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1709. 
Врз основа на член 34, став 2 од Законот за трговија 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
16/04), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 20.12.2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ 
НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

 
Член 1 

Стоките што се извезуваат, односно увезуваат се 
распоредуваат на следниве форми: 

- слободен извоз; 
- извоз врз основа на дозвола, одобрение, односно 

согласност; 
- слободен увоз и 
- увоз врз основа на дозвола, одобрение, односно 

согласност. 
Стоките од став 1, алинеја 2 и 4 на овој член се 

утврдени во списокот на стоките, кој е составен дел на 
оваа одлука (Прилог бр.1). 

 
Член 2 

Стоките од член 1 став 2 на оваа одлука се означени 
со кратенката �Д� и со следните броеви: 

1 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требно  одобрение, односно дозвола што ја издава Ми-
нистерството за здравство или Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, ако се увезу-
ваат за потребите на ветеринарната служба, за заштита 
на растенијата или како семенски материјал како и 
други земјоделски производи. 

Опојните дроги, психотропните материи и прекур-
зорите за кои дозволи издава Министерството за здрав-
ство се наведени во списокот на опојни дроги и психо-
тропни супстанции и прекурзори што се составен дел 
на списокот на стоки од став 2 на член 1 (Прилог бр.2); 

2 - се означени стоките за чиј увоз е потребно реше-
ние за упис во регистарот на Бирото за метрологија  де-
ка ги исполнуваат метролошките и другите услови про-
пишани со закон.  

3 - се означени стоките за чиј увоз е потребна потвр-
да за извршен преглед и евидентирање на пропратна 
техничка документација на производот што се увезува 
од Институтот за стандардизација на Република Македо-
нија. Потврдата е потребна само при увоз на готови про-
изводи и на производи што не се употребувани; 

4 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од Министерството за животна средина 
и просторно планирање, наведени во Прилог бр. 3, 4, 5 
и 6, кои се составен дел на оваа одлука;  

5 - се означени стоките чиј увоз е забранет;  

6 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од Народната Банка; 

7 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од Министерството за внатрешни рабо-
ти или дозвола од Министерството за одбрана; 

8 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна согласност или дозвола од Министерството за 
економија; 

9 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од  Министерството за култура; 

10 - се означени стоките за чиј увоз е потребна доз-
вола за набавка и поставување на радио станица од 
Управата за телекомуникации. 

Царинскиот орган при царинењето на стоките што 
се наведени во списокот на опојни дроги, психотропни 
супстанции, прекурзори и материи што ја оштетуваат 
озонската обвивка, контролира дали царинењето на тие 
стоки се врши преку Царинарницата која е наведена во 
дозволата. 

 
Член 3 

Барањето за добивање на дозвола, одобрение, од-
носно согласност од член 1 на оваа одлука поднесува 
увозникот или извозникот на стоките пред органите на 
управата наведени во член 3 од оваа одлука со следни-
ве податоци: 

1) назив и даночен број на правното лице; 
2) тарифна ознака на десетцифрено ниво; 
3) наименување на стоката според царинската но-

менклатура; 
4) трговско име на стоката; 
5) количина на стоката за која се поднесува барање, 

изразено во единечна мерка; 
6) назив и адреса на странскиот извозник, односно 

увозник; 
7) рок во кој ќе се изврши увозот, односно извозот; 
8) изјава за намена за употреба на увезената стока и 
9) други податоци, пропишани со посебни прописи. 

 
Член 4 

При спроведувањето на оваа одлука се применуваат 
одредбите на Законот за царинска тарифа и прописите 
донесени врз основа на тој закон. 

 
Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за распоредување на сто-
ките на форми на извоз и увоз (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 58/2004). 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува од 01.01.2005 година. 

 
        Бр. 23-4649/1       Претседател на Владата 
20 декември 2004 година      на Република Македонија, 
            Скопје         д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1710. 
Врз основа на договорите, односно спогодбите за 

слободна трговија кои Република Македонија ги склу-
чила со одделни земји, Спогодбата за стабилизација и 
асоцијација меѓу Република Македонија и Европските 
заедници, Протоколот за пристапување на Република 
Македонија во Светската трговска организација и 
член 36 став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 20.12.2004 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ПРИ РАСПРЕДЕЛБА 
НА СТОКИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ЦАРИНСКИТЕ  

КВОТИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за начинот и постапката при распре-

делба на стоките во рамките на царинските квоти 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 29/03, 
59/03 и 1/04), во членот 3, став 2, во првата реченица 
зборот �и� се заменува со запирка, а по зборот �Црна 
Гора� се става запирка и се додаваат зборовите: �ца-
ринската квота за преференцијален увоз од Република 
Хрватска, царинската квота за преференцијален увоз 
од Република Романија и царинската квота за префе-
ренцијален увоз од Молдова�. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
  Бр. 23-4326/1                    Претседател на Владата 

20 декември 2004 година       на Република Македонија, 
       Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1711. 
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јав-

ните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.12.2004 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА ЗА  2003 ГОДИНА НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ  
И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ Ц.О. - СКОПЈЕ 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Годишната сметка за 2003 година, на Јавното 
претпријатие за просторни и урбанистички планови 
ц.о. - Скопје, бр. 0302-315 од 26.02.2004 година, усвое-
на од Управниот одбор на ЈП за просторни и урбани-
стички планови ц.о. - Скопје, на седницата одржана на 
26.02.2004 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
  Бр. 23-1922/1                   Заменик на претседателот 

13 декември 2004 година         на Владата на Република 
      Скопје                                        Македонија, 
                                            Јован Манасијевски, с.р. 

1712. 
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 13.12.2004 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ  
И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ Ц.О.  

СКОПЈЕ ЗА 2003 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Извештајот за работењето на Јавното претпри-
јатие за просторни и урбанистички планови ц.о. - 
Скопје за 2003 година, бр. 0302-315/1 од 26.02.2004 го-
дина, усвоен од Управниот одбор на ЈП за просторни и 
урбанистички планови ц.о. - Скопје, на седницата одр-
жана на 26.02.2004 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
  Бр. 23-1922/2                   Заменик на претседателот 

13 декември 2004 година         на Владата на Република 
      Скопје                                        Македонија, 
                                            Јован Манасијевски, с.р. 

__________ 
1713. 
Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јав-

ните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.12.2004 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА 2003 ГОДИНА И ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН ЗА 2004 ГОДИНА НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ  
И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ Ц.О. - СКОПЈЕ 

 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Финансискиот извештај за 2003 година и Финанси-
скиот план за 2004 година на Јавното претпријатие за 
просторни и урбанистички планови ц.о. - Скопје, бр. 
0302-315/2 од 26.02.2004 година, усвоени од Управниот 
одбор на ЈП за просторни и урбанистички планови ц.о. - 
Скопје, на седницата одржана на 26.02.2004 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
  Бр. 23-1922/3                   Заменик на претседателот 

13 декември 2004 година         на Владата на Република 
      Скопје                                        Македонија, 
                                            Јован Манасијевски, с.р. 

__________ 
1714. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
20.12.2004 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-2196/3 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУ-
ВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ �ЛО-
ТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА� - СКОПЈЕ ЗА ПО-
СТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ  

НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 го-

дина издадена на Акционерското друштво за приреду-
вање игри на среќа и забавни игри �Лотарија на Маке-
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донија� - Скопје, во точката 2 зборовите: �ул. �Маршал 
Тито� бб во Неготино� се заменуваат со зборовите: 
�ул. �Маршал Тито� бр. 11-а во Скопје.� 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
Бр. 23-4601/1                       Претседател на Владата 

20 декември 2004 година       на Република Македонија, 
     Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1715. 
Врз основа на член 10 став 2 и член 19 од Законот 

за регистрирање на готовински плаќања ("Службен 
весник на РМ" бр. 31/2001, 42/2003 и 40/2004), мини-
стерот за финансии донесе  

                          
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОКУМЕНТ КАСОВА 
СМЕТКА ЗА СТОРНА ТРАНСАКЦИЈА И ЗА ФУНКЦИ-
ОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ 
КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИМААТ ФИСКАЛНИТЕ АПАРАТИ 
И ИНТЕГРИРАНИОТ АВТОМАТСКИ СИСТЕМ  

НА УПРАВУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за издавање на документ касова 

сметка за сторна трансакција и за функционалните и 
техничките карактеристики кои треба да ги имаат фи-
скалните апарати и интегрираниот автоматски систем 
на управување ("Службен весник на РМ" бр. 55//2001 и 
57/2001), во членот 8 став (2) точка 1 по зборот: "апа-
рат" се додаваат зборовите: "и електронски таксиметар 
со фискална меморија". 

 
Член 2 

Во членот 17 во став 1 зборовите: "со такси вози-
ла", се бришат. 

 
Член 3 

По членот 17 се додава нов член 17-а кој гласи: 
 

"Член 17-а 
 
Електронски таксиметар со фискална меморија 

 
(1) Даночните обврзници што вршат промет на ус-

луги-превоз на патници со такси возила користат еле-
ктронски таксиметар со фискална меморија. 

(2) Електронскиот таксиметар со фискална мемори-
ја покрај исполнувањето на функционалните и технич-
ките карактеристики како и за другите фискални апара-
ти, треба да ги има и следните карактеристики: 

1. да користи контролен траг во електронска форма 
(електронски медиум); 

2. капацитетот на електронскиот медиум да овозмо-
жува запишување на минимум 100 сметки; 

3. електронскиот медиум да дава информација за 
исполнетост на капацитетот. Исполнетоста на капаци-
тетот се празни со печатење на детален  извештај; 

4. да осигурува надворешна светлечка информација 
за статусот на делување (слободен или зафатен); 

5. да е вклучен на акумулаторот на автомобилот со 
напон од 12 волти; 

6. да функционира на релативна влажност од 20% 
до 90%; 

7. да функционира на температура од -20 до +60 
степени целзиусови и 

8. да е приклучен на бројачот на километражата." 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Република Македонија". 
 
Бр. 08-30317/2                               Министер, 

декември 2004 година          м-р Никола Поповски, с.р. 
      Скопје      

__________ 
 
1716. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000), а во врска со член 4 точка 9 од Одлуката за 
распоредување на стоките на форми на извоз и извоз 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2004), министерот за животна средина и просторно 
планирање донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ПОБЛИСКИ ПОДАТОЦИ ПОТРЕБНИ  
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА НА СТОКИ КОИ  

СЕ УВЕЗУВААТ - ИЗВЕЗУВААТ ПОД ОЗНАКА Д4 
 

Член 1 
Со ова упатство се пропишуваат поблиските пода-

тоците за издавање на дозвола на стоки кои се увезува-
ат извезуваат под ознака Д4. 

 
Член 2 

За добивање на дозвола на стоки кои што се увезу-
ваат и извезуваат под ознака  Д4 се поднесува барање 
до Министерството за животна средина и просторно 
планирање кое покрај општите податоци од Одлуката 
за распоредување на стоките на форми на извоз и извоз 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2004), ги содржи и посебните податоци за секоја 
стока поблиску определени со ова упатство. 

 
Член 3 

Кога барањето од член 2 на ова упатство се однесу-
ва на увоз - извоз на азбест (тарифен бр. 2524), азбесно 
цементни производи, производи од цемент со целулоз-
ни влакна (тарифен бр. 6811), преработени азбесни 
влакна, мешаници врз база на азбест или врз база на аз-
бест и магнезиумкарбонат, производи од тие мешаници 
врз база на азбест (нишки, ткаенини, облека, покривка 
за глава, обувки, затинии), зајакнати или незајакнати 
(тарифен бр. 6812) освен производите од тарифен бр. 
6813, треба да го содржи и следново: 

- изјава за намена на стоката доколку стоката се ко-
ристи како репроматеријал во која ќе се приложи опис 
на технолошкиот процес со карактеристика на репро-
материјалот, готовиот производ, анализа на можните 
извори на загадување со мерки за заштита на животна-
та средина од евентуално загадување, начинот на депо-
нирање/отстранување/ и рециклирање на отпадниот ма-
теријал; 

- доказ дека не е можна или оправдана супституција 
на азбестните со безазбестни материјали; 

- податоци за крајните корисници и намената (при-
мената) на стоката, доколку истата стока се користи за 
натамошна продажба; 

- проценка на годишните потреби од стоката што се 
увезува и 

- податоци за мерки и правила за постепено исклу-
чување на азбестот од употреба кои се преземаат или 
планираат. 
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Член 4 
Кога барањето од член 2 на ова упатство се однесу-

ва на увоз - извоз на халогени деривати и јаглероводи 
(тарифен бр. 2903) и други производи од хемиската ин-
дустрија-мешавини кои содржат два или повеќе раз-
лични халогени (тарифен бр. 3824 71 00 00 и 
3824790000), треба да го содржи и следново: 

- карактеристики на репроматеријалот доколку 
истиот се употребува во одреден технолошки процес и 
анализа на можни загадувања на животната средина и 
природата како и решенија за заштита; 

- означување на  тарифниот број и количината на 
секоја од компонентите, во случај кога стоката да е со-
ставена од повеќе различни компоненти (пр. фрижиде-
ри, витрини, замрзнувачи); 

- хемиска формула со карактеристики на стоката; 
- потекло на стоката, полн назив на производителот 

и државата на увоз; 
- податоци за крајниот корисник на стоката со 

образложение за намена и примена на истата; 
- доказ дека поседува соодветен простор за склади-

рање и продажба; 
- доказ дека поседува соодветни кадровски и тех-

нички можности  за сервисирање; 
- преглед на тримесечни потреби од увоз на овој 

вид стока и извештај за состојбата со претходно увезе-
ната стока и  

- мерки за постапување со неупотребливата стока и 
отпадниот материјал што се добива при сервисирањето 
како и начинот на негово депонирање/отстранување/ 
рециклирање. 

  
Член 5 

Кога барањето од член 2 на ова упатство се  однесу-
ва на увоз на стока (нуклеарни реактори (Еуроатом), 
машини и апарати за сепарација на изотопи и нивни де-
лови (Еуратом) горивни елементи (патрони), неозраче-
ни (Еуратом), делови на нуклеарни реактори (Еуроа-
том), фрижидери, замрзнувачи и други уреди за ладење 
или замрзнување, електрични или други; топлотни 
пумпи, освен уредите за климатизација, од тар. број 
8415, употребувани, електрични машини и опрема и 
нивни делови; апарати за снимање или репродукција на 
звук, телевизиски апарати за снимање или репродукци-
ја на слики и звук, делови и прибор за овие производи, 
црно-бели или други еднобојци, потрошени примарни 
ќелии, потрошени примарни батерии, потрошени еле-
ктрични акумулатори, оловни акумулатори, друго, от-
падоци и остатоци од примарни ќелии и електрични 
акумулатори, што содржат олово, друго, специјално 
направени за превоз на високо радиоактивни материја-
ли (Еуроатом), тркала од алуминиум; делови и прибор 
за тркала, од алуминиум, тркала во форма на ѕвезда, 
лиени во едно парче, од железо или челик : (тарифен 
број: 8401 10 00 00, 8401 20 00 00, 8401 30 00 00, 8401 
40 00 00, 8418 10 91 90, 8418 10 99 90, 8418 21 10 90, 
8418 21 51 90, 8418 21 59 90, 8418 21 91 90, 8418 21 99 
90, 8418 22 00 90, 8418 29 00 90, 8418 30 91 90, 8418 30 
99 90, 8418 40, 8418 40 91 90, 8418 40 99 90, 8418 50 11 
90, 8418 50 19 90, 8418 50 91 90, 8418 50 99 90, 8528 12 
56 90, 8528 12 58 90, 8528 13, 8528 13 00 90, 8528 21 14 
90, 8528 21 16 90, 8528 21 18 90, 85 48 10 10 00, 8548 10 
21 00, 854810 29 00, 8548 10 91 00, 8548 10 99 00,8708 
70 50 00, 8708 70 91 00, треба да го содржи и следново: 

- доказ дека увозникот поседува соодветен простор 
за складирање и продажба; 

- доказ дека увозникот поседува соодветни кадров-
ски и технички можности  за сервисирање; 

- преглед на тримесечни потреби од увоз на овој 
вид стока и извештај за состојбата со претходно увезе-
ната стока; 

- мерки за постапување со неупотребливата технич-
ка стока и отпадниот материјал што се добива при сер-
висирањето како и начинот на негово депонирање/от-
странување/ рециклирање и  

- означување на тарифниот број и количината на се-
која од компонентите во случај стоката да е составена 
од повеќе различни делови. 

 
Член 6 

Кога барањето од член 2 на ова упатство се однесу-
ва на увоз на протектирани и употребувани надвореш-
ни пневметски гуми со воздушни комори изменливи 
протектори (газечки слој) и штитници од гума, (тари-
фен број 4012109000, 401220 90 00, 4012900000), треба 
да го содржи и следново: 

- изјава за целта на увозот; за натамошна продаж-
ба,преработка, за нови финални производи од гума или 
за други технолошки потреби за натамошна доработка; 

- изјава на барателот при увоз на гуми за натамош-
на доработка,  во поглед на тоа каква доработка ќе вр-
ши над увезените гуми; репарацијата; начин на зашти-
та од нитростанини при возењето, протектирање; 

- елаборат за технолошка постапка при увоз на гу-
ми кои ќе се употребуваат за нови финални производи 
од гума или за друга технолошка постапка (гранулира-
ње и сл);  

- доказ дека има технолошка линија со годишен ка-
пацитет на технолошкиот процес за протектирање со 
еколошко технолошки - проект одобрен од Министерс-
твото за животна средина и просторно планирање во 
кој треба да биде образложен технолошкиот процес, 
годишен капацитетот на технолошката линија, количи-
на и карактеристики на репроматеријалот, количина и 
квалитет на готовиот производ како и начинот на по-
стапување со отпадниот материјал односно негово ре-
циклирање - депонирање; 

- договор со правното или физичкото лице за ната-
мошна продажба кое ги исполнува условите од став 1 
точка 4 од овој член  протектирање на стока за која се 
бара дозвола за увоз. 

 
Член 7 

Кога барањето од член 2 на ова упатство се однесу-
ва на увоз - извоз  на  отпадни материи,  треба да ги со-
држи следните податоци: 

- приказ на технолошкиот процес со карактеристика 
на репороматеријалот, доколку стоката се користи како 
репроматеријал, како и да се прикаже готовиот произ-
вод, анализа на можните извори на загадување со мер-
ки за заштита на животната средина од евентуално за-
гадување, начин на депонирање/отстранување/рецик-
лирање на отпадниот материјал; 

- назив на крајниот корисник, доколку стоката се 
користи за натамошна продажба при што треба да се 
приложат изјава од  крајните корисници за намената 
(примена) на стоката; 

- сертификат за радиолошка исправност од овласте-
на институција на земјата извозникот при преминот на 
царинската линија и сертификат за радиолошката ис-
правност од овластена институција во Р.Македонија; 

- договор со крајниот потрошувач како и договор за 
складирање на стоката доколку ја складира во Р.Маке-
донија пред да се изврши извозот. 
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Во случај кога отпадни материи се наменети за ре-
експорт или доработка, барањето треба да содржи: 

- доказ  дека процесот на производство и употреба-
та на предметната стока во тој процес, не предизвикува 
негативни влијанија врз животната средина, што би би-
ло предмет на студија за оцена на влијанието врз жи-
вотната средина или елаборат за заштита на животна 
средина. 
За вршење на увозот/извозот на опасен отпад се до-

ставуваат податоци утврдени согласно формуларите на 
Анексите од Базелската Конвенција. 

 
Член 8 

Кога барањето од член 2 на ова упатство се однесу-
ва на увоз - извоз  на  загрозени видови на диви живот-
ни, растенија и габи,  треба да ги содржи следните по-
датоци: 

- трговско и латинско име на растителните или жи-
вотинските видови или нивни примероци (род, вид ако 
е потребно и подвид); 

- договор со откупни станици за откупните количи-
ни наменети за извоз; 

- изјава за потекло на видот на диви животни, рас-
тенија и габи (од дивата природа, фарма, кафези, ако е 
од дивата природа од територијата на Р.Македонија од 
кој регион/и и локалитет/и е одземен/собран начинот 
на набавување и цел на извозот (да не е набавен спро-
тивен од закон); 

- доказ за поседување објект за складирање; 
- доказ за поседување на производство/одгледување 

на видовите, кога се извезуваат видови што се произве-
дуваат/одгледуваат во посебни капацитети. 

 
Член 9 

Со денот на влегување во сила на ова упатство пре-
станува да важи Упатството за поблиските податоци за 
издавање дозвола за стоки кои се увезуваат/извезуваат 
под ознака Д4 ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр.35/97). 

 
Член 10 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија ". 

 
  Бр. 07-4047/5                                    Министер, 

10 декември 2004 година               Љубомир Јанев, с.р. 
       Скопје                        

___________ 
1717. 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот 

и постапката при распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Ми-
нистерството за економија  објавува  

 
Л И С Т А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТОКИ  НА  
ЦАРИНСКИ  КВОТИ  ПО  ПОТЕКЛО  ОД ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА КОИ СЕ НА 
КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВО-
ЗОТ  ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  ВТОРО   

ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА 
 
Во Листата на стоки на царински квоти по потекло 

од Заедницата на Србија и Црна Гора кои се на кванти-
тативно ограничување при увозот во Република Маке-

донија за второ полугодие од 2004 година (�Службен 
весник на Република Македонија� бр.43/2004 и 
65/2004), во Прилогот 4 кон Анекс 1  се додава редот  

 
1001 10 00 90
1001 90 99 00

Тврда пченица: Друга 
Друг пир, обична пче-
ница и наполица: Друго 

 50.000.000 кг. 

 
        Бр. 10-8456/1                    Министер за економија, 

21 декември 2004 година        м-р Фатмир Бесими, с.р. 
Скопје 

___________ 
1718. 
Врз основа на член 4, став 1 од Одлуката за начинот 

и постапката при распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти (�Службен весник на Република 
Македонија� бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), 
Министерството за економија објавува листа на стоки 
за 2004 година, за кои ќе се користи принципот на 
распределба �прв дојден, прв корисник� (first come, 
first served) и тоа 

 
Л И С Т А 

НА  СТОКИ   НА  ЦАРИНСКИ КВОТИ  ПО ДОГОВОР 
ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА  РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  ВО СТО 
 

Тарифна 
ознака 

Наименување
на стоката 

Единечна 
мерка 

Количина 
 

Рокови 
на увоз 

1001 90 99 00
 

Пченица и 
наполица, 
друго 

тони 80.000 до 30.06.2005

 
          Бр.10-8456/2                    Министер за економија, 
21 декември 2004 година        м-р Фатмир Бесими, с.р. 
               Скопје 

___________ 
1719. 
Врз основа на член 4, став 2 од Одлуката за начинот 

и постапката при распределбата на стоките во рамките 
на царинските квоти (�Службен весник на Република 
Македонија� бр.29/2003, 59/2003,76/2003 и 1/2004), 
Министерството за економија објавува 

 
Л И С Т А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ЛИСТАТА НА СТОКИ ЗА 
КОИ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЦАРИНСКИ КВОТИ КОИ 
СЕ РАСПРЕДЕЛУВААТ ПО ПАТ НА АУКЦИЈА ЗА  

2004 ГОДИНА 
 
Во Листата на стоки за кои се определени царински 

квоти кои се распределуваат по пат на аукција (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр.84/2003, 
8/2004, 34/2004 и 65/2004), во точката 2. Царински кво-
ти по Договор за слободна трговија со Заедница на др-
жави Србија и Црна Гора редот  �1001 10 00 90, 1001 
90 99 00, Тврда пченица: Друга, Друг пир, обична пче-
ница и наполица: Друго, 50.000.000 кг�  се брише. 
Во точката 4. Царински квоти по Договорот за Сло-

бодна трговија  со  Република Хрватска  редот  �1001, 
Пченица и наполица, 10.000.000 кг �  се брише. 

�Точката 5. Царински квоти по Договорот за Сло-
бодна трговија со Република Романија� се брише. 

 
         Бр. 10-8456/3                 Министер за економија, 
21 декември 2004 година        м-р Фатмир Бесими, с.р. 

         Скопје 



Стр. 64 - Бр. 91 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 декември 2004 
 

1720. 1722. 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот 

и постапката при распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Ми-
нистерството за економија  објавува  

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи донесува 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

Л И С Т А ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТОКИ НА 

ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РОМАНИ-
ЈА КОИ  СЕ НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУ-
ВАЊЕ ПРИ УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Јамиште - Оп-
штина Злетово. 

 Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

Во Листата на стоки на царински квоти по потекло 
од Романија кои се на квантитативно ограничување 
при увозот во Република Македонија за второ полуго-
дие од 2004 година (�Службен весник на Република 
Македонија� бр.43/2004 и 65/2004 година), во Прото-
кол 2  се додава редот  

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето за КО Јамиште, устано-
вен според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  

1001 90 99  Пченица и наполица:  
Друго 

0 3.000.000 кг. 0%  
   Бр. 09-7987/1                               Директор,  6 декември 2004 година           Бисера Јакимовска, с.р.          Бр. 10-8456/4                    Министер за економија,        Скопје 21 декември 2004 година        м-р Фатмир Бесими, с.р.  ___________                Скопје  ___________ По извршеното проверување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Решението за именување 
претседател, секретар и членови на Националната ко-
мисија за изготвување извештај за Милениумските раз-
војни цели, објавено во �Службен весник на Република 
Македонија� бр. 84/04, направени се технички грешки, 
поради што се дава  

1721. 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот 

и постапката при распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Ми-
нистерството за економија  објавува  

  Л И С Т А И С П Р А В К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЦАРИНСКИ 
КВОТИ НА СТОКИ ПО ПОТЕКЛО ОД ХРВАТСКА 
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004  ГОДИНА 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА  
КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ  
ЗА МИЛЕНИУМСКИТЕ РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ   Во Листата на царински квоти на стоки по потекло 

од Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија 
за второ полугодие од 2004 година (�Службен весник 
на Република Македонија� бр.43/2004 и 65/2004), во 
Прилогот 1 (а)  се додава редот  

Во точка 1, потточка б) да се извршат следниве ис-
правки: 

- во алинеја 5 наместо �Димов� треба да стои �Ди-
митров�; 

- во алинеја 12 наместо �Владимир Попевски� треба 
да стои �Владислав Попов�; 

 
1001  Пченица и наполица: 0 10.000.000 кг. 50 

- во алинеја 13 наместо �претседател� треба да стои 
�генерален секретар�.  

         Бр. 10-8456/5                 Министер за економија,  
21 декември 2004 година        м-р Фатмир Бесими, с.р.                                              Од Владата на Република  
              Скопје                                                          Македонија 
  
 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
  
  
 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
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