јавните набавки, 
мора да содржи: 

- документ за бонитет од носителот на платниот 
промет; 

- извод од судска регистрација; 
- доказ дека не се наоѓа под стечај или во процес нак 

ликвидација; 
- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 

мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност. 
Понудата и придружната документација, согласно 

член 53 о д Законот за јавните набавки, се испраќаат во 
затворен коверт. На предната страна о д ковертот, во 
горниот лев агол треба да биде назначено „не. отворај", 
како и бројот на повикот. Истиот не треба да содржи 
никаква ознака со која би м о ж е л да се идентификува 
понудувачот. В о средина на ковертот треба да биде 
назначена адресата на набавувачот. В о ковертот има 
уште два затворени и запечатени коверти о д кои едниот 
ја содржи понудата с о финансиската документација и ја 
носи ознаката „понуда", а другиот ја содржи придруж-
ната документација и ја носи ознаката „документација" 
и точната адреса на понудувачот. 

Понудите кои се испратени спротивно на член 53 од 
Законот за јавните набавки, како и доставените понуди 
кои не ги содржат бараните податоци и документи, ќе 
бидат исклучени од јавното отворање и нема да влезат 
во постапката на одлучување. 

Р О К О В И 

1. Јавното отворање на понудите во присуство на 
претставниците на понудувачите ќе се изврши ВО про-
сториите на Царинската управа на ул. , Л а з а р Лимено-

' , V ' У ј \ ' ' ' • V Ф. Ги » И* » ' ' 
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ски" бр 13 - Скопје, со почеток во 10 часот, петнаесет-
тиот ден, сметајќи од денот на објавуваното во „Служ-
бен весник на РМ4\ Во случај да петнаесеттиот ден се 
паѓа во деновите сабота, недела или во празничен ден, 
тогаш Јавното отворано ќе се изврши наредниот рабо-
тен ден. 

2 Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите се должни на Комисијата да 
и достават писмено овластување од понудувачот за 
нивно учество на јавното отворано. 

3. Понудите што ќе бидат доставени или пристиг-
нати по истекот на рокот на јавното отворање, ќе се 
сметаат за задоцнети, нема да се отвораат и ќе се вра-
тат на понудувачот. 

Набавувачот може да побара од понудувачите да 
дадат гаранција во В1(д на депонирани средства или бан-
карска гаранција. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат* на 
телефонот (091) 116-188. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот 
законик („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 37/96), Заводот за статистика на Република Маке-
донија ја 

О Б Ј А В У В А 
ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО 

РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА З А МЕСЕЦ 

ДЕКЕМВРИ 1999 ГОДИНА 

Просечно исплатената нето плата по работник во 
стопанството на Република Македонија за месец де-
кември 1999 година изнесува 10126 денари. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

501. Одлука за разрешување на вршителот на 
должноста директор на Агенцијата за ра-
зузнавач 

502. Одлука за именување директор на Агенци-
јата за разузнавач 

503 Одлука за именувана претседател и чле-
нови на Советот за безбедност на Репу-
блика Македонија . . 

504. Одлука за помилува^ на осудени лица 
505. Одлука за изменувана на Одлуката за опреде-

лувана на мрежата на ветеринарните друштва 
506. Одлука за донесувана на Национална одгледу-

вачка програма за сточарството во Република 
Македонија за периодот од 2000 до 2009 го-
дина 
Одлука за^Јзоспоставуван^с дипломатски од-
носи меѓу Република Македонија и Република 
Бурунди «00 

799 

799 

799 
799 

7^9 

800 
507 

508 Одлука за продажба на државниот капитал во 
АД за производство на пиво и безлкохолни 
пијалаци Битола 800 

509 Одлука за продажба на државниот капитла во 
Рудници и индустрија за никел, челик и анти-
мон „ФЕНИ"- Кавадарци 800 

510. Одлука за давање согласност на Одлуката за 
изменувана и дополнувани на Одлуката за ви-
сината на одделни надоместоци што ги напла-
тува Комисија за хартии од вредност 801 

511. Одлука за определувана на царински конти-
генти при увоз на суровини и репродукционен 
материјал наменет за непосредно производ-
ство за 2000 година . . . 801 

512. Решение за утврдувана на опремата која може 
да се увезе без плаќач царина 802 

513. Решение за утврдувана на опремата која може 
да се увезе без плаќач царина 802 

514. Решение за утврдувач на опремата која може * 
да се увезе без плаќање царина 803 

515. Решение за утврдувач на опремата која може 
да се увезе без плаќач царина 804 

516. Решение за именувана заменик на директорот 
на Агенцијата за обнова и развој 804 

517. Решение за разрешува^ од должноста извр-
шен директор на Агенцијата за обнова и раз-
вој 804 

518. Правилник за формата и содржината наако-
та-тивна годишна пријава на данокот на "дода-
дена вредност 804 

519. Правилник за измена на Правилникот за спро-
ведувана на Законот за данокот на додадена 
вредност 808 

520. Правилник за формата, содржината и начинот * 
на пополнувач на царинската декларација и 
другите исправи во царинската постапка . . . . 809 

521. Правилник за начинот на в р ш с ч преглед на 
стоки, начинот на земање мостри на стоки и 
висината на трошоците на постапката за зе-
мање мостри . . . . , 901 

522. Правилник за посебни правила и начинот на 
определување на царинската вредност 909 

523. Правилник за формата содржината и начинот 
на водење на евиденција во царинските скла-
дови 937 

524. Правилник за начинот на издавач и употреба 
на уверение за распоредување на стоки според 
царинската тарифа 940 

525. Одлука за измена и дополнувај на Одлуката 
за висината на одделни надокЈЕстоци што ги 
наплатува Комисијата за хартии од вредност. . 944 

526. Решение за д а в а ч одобрение за издавач на 
долгорочни хартии од вредност 945 
Исиравка на Уредбата за униформата и озна-
ките на униформата на полицијата во Мини-
стерството за внатрешни работи 945 
Исиравка на Одлуката за основач на Јав-
ното претпријатие за стопанисување со објек-
тите за спорт во сопственост на Република 
Македонија : 945 
Објава за просечно' исплатената нето плата 
по работник во стопанството на Република 
Македонија за месец декември 1999 година. . . 990 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО целосна ОДГОВОРНОСТ 

- Скопје% бул. ^Партизански одреди44 бр. 29 
Директор и одговорен уредник Марија Лељохин. 
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