
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Четврток, 12 декември 1996 
Скопје 

Број 66 Год.LII 

Претплатата за 1996 година изнесува 
6.000 денари. Овој број чини 400 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1224. 
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините 

(„Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ 
КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СТОКИ ВО 1996 

ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување на царински кон-
тингенти при увоз на стоки во 1996 година („Службен 
весник на РМ“ бр. 21/96, 32/96, 42/96, 58/96, 60/96 и 63/ 
96), во точката 5, по алинејата 5 се додаваат две нови 
алинеи 6 и 7 кои гласат: 

- „дизел горива (тарифна ознака 27100000031), во 
количина од 8.000 тони; 

- мазут (тарифна ознака 2710000041 - со содржина 
на сулфур до 2% по маса) во количина од 22.000 тони;" 

- во иста точка алинејата 6 станува алинеја 8. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-2743/3 
9 декември 1996 година 

Скопје Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1226. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „МИРЧЕ АЦЕВ“ ВО 

СКОПЈЕ 
Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Мирче Ацев“ во Скопје што го 
донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
27.02.1996 година. 

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

Бр. 23-817/1 
2 декември 1996 година 

Скопје 

1227. — 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1225. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СВ. КИРИЛ И МЕТО-

ДИЈ“ С. ДАБИЉА - СТРУМИЦА 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Св. Кирил и Методиј“ с. Дабиља 
- Струмица што го донесе Училишниот одбор на седни-
цата одржана на 26.02.1996 година. 

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

Бр. 23-787/1 
2 декември 1996 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН“ ВО 

БЛАТЕЦ - ВИНИЦА 
Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Кочо Рацин“ во Блатец - Ви-
ница што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 13.02.1996 година. 

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

Бр. 23-493 
2 декември 1996 година 

Скопје 

1228. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ С. 

КОСЕЛ - ОХРИД 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Гоце Делчев“ с. Косел Охрид 
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што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 16.02.1996 година. 

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

Бр. 23-701 
2 декември 1996 година 

Скопје 

Бр. 23-83,9/1 
2 декември 1996 година 

Скопје 

Бр. 23-758/1 
2 декември 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Бр. 23-177 
2 декември 1996 година 

Скопје 

Бр. 23-327/17 
2 декември 1996 година 

Скопје 

Бр 17-2922/2 
19 ноември 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Претседател на Владата на 
Република Македонија, 

Бранко Црвенковски с.р 

1231. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

1229. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО СРЕДНО МЕДИЦИНСКО УЧИ-

ЛИШТЕ „Д-Р ЈОВАН КАЛАУЗИ“ ВО БИТОЛА 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно медицинско училиште „Д-р Јован 
Калаузи“ во Битола што го донесе Училишниот одбор 
на седницата одржана на 13.03.19% година. 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ 

ВО ШТИП 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Кирил и Методиј“ во Штип што 
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
27.12.1995 година. 

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

1230. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ВАНЧО ПРКЕ“ ОД 

ДЕЛЧЕВО 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Ванчо Прке“ од Делчево што го 
донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
28.02.1996 година. 

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

1232. 
Врз основа на член 31 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност („Службен весник на РМ“ бр. 13/96) 
и член 45 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Вла-
дата донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ХИДРОБИОЛОШКИОТ ЗАВОД ВО ОХРИД 

Се дава согласност на одр“едбите на Статутот на 
хидробиолошкиот завод во Охрид, што го донесе Сове-
тот на седницата одржана на 21.08.1996 година. 

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

1233. 
Врз основа на член 6 од Одлуката за основање на 

Јавно претпријатие за берзанско работено „АГРО-
БЕРЗА" („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 32/92) и член 46, став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 
38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/94), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 19 ноември 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

СОБРАНИЕТО НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ 
„АГРО-БЕРЗА" - СКОПЈЕ 

1. За членови на Собранието на Јавното претприја-
тие за берзанско работење „Агро-Берза“ - Скопје се 
именуваат: 

Мери Хаџиева-Протиќ виши советник за норма -
тивно-правни работи во Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство 

Светлана Угриновска, советник на министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство 

проф. д-р Веџија Усалевски, продекан на Земјодел-
скиот факултет во Скопје 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ 
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1234. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 44/95, 24/96 и 34/96) и член 46 став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија, („Служ-
бен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 25 ноември 
1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „ТЕФЕЈЈУЗ" 
- СКОПЈЕ 

1. Ерол Хајредини се разрешува од должноста член 
на Управниот одбор на ОУ „Тефејјуз" - Скопје, поради 
негово заминување на работа во ДКП во Република 
Турција. 

2. За член на Училишниот одбор на ОУ „Тефејјуз" -
Скопје се именува 

Али Кубур, заменик на уредникот на весникот „Бир-
лик" - Скопје 

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

Број 17-57/7 Претседател на Владата 
25 ноември 1996 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р 

1235. 
Врз основа на член 163 од Законот за водите 

(„Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 37/87; 51/88; 20/90; 
23/90; 24/91 и „Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 83/92) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија, („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/94, Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 25 ноември 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА ВПОС „СТРУМИЧКИ СЛИВ“ - СТРУ-

МИЦА 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката на Работничкиот совет на Водостопан-

ското претпријатие во општествена сопственост „Стру-
мички Слив“ - Струмица, со која за индивидуален рабо-
товоден орган на Претпријатието повторно е именуван 
Никола Пецев, дипл. град. инженер. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Број 17-63/1 
25 ноември 1996 година „ 

Скопје Претседателот на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1236. 
Врз основа на член 163 од Законот за водите 

(„Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 37/87; 51/88; 20/90; 
23/90; 24/91 и „Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 83/92) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија, („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/94, Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 25 ноември 1996 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ВОДИ 

ВОДОСТОПАНСТВО „ИЗВОРИ“ - ГОСТИВАР 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Работничкиот совет на Работната 
организација за стопанисување со води Водостопанство 
„Извори“ - Гостивар, со која за индивидуален работо-
воден орган на Организацијата повторно е именуван 
Тасим Саити, дипл. правник. 

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

Број 17-63/3 
25 ноември 1985 година 

Скопје Претседателот на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1237. 
Врз основа на член 77 став 3, член 165 став 1, член 171 став 1, член 219 став 5 и 

член 253 став 4 од Законот за царини ("Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 20/93 и 63/95)директорот на Царинската управа пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ И ДРУГИТЕ ИСПРАВИ 

ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат содржината, формата, начинот на 
пополнување, поднесување и употреба во царинската постапка на единствениот царински 
документ за царински надзор (во понатамошниот текст: ЕЦД за надзор), единствениот 
царински документ за извоз (во понатамошниот текст: ЕЦД за извоз), единствениот 
царински документ за увоз (во понатамошниот текст: ЕЦД за увоз), декларацијата за 
царинската вредност на увезени стоки, спецификацијата за зголемување односно 
намалување на вредноста на консигнационите стоки и листот на промена на податоците, 
пријавата за увоз-извоз и провоз на стоки и исправите со кои стоките се упатуваат на 
друга царинарница. 

Документите и исправите од став 1 на овој член се издаваат на обрасци кои се 
составен дел на овој правилник. 
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Со овој правилник се пропишува Кодексот на шифрите со кои се пополнуваат 
обрасците на документите и исправите од став 2 на овој член во царинската постапка (во 
понатамошниот текст: Кодекс на шифрите) кој е отпечатен кон овој правилник и е негов 
составен дел. 

Член 2 
Рубриките во обрасците се пополнуваат на македонски јазик и со кирилско писмо, 

со печатар - принтер или машина за пишување. 
При пополнувањето на обрасците не смее да се врши скратување, додавање, 

бришење, прецртување и исправка на запишаните податоци. 
Член 3 

Обрасците на ЕЦД за надзор, ЕЦД за извоз на стоки, ЕЦД за увоз на стоки и 
дополнителните 9брасци ЕЦД-БИС се приспособени за електронска обработка на 
податоци. 

Член 4 
Во царинската постапка се употребуваат обрасци чие печатење е одобрено од 

Царинската управа на Република Македонија и на кои е назначен бројот на одобрението. 

П. ЕЦД ЗА ЦАРИНСКИ НАДЗОР 
Член 5 

Образецот ЕЦД за царински надзор и дополнителниот образец ЕЦД-БИС за 
царински надзор се со димензии 210 х 297 мм со максимална должинска толеранција од 5 
мм помалку или 8 мм повеќе. Образецот мора да се печати на самокопирна хартија со 
најмала маса од 40 гр/м2 и не смее да содржи целулоза. Хартијата треба да биде достатно 
непропусна, како податокот на едната страна не би влијаел на веродостојноста на 
податокот на другата страна и со отпорност таква да при нормална употреба лесно не се 
кине или превиткува. 

Член 6 
Образецот ЕЦД за надзор се состои од 4 листови и тоа: 
- листот со број 1 (примерок во една копија за земјата извозник) останува во 

царинарницата на земјата извозник (отпремна царинарница); 
- листот со број 4 (примерок во две копии) од кои едниот примерок за приемната 

царинарница, а вториот примерок за подносителот на образецот ЕЦД за надзор; 
- листот со број 5 (примерок за потврдување прием на стоката). 
Подносителот на образецот ЕЦД за надзор може да употреби за свои потреби 

дополнителен лист без бројка на ознака, кој мора да има испишан текст “ЗА ИНТЕРНА 
УПОТРЕБА“, а на грбот упатство за превозникот со изјава за превземање на обврските. 
Тој лист во постапката царинарницата не го заверува. 

Листовите од образецот ЕЦД за надзор се оивичени од десната страна со обоена 
ивица со широчина од 3 мм и тоа листот број 1 со црвена боја; листот број 4 со 
испрекината сина боја и листот број 5 со сина боја. 

Член 7 
Ако со еден образец ЕЦД за надзор се пријавуваат повеќе видови стоки, кои се 

распоредуваат вбо повеќе од една Тарифна ознака на царинската тарифа, заедно со 
образецот ЕЦД за надзор се приложува дополнителен образец ЕЦД-БИС за надзор, со 
ист број листови како што го има образецот ЕЦЦ за надзор. 

Во дополнителниот образец ЕЦД-БИС за надзор - дополнителниот лист не 
содржи изјава за превземање на обврските и упатство за превозникот. -

Член 8 
Образецот ЕЦД за надзор е поделен на рубрики кои се означени со броеви и со 

големи печатни букви. 
Поделбата, боите и обележувањата на образецот ЕЦД-БИС за надзор се исти 

како образецот ЕЦД за надзор. 
Рубриката може да биде поделена на подрубрики кои се видно означени и се 

бројат од лево на десно. 
Рубриките означени со броеви ги пополнува подносителот на образецот ЕЦД за 

надзор, ЕЦД-БИС за надзор, а рубриките означени со големи печатни букви ги 
пополнува влезната царинарница. 

Во листот обележан со број 1 рубриките 1 (прва и трета подрубрика), 2, 3, 4, 5, 6, 
8,15 (прва подрубрика), 17 (втора подрубрика), 18,19,21,25,27,31 (втора подрубрика) 32, 
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33, 3:5, 38, 40, 44 (втора, трета и четврта подрубрика), 50Ј (втора подрубрика), 51 (втора, 
трета, четврта, петта, шеста и седма подрубрика)752 (втора и трета подрубрика) и 53 се 
со зелена боја, а рубриките А, 1 (втора подрубрика), 7,9, 10, И, 12, 13, 14, 15 (втора и 
трета подрубрика), 16,17 (прва и втора подрубрика), 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 (прва 
подрубрика), 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44 (прва подрубрика), 45, 46, 47, 48, Б, 49, 50 (прва 
подрубрика), В, 51 (прва подрубрика), 52 (прва подрубрика), Г, 54 и Д се со бела боја. 

Во листовите обележани со број 4 и 5 рубриките 1 (прва и трета подрубрика), 2, 
3,4,5,6,8,15,17,18,19,21, 25,27, 31 (втора подрубрика), 32, 33, 35, 38, 40, 44 (втора, 
трета, четврта и петта подрубрика), 50 (втора подрубрика), 51 (сите освен прва 
подрубрика), 52 (втора и трета подрубрика), 53, 55 (сите освен прва подрубрика) и 56 се 
со зелена боја а другите рубрики означени со буква, број и безброј се со бела боја. 

Член 9 
Образецот ЕЦД за надзор се употребува во патниот сообраќај и тоа за: 
- провоз на стока; 
- упатување на стоката; 
- преупатување на стоката; 
- пријавување на стоката и за 
- сместување во царински склад 
За провоз на стока низ царинското подрачје на Република Македонија се 

поднесува образец ЕЦД за надзор кој има три листа кои се обележани со број 1. 4. 5 и 
лист за интерна употреба. 

- листот обележан со број 1 го задржува влезната царинска испостава, а 
листовите обележани со броевите 4 и 5 ја “пратат стоката до излезната царинска 
испостави. 

- листот обележан со број 4 го задржува излезната царинска испостава за свои 
потреби, а со листот обележан со број 5 се потврдува прием на стоката на отпремната -
влезна царинска изостава, а со перфорираниот дел се потврдува прием на стоката на 
превозникот. 

- листот за' интерна употреба, царинската испостава не го евидентира ниту го 
заведува, туку тој претставува вид на договор помеѓу подносителот на образецот ЕЦД 
за надзор и превозникот на кој лист на грбот е отпечатено упатство за превозникот и 
изјава за превземање на обврските за превоз на стоката. 

За упатување и преупатување на стоката се поднесува образец ЕЦД за надзор кој 
има 4 листа кои се обележани со броевите 1. 4. 4. 5 и лист за интерна употреба. 

-листот обележан со број 1 го задржува отпремната царинска испостава која 
ја упатила или преупатила стоката на друга царинска испостава. 

- листовите обележани со 4. 4. и 5 и листот за интерна употреба ја пратат 
стоката до приемната царинска испостава со кои што се врши пријавување на стоката. 

- листот обележан со број 4 (првиот примерок) го задржува приемната 
царинска испостава, а другиот лист обележан со број 4 (вториот примерок) му се враќа 
на подносителот на ЕЦД за надзор, а со листот обележан со број 5 се потврдува прием 
на стоката на отпремната царинска испостава, а со перфорираниот дел се потврдува 
прием на стоката на превозникот. 

Пријавување на стока во внатрешна царинска испостава која на граничната 
царинска испостава е пријавена со карнет ТИР, се поднесува образец ЕЦД за надзор кој 
има 2 листа кои се обележани со броевите 4. 4. 

- првиот примерок од листот обележан со број 4 го задржува царинската 
испостава за свои потреби, а другиот лист му се враќа на подносителот на образецот 
ЕЦД за надзор. 

За стоки кои се сместуваат под царински надзор (царински складишта, 
сместувалишта, други магацини, други простори и простории), се поднесува образец ЕЦД 
за надзор кој има 2 листа кои се обележани со броевите 4. 4, од кои едниот лист оверен 

/ 
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,од складиштарот дека стоката ја примил на чување го задржува царинската испостава, 
а другиот лист го задржува складиштарот. 

За царинење на стока во гранична царинска испостава се поднесува образец 
ЕЦД за надзор кој има 2 листа кои се обележани со броевите 4. 4, од кои едниот лист го 
задржува царинската испостава за свои потреби, а другиот лист му. се враќа на 
подносителот на образецот ЕЦД за надзор. 

Враќање на увозно неоцаринета стока во странство по било кој основ (не 
исполнува услови за увоз, не се сложува со наодот на царинарницата, рокот на 
лежење истекол и во други случаеви), се поднесува образец ЕЦЦ за надзор кој има 4 
листа кои се обележани со броевите 1. 4. 4. 5 и лист за интерна употреба. 

- листот обележан со број 1 го задржува отпремната царинска испостава, 
листовите обележани со броевите 4. 4. 5 и листот за интерна употреба ја пратат стоката 
до излезната царинска испостава со кои се врши пријавување на стоката. 

- листот обележан со број 4 (првиот примерок), го задржува излезната царинска 
испостава, другиот лист обележан со број 4 (вториот примерок) му се враќа на 
подносителот на образецот ЕЦД за надзор, а со листот обележан'со број 5 се потврдува 
прием на стоката на отпремната царинска испостава, а со перфорираниот дел се 
потврдува прием на стоката на превозникот. 

При поднесување на образецот ЕЦД за надзор при провоз, за упатување и 
пјреупатување на стоката, за пријавување за царинење на стоката, за царински надзор, за 
сместување во царински склад, подносителот на образецот ЕЦД за надзор приложува и 
фактура за вредноста на пријавената стока. 

Ако кон образецот ЕЦД за надзор при влезот во царинското подрачје на 
Република Македонија не е приложена фактура, подносителот на образецот ЕЦД за 
надзор може да поднесе изјава за вредноста на стоката со наведување на сите потребни 
податоци за стоката. Во изјавата се наведуваат од каде потекнуваат податоците за 
вредноста на стоката. Изјавата се потпишува од овластено лице на подносителот и 
заверена со негов печат. 

Член 10 

За пратките натоварени на едно превозно средство, наменета за една 
царинарница, се пополнува само еден образец ЕЦД за надзор. 

За ист вид на стока, натоварена на повеќе превозни средства, наменета за една 
царинарница, се пополнува еден образец ЕЦД за надзор и се приложува список на 
превозните средства. 

Ако упатената или преупатената стока е наменета за повеќе од еден примач, се 
приложува како задолижителен прилог кон образецот ЕЦД за надзор и список на 
пратките кон листовите со број 1. 4. 4. 

Списокот на пратките ги содржи следните податоци: 
! \ 

1) да биде назначен како список на пратки; 
2) во горниот десен агол да има простор за впишување на бројот на образецот 

Р И Д за надзор; 
3) реден број на пратката; 
4) број на колета; 
5) трговски назив на стоката; 
6) бруто маса на стоката; 
7) примач на стоката, шпедитер или увозник; 
8) простор за забелешка на царинарницата. 
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Дозволено е да се употребуваат и странски списоци, ако ги содржат сите 
податоци наведени во став 4 на овој член. Ако странските списоци не ги содржат 
бараните податоци подносителот на образецот ЕЦД за надзор составува соодветен 
список на Пратката и го приложува кон образецот ЕЦД за надзор. 

Член 11 

Образецот на ЕЦД за царински надзор подносителот го пополнува на следниот 
начин: 

РУБРИКА 1 - ДЕКЛАРАЦИЈА: 
во оваа рубрика се запишува: 

- прва подрубрика: Т (транзит) 
- втора подрубрика: 8 (пријава) 
- во третата подрубрика се запишува бројот, кој означува вид на царинскиот 

надзор и тоа за: 
1 провоз(транзит) на стоки 
2 упатување на стоки до внатрешна царинска испостава, 

како и царинење во самата гранична испостава; 
3 враќање на неоцаринета стока во странство; 
4 преупатување на веќе пријавена стока на други 

царинарница, 

РУБРИКАТА 2 - ИСПРАЌАЧ/ИЗВОЗНИК: 
во оваа рубриката се. запишува името, местото и адресата на испраќачот. 

РУБРИКА З - ОБРАСЦИ: 
во оваа рубрика се запишува: 

- прва подрубрика: реден број на образецот во однос на вкупниот број на обрасци 
кои се приложени кон образецот ЕЦД за надзор; 

- втора подрубрика: вкупен број на приложени обрасци вклучувајќи ги обрасците 
ЕЦД и ЕЦД-БИС за надзор; 

(пример: еден ЕЦД за надзор со 5 наименованија т.е. два ЕЦД-БИС-а за надзор. 
На првиот образец т.е. на ЕЦД за надзор се запишува 1 во првата подрубрика и 3 во 
втората. На вториот образец т.е. првиот ЕЦД-БИС за надзор се внесуваат 2 и 3 
соодветно, и на крај на третиот образец се внесуваат 3 и 3). 

РУБРИКА 4 - ТОВАРНИ ЛИСТОВИ: 
во оваа рубрика се запишува вкупниот број на приложени фактури и документи кон 
образецот ЕЦД за надзор со кои се докажува вредноста на стоката. 

РУБРИКА 5 - НАИМЕНОВАНИЈА: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 6 - БРОЈ НА КОЛЕТИ: 
во оваа рубрика се запишува вкупниот број на колета (картони, сандуци, палета, вреќи, 
омоти, бали итн.) во зависност од тоа како е пакована стоката. Ако стоката е во 
растурена состојба во рубриката се запишува 1. 

РУБРИКА 7 -РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 8 - ПРИМАЧ: 
во оваа рубрика се запишува името, местото и адресата на примачот на стоката од 
фактурата, товарната исправа или другите приложени документи. 
Ако упатената стока е наменета за повеќе примачи во оваа рубрика се запишува 
“ЗБИРНО“ и името на примачот на збирната стока. 

РУБРИКА 9 -ФИНАНСОВО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 
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РУБРИКА 10 - ЗЕМЈА НА ПРВ ПРИЕМ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА И-ЗЕМЈА НА ПОСРЕДНИК: 
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 - ПОДНОСИТЕЛ / ЗАСТАПНИК: 
во оваа рубриката се запишува назив, седиште на правното лице кое го поднесува 
образецот ЕЦД за надзор, презиме, име и потпис на лицето, што го застапува правното 
лице и се става печат на правното лице - подносителот. Рубриката ја пополнуваат 
домашните правни лица кои во смисла на член 96 и член 172, став 2 од Законот за 
царини не се обврзани да плаќаат обезбедување. Во рубриката се запишува матичниот 
број на подносителот на образецот ЕЦД за надзор. 

Кај задолжителното плаќање на обезбедување рубриката останува празна (се 
пополнува рубрика 50). 

Лице што го застапува правното лице е лицето кое ќе и достави на царинарницата 
овластување од превозникот на стоката. 

РУБРИКА 15 - ШИФРА НА ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ИЗВОЗ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 15 - ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ИЗВОЗ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. ч 

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

РУБРИКА 18 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО 
ПРИ ПОАЃАЊЕ; 

во оваа рубрика се запишува: 
- прва подрубрика: регистарскиот број на превозното средство (влекач-камион); 
- втора подрубрика: шифрата на државата на превозното средство од Кодексот 
на шифрите. 
Ако превозното средство (влекач) и приколицата се регистрирани во различни 

држави, се запишува државата каде е регистрирано влечното возило. 
Ако ист вид на стока е натоварена на повеќе превозни средства, 
- во првата подрубрика ќе се запише “по список“ и ќе се приложи списокот на 

превозните средства со забелешка и наведување на регистерските ознаки на 
превозните средства; 

- во втора подрубрика ,се запишува шифрата на државата на превозното 
средство од Кодексот на шифрите на која и припаѓаат повеќето возила. Ако бројот на 
возилата е еднаков, се запишува шифрата на државата, на која и припаѓаат возилата, 
на кои е натоварена повеќе стока. : 

РУБРИКА 19 - КОНТ ( КОНТЕЈНЕР ): 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 
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РУБРИКА 20 - УСЛОВИ НА ИСПОРАКА: 
ако јсо посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

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

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

РУБРИКА 22 - ВАЛУТА И ВКУПЕН ИЗНОС НА ФАКТУРАТА: 
- во првата подрубрика се запишува шифрата на валутата, во која е искажана 

вредноста на стоката од Кодексот на шифрите; 
- во втората подрубрика се запишува фактурниот износ во валута. 
Ако вредноста на стоката е искажана во две или повеќе валути, во првата 

подрубрика се запишува шифрата на денарот, во другата подрубрика вкупната 
пресметана противвредност на стоката во денари по курс за пресметување на царински 
давачки на денот на поднесувањето на образецот ЕЦД за надзор. Податокот за вредноста 
се запишува со две децимални места. 

РУБРИКА 23 - КУРС НА ВАЛУТАТА: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 24 - ВИД НА НТР (ВИД НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКА 
РАБОТА); , 

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

ако 

ако 

ако 

ако 

ако 

ако 

РУБРИКА 25 - ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА: 
со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 26 -ВИД НА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ; 
со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 27 - МЕСТО НА УТОВАР: 
со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 28 - ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ: 
со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 29 - ЦАРИНАРНИЦА НА ИЗЛЕЗ: 
со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 30 - СТОКАТА Е СМЕСТЕНА: 
со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 31 - ПАКУВАЊЕ И ОПИС НА СТОКАТА, ОЗНАКИ 
И БРОЕВИ - КОНТЕЈНЕР, БРОЈ И ВИД: 

во рубриката се запишува вкупниот број, вид и ознака на колетите. Ако не може да се 
запишат сите ознаки на колетите се запишува “спецификација“, која се приложува кон 
образецот ЕЦД за надзор. 

Во оваа рубрика се запишува вообичаен трговски назив на стоката и податоци за 
идентификација на стоката. 

РУБРИКА 32 - РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНОВАНИЕ: 
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. 

РУБРИКА 34 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 35 - БРУТО МАСА ( КГ ): 
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во оваа рубрика се запишува вкупната маса изразена во килограми, заокружена на две 
децимали на стоката опишана во рубрика 31. 

Бруто маса на стоката запишана во рубриката 35 мора да е усогласена со 
податоците во приложените документи - прилози. Ако пропратните документи, прилози 
не содржат податоци за бруто-маса на стоката, подносителот на образецот ЕЦД за надзор 
треба да даде изјава за тежина на стоката и да ја завери со потпис и печат. 

РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува! 

РУБРИКА 38 - НЕТО МАСА ( КГ ): 
ако со посебни прописи не е поинаку определено,оваа рубтика не се пополнува. 

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

РУБРИКА 40 - ИСПРАВА / ПРЕДХОДЕН ДОКУМЕНТ: 
при преупатување на стоката во оваа рубрика се запишува одвоени со коси црти 
шифјрата на влезната царинска испостава од Кодексот на шифри, број и датум на 
влезниот ЕЦД за надзор. 

РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 42 -ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 43-ЕДИНИЦА НА МЕРА; 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 44 - ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ 
ИНФОРМАЦИИ: 

во оваа рубрика се запишуваат податоци за превозникот и тоа: 
во првата подрубрика: 

- име и адреса на превозникот; 
- име и презиме на возачот; 
- адреса на постојано живеење на возачот; 
- број на пасошот или личната карта на возачот; 

во втората подрубрика: 
- потпис на возачот. 

РУБРУКА 45 - ПРИЛАГОДУВАЊЕ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 46 - СТАТИСТИЧКА ВРЕДНОСТ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 48 - ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 49 -ШИФРА НА МАГАЦИН: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 50 - ГЛАВЕН ОБВРЗНИК: 
во оваа рубрика се запишува назив, седиште и матичен број на подносителот на 
образецот ЕЦД за надзор, кој кај отпремната царинарница за превозникот на стоката 
уплатил обезбедување или положил гаранција од банка.Во рубриката треба да биде 
зацишано име и презиме на овластеното лице од подносителот, како и негов потпис. 
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Оваа рубрика не се пополнува ако е пополнета рубриката 14. 

РУБРИКА 51 -ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНАРНИЦА НА ТРАНЗИТ ( И ЗЕМЈИ): 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 52 - ГАРАНЦИЈА НЕ ВАЖИ ЗА: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 53 - ОДРЕДНШНА ЦАРИНАРНИЦА И ЗЕМЈА: 
во оваа рубрика се запишува приемната царинска испостава и нејзината шифра од 
Кодексот на шифрите. 

РУБРИКА 54-МЕСТО И ДАТУМ, ПОТПИС И ИМЕ НА 
ДЕКЛАРАНТОТ/ЗАСТАПНИК: 

кај отпремната царинарница подносителот на образецот ЕЦД за надзор става 
свој печат на листот обележан со број 1 и се потпишува на поднесениот образец ЕЦД за 
надзор. . 

- кај приемната царинарница подносителот на образецот ЕЦД за надзор, што ја 
пријавува стоката на листовите обележани со број 4. 4. 5., се потпишува, и става свој 
печат. 

РУБРИКА 55 - ПРЕТОВАР: 
рубриката ја пополнува подносителот на образецот ЕЦД за надзор при претовар 

на стоката во друго превозно средство и тоа : 
- во првиот ред се запишува седиштето на царинската испостава каде што се 

врши претовар на стоката. 
- во вротиот ред се запишува регистарскиот број на превозното средство во кое 

се врши претовар и шифра на државата на превозното средство од Кодексот на шифрите. 
- третиот и четвртиот ред не се пополнуваат. 

РУБРИКА 56 - ДРУГИ НЕЗГОДИ ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗОТ/ПРЕВЗЕМЕНИ 
МЕРКИ: 

во оваа рубрика се запишува било каков вонреден настан или случка при 
превозот на стоката од отпремната до приемната царинарница. 

Член 12 

Во образецот ЕЦД за надзор царинарницата ги пополнува рубриките на следниот 
начин: 

РУБРИКА А - ОТПРЕМНА/ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА: 
оваа рубрика ја пополнува приемната царинска испостава на следниот начин: 

- во првиот ред се запишува името на царинската испостава и шифра од Кодексот 
на шифрите; 

- во вториот ред се запишува бројот од контролникот на ЕЦЦ за надзор и датум 
на приемот на образецот ЕЦД за надзор; 

- во третиот ред е потпис и факсимил на царинскиот работник кој го евидентирал 
образецот ЕЦД за надзор и печат на цариниската испостава. 

РУБРИКА Б - ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА В - ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА: 
оваа рубрика ја пополнува излезната царинска испостава на следниот начин : 

- во првиот ред се запишува името на царинската испостава и шифра од 
Кодексот на шифрите; 

- во вториот ред се запишува бројот од контролникот на ЕЦД за надзор и датум 
на приемот на образецот ЕЦД за надзор; 
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- во третиот ред е потпис.и факсимил на царинскиот работник кој го евидентирал 
образецот ЕЦД за надзор и печат на цариниската испостави. 

РУБРИКА Г - КОНТРОЛА НА ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА: 
оваа рубрика ја пополнува извозната царинска испостава на следниот начин: 

- првиот ред останува празен; 
- во вториот ред се запишува вкупен број на ставени царински пломби; 
- во третиот ред се запишува бројот на царинската клешта со која е жигосана 

царинската пломба. 
- во четвртиот ред се запишува рок на предавање на стоката на приемната 

царинска испостава; 
- во петтиот ред се става потпис и факсимил на царинскиот работник. 
На десната страна од рубриката се става печат на излезната царинска испостава. 

РУБРИКА Д - КОНТРОЛА НА ОТПРЕМНАТА ЦАРИНАРНИЦА 
(ГРАНИЧНА): , 

оваа рубриката ја пополнуваат инспекциските служби (ветеринарна, фитосанитарна, 
санитарна и пазарна). , 

РУБРИКА Ѓ - ПРИБЕЛЕШКА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН: 
- при претовар на стоката во оваа рубрика се запишуваат бројки и ознаки на 

новите царински обележја-пломби, печат на царинската испостава и потпис и факсимил 
на царинскиот работник. 

- ако во отпремната царинска испостава се издадени повеќе обрасци ЕЦД за 
надзор за стоки натоварени на едно превозно средство, во оваа рубрика се запишуваат 
броевите на примените обрасци ЕЦД за надзор од рубриката “В“. 

РУБРИКА Е - ПОТВРДА НА ОВЛАСТЕНИТЕ ОРГАНИ: 
оваа рубрика ја пополнуваат инспекциските служби (ветеринарна, фитосанитарна, 
санитарна и пазарна). 

РУБРИКА Ж - ДОПОЛНИТЕЛНА КОНТРОЛА: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 3 - КОНТРОЛА НА ПРИЕМНАТА ЦАРИНАРНИЦА: 
оваа рубика ја пополнува приемната царинска испостава при констатирани 
неправилности при пријавувањето на стоката. Податоците се запишуваат во долниот дел 
од рубриката каде се става потпис и факсимил на царинскиот работник и печат на 
царинската испостава. 

РУБРИКАТА ПОТВРДА НА ПРИЕМ - ЕУ: 
оваа рубрика ја пополнува приемната царинска изостава, со наведување на бројот и 
датумот на образецот ЕЦД за надзор, назив на излезната царинска испостава, потпис и 
факсимил на царинскиот работник и печат на царинската изостава. 

III-ЕЦД ЗА ИЗВОЗ НА СТОКИ 

Член 13 

Образецот ЕЦД за извоз на стоки и дополнителниот образец ЕЦД-БИС за извоз 
на стоки се со димензии 210 х 297 мм со максимална должинска толеранција од 5 мм 
помалку или 8 мм повеќе. Образецот мора да се печати на самокопирна хартија со 
најмала маса од 40 гр/м2 и не смее да содржи целулоза. Хартијата треба да биде достатно 
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непропусна, како податокот на едната страна не би влијаел на веродостојноста на 
податокот на другата страна и со отпорност таква дај при нормална употреба лесно не се 
кине или превиткува. 

Член 14 
' 1 ' 

Образецот на ЕЦД за извоз на стоки и ЕЦД-БИС за извоз на стоки се состои од 
шест листови. Намената на секој лист е следната: 

- листот со број 1 (примерок во една копија за земјата извозник) - останува во 
царинарницата на земјата извозник (отпремна царинарница). 

- листот со број 2 (примерок во две копии) - служи за статистички потреби на 
земјата извозник. 

- листот со број З (примерок во две копии за извозникот) - се враќа на извозникот 
заверен од надлежните царински органи. 

- листот со број 5 (примерок во една копија за потврда за прием) - се враќа на 
отпремната царинарница како доказ дека стоката ја преминала царинската линија. 

Ако заради обезбедување на одредени права во врска со извозот на стоката, 
односно заради спроведување на одредени постапки се поднесуваат повеќе листови од 
образецот ЕЦД за извоз на стоки и ЕЦД-БИС за извоз на стоки од пропишаните за 
спроведување на извозното царинење, подносителот на образецот ЕЦД за извоз на стоки 
и ЕЦД-БИС за извоз на стоки, освен пропишаните примероци на листовите, поднесува 
додатни примероци од листот обележан со број 3. 

Листовите од образецот ЕЦД за извоз на стоки и ЕЦД-БИС за извоз на стоки се 
оивичени по десната страна со обоена ивица со широчина од З мм: и тоа листот број 1 - со 
црвена боја; листот број 2 - со зелена боја; листот број З - со жолта боја и листот број 5 -
со сина боја. 

Во листот обележан со број 1 рубриките 1 (прва и трета подрубрика), 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 15 (прва подрубрика), 17 (втора подрубрика), 18, 19, 21, 25, 27, 31 (втора 
подрубрика) 32, 33 (прва подрубрика), 35, 38, 40, 44 (втора, .трета и четврта 
подрубрика), 50 (втора подрубрика), 51 (втора, трета, четврта, петта, шеста и седма 
подрубрика), 52 (втора и трета подрубрика) и 53 се со зелена боја, а рубриките А, 1 
(втора подрубрика), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (втора и трета подрубрика), 16, 17 (прва 
подрубрика), 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 (прва подрубрика), 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 
(прва подрубрика), 45,46,47,48, Б, 49, 50 (прва подрубрика), В, 51 (прва подрубрика), 52 
(прва подрубрика), Г, 54 и Д се со бела боја. 

Во листовите обележани со број 2 и 3 сите рубрики се со бела боја. 

Во листот обележан со број 5, рубриката 1 (прва и трета подрубрика), 2, 3, 4, 
5,6,8,15,17,18,19,21,25,27, 31 (втора подрубрика), 32, 33 (прва подрубрика), 35, 38,40, 
44 (втора, трета, четврта и петта подрубрика), 50 (втора подрубрика), 51 (сите освен 
прва подрубрика), 52 (втора и трета подрубрика), 53, 55 (сите освен прва подрубрика) и 
56 се со зелена боја а другите рубрики означени со буква, број и безброј се со бела боја. 

Член 15 

Образецот ЕЦД за извоз на стоки се користи за декларирање на еден вид стока. 
Во случај да со еден образец ЕЦД за извоз на стоки се пријавуваат повеќе видови стоки, 
кои се распоредуваат во повеќе од една тарифна ознака на Царинската тарифа, заедно 
со образецот се приложува дополнителен образец ЕЦД-БИС за извоз на стоки, со ист 
број на листови како што ги има и образецот ЕЦД за извоз на стоки. Со еден образец 
ЕЦД за извоз на стоки може извозно да се царинат стоки само со еден вид на извоз. 

Со секој дополнителен образец ЕЦД-БИС за извоз на стоки се дозволува 
декларирање на три наименованија, а со една декларација можат да се пријават најмногу 
99 наименованија. 



Стр. 3284 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 декември 1996 

Член 16 

Образецот ЕЦД за извоз на стоки подносителот го пополнува на следниот начин: 

РУБРИКА 1 - ДЕКЛАРАЦИЈА: 
во оваа рубрика се запишува: 

- прва подрубрика: 
- втора подрубрика: 

форми на извоз) 
- трета подрубрика: 

подрубрика не се пополнува; 

РУБРИКА 2 - ИСПРАЌАЧ/ИЗВОЗНИК: 
во оваа рубрика се запишува назив, седиште и матичниот број на царинскиот 

обврзник. 
Ако испраќач е физичко лице се запишуваат неговото име, презиме, место, 

адреса и единствениот матичен број на граѓанинот. 
Ако испраќач е физичко лице - странец во оваа рубрика се запишуваат 

неговото име, презиме, место и држава со број на неговата патна исправа. 
Ако извозот на стоки во странство го вршат дипломатски, конзуларни, 

трговски и други претставништва во оваа рубрика се запишува бројот 0200000; 

РУБРИКА 3 - ОБРАСЦИ: 
во оваа рубрика се запишува: 
- прва подрубрика: реден број на образецот во однос на вкупниот број на обрасци 

кои се приложени со декларацијата; 
- втора подрубрика: вкупен број на приложени обрасци вклучувајќи ги образецот 

ЕЦД за извоз на стоки и ЕЦД-БИС за извоз на стоки;(пример: еден образец ЕЦД за извоз 
на стоки со 5 наименованија т.е. два ЕЦЦ-БИС-а за извоз на стоки. На првиот образец т.е. 
на ЕЦД-то за извоз на стоки се запишува 1 во првата подрубрика и 3 во втората. На 
вториот образец т.е. првиот ЕЦД-БИС за извоз на стоки се внесуваат 2 и 3 соодветно, и 
на крај на третиот образец се внесуваат 3 и 3). 

Кога со декларацијата се пријавува само еден вид на стока оваа рубрика не се 
пополнува, а во рубриката број 5 се впишува 1; 

РУБРИКА 4 - ТОВАРНИ ЛИСТОВИ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува; 

РУБРИКА 5 - НАИМЕНОВ АНИА: 
во оваа рубрика се запишува вкупен број на наименованија пријавени по образецот ЕЦД 
за извоз на стоки. 

РУБРИКА 6 - БРОЈ НА КОЛЕТИ: 
во оваа рубрика се запишува вкупниот број на колета (картони, сандуци, палета, вреќи, 
омоти, бали итн.) во зависност од тоа како е пакована стоката. Ако стоката е во 
растурена состојба во рубриката се запишува 1; 

РУБРИКА 7 - РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува; 

РУБРИКА 8 - ПРИМАЧ: 
во оваа рубрика се запишува назив и седиште на купувачот - примач на стоката од 
фактурата, товарните листови и другите приложени документи; 

РУБРИКА 9 - ФИНАНСОВО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува; 

И (извоз) 
1 (извоз) 
2 (привремен извоз) 
3 (извоз на привремено увезена стока) 
9 (изнесување на стока од консигнационен склад и други 

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа 
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РУБРИКА 10 - ЗЕМЈА НА ПРВ ПРИЕМ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува; 

РУБРИКА 11 - ЗЕМЈА НА ПОСРЕДНИК: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува 

РУБРИКА 12 - ПОДАТОК ЗА ВРЕДНОСТА: 
во оваа рубрика се запишува вредноста изразена во денари за транспорт, осигурување и 
други трошоци кои ја зголемуваат - намалуваат вредноста на стоките од рубрика 46 во 
зависност од паритетот на испорака наведена во рубриката 20 од образецот ЕЦД за извоз 
на стоки. 

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

РУБРИКА 14 - ПОДНОСИТЕЛ/ЗАСТАПНИК: 
во оваа рубрика се запишува, назив, седиште и матичен број на правното лице кое ја 
поднесува декларацијата; 

Ако подносителот на образецот ЕЦЦ за извоз на стоки е физичко лице се 
пополнува како и рубрика 2; 

РУБРИКА 15 - ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ИЗВОЗ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува; 

РУБРИКА 15 - ШИФРА НА ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/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 потеклото на стоките и исправите со кои се докажува потеклото. 

Ако се извезува привремено увезена стока во оваа рубрика се запишува земјата 
од која стоката привремено е увезена; 

РУБРИКА 17 - ЗЕМЈА НА НАМЕНА 
во оваа рубрика се запишува име на земјата каде што се извезува стоката; 

РУБРИКА 17 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА НАМЕНА 
во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри каде што се извезува 
стоката; 

РУБРИКА 18 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО 
ПРИ ПОАЃАЊЕ: 

во оваа рубрика се запишува: 
- прва подрубрика: регистарски број на Транспортното средство (камион, вагон) 

ако стоката е директно утоварена. Во оваа подрубрика се запишува регистарскиот'број3 

само на еден камион (за стоките наменети за извозно царинење натоварени во еден 
камион може да се поднесат повеќе обрасци на ЕЦД за извоз на стоки); 

- втора подрубрика: шифра на државата на превозното средство од Кодексот на 
шифри; п 

Ако превозното средство влекач - приколица се регистрирани во различни 
држави се запишува државата каде е регистрирано влечното возило. 

Ако ист вид на стока е натоварена во повеќе вагони, во првата подрубрика се 
запишува “по список“ и се приложува список на вагоните со нивните броеви. 

Во воздушниот и во поштенскиот сообраќај оваа рубрика не се пополнува. 
Во железничкиот сообраќај не се запишува националност на превозното 

средство. 
Ако се извезуваат денковни пратки во железничкиот сообраќај во оваа рубрика 

се запишува “транспорт со железница“. 

РУБРИКА 19 - КОНТ ( КОНТЕЈНЕР ): 
во оваа рубрика се запишува: 
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- О за стоки кои не се извезуваат во контејнер и 
- 1 за оние кои се извезуваат во контејнер. Во овој случај идентификациониот 

број на контејнерот мора да се внесе во рубрика 31; 

РУБРИКА 20 - УСЛОВИ НА ИСПОРАКА: 
во оваа рубрика се запишуваат условите за испорака на стоките: 

- прва подрубрика: шифра на паритет на испорака од Кодексот на шифри; 
- втора подрубрика: место на паритетот на испораката; 
- трета подрубрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа 

подрубрика не се пополнува; 

РУБРИКА 21 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО 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: 
во оваа рубрика се запишува: 

- прва подрубрика: шифра на валута од Кодексот на шифри, во која се искажува 
вредноста на стоката; 

- втора подрубрика: се запишува вкупната бруто вредност на стоката заокружена 
на две децимални места, која се царини по ЕЦД за извоз на стоки. 

Ако се извезува стока од облагородување, се запишува вредноста на услугата и 
на вградениот материјал кој се наплатува од странскиот нарачател. 

РУБРИКА 23 - КУРС НА ВАЛУТА: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува; 

РУБРИКА 24 - ВИД НА НТР (ВИД НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКА 
РАБОТА): 

оваа рубрика е поделена,на две подрубрики и се пополнува на следниот начин: 
- во првата подрубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри за вид на 

надворешна -трговска работа; 
- во втората подрубрика ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа 

подрублика не се пополнува; 

РУБРИКА 25 - ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА: 
во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри за вид на транспорт со кој 
стоката ја поминува царинската линија, во согласност со рубрика 18. 

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 - Ф,ИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ: 
во 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 коса 
црта. Бројот на договорот треба да биде запишан исклучиво со нумерички ознаки, без 
букви или други ознаки, датумот на договорот се запишува со цифри на денот, месецот и 
годината од евиденцијата (пример 544/08.03.96). 

Ако се извезуваат стоки кои биле привремено увезени се запишува истиот 
број и датум на договорот по кој биле оцаринети привремено увезените стоки. 

Ако се извезува стока заради тоа што не одговара на договорените услови, 
во оваа рубрика се запишуваат одвоени со коса црта шифра на царинската нагостува, 
број на ЕЦД за увоз на стоки по кој увозно е оцаринета несоодветната стока и двете 
последни цифри од годината. 

Ако се царини стока која се праќа во замена за несоодветната стока вратена од 
странство, во оваа рубрика се запишуваат одвоени со коса црта шифра на царинската 
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испостава, број на ЕЦД за извоз на стоки по кој извозно е оцаринета несоодветната 
стока и двете последни цифри од годината. 

Ако се извезува стока без плаќање на противвредност, оваа рубрика не се 
пополнува. 

Ако се царини стока што ја испраќа физичко лице, освен претприемач, оваа 
рубрика не се пополнува. 

Во оваа рубрика се запишува називот и шифрата на земја, од Кодексот на шифри, 
од која ќе се изврши наплата на извезената стока. 

РУБРИКА 29 - ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА: 
во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри и името на царинската 
испостава на која и се упатуваат стоките за излез од Република Македонија. 

РУБРИКА 30 - СТОКАТА Е СМЕСТЕНА: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува; 

РУБРИКА 31 - ПАКУВАЊЕ И ОПИС НА СТОКАТА, ОЗНАКИ И БРОЕВИ-
КОНТЕЈНЕР, БРОЈ И ВИД: 

-во првиот ред на оваа рубрика се запишуваат вкупен број, вид и ознака на 
колетите. Ако не можат да се запишат сите ознаки на колетите се запишува 
“спецификација“ која се приложува. 

Ако повеќе видови стоки се запакувани во едно или повеќе колета, односно 
ако пристигнале во еден или повеќе вагони, односно еден камион, бројот на колета 
односно вагони или камион се запишува само во првото наименование. 

Ако во рубрика 19 стои “ 1 “ се запишува идентификациониот број на контејнерот. 
- во вториот и во останатите редови на оваа рубрика се запишува наименованието 

на стоката од Царинската тарифа, вообичаениот трговски назив на стоката и податоци 
потребни за идентификација и распоредување на стоката. 

По исклучок на став 4 на оваа точка, рубриката 31 се пополнува на следниот 
начин: 

- ако во странство се испраќаат стоки за бесплатна распределба, односно 
потрошувачка на саеми, изложби и други приредби во странство или ако правно лице 
кое изв,едува работи во странство, извезува на свои градилишта потрошен материјал 
без наплата на противвредноста, се запишува заедничко наименование “потрошен 
материјал“, а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројот "9801200000"; 

- 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 шифреното поле на 
рубрика 33 се запишува бројот: "9801100000"; 

- ако се враќа привремено увезен алат, ситен инвентар и мостри, се запишува 
“враќање на привремено увезен алат, ситен инвентар и мостри“, а во шифраното поле на 
рубрика 33 се запишува бројот "9801600000"; 

- ако дел од стоките кои биле привремено увезени на облагородување се 
враќаат во непроменета состојба, а тие стоки се распоредуваат во повеќе тарифни 
ознаки на Царинската тарифа, се запишува заедничко наименование “враќање на 
необлагородени стоки во непроменета состојба“, а во шифраното поле на рубрика 33 се 
запишува бројот "9801500000"; 

- ако привремено се извезува алат, ситен инвентар, радио и телевизиска 
опрема, се запишува заедничко наименование “алати и ситен инвентар“ или "Радио и ТВ 
опрема“, а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува бројот "9801700000"; 

- ако привремено се извезува или враќа привремено увезена стока заради 
прикажување на меѓународни саеми, изложби или други приредби, односно штанд-
материјал наменет за уредување на саемски простории, се запишува "Саемска стока“, 
односно "Стока за изложба“, односно "Штанд-материјал", а во шифреното поле на 
рубрика 33 се запишува бројот "9801400000"; 

- ако се извезува стока привремено увезена на облагородување без примена на 
член 6 од Законот за Царинска Тарифа во првото наименование се запишува финалниот 
производ, а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува шифрата на тарифниот број 
на финалниот производ, а во второто и другите наименуванија се запишува привремено 
увезената стока употребена за производство на финалниот производ што се извезува; 
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- ако физички лица освен претприемачи, извезуваат селидбени предмети, во 
оваа рубрика се запишува “селидбени предмети по приложен список“, а во шифреното 
поле на рубрика 33 се запишува бројот "9801300000". 

РУБРИКА 32 - РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНОВАНИЕ: 
во оваа рубрика се запишува реден број на наименованието во согласност со вкупниот 
број наведен во рубрика 5; 

РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА: 
оваа рубрика се состои од пет подрубрики кои се пополнуваат на следниот начин: 

- прва подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат првите шест цифри од 
Тарифната ознака; 

- втора подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат седмата и осмата цифра 
од Тарифната ознака; 

- трета подрубрика: во оваа 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 оваа рубрика се запишува шифрата на земјата на потекло од Кодексот на шифри; 

Ако се извезува привремено увезена стока, во оваа рубрика се запишува шифра 
од Кодексот на шифри на земјата од која стоката привремено е увезена; 

РУБРИКА 35 - БРУТО МАСА (КГ.): 
во оваа рубрика се запишува вкупната маса изразена во килограми, заокружена на 
две децимали, на стоката опишана во рубрика 31. 

Ако се извезува електрична енергија оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА: 
во оваа рубрика се запишува шифрата од Кодексот на шифри за вид на постапка, и тоа 
на следниот начин: 

- прва подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат првите две цифри од 
шифрата од Кодексот на шифри за вид на постапка; 

- втора подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат вторите две цифри од 
шифрата од Кодексот на шифри за вид на постапка; 

- трета подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат последните три цифри од 
шифрата од Кодексот на шифри за вид на постапка, дефинирана на национално ниво; 
(на пример: 

, -редовен извоз, оваа рубрика ќе се пополни со шифрата 10 00 ООО; 
-враќање на несоодветни стоки оваа рубрика ќе се пополни со шифрата 10 40 ООО 

што значи 10 за редовен извоз, 40 за претходен увоз и ООО без посебна национална 
постапка; 

- привремен извоз на стоки заради облагородување, оваа рубрика ќе се пополни 
со шифрата 21 00 000 

- враќање на стоки од консигнационен склад во странство, ораа рубрика ќе се 
пополни со шифрата 32 71 000 

- упатување на стоки од консигнационен склад заради снабдување на 
воздухоплови кои се сообраќаат со странство, оваа рубрика ќе се пополни со шифрата 
95 71 000 

- упатување на стоки од консигнационен склад во слободни царински продавници, 
оваа рубрика ќе се пополни со шифрата 96 71000 

- други случаи на конечно изнесување на стоки од консигнациониот склад, оваа 
рубрика ќе се пополни со шифрата 73 00 000 ) 

РУБРИКА 38 - НЕТО МАСА (КГ.): 
во оваа рубрика се запишува нето маса на стоката наведена во рубрика 31 (без пакување 
- амбалажа), изразена во килограми, заокружена на две децимали. 

Ако нето масата на стоката е изразена со цели броеви во двете децимални места 
се запишуваат нули. 
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Ако масата на стоката е договорена бруто за нето во рубриките 35 и 38 се 
запишува ист податок. 

Ако се извезува електрична енергија оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 39 - КОНТИНГЕНТ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува; 

РУБРИКА 40 - ИСПРАВА/ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ: 
оваа рубрика се пополнува на следниот начин: 

Ако се извезува стока која претходно била увезена се запишува одвоено со коси 
црти шифра на царинската испостава од Кодексот на шифри, бројот на декларацијата за 
привремен увоз и последните две цифри од годината кога е примен образецот ЕЦД за 
увоз на стоки 

Ако се изнесува стока сместена на консигнационен склад се запишува одвоено со 
коса црта шифра на царинската испостава од Кодексот на шифри, бројот на образецот 
ЕЦД за увоз на стоки по кој е сместена стоката на консигнација и последните две цифри ' 
од годината кога е примен образецот ЕЦД за увоз на стоки; 

Доколку се работи за извоз без претходна постапка оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА: 
во оваа рубрика се запишува количината на стоката изразена во соодветната 

единица на мера, од рубрика 43, заокружена на две децимални места. 
Ако сукцесивно се царинат стоки, кои се неделиви по количина, оваа рубрика не 

се пополнува до царинење на последната пратка. При царинење на последната пратка се 
запишува вкупната количина на стоките. 

Ако вредноста на стоките зависи од примената на цената на пресметковната 
тежина, се запишува договорената пресметковна тежина на стоката (кондиционирана 
тежина). 

Ако единица мера е килограм оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 42 - ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ: 
Ако се извезуваат стоки кои се распоредуваат во повеќе тарифни ознаки, во оваа 

рубрика се запишува фактурната вредност на стоката од конкретното наименование, 
изразена во валута од првата подрубрика на рубриката 22. 

Ако се извезува стока од облагородување, се запишува вредноста на услугата и на 
вградениот материјал кој се наплатува од странскиот нарачател. 

Ако во образецот ЕЦД за извоз е пријавено само едно наименование, оваа 
рубрика мора да биде иста со вредноста од втората подрубрика на рубриката 22. 

РУБРИКА 43 - ЕДИНИЦА НА МЕРА: 
во ова рубрика се запишува задолжително единица на мера, од Одлуката за 
распоредување на стоките на формите на извоз и увоз со единечни мери според шифрата 
од Кодексот на шифри. 

Ако за стоките кои се извезуваат, со Одлуката од став 1 не е пропишана задолжителна 
единица на мера, во оваа рубрика се запишува шифрата на единица на мера, од Кодексот 
на шифри, предвидена во фактурата. 

Ако сукцесивно се царинат стоки, кои се неделиви по количина, во оваа рубрика 
се запишува шифра "50" до царинење на последната пратка. При царинење на 
последната пратка со која стоките се комплетирани во оваа рубрика се запишува 
соодветната шифра од Кодексот на шифри. 

Ако се извезуваат делови кои упростено се распоредуваат во тарифната ознака 
на финалниот производ, во оваа рубрика се запишува шифрата "88". 

Ако единица мера е килограм оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 44 - ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ 
ИНФОРМАЦИИ: 

Ако се извезува стока за која се потребни одобренија - решенија на 
царинарницата, односно надлежните органи на управата, во првиот ред на оваа рубрика 
се запишуваат и тие акти (на пример: решение за сукцесивен извоз, решение за извоз по 
основ на компензација, решение за извоз на стока која ќе се плати со увоз на стока, 
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решение за извоз на стока без преминување на царинската линија, дозвола за извоз, 
согласност за извоз и други акти со кој е регулиран извозот на стоки). 

- во вториот ред во оваа рубрика се запишуваат формата на извозот од Кодексот 
на шифри и документи кои се приложуваат кон образецот ЕЦД за извоз на стоки од 
Кодексот на шифри за вид на приложени исправи: фактура: "935", санитарно уверение: 
"852", уверение за потекло (ЕУР-1): "861" со неговиот сериски број, во зависност од 
стоката што се извезува. 

Ако се извезува стока увезена по член 53 од Законот за царини, во оваа рубрика 
се запишува: “нема право на враќање на царина и други мерки на потикнување“. 

Во последниот дел од оваа рубрика се запишува назив, седиште и матичен број на 
производителот на стоката што се извезува. 

РУБРИКА 45 - ПРИЛАГОДУВАЊЕ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува; 

РУБРИКА 46 - СТАТИСТИЧКА ВРЕДНОСТ: 
во оваа рубрика се запишува вредноста на стоката изразена во денари која се добива со 
пресметување на износот на валутата од рубрика 42 по статистичкиот курс по кој е 
утврдена проекцијата на платниот биланс на Македонија за тековната година, со паритет 
на македонска граница; 

РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ: 
оваа рубрика се состои од пет поделби кои се пополнуваат на следниот начин: 

- првата поделба се пополнува со шифрата на давачка според Кодексот за шифри 
на давачки; 

- втората поделба се пополнува со основицата врз која се врши пресметка и тоа : 
Ако по едно ЕЦЦ за извоз на стоки се пријавени стоки кои се разврнуваат во една или 
повеќе тарифни ознаки на Царинската Тарифа во оваа поделба се запишува вкупната 
бруто маса од рубриката 35 ( на пример во првото наименувание бруто масата е 1000 кг, 
во второто 3600 кг, во третото 700 кг итн., во оваа поделба ќе се запише бруто маса од 
5300 кг. ^ 1000+3600+700=5300 ) -

- трета поделба се пополнува со процентот или износот по единица производ 
според Кодексот за шифри на давачки; 

- четвртата поделба се пополнува со износот на административна такса која се 
плаќа во готови пари според соодветниот тарифен број од Тарифата на Законот за 
административни такси, пресметана на фактурната бруто маса на стоките од рубрика 35, 
или по единица мера; 

- петтата поделба се пополнува со шифра од Кодексот на шифри за начинот на 
плаќање на давачките. 

РУБРИКА 48 - ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 49 - ШИФРА НА МАГАЦИН: 
во оваа рубрика се запишува шифрата на консигнациониот склад од решението на 
царинарницата за отворање на консигнационен склад за стоки кои се изнесуваат од 
консигнационен склад. 

Ако привремено се извезуваат стоки во оваа рубрика се запишува рокот за 
враќање на привремено извезените стоки изразен во денови ( на пример: ако рокот е 
одреден од 1 месец се запишува 30, а ако е три месеци се запишува 90 и ти ) во зависност 
како е одобрено со решението на царинарницата-царинската испостава за привремен 
извоз на стоки; ( 

РУБРИКА 50 - ГЛАВЕН ОБВРЗНИК: 
во оваа рубрика се запишуваат: 

- име, презиме и број на патната исправа на физичкото лице што ја превзело 
обврската да ја предаде стоката на излезната царинарница или 

- назив, седиште и матичен број на правното лице што ја превзеле обврската да 
ја предаде стоката на излезната царинарница, со име, презиме и број на патната исправа 
на возачот на возилото. 
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ј Ако стоката се превезува со странско превозно средство главен обврзник е 
подносителот на образецот ЕЦД за извоз на стоки од рубрика 14 и 54. 

ако 
РУБРИКА 51 - ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНАРНИЦИ НА ТРАНЗИТ (И ЗЕМЈИ): 

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

РУБРИКА 52 - ГАРАНЦИЈА НЕ ВАЖИ ЗА : 
ако со пос,ебци пррписи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА (И ЗЕМЈА): 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 54 - МЕСТО, ДАТУМ И ПОТПИС НА 
ДЕКЛАРАНТОТ/ЗАСТАПНИК: 

во оваа рубрика се запишува место и датум, име и презиме на подносителот на образецот 
ЕЦД за извоз на стоки од рубрика 14, потпис и печат. 

РУБРИКА 55-ПРЕТОВАР: 
во оваа рубрика, на листот обележан со број 5 се запишуваат местото на претовар, 
регистрација и држава на новото превозно средство во кое стоката е претоварена, број на 
контејнер, ако се врши претовар во нов контејнер. Податоците може да се допишат 
рачно, со мастило и печатни букви. 

РУБРИКА 56 - ДРУГИ НЕЗГОДИ ЗА ВРЕМЕ НА 
ПРЕВОЗОТ/ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ: 

во оваа рубрика се запишуват податоци кои заради недостаток на простор не можеле да 
бидат запишани во рубрика 55. 

Член 17 

Во образецот ЕЦД за извоз на стоки царинарницата ги пополнува рубриките на 
следниот начин: 

РУБРИКА А - ОТПРЕМНА/ИЗВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА: 
во оваа рубрика се запишува име на царинската испостава, нејзина шифра од Кодексот 
на шифри на ,царинските испостави, број и датум на приемот на образецот ЕЦД за извоз 
на стоки, време на приемот на образецот ЕЦД за извоз на стоки, потпис и факсимил на 
царинскиот работник кој извршил прием на документот; 

РУБРИКА Б - ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ: 
- во првиот дел на оваа рубрика се запишува редниот број од приходната книга 

под кој е прокнижен образецот ЕЦД за извоз на стоки и се заверува со потпис и 
факсимил на одговорниот царински работник; 

| Ако привремено се извезуваат стоки во другиот простор на оваа рубрика се 
запишуваат податоци одвоени со коса црта, бројот, датумот и последните две цифри од 
годината на решението за одобрен привремен извоз и рокот за враќање на привремено 
извезените стоки. 

| РУБРИКА В - ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА: 
во оваа рубрика на листот обележан со број 5 се запишува името на излезната царинска 
испјостава и нејзината шифра од Кодексот на шифри, бројот, датумот и последните две 
цифри од годината, од контролникот под кои е евидентиран образецот ЕЦД за извоз на 
стоки во излезната царинска испостава, се заверува со потпис и факсимил на одговорниот 
царински работник и печат на царинската испостава. 

РУБРИКА Г - КОНТРОЛА НА ИЗВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА: 
оваа рубрика ја пополнува извозната царинска испостава во која запишуваат податоци за 
извршениот преглед на стоката, и тоа: 

- во првиот ред (Резултат) - податоци за утврдената состојба на стоката и мерки 
кои царинската испостава ги превзела за утврдување на фактичката состојба, односно 
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забелешка: “ПРЕГЛЕДАНО“, ако е утврдено дека податоците од образецот ЕЦД за 
извоз на стоки и приложените исправи се исправни; 

- во вториот ред (ставени пломби - вкупно) - вкупен број на ставени царински 
пломби; 

- во третиот ред (идентитет) - бројот на царинската клешта со која е жигосана 
царинската пломба; 

- во четвртиот ред (рок - датум) - рок на предавање на стоката на излезната 
царинарница; 

- во петтиот ред (Потпис) - се става потпис и факсимил на царинскиот работник, 
односно царински работници кои го извршиле прегледот на стоката. 

На десната страна од рубриката се става печат на извозната царинарница. 

РУБРИКА Д - КОНТРОЛА НА ИЗВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА: 
оваа рубрика ја пополнуваат инспекциските служби (ветеринарна, санитарна, фито-
санитарна и пазарна). 

РУБРИКА Ѓ - ПРИБЕЛЕШКА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН: 
при претовар на стоката во оваа рубрика се запишуваат бројки и ознаки на 

новите царински обележја - пломби, печат на царинарницата, потпис и факсимил на 
царинскиот работник. 

Ако при извозната царинарница се издадени повеќе обрасци на ЕЦЦ за извоз на 
стоки на едно превозно средство, во оваа рубрика се запишува ознака на сите примени 
обрасци на ЕЦЦ за извоз на стоки со броеви од рубриката А. 

РУБРИКА Е - ПОТВРДА НА ОВЛАСТЕНИТЕ ОРГАНИ: 
1зваа рубрика ја пополнуваат инспекциските служби (ветеринарна, санитарна, фито-
санитарна и пазарна). 

РУБРИКА 3 - КОНТРОЛА НА ПРИЕМНАТА ЦАРИНАРНИЦА: 
оваа рубрика ја пополнува приемната царинска испостава при констатирани 
неправилности при пријавување на стоката. Податоците се запишуваат во долниот дел, 
рачно, со мастило или хемиски молив, потпис и факсимил на царинскиот работник и, 
печат на царинската испостава. 

РУБРИКА - ПОТВРДА НА ПРИЕМ - ЕУ: 
оваа рубрика ја пополнува излезната царинска изостава, со наведување на бројот и 
датумот на образецот ЕЦД за извоз на стоки, назив на извозната царинарница со потпис и 
факсимил на царинскиот работник, печат на царинската испостава. 

( 

Член 18 

За извоз на стока од царинското подрачје на Република Македонија како и за 
извоз на стока без преминување на царинската линија се поднесува образец ЕЦД за извоз 
на стоки кој има 6 (шест) листа кои се обележани со броевите 1. 2. 2. 3. 3. 5. 

За стока која се извезува во патниот сообраќај, а се превезува со патни превозни 
средства, за секое превозно средство се поднесува образец ЕЦД за извоз на стоки. 

По исклучок од став 1 на овој член, физичките лица, освен претприемачите при 
извозно царинење поднесуваат образец ЕЦЦ за извоз на стоки кој има 3 (три) листа кои 
се обележани со броевите 1. 3. 5. у 

После приемот на образецот ЕЦЦ за извоз на стоки кој ги исполнува сите услови 
од член 222 став 1 од Законот за царини и одредбите на овој Правилник, царинскиот 
работник^ во рубрика “А“ запишува број и датум под кој е евидентиран образецот ЕЦЦ 
за извоз на стоки. 

На секој лист на образецот ЕЦД за извоз на стоки и на другите документи 
приложени кон образецот ЕЦД за извоз на стоки царинскиот работник става отисок на 
округлиот печат на извозната царинска испостава. 

После спроведената постапка на царинење, листот на образецот ЕЦД за извоз 
на стоки обележан со број 1 го задржува царинската испостава каде што се врши 
извозното царинење, првиот примерок од листот обележан со број 2 се доставува до 
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Центарот за електронска обработка на податоци, вториот примерок од листот обележан 
со број 2 се доставува до Народна банка на Република Македонија, а листовите 
обележани со број З му се враќаат на подносителот на образецот ЕЦД за извоз на стоки, 
а со листот обележан со број 5 се упатува стоката на излезната царинска испостава и 
служи како потврда дека стоките се извезени од Република Македонија, а 
перфорИраниот дел од листот обележан со број 5 му се предава на превозникот и служи 
како потврда дека ја предал стоката на излезната царинарница. 

Излезната царинска испостава и го потврдува приемот на стоката на листот 
обележан со број 5 на царинската испостава каде што е извршено извозното царинење. 

Член 19 

Откако извозната царинска испостава ќе добие потврда од излезната царинска 
испостава дека стоката е извезена од царинското подрачје на Република Македонија, таа 
го потврдува ова на вториот примерок од листот обележан со број З во рубриката В и 
му го враќа на подносителот на образецот ЕЦД за извоз на стоки. 

IV. ЕЦД ЗА УВОЗ НА СТОКИ 

Член 20 

„V Образецот ЕЦД за увоз на стоки и дополнителниот образец ЕЦД-БИС за увоз на 
стоки се со димензии 210 х 297 мм со максимална должинска толеранција од 5 мм помалку 
или 8 мм повеќе. Образецот мора да се печати на самокопирна хартија со најмала маса од 
40 гр/м2 и не смее да содржи целулоза. Хартијата треба да биде достатно непропусна, 
како податокот на едната страна не би влијаел на веродостојноста на податокот на 
другата страна и со отпорност таква да при нормална употреба лесно не се кине или 
превиткува. 

Член 21 

Образецот ЕЦД за увоз на стоки и ЕЦД-БИС за увоз на стоки се состои од пет 
листови. Намената на секој лист е следната: 

- листот со број 6 (примерок во една копија за земјата увозник) - останува во 
царинарницата на земјата увозник. 

- листот со број 7 (примерок во две копии) - служи за статистички потреби на 
земјата увозник. 

- листот со број 8 (примерок во две копии за увозникот) - се враќа на увозникот 
заверен од надлежните царински органи. 

Ако заради обезбедување на одредени права во врска со увозот на стоката, 
односно заради спроведување на одредени постапки се поднесуваат повеќе листови од 
образецот ЕЦД за увоз на стоки и ЕЦД-БИС за увоз на стоки, од пропишаните за 
спроведување на увозното царинење, подносителот на образецот ЕЦД за увоз на стоки и 
ЕЦД-БИС за увоз на стоки, освен пропишаните примероци на листовите, поднесува 
додатни примероци од листовите обележани со бројот 8. 

Листовите на образецот ЕЦД за увоз на стоки се оивичени по десната страна со 
испрекината обоена ивица со широчина од З мм: и тоа листот број 6 - со црвена боја; 
листот број 7 - со зелена боја и листот број 8 - со жолта боја. 

Во листот обележан со број 6 рубриките 1 (прва и трета подрубрика), 2, 3, 4, 
5, 6, 8,' 15 (прва подрубрика), 17 (втора подрубрика), 18, 19, 21, 25, 27, 31 (втора 
подрубриЈса) 32, ЗЗ, 35, 38, 40, 44 (втора, трета и четврта подрубрика), 50 (втора 
подрубрика), 51 (втора, трета, четврта, петта, шеста и седма подрубрика), 52 (втора и 
трета подрубрика) и 53 се со зелена боја, а рубриките А, 1 (втора подрубрика), 7, 9, 



Стр. 3284 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 декември 1996 

10, И, 12,13,14,15 (втора и трета подрубрика), 16, 17 (прва и втора подрубрика), 20, 22, 
23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 (прва подрубрика), 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 (прва подрубрика), 
45, 46, 47, 48, Б, 49, 50 (прва подрубрика), В, 51 (прва подрубрика), 52 (прва 
подрубрика), Г, 54 и Д се со бела боја. 

Во листовите обележани со број 7 и 8 сите рубрики се со бела боја. 

Член 22 

Образецот РИД за увоз на стоки се користи за декларирање на еден вид стока. 
Во случај да со еден образец ЕЦД за увоз на стоки се пријавуваат повеќе видови стоки, 
кои се распоредуваат во повеќе од една тарифна ознака на Царинската тарифа, заедно 
со образецот ЕЦД за увоз на стоки се приложува дополнителен образец ЕЦД-БИС за 
увоз на стоки, со ист број на листови како што ги има и образецот ЕЦД за увоз на стоки. 
Со еден образец ЕЦД за увоз на стоки може увозно да се царинат стоки само со еден вид 
на увоз. 

Со секој дополнителен образец ЕЦД-БИС за увоз на стоки се дозволува 
декларирање на три наименованија, а со една декларација можат да се пријават најмногу 
99 наименованија. 

Член 23 

Образецот ЕЦД за увоз на стоки подносителот го пополнува на следниот начин: 

РУБРИКА 1 - ДЕКЛАРАЦИЈА: 
во оваа рубрика се запишува: 

- прва подрубрика: У (увоз) 
- втора подрубрика: 4 (увоз) 

5 (привремен увоз) 
6 (увоз на привремено извезена стока) 
7 (сместување стока во консигнационен склад) 
9 (други форми на увоз) , оваа форма на увоз ќе се употреби 

за пресметка на давачки за привремено увезена стока-закуп; за раздолжување на 
привремено увезена стока со решение на царинарница; царинење на стока по службена 
должност; 

- 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, седиште на извозникот - продавачот и земја 

од која се увезува стоката кој е наведен во фактурата, товарниот лист и другите 
приложени документи; 

Ако стоките се испорачуваат од консигнационен склад во Македонија, а плаќање 
се врши непосредно на странска фирма-сопственик на стоките, како земја од која стоките 
се увезуваат се запишува земјата на странскиот продавач-сопственик на стоките. 

Ако странскиот продавач испорачува стоки од свое производство од 
консигнационен склад во друга земја, односно ако стоките се увезуваат од местото на 
складирањето (стокови, слободни зони), под услов да тие стоки не ги национализирала 
друга држава, се запишува земјата во која стоките се произведени. 

РУБРИКА З - ОБРАСЦИ: 
во оваа рубрика се запишува: 

- прва подрубрика: реден број на образецот во однос на вкупниот број на обрасци 
кои се приложени со декларацијата; 

- втора подрубрика: вкупен број на приложени обрасци вклучувајќи ги обрасците 
ЕЦЦ и ЕЦ Д-БИС за увоз на стоки; 
( на пример: еден образец ЕЦД за увоз на стоки со 5 наименованија т.е. два ЕЦД-БИС-а 
за увоз на стоки. На првиот образец т.е. на ЕЦД-то за увоз на стоки се запишува 1 во 
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првата подрубрика и 3 во втората. На вториот образец т.е. првиот ЕЦД-БИС за увоз на 
стоки се внесуваат 2 и 3 соодветно, и на крај на третиот образец се внесуваат 3 и 3). 

Кога со декларацијата се пријавува само еден вид на стока оваа рубрика не 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 - НАИМЕНУВАНИ!А: 
во оваа рубрика се запишува вкупен број на наименованија пријавени по 

образецот ЕЦД за увоз на стоки. 

РУБРИКА 6 - БРОЈ НА КОЛЕТИ: 
во оваа рубрика се запишува вкупниот број на колета (картони, сандаци, палета, 

вреќи, омоти, бали итн.) во зависност од тоа како е пакована стоката. Ако стоката е во 
растурена состојба во рубриката се запишува 1; 

РУБРИКА 7 - РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува; 

РУБРИКА 8 - ПРИМАЧ/УВОЗНИК: 
во оваа рубрика се запишува назив, седиште и матичниот број на царинскиот 

обврзник. 
Ако царински обврзник е правно лице кое прима стоки од странство, а не е 

регистрирано за вршење на надворешно-трговски промет, во оваа рубрика се запишува 
називот на правното лице со неговиот матичен број, а во рубриката 44 се запишува бројот 
на одобрението за вршење на поединечна надворешно-трговска работа издаден од 
органот на управата надлежен за надворешни работи. 

Ако се сместуваат, односно конечно царинат консигнациони стоки, во оваа 
рубрика се запишува називот и седиштето на правното лице - застапник на странска 
фирма, на која Царинарницата и одобрила отварање на консигнационен склад за 
сместување на стоки. 

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

Ако примач е физичко лице - странец во оваа рубрика се запишуваат неговото 
име, презиме, место и држава со број на неговата патна исправа. 

Ако увозот на стоки од странство го вршат дипломатски, конзуларни, трговски 
и други претставништва, во оваа рубрика се запишува бројот "0200000"; 

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 НА ПОСРЕДНИК: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува; 

РУБРИКА 12 - ПОДАТОК ЗА ВРЕДНОСТА: 
во оваа рубрика се запишува вредноста за транспорт, осигурување и други 

трошоци кои ја зголемуваат - намалуваат царинската основица во зависност од паритетот 
на испорака наведен во рубриката 20 од образецот ЕЦД за увоз на стоки. 

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

РУБРИКА 14 - ПОДНОСИТЕЛ/ЗАСТАПНИК: 
во оваа рубрика се запишува назив седиште и матичен број на подносителот на 

декларацијата; 
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Ако подносител на образецот ЕЦД за увоз на стоки е физичко лице се запишува 
неговото име, презиме, адреса и неговиот единствен матичен број; 

РУБРИКА 15 - ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ИЗВОЗ: 
во оваа рубрика се запишува називот на земјата од која стоките се увезуваат; 

РУБРИКА 15 - ШИФРА НА ОТПРЕМНА ЗЕМЈА/ ИЗВОЗ; 
во оваа рубика се запишува шифрата на земја од Кодексот на шифри од која 

стоките се увезуваат. 

РУБРИКА 16 - ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО: 
во оваа рубика се запишува називот на земјата во која стоките се произведени 

според прописите за потеклото на стоките и исправите со кои се докажува потеклото на 
стоките. 

РУБРИКА 17 - ЗЕМЈА НА НАМЕНА: 

ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува; 

РУБРИКА 17 - ШИФРА НА ЗЕМЈА НА НАМЕНА: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува; 

РУБРИКА 18 - РЕГИСТРАЦИЈА И ДРЖАВА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО 
ПРИ ДОАЃАЊЕ.-

ВО оваа рубрика се запишува : 
- прва подрубрика: регистарски број на Транспортното средство (камион, вагон) 

на која стоката е директно утоварена. Во оваа подрубрика се запишува регистарскиот 
број само на еден камион (за стоките наменети за увозно царинење натоварени во еден 
камион може да се поднесат повеќе обрасци на ЕЦД за увоз на стоки); 

- втора подрубрика: шифра на државата на превозното средство од Кодексот на 
шифри; 

Ако превозното средство влекач - приколица се регистрирани во различни 
држави се запишува државата каде е регистрирано влечното возило. 

Ако ист вид на стока е натоварена во повеќе вагони, во првата подрубрика се 
запишува “по список“ и се приложува список на вагоните со нивните броеви. 

Во воздушниот и во поштенскиот сообраќај оваа рубрика не се пополнува. 
Во железничкиот сообраќај не се запишува националност на превозното 

средство. 
Ако се увезуваат денковни пратки во железничкиот сообраќај во оваа рубрика се 

запишува “транспорт со железница“. 

РУБРИКА 19 - КОНТ ( КОНТЕЈНЕР ): 
во оваа рубрика се запишува: 
- О за стоки кои не се увезуваат во контејнер, и 
- 1 за стоки кои се увезуваат во контејнер. Во овој случај идентификациониот 

број на контејнерот мора да се внесе во рубрика 31; 

РУБРИКА 20 - УСЛОВИ НА ИСПОРАКА: 
во оваа рубрика се запишуваат условите за испорака на стоките. 
- прва Подрубрика: шифра на паритетот на испорака од Кодексот на шифри; 
- втора подрубрика: место на паритетот на испораката; 
- трета' пБдрујбрика: ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа 

подрубрика не се пополнува; 

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

ако со посебни прописите е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува; 

РУБРИКА 22 - ВАЛУТА И ВКУПЕН ИЗНОС НА ФАКТУРАТА: 
во оваа рубрика се запишува: 
- прва подрубрика: шифра на валута од Кодексот на шифри, во која се искажува 

вредноста на стоката; 
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- втора подрубрика: се запишува вкупната бруто вредност на стоката заокружена 
на две децимални места, која се царини по образецот ЕЦД за увоз на стоки. 

Ако се увезува стока од облагородување или поправка, се запишува вредноста 
на услугата и на вградениот материјал која се плаќа на странскиот партнер. 

При конечно царинење на консигнациони стоки во оваа рубрика се запишува, 
вредноста на стоката во валута пријавена за сместување во консигнационен склад, а која 
служи за раздолжување на консигнациониот склад, 

РУБРИКА 23 - КУРС НА ВАЛУТА 
во оваа рубрика се запишува средниот курс на странската валута од првата 

подрубрика од рубриката 22 утврдена од Народна банка на Република Македонија 
предпоследниот ден во неделата која и претходи на неделата во која се утврдува 
износот на царината и другите увозни давачки во согласност со одредбите од Законот за 
царините; 

РУБРИКА 24 - ВИД НА НТР (ВИД НА НАДВОРЕШНО ТРГОВСКА 
РАБОТА) 

оваа рубрика е поделена на две подрубрики и се пополнува на следниот начин: 
- во првата подрубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри за вид на 

надворешна -трговска работа; 
- во втората подрублика ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа 

друбрика не се пополнува; по; 

со 

РУБРИКА 25 - ВИД НА ТРАНСПОРТ НА ГРАНИЦА: 
во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри за вид на транспорт 

кој стоката ја поминува царинската линија, во согласност со рубрика 18. 

РУБРИКА 26 - ВИД НА ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ: 
Ако е извршен претовар на стоката помеѓу влезната и приемната царинска 

испостава оваа рубрика се пополнува исто како и рубрика 18; 

РУБРИКА 27 - МЕСТО НА УТОВАР: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува; 

РУБРИКА 28 - ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ: 
во 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 коса 
цр!та. Бројот на договорот треба да биде запишан исклучиво со нумерички ознаки, без 
букви или други ознаки, датумот на договорот се запишува со цифри на денот, месецот и 
годината од евиденцијата (пример 544/08.03.96). 

Ј Ако се увезуваат стоки кои биле привремено извезени се запишува истиот 
број и датум на договорот по кој биле оцаринети привремено извезените стоки. 

Ако се увезува стока заради тоа што не одговара на договорените услови, во 
онаа рубрика се запишуваат одвоени со коса црта шифра на царинската изостава, број 
на образецот ЕЦЦ за извоз на стоки по кој извозно е оцаринета несоодветната стока и 
двете последни цифри од годината. 

Ако се царини стока која се прима во замена за несоодветната стока вратена во 
странство, во оваа рубрика се запишуваат одвоени со коса црта шифра на царинската 
испостава, број на образецот ЕЦД за увоз на стоки по кој увозно е оцаринета 
несоодветната стока и двете последни цифри од годината. 

| Ако се увезува стока без плаќање на противвредност, оваа рубрика не се 
пополнува. 

Ако се царини стока што ја увезува физичко лице, освен претприемач, оваа 
рубрика не се пополнува. 

Во оваа рубрика се запишува земја на плаќање, со назив и шифра од Кодексот на 
шифри, од која е странската фирма-продавачот на стоките. 

Ако привремено се увезува стока, податокот за земја на плаќање не се запишува. 
Ако се сместува стока во консигнационен склад, податокот за земја на плаќање 

не се запишува. 
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Ако се увезува стока без плаќање на противвредност, податокот за земја на 
плаќање не се запишува. 

Ако увезува стоки физичко лице, освен претприемач, податокот, , за земја на 
плаќање не се запишува. 

РУБРИКА 29 - ВЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА: 
во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри и името на 

царинската испостава на која се влезени стоките во Република Македонија; 

РУБРИКА 30 - СТОКАТА Е СМЕСТЕНА: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува; 

РУБРИКА 31 - ПАКУВАЊЕ И ОПИС НА СТОКАТА,ОЗНАКИ И БРОЕВИ -
КОНТЕЈНЕР БРОЈ И ВИД: 

- во првиот ред на оваа рубрика се запишуваат вкупен бррј,, вид,и ознака на 
колетите. Ако не можат да се запишат сите ознаки на колетите ,се запишува 
“спецификација“ која се приложува. 

Ако повеќе видови стоки се запакувани во еден колет, односно ,ако, се допремени 
во еден вагон, односно еден камион, бројот на колетото односно вагонот или камионот се 
запишува само кај првото наименование. 

Ако во рубрика 19 стои ознака "1" се запишува идентификациониот број на 
контејнерот. 

- во вториот и во останатите редови на оваа рубрика се запишува наименованието 
на стоката од Царинската тарифа, вообичаениот трговски назив на стоката и податоци 
потребни за идентификација и распоредување на стоката по, Царинска тарифа и 
Тарифата за данок на промет и акцизи. 

По исклучок на став 4 на оваа точка, рубриката 31 се пополнува на следниот 
начин: 

- ако од странство се примаат стоки за бесплатна распределба, односно 
потрошувачка на саеми, изложби и други приредби во Република Македонија или ако 
правното лице кое изведува работи во Република Македонија, увезува на свои 
градилишта потрошен материјал без наплата на противвредноста, се запишува 
заедничко. наименование “потрошен материјал“, а во шифреното поле на рубрика 33 се 
запишува бројот "9801200000" ; 

- ако се царинат стоки, освен гориво и мазиво, кои се купени заради снабдување 
на превозни средства во меѓународниот сообраќај се запишува “снабдување на превозни 
средства во меѓународен сообраќај“, а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува 
бројот: "9801100000"; 

- ако се враќаат привремено извезен алат, ситен инвентар и мостри, се запишува 
“враќање на привремено извезен алат, ситен инвентар и мостри“, а во шифраното поле 
на рубрика 33 се запишува бројот "9801600000"; 

- ако дел од стоките кои биле привремено извезени на облагородување се 
враќаат во непроменета состојба, а тие стоки се распоредуваат во повеќе тарифни ознаки 
на Царинската тарифа, се / .запишува заедничко наимеџрвание “враќање на 
необлагородени стоки во непроменета состојба“, а во шифреното поле на рубрика 33 се 
запишува бројот “ 9801500000“; 

-ако привремено се увезува алат, ситен инвентар, радца,р телевизиска опрема, 
се запишува заедничко наименование “алати и ситен инвентар“ или "Радио и ТВ 
опрема“, а во шифраното поле на рубрика 33 се запишува бројот "9301700000"; 

- ако привремено се увезува или враќа привремено извезена стдка заради 
прикажување на меѓународни саеми, изложби или други приредби, одморно штанд-
материјал наменет за уредување на саемски простории, се запишува "Саемска стока“, 
односно "Стока за изложба“, односно "Штанд-материјал", а во шифреното поле на 
рубрика 33 се запишува бројот "9801400000"; 

- ако привремено се увезуваат стоки заради облагородување во повеќе пратки-
сукцесивно, податоците за финалните производи кои ќе се извезат се запишуваат само кај 
првата пратка, додека кај втората и другите пратки се запишуваат само податоците за 
стоките кој привемено се увезуваат, а кој се распоредуваат во тарифната ознака на 
стоките кои ќе се извезат, а во шифреното поле на рубрика 33 се запишува шифрата на 
тарифната ознака на финалниот производ; 



12 декември 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр.66 - Стр. 3299 

- ако физички лица освен претприемачи, увезуваат селидбени предмети, во оваа 
рубрика се запишува “селидбени предмети по приложен список“, а во шифреното поле 
на рубрика 33 се запишува бројот “9801300000". 

| - ако се увезуваат стоки за кои се плаќа данок на промет на производи или акцизи, 
во оваа рубрика се запишува тарифниот број односно подброј и стапката од тарифата за 
данојк на промет на производи или акцизи. 

РУБРИКА 32 - РЕДЕН БРОЈ НА НАИМЕНОВАНИЕ: 
- во оваа рубрика се запишува реден број на наименованието во согласност со 

вкупниот број наведен во рубрика 5; 

РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА: 
оваа рубрика се состои од пет подрубрики кои се пополнуваат на следниот начин: 

- прва подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат првите шест цифри од 
Тарифната ознака; 

| - втора подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат седмата и осмата цифра 
од Тарифната ознака; 

- трета подрубрика: во оваа 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 оваа рубрика се запишува шифрата на земјата на потекло од Кодексот на шифри; 

РУБРИКА 35 - БРУТО МАСА (КГ.): 
во оваа рубрика се запишува вкупната маса изразена во килограми, заокружена на 
две децимали, на стоката опишана во рубрика 31. 

Ако се увезува електрична енергија оваа рубрика не се пополнува. , 

РУБРИКА 36 -ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛИ 
во оваа рубрика се запишува шифра од Кодексот на шифри за основот на измената на 
царинските стапки согласно Закон и склучените меѓународни договори за слободна 
трговија. 

РУБРИКА 37 - ПОСТАПКА 
во оваа рубрика се запишува шифрата од Кодексот на шифри за вид на постапка, и тоа 
на следниот начин: 

- прва подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат првите две цифри од 
шифрата од Кодексот на шифри за вид на постапка; 

- втора подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат вторите две цифри од 
шифрата од Кодексот на шифри за вид на постапка; 

- трета подрубрика: во оваа подрубрика се запишуваат последните три цифри од 
шифрата од Кодексот на шифри за вид на постапка, дефинирана на национално ниво и 
тоа: 

- законски основ за ослободување, неплаќање царина односно намалување на 
ставките на царина во Законот за царини (член 25 до член 30, член 32, член 52 и член 60); 

- намена на увозот на стоки; 
(на. пример: 

- редовен увоз со плаќање на сите давачки, оваа рубрика ќе се пополни со 
шифрата 40 00 ООО, што значи 40 редовен увоз, 00 без претходна постапка и ООО без 
национална постапка; 

- увоз на стоки за хуманитарна помош, оваа рубрика ќе се пополни со шифрата 
40 00 007, што значи 40 редовен увоз, 00 без претходна постапка и 007 национална 
постапка за хуманитарна помош; 

- конечно царинење на привремено увезени стоки, оваа рубрика ќе се пополни со 
шифрата 40 52 ООО што значи 40 редовен увоз, 52 претходно привремен увоз и ООО без 
национална постапка; 
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- привремен увоз заради облагородување, оваа рубрика ќе се пополни со шифрата 
52 00 ООО, што значи 52 привремен увоз за облагородување, 00 без претходна постапка и 
ООО без национална постапка. 

РУБРИКА 38 - НЕТО МАСА (КГ.): 
во оваа рубрика се запишува нето маса на стоката наведена во рубрика 31 (без пакување 
- амбалажа), изразена во килограми, заокружена на две децимали. 

Ако нето масата на стоката е изразена со цели броеви во двете децимални места 
се запишуваат нули. 

Ако масата на стоката е договорена бруто за нето во рубриките 35 и 38 се 
запишува ист податок. 

Ако се увезува електрична енергија оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 39 - КОНТИНГЕНТ: 
во оваа рубрика се запишува редниот број под кој во Царинската управа е евидентирано 
решението донесено врз основа на чл.52 од Законот за царини; 

РУБРИКА 40 - ИСПРАВА/ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ-
оваа рубрика се пополнува на следниот начин: 

- се запишува одвоени со коси црти шифра на царинската испостава од Кодексот 
на шифри, бројот на ЕЦД за царински надзор односно ТИР карнет по кој е пријавена 
стоката и двете последни цифри од годината на прием на ЕЦД за царински надзор и -ТИР 
кој се раздолжува; 

- ако се царини стока сместена на консигнација се запишува одвоено со коса црта 
шифра на царинската испостава од Кодексот на шифри, бројот на образецот ЕЦД за 
увоз на стоки по кој е сместена стоката на консигнација и последните две цифри од 
годината кога е примен образецот ЕЦД за увоз на стоки; 

- ако се увезува привремено извезена стока во непроменета состојба се запишува 
одвоени со коси црти шифрата на царинската испостава од Кодексот на шифри во 
која е извршен привремениот извоз, бројот на образецот ЕЦД за извоз на стоки што се 
раздолжува со последните две цифри од годината кога е примен образецот ЕЦД-то за 
извоз на стоки; 

- ако се увезува стока привремено извезена заради облагородување или поправка 
се запишуваат одвоени со коса црта шифрата на царинската испостава, од Кодексот на 
шифри, во која е спроведена постапката на привремениот извоз, број на образецот 
ЕЦД за извоз на стоки кој се раздолжува, двете последни цифри од годината кога е 
примен образецот ЕЦД за извоз на стоки кој се раздолжува; 

РУБРИКА 41 - КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦА МЕРА 
во оваа рубрика се запишува количината на стоката изразена во соодветната единица на 
мера, од рубрика 43, заокружена на две децимални места. 

Ако сукцесивно се царинат стоки, кои се неделиви по количина, оваа рубрика не 
се пополнува до царинење на последната пратка. При царинење на последната пратка се 
запишува вкупната количина на стоките. 

Ако вредноста на стоките зависи од примена на цената на пресметковната 
тежина се запишува договорената пресметковна тежина на стоката (кондиционирана 
тежина). 

Ако единица мера е килограм оваа рубрика не се пополнува. 
Ако привремено се увезува репродукционен материјал (суровини, полупроизводи, 

делови за вградување или помошен материјал) заради производство на определена 
количина на стоки кои ќе се извезат, а тие стоки се распоредуваат во една или во повеќе 
тарифни ознаки на царинската тарифа, во оваа рубрика се запишува количина на стоките 
на финалните производи кои ќе се извезат. 

Ако привремено се увезува репродукционен материјал во повеќе пратки-
сукцесивно, количината на стоките кои ќе се извезат се запишува само за првата пратка. 

РУБРИКА 42 - ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ 
Ако се увезуваат стоки кои се распоредуваат во повеќе тарифни ознаки, во оваа 

рубрика се запишува фактурната вредност на стоката од конкретното наименовнаие, 
изразена во валута од првата подрубрика на рубриката 22. 
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Ако во образецот ЕЦД за увоз на стоки е пријавено само едно наименование, 
оваа рубрика мора да биде иста со вредноста од втората подрубрика на рубриката 22. 

Ако се врши пресметка на давачките за привремено увезени стоки во закуп, во 
оваа рубрика се запишува износот на закупнината изразена во валута која на странскиот 
партнер му се плаќа за периодот за кој се поднесува царинската декларација или 
соодветниот дел од вредноста на која ќе се наплатат давачките според одредбата на 
членот 265 од Законот за царини. 

Ако се увезуваат стоки од облагородување (преработка, обработка или 
доработка) или поправка, во оваа рубрика се запишува износот на услугите и вградениот 
материјал кој му се плаќа на странскиот партнер. 

При конечно царинење на консигнациони стоки во оваа рубрика се запишува, 
вредноста на стоката во валута пријавена за сместување во консигнационен склад, а која 
служи за раздолжување на консигнациониот склад. 

РУБРИКА 43 - ЕДИНИЦА НА МЕРА 
Во оваа рубрика се запишува задолжително единица на мера, од Одлуката за 

распоредување на стоките на формите на извоз и увоз со единечни мери според шифрата 
од Кодексот на шифри. 
Ако за стоките кои се увезуваат, со Одлуката стаа 1 не е пропишана задолжителна 

единица на мера, во оваа рубрика се запишува шифрата на единица на мера, од Кодексот 
на шифри, предвидена во фактурата. 

Ако сукцесивно се царинат стоки, кои се неделиви по количина, во оваа рубрика 
се запишува шифра "50" до царинење на последната пратка. При царинење на 
последната пратка со која стоките се комплетирани во оваа рубрика се запишува 
соодветната шифра од Кодексот на шифри. 

Ако се увезуваат делови кои упростено се распоредуваат во тарифната ознака 
на финалниот производ, во оваа рубрика се запишува шифрата "88". 

Ако единица мера е килограм оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 44 - ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ 
ИНФОРМАЦИИ 

Ако се увезува стока за која се потребни одобренија - решенија на 
царинарницата, односно надлежните органи на управата, во првиот ред на оваа рубрика 
се запишуваат и тие акти (на примар: решение за сукцесивен увоз, решение за увоз по 
основ на компензација, решение за увоз на стока која ќе се плати со извоз на стока, 
решение за увоз на стока без преминување на царинската линија, решение за увоз по 
основ на реекспорт, решение за контингент, согласност за увоз, дозвола за увоз, 
потврда за обезбедени девизни средства за плаќање на увознот и други акти со кој е 
регулиран увозот на стоки). 

- во вториот ред во оваа рубрика се запишуваат формата на увозот од Кодексот 
на шифри и документи кои се приложуваат кон образецот ЕЦД за увоз на стоки од 
Кодексот на шифри за вид на приложени исправи: фактура: "935", санитарно уверение: 
"852", уверение за потекло (ЕУР-1): "861", во зависност од стоката што се увезува. 

- во другиот простор на оваа рубрика се запишува ден, месец и година на 
настанувањето на обврската за плаќање на царина и тоа: 

1) за стоки што се увезуваат, внесуваат или примаат преку слободна или царинска 
зона-со денот кога стоките ја преминале царинската линија, а за стоки што од слободната 
зона се пуштаат во промет на пазарот - со денот кога стоките преминале од слободната 
зона на пазарот; 

2) за бродови на правни лица купени во странство, ако почнат стопански да се 
искористуваат - со денот на добивањето на привремениот пловидбен лист; 

3) за стоки сместени во консигнационен склад со денот кога купувачот ги презел 
продадените стоки од консигнациониот склад; 

4) за стоки што се привремено увезени во царинското подрачје на Република 
Македонија- со денот на поднесувањето на декларација за конечно царинење на тие 
стоки, односно со денот на истекот на рокот за кој е одобрен привремениот увоз; 

5) за стоки што од консигнационен склад се пренесуваат во царински магацин, 
царинско стовариште или царински - склад - со денот кога стоките се изнесени од 
консигнациониот склад; 
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6) за превозни стоки што се задржани во царинското подрачје на Република 
Македонија заради увоз- со денот на поднесување на декларација за царинење на тие 
стоки; 

7) за стоки кои се увезуваат како замена за вратени стоки по член 245 став 1 
точка 1, 2 и 5 на Законот за царини денот, месецот и годината кога стоките кои се 
вратени во странство, или чие враќање го одобрила царинарницата, ја преминале 
царинската линија; 

8) за привремено увезени стоки на кои се наплатува царина во смисла на член 265 
од Законот за царини - денот месецот и годината до кога е одобрен привремениот увоз, 
односно денот месецот и годината кога стоката е вратена во странство. 
( на пример: ако увозот е слободен 'ЛБ ' , а стоката ја поминала царинската линија 
17.09.96, се запишува 1 ЛБ-17.09.961). 

Во оваа рубрика се запишуваат прописите или основот за остварување на 
посебни права во постапката на царинење (на пример: член 231 на Законот за царини). 

Во последниот дел од оваа рубрика се запишува називот, седиштето и матичниот 
број на корисникот на стоката што се увезува. 

Ако стоките се увезуваат за потребите на вооружените сили на Република 
Македонија, на републичките органи и организации, републичките стокови резерви, 
Фондот за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените општини 
и за други потреби на републиката, во оваа рубрика се запишува зборот "Република" и 
бјројот "4000005', односно називот на органот и неговиот матичен број; 

Во оваа рубрика се запишува називот и седиштето на правното лице кај кое се 
врши преработка, доработка, обработка или поправка на стоките, односно кое ги прима 
привремено увезените стоки. 

Ако корисникот на привремено увезените стоки е странско трговско или друго 
претставништво во Република Македонија, во оваа рубрика се запишува називот и 
седиштето на преставништвото и бројот "0200000". 

РУБРИКА 45 - ПРИЛАГОДУВАЊЕ: 
во оваа рубрика се запишува процентот на зголемување на царинската основица кога се 
применуват одредбите од член 38 до член 48 од Законот за царини. 

При конечно царинење на консигнациони стоки во оваа рубрика се запишува 
процентот на соодносот помеѓу набавната и продажната вредност. 

РУБРИКА 46 - СТАТИСТИЧКА ВРЕДНОСТ: 
во оваа рубрика се запишува вредноста на стоката (царинска основица) изразена во 
денари која се добива со пресметување на износот на валутата од рубрика 42 по средниот 
курс на странската валута од првата подрубрика од рубриката 22 утврдена од 
Народна банка на Република Македонија предпоследниот ден во неделата која и 
претходи на неделата во која се утврдува износот на царината и другите увозни давачки 
во согласност со одредбите од Законот за царините; 

РУБРИКА 47 - ПРЕСМЕТКА .НА ДАВАЧКИ: 
оваа рубрика се состои од пет поделби кои се пополнуваат на следниот начин: 

- првата поделба се пополнува со шифрата на давачка според Кодексот за 
шифри на давачки; 

- втората поделба се пополнува со основицата врз која се врши пресметка на 
царината, царинско евидентирање, давачка за земјоделски , и прехрамбени производи, 
данокот - акцизата на промет на производи, административна такса во готови пари и 
други давачки доколку се предвидени со позитивните прописи; 

- трета поделба се пополнува со процентот на стапката на давачки која важи на 
денот на поднесување на декларацијата, во смисла на одредбиве на член 222 став 4 од 
Законот за царини, или износот по единица производ според Кодексот на шифри за 
давачки. Ако стоките се ослободени од плаќање на царина оваа поделба џе се пополнува. 

- четвртата поделба се пополнува со износот на давачките што се плаќаат по 
односното наименование, односно образецот ЕЦД за увоз на стоки; 

- петтата4 поделба се пополнува со шифра од Кодексот на шифри за начинот на 
плаќање на давачките; 

Ако по еднен образец ЕЦЦ за увоз на стоки се пријавени повеќе видови на стоки 
кои се разврстани во повеќе тарифни ознаки на царинската тарифа, рекапитулацијата на 
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вкупниот износ на давачките по видови се запишува во ЕЦД-БИС за увоз на стоки во 
последната поделба (Вкупно ); 

РУБРИКА 48-ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ | 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 49 - ШИФРА НА МАГАЦИН: 
во оваа рубрика се запишува шифрата на консигнациониот склад за стоки сместени во 
консигнационен склад и за конечно царинеше на консигнациони стоки од решението на 
царинарницата за отварање на консигнационен скл^д; 

; Ако привремено се увезуваат стоки во оваа рубрика се запишува рокот за 
враќање на привремено увезените стоки изразен во денови ( на пример: ако рокот е 
одреден 1 месец се запишува 30, а ако е три месеци се запишува 90 итн. ) во зависност 
како е одредено со решението на царинарницата - царинската испостава за привремен 
увоз на стоки. 

РУБРИКА 50 - ГЛАВЕН ОБВРЗНИК: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 51 - ПРЕДВИДЕНИ ЦАРИНАРНИЦИ НА ТРАНЗИТ (И ЗЕМЈИ): 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 52 - ГАРАНЦИЈАТА НЕ ВАЖИ ЗА: 
Ако царината и другите давачки се плаќаат преку гаранција или ако 

гаранцијата служи за обезбедување на царината и на другите увозни давачки во оваа 
рубрика се запишува назив, седиште и матичниот број на гарантот и бројот на 
гаранцијата; 

РУБРИКА 53 - ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА (И ЗЕМЈА): 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 54 - МЕСТО, ДАТУМ И ПОТПИС НА ДЕКЛАРАНТОТ/ 
ЗАСТАПНИК: 

во оваа рубрика се запишува место и датум, име и презиме на подносителот на образецот ^ 
ЕЦД за увоз на стоки од рубрика 14, потпис и печат. 

Член 24 

! Во образецот ЕЦД за увоз на стоки царинарницата ги пополнува рубриките на 
следниот начин: 

во 
РУБРИКА А - УВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА 

оваа рубрика се запишува име на царинската испостава, нејзина шифра од 
Кодексот на шифри на царинските испостави, број и датум на приемот на образецот ЕЦД 
за| увоз на стоки, време на приемот на образецот ЕЦД-то за увоз на стоки, потпис и 
факсимил на царинскиот работник кој извршил прием на документот; 

РУБРИКА Б - ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ: 
| - во првиот дел на оваа рубрика се запишува редниот број од приходната книга 

под кој е прокнижен образецот ЕЦД за увоз на стоки и се заверува со потпис и факсимил 
на одговорниот царински работник; 

ј - Ако привремено се увезуваат стоки во другиот простор на оваа рубрика се 
запишуваат податоци одвоени со коса црта, бројот, датумот и последните две цифри од 
годината на решението за одобрен привремен увоз и рокот за враќање на привремено 
увезените стоки. 

РУБРИКА В - ИЗЛЕЗНА ЦАРИНАРНИЦА: 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

! 
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РУБРИКА Г - КОНТРОЛА НА УВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА: 
оваа рубрика ја пополнува увозната царинска испостава во која запишува податоци за 
извршениот преглед на стоката, и тоа: 

- во првиот ред "Преглед на стоката извртиле податоци за утврдената состојба 
на стоката и мерки кои царинската испостава ги превзела за утврдување на фактичката 
состојба, ако е утврдено дека податоците од образецот ЕЦД за увоз на стоки и 
приложените исправи се исправни; 

- во вториот ред се става потпис и факсимил на царинскиот работник кој извршил 
преглед на стоката; 

- во третиот ред се става потпис и факсимил на царинскиот работник кој извршил 
преглед на стоката; 

На десната страна од рубриката се става печат на увозната царинарница. 

РУБРИКА Д - КОНТРОЛА НА УВОЗНАТА ЦАРИНАРНИЦА: 
оваа рубрика ја пополнуваат инспекциските служби (ветеринарна, санитарна, фито-
санитарна и пазарна). 

Член 25 

За увоз на стоки во царинското подрачје на Република Македонија се поднесув,а 
образец ЕЦД за увоз на стоки кој има 5 (пет) листа кои се обележани со броевите 6. 7. 7. 
8.8. 

За стока која се увезува пријавена со еден образец ЕЦД за надзор може да се 
поднесат еден или повеќе обрасци на ЕЦД за увоз на стоки. 

По исклучок од став 1 на овој член, физичките лица, осврн претприемачите, 
при увозно царинење поднесуваат образец ЕЦД за увоз на стоки кој Ума З (три) листа кои 
се обележани со броевите 6. 8. 8. 

После приемот на образецот ЕЦД за увоз на стоки кое ги испоЈгаува сите услови 
од член 222 став 1 од Законот за царини и одредбите на овој Правилник, царинскиот 
работник во рубрика “А“ запишува број и датум под кој е евидентиран образецот ЕЦД 
за увоз на стоки. 

^ На секој лист од образецот ЕЦД за увоз на стоки и на другите документи 
приложени кон образецот ЕЦЦ за увоз на стоки царинскиот работник става отисок на 
округлиот печат на увозната царинска испостава. 

После спроведената постапка на царинење, листот на образецот ЕЦД за увоз 
на стоки обележан со број 6 го задржува царинската испостава каде што се врши 
увозното царинење, првиот примерок од листот обележан со број 7 се доставува до 
Центарот за електронска обработка на податоци, вториот примерок од листот обележан 
со број 7 се доставува до Народна банка на Република Македонија, а листовите 
обележани со број 8 му се враќаат на подносителот на образецот ЕЦД. за увоз на стоки; 

Член 26 

Подносителот на обрасците ЕЦД за надзор, ЕЦД за извоз и ЕЦД за увоз, кон 
нив поднесува превозна исправа и фактура. Кон образецот ЕЦД за извоз и образецот 
ЕЦД за увоз се поднесува и пресметка на трошоците за превоз, пресметка на трошоците 
за осигурување, ако тие пресметки не се внесени во превозната исправа, односно 
фактурата. Зависно од видот на стоките и условите на извозот, односно увозот кон 
обрасците ЕЦД за извоз односно ЕЦД за увоз се поднесуваат и уверение за потекло на 
стоките, уверение за квалитет на стоките, ветеринарно, фито-санитарно уверение, како 
и други исправи чие поднесување е предвидено со посебни прописи или се потребни за 
правилно водење на царинската постапка. 
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Член 27 

Употреба на други исправи кај царинскиот надзор и царинење на стоките, кои не 
се пропишани со овој правилник, можат да се употребуваат само врз основа на претходна 
писмена согласност од директорот на Царинската управа. 

V. ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ 

Член 28 

Претпријатијата и другите правни лица од член 20 на овој Правилник кои ќе 
поднесат образец ЕЦД за увоз, листовите обележани со броевите 6. 7. 8., поднесуваат и 
декларација за царинската вредност на увезената стока на образецот VII -Декларација за 
царинската вредност на увезени стоки, кој е со димензии 210 х 297 мм на самокопирна 
хартија 55 гр на м2 во два примероци. 

Декларацијата за царинската вредност на увезени стоки се поднесува во два 
примерока, од кои едниот примерок го задржува царинарницата, а другиот примерок му 
се предава на подносителот на декларацијата. 

Ако по еден образец ЕЦД за увоз на стоки се пријавуваат повеќе од три 
наименуванија на стоки, кон образецот ЕЦД за увоз на стоки се приложува онолкав број 
на декларации за вредноста на увезените стоки колку што е потребно за да се опфатат 
сите наименуванија кои се пријавени по образецот ЕЦД за увоз на стоки. ' 

Член 29 

Декларацијата за царинска вредност на увезените стоки се пополнува на следниот 
начин: 

1) во рубриката 1 (Царинарница-испостава) се запишува називот на 
царинарницата односно на царинската испостава кај која се врши царинење на стоките; 

2) во рубриката 2 (Број на декларацијата) се запишува бројот под кој образецот 
ЕЦД за увоз на стоки е регистриран кај царинарницата во контролникот на ЕЦД за увоз 
на стоки., Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на 
стоките; 

3) во рубриката 3 (Вредност на стоките по фактурата во валута) се запишува 
вредноста односно дел од вредноста на стоките ако образецот ЕЦД за увоз содржи 
повеќе наименованија, искажани во фактурата, која се однесува на соодветниот вид 
стоки; 

4) во рубриката 4 (Намалување за договорената разлика) се запишува износот на 
намалувањето (рабат, каса-сконто и др.) кое е договорено и искажано во фактурата, а се 
однесува на стоките под даденото наименувание, во смисла на член 4 од Правилникот за 
условите и начинот на утврдувањето на царинската основица ("Сл. лист на СФРЈ“ бр. 
16/82,28/93,3/92),во понатамошниот текст: Правилникот. 

Во рубриката 4 се запишува и износот за кој се намалува фактурната вредност 
на стоките кои се купени во странство, кои се користени на градилиште во странство 
и кои за време на превозот и допремувањето односно додека се наоѓаат под царински 
надзор претрпеле оштетување, кое го утврдува царинарницата со процена во смисла на 
чл. 36 и 38.на Правилникот; 

5) ,во рубриката 5 (Нето-вредност во валута) се запишува износот кој се добива 
со намалување на вредноста од рубриката 3 за искажаните разлики во рубриката 4 на 
оваа декларација; 

6) во рубриката 6 (Курс за пресметување) во просторот по текстуалниот дел 
се запишува курсот од член 26 став 1 на Законот за девизното работење кој е во сила на 
денот на настанувањето на обврската за плаќање на царината; 

1 



Стр. 3316 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 декември 1996 

7) во рубриката 7 (Нето-вредност во денари) се запишува износот кој се 
добива со пресметување на нето-вредноста во валута од рубриката 5 со примена на 
важечкиот курс од рубриката 6 на оваа декларација; 

8) во рубриката 8 (Трошоци за испорака до одредиштето во внатрешноста) се 
запишуваат трошоците на превозот, осигурувањето и другите трошоци, во смисла на 
член 37 став 3 точка 2 на Законот за царини, пресметана во денари; 

9) во рубриката 9 (Трошоци за монтажа, одржување и техничка помош 
настанати по увозот) се запишуваат трошоците, во смисла на член 7 од Правилникот, 
пресметани во денари; 

10) во рубриката 10 (Надомест за право за репродукција) се запишува износот 
на надоместот, во смисла на член 41 став 2 на Законот за царини, пресметан во денари, 
која се однесува на правото на репродукција на увезените стоки, ако надоместот е 
засметан во цената искажана во рубриката 3 на оваа декларација; 

,11) во рубриката И (Каматн.и трошоци за финансирање) се запишува износот, 
во смисла на член 45 став 1 од Законот з а ц а р и н и , ако е засметан во цената искажана во 
рубриката 3 на оваа декларација, пресметан во денари; 

12) во рубриката 12 (Вкупен износ на трошоци кои не се засметуваат во 
царинската основица) се запишува збирот на износите од рубриките 8 до 11 на оваа 
декларација; 

13) во рубриката 13 (Трошоци на превозот) се запишуваат трошоците на 
превозот, во смисла на одредбите на чл. 19 до 24 на Правилникот, пресметани во 
денари; 

14) во рубриката 14 (Трошоци за осигурување) се запишуваат трошоците за 
осигурување, во смисла на член 25 на Правилникот, пресметани во денари; 

15) во рубриката 15 (Други трошоци се запишуваат трошоците за натовар и 
претовар, во смисла на член 41 точка 5 на Законот за царини, пресметани во денари; 

16) во рубриката 16 (Трошоци за амбалажа) се запишуваат трошоците за 
амбалажа, во смисла на член 27 од Правилникот, пресметани во денари; 

17) во рубриката 17 (Трошоци за закуп-користење на контејнери) се запишуваат 
трошоците за закуп, односно за користење на контејнери, цистерни и друга делива 
амбалажа, во смисла на чл. 21 и 28 на Правилникот, пресметани во денари; 

18) во рубриката 18 (Провизија за посредникот) се запишува провизијата на 
посредникот во смисла на член 26 од Правилникот, пресметана во денари; 

19) во рубриката 19 (Сразмерен дел на вредноста на стоките која купувачот ја 
обезбедува на продавачот) се запишува вредноста, во смисла на чл. 30 до 32 од 
Правилникот, пресметана во денари; 

20) во рубриката 20 (Надоместоци и трошоци во врска со користењето на 
правата од индустриска сопственост) се запишуваат надоместите и трошоците, во 
смисла на член 33 од Правилникот, пресметани во денари; 

21) во рубриката 21 (Дел од износот остварен со препродажба, отстапување или 
користење на увезените стоки) се запишува износот кој купувачот, во смисла на член 
41 точка 10 од Законот за царини, му го плаќа на продавачот, пресметан во денари. 

Ако во моментот на увозот увозникот не е во можност да ја утврди височината 
на обврската од член 41 точка 10 на Законот за царини, податоците за вредноста ќе се 
утврдат во смисла на член 231 од Законот за царини, а во образецот ЕЦД за увоз на 
стоки, во рубриката 44, ќе се назначи примената на член 231 од Законот за царини. 
Царинскиот обврзник дополнитеЈшо, во смисла на член 42 став 2 на Законот за царини, 
ќе ја пријави разликата на вредноста на која се плаќа увозна давачка; 

22) во рубриката 22 (Сразмерен дел на вредноста на услугите извршени во 
странство кои купувачот посебно ги плаќа) се запишува вредноста, во смисла на член 
34 од Правилникот, пресметани во денари; х ' 

23) во рубриката 23 (Вкупен износ на трошоците кои се засметуваат вп 
царинската основица) се запишува збирот на износите од рубриките 13 до 21 на оваа 
декларација; 

24) во рубриката 24 (Царинска основица) се запишува вредноста на стоките која 
претставува царинска основица, а која прет-ставува збир од рубриките, 7 и 23 на оваа 
декларација, намален за износот од рубриката 12 на оваа декларација. 
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VI. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ-НАМАЛУВАЊЕ НА 
ВРЕДНОСТА НА КОНСИГНАЦИОНИТЕ СТОКИ 

Член 30 

За промена на вредноста на одделни видови на консигнациони стоки се, 
поднесува спецификација за зголемување-намалување на вредноста на консигнационите 
стоки на (Образецот XVI - Спецификација за зголемување - намалување на вредноста 
на консигнационите стоки, кој е со димензии 310 х 203 мм на самокопирна хартија 55 гр 
на м2 во четири примероци. 

Ако со една спецификација од став 1 на овој член се менува вредноста на 
повеќе видови консигнациони стоки кои се распоредени во повеќе од десет тарифни 
ставови на Царинската тарифа, кон спецификацијата се поднесува потребен број влошки 
на образецот XVI/1-Спецификација за зголемување-намалување на вредноста на 
консигнационите стоки. 

Спецификацијата од став 1 на овој член ја поднесува држателот на 
консигнациониот склад или од него овластеното лице. 

Спецификацијата од став 1 на овој член се поднесува во четири примероци, од 
кои два примероци зарджува царинарницата, а два примероци му предава на држателот 
на консигнациониот склад. 

Член 31 

Спецификацијата за зголемување-намалување на вредноста на консигнационите 
стоки се пополнува на следниот начин: 

1) во рубриката 1 (Царинарницата) се запишува називот на царинарницата на 
која и се поднесува спецификацијата, а во шифреното поле со должина од пет места се 
запишува шифрата на царинарницата од Кодексот на шифрите; 

2) во рубриката 2 (Бројот на спецификацијата) се пополнува само шифреното 
поле со должина од шест места, во кое се запишува бројот под кој спецификацијата е 
регистрирана во контролникот на спецификациите за зголемување-намалување на 
вредноста на консигнационите стоки. Таа рубрика ја пополнува царинарницата; -

3) во рубриката 3 (Датум) во шифрените полиња со должина од по две места се 
запишува со цифри денот, месецот и годината кога е донесено решението на 
царинарницата (на пример датумот: 15 мај 1996 година се запишува: "15 05 96"). Таа 
рубрика ја пополнува царинарницата; 

4) во рубриката 4 (Држател) се запишува назив и седиште правното лице-
застапник на странската фирма, на која царинарницата и одобрила отворање на 
консигнационен склад за сместување на стоки, а во шифреното поле се запишува бројот 
на држателот на консигнациониот склад; 

5) во рубриката 5 (Странска фирма) се запишува името и адресата на 
странската фирма што ја застапува држателот на консигнациониоот склад, а во 
шифреното Поле со должина, од пет места се запишува шифрата на странската фирма 
од решението за отворање на консигнациониот склад; 

6) во рубриката 6 (Зголемување-намалување) се пополнува шифреното поле 
со должина од едно место, во кое се запишува бројот “ 1 “ ако вредноста на стоките се 
зголемува, односно "2" ако вредноста на стоките се намалува; 

7) во рубриката 7 (Вид на валута) се запишува ознаката на валутата по која се 
врши пресметка со странската фирма (на пример: УСД, ДЕМ), а во шифреното поле со 
должина од три места се запишува шифрата на односната валута од Кодексот на 
шифрите; 

8) во ,рубриката 8 (Вкупен број на наименуванија) се пополнува шифреното поле 
со должина од две места, во кое се запишува вкупниот број на наименуванијата на 
стоките пријавени со односната спецификација; 

9)-во рубриката 9 (Вкупна вредност) се пополнува само шифреното поле со 
должина од десет цели и две децимални места, во кое се запишува вкупната вредност на 
стоките изразени во валута за која се зголемува или се намалува вредноста. Во првите 
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десет места се запишува целиот број, а во другите две места, одвоени со испрекината 
линија, се запишува децималниот број; 

10) во рубриката 10 (Реден број на наименуванието) се пополнува само 
шифреното поле со должина од две места, во кое се запишува редниот број на 
наименуванието под кое се наведени стоките во спецификацијата; 

11) во рубриката 11 (Шифрата на тарифниот став) се пополнува само 
шифреното поле со должина од десет места, во кое се запишува шифрата на тарифната 
ознака во кој односните стоки биле пријавени во ЕЦД за увоз на стоки; 

12) во рубриката 12 (Единица на мера) се пополнува само шифреното поле со 
должина од две места, во кое се запишува шифрата на единица на мера од Кодексот на 
шифрите; 

13) во рубриката 13 (Износ во валута за кој се зголемува- намалува вредноста) 
се пополнува само шифреното поле со должина од девет цели и две децимални места, во 
кое се запишува износот во валута за кој вредноста на стоките од еден тарифен став се 
зголемува или се намалува. Во првите девет места се запишува целиот број, а во другите 
две места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број. 

VII. ЛИСТ НА ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИТЕ 

Член 32 

Ако во обрасците ЕЦД за царински надзор и ЕЦД-БИС за царински надзор, 
ЕЦД за извоз на стоки и ЕЦД-БИС за извоз на стоки, ЕЦД за увоз на стоки и ЕЦД-БИС 
за увоз на стоки дополнително се менуваат податоците, врз основа на решение од 
царинарница кое е конечно во управна постапка, како и во случаи во кои некои од тие 
обрасци се поништуваат врз основа на решение од царинарницата, се поднесува Лист 
на промена на податоците на Образецот XVII - Лист на промена на податоците, кој е со 
димензии 297 х 210 мм на самокопирна хартија 55 гр на м2. 

Ако наместо поништениот образец се поднесува нов образец, царинарницата 
тој образец го регистрира под нов број од соодветниот контролни^ 

Листот на промена на податоците се поднесува во онолку примероци во 
колку што примероци е поднесен образецот во кој се менуваат податоците. Со листот на 
промена на податоците се постапува на истиот начин како и со образецот во кој се 
менуваат податоците. 

Со еден лист на промена на податоците може да се менуваат најмногу шест 
податоци. Ако треба да се менуваат повеќе од шест податоци, се поднесува нов лист 
на промена на податоците. 

Листот на промена на податоците го пополнува царинскиот обврзник. 
По исклучок од одредбата на став 5 од овој член, листот на промена на 

податоците го пополнува царинарницата, и тоа: 
1) ако по службена должност донела решение во кое се менуваат податоците во 

обрасците од став 1 на овој член; 
2) ако со решението донесено во постапката според член 230 од Законот за 

царини се менува наодот на царинарницата; 
3) ако решението на царинарницата се менува во управна постапка или 

управен спор. 

Член 33 

Врз основа на решението односно заклучокот на царинарницата со кое се, 
одобрува измена или поправка на податоците, се пополнува листот на промената на 
податоците и се постапува согласно со чл.32 на овој Правилник. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако се менуваат податоците 
поради тоа што стоките требало да се царинат на име на два или повеќе царински 
обврзници, односно два или повеќе договори или во други случаи во кои изменине може 
да се изврши на еден образец, па истиот е поништен во согласност на член 37 на овој 
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Правилник, врз основа на решение од царинарницата, царинскиот обврзник поднесува 
нови обрасци на исправи со точни податоци. 

Ако во еден тарифен став се пријавени стоки кои треба, да се пријават во 
повеќе тарифни ставови, се поднесува лист на промена на податоците Со кој се 
намалува количината на вредноста во односното наименување, а за новите тарифни 
ставови се поднесува посебен образец на декларација кој царинарницата го заведува во 
тековниот контролник под нов број. Со лист на промена на податоците не може да се 
додаваат или одземаат наименуванија во декларацијата. 

Член 34 

Листот на промена на податоците се пополнува на следниот начин: 
1) во рубриката 1 (Царинарница - испостава) се запишува називот на 

царинарницата, односно на царинската испостава која листот на промена на податоците 
го прифаќа како составен дел од решението, односно од заклучокот кое е конечно во 
управната постапка, а во шифреното поле со должина од пет места се запишува 
шифрата од царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите, 
во зависност од тоа кој а организациона единица го решава наведениот предмет; 

2) во рубриката 2 (Број) во шифреното поле од шест места се запишува бројот 
под кој листот на промена на податоците е регистриран кај царинарницата односно кај 
царинската испостава во контролникот на листовите на промена на податоците. Таа 
рубрика ја пополнува царинарницата односно царинската испостава која го донела 
решението; 

3) во рубриката З (Датум) во три шифрени полиња со должина од две места се 
запишува со цифри денот, месецот и годината на заведување на листот на промена на 
податоците во контролникот на листовите на промена на податоците на царинарницата 
односно царинската испостава. (на пример датум: 4 јули 1996 година се запишува: 
"040796"), 

4) во рубриката 4 (Вид на документот што се исправа) се запишуваат шифрите: 
- 100 - ако се исправа ЕЦД за увоз во која што во рубрика 1 - “Декларација“- во 

втората подрубрика е означена шифра “ 4 “; 
- 106 - ако се исправа ЕЦД за увоз во која што во рубрика 1 - “Декларација“- во 

втората подрубрика е означена шифра "6"; 
- 109 - ако се исправа ЕЦД за увоз во која што во рубрика 1 - “Декларација“- во 

втората подрубрика е означена шифра "9"; 
-120 - ако се исправа ЕЦД за увоз во која што во рубрика 1 - “Декларација“- во 

втората подрубрика е означена шифра “ 5 “; 
-200 - ако се исправа ЕЦД за извоз во која што во рубрика 1 - “Декларација“- во 

втората подрубрика е означена шифра “ 1 “; 
-220 - ако се исправа ЕЦД за извоз во која што во рубрика 1 - “Декларација“- во 

втората подрубрика е означена шифра "2"; 
-240 -ако се исправа ЕЦД за извоз во која што во рубрика 1 - “Декларација“- во 

втората подрубрика е означена шифра "З"; 
- 300 - ако се исправа ЕЦД за увоз на стоки кој, е употребен при сместување стоки 

на консигнација во рубрика 1 - “Декларација“- во втората подрубрика е означена шифра 
"7"; 

- 310 - ако се исправа ЕЦД за извоз на стоки кој е употребен при изнесување на 
стоки од консигнационен склад во рубрика 1 - “Декларација“- во втората подрубрика е 
означена шифра “ 9 “; 

-400 - ако се исправа податокот во царинската пријава (Образец XVIII и XVIII/1); 
-500 - ако се исправа податокот во ЕЦД за царински надзор; 
5) во рубриката 5 (Царинарница - испостава) се запишува називот на 

царинарницата, односно на царинската испостава од рубриката “А“ на образецот ЕЦД 
за извоз, односно увоз на стоки во кој се исправаат податоците, а во шифреното поле со 
должина од пет места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската 
испостава од Кодексот на шифрите; 

6) во рубриката 6 (Број/година) во шифреното поле со должина од осум места се 
запишува бројот и годината под кој е регистриран кај царинарницата, односно кај 
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царинската испостава, во која се исправаат податоците. Во првите шест места се 
запишува бројот на декларацијата, а во преостанатите две места се запишуваат задните 
два броја на годината во која е документот регистриран кај царинарницата, односно 
кај царинската испостава. (на пример: декларацијата "1575" од "2 јули 1996 година“ се 
запишува: "1575/96"); 

7) во рубриката 7 ( Број на решението/год.) во шифреното поле со должина од 
осум места, во првите шест места се запишува бројот на решението односно на 
заклучокот врз основа на кој е одобрена измена на податоците, а во другите две места се 
запишуваат последните две цифри на годината во која решението односно заклучокот е 
донесен (на пример: решението У-бр.197З од 28 мај 1996 година се запишува: 1973/96"). 
Оваа рубрика ја пополнува царинарницата односно царинската испостава; 

8) во рубриката 8 (Царински обврзник) се запишуваат името и адресата на 
лицето што, во смисла на член 24 од Законот за царини е царински обврзник, а во 
шифреното поле со должина од седум места се запишува матичниот број на царинскиот 
обврзник; 

9) во рубриката 9 (Вкупен број на наименованија) се пополнува само шифреното 
поле со должина од три места, во кое се запишуваат вкупниот број на 
наименованијата пријавени за исправка на односните податоци во листот на промени на 
податоците; 

10) во рубриката 10 (Консигнационо складиште) во шифреното поле со должина 
од пет места се запишува шифрата на странската фирма од решението за отворање на 
консигнационо складиште. Оваа рубрика се пополнува само во случаите кога 
исправката се врши во декларациите што се однесуваат на консигнационо царинење 
(сместување излез на консигнациони стоки и конечно царинење на консигнациони 
стоки); I 

11) во рубриката 11 (Реден број на наименованието) во шифреното поле со 
должина од три места се запишува редниот број на наименованието во документот со 
кој се менуваат податоците; 

12) во рубриката 12 (Реден број на наименованието од документот што се 
исправа) во шифреното поле со должина од три места, се впишува реден број на 
наименованието од образецот во кој се врши измена на податоците. 

Ако се исправаат други податоци оваа рубрика не се пополнува. 
Ако образецот се поништува во смисла на член 37 став 1 на овој Правилник, во 

рубриката 12 се впишува бројот: "999"; 
13) во рубриката 13 (Реден број на рубриката), во шифреното поле со должина 

од две места се впишува редниот број на рубриката од образецот во кој податоците се 
менуваат. 

Ако образецот се поништува, во смисла на член 37 став 1 на овој Правилник, во 
рубриката 13 се впишува бројот: "99"; 

14) во рубриката 14 (Назив на рубриката) се впишува името на рубриката од 
образецот во кој податоците се менуваат; 

15) во рубриката 15 (Поранешен податок) во шифреното поле со должина од 12 
цели и две децимални места, се впишува податокот односно шифрата што се менува. 

Ако образецот се поништува, во смисла на член 37 став 1 од овој Правилник, 
рубриката 15 не се пополнува. 

Ако податокот што се исправа е цел број, во делот на шифреното поле за 
децимални места, одвоени со испрекината линија, се впишуваат нули; 

16) во рубриката 16 (Нов податок), во шифреното поле со должина од 12 
цели и две децимални места, се впишува новиот податок односно шифрата. 

Ако образецот се поништува, во смисла на член 37 став 1 од овој Правилник, 
рубриката 16 не се пополнува. 

Ако новиот податок е цел број, во делот на шифреното поле за децимални 
места, одвоени со испрекината линија се впишуваат нули. 
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VIII. ЦАРИНСКА ПРИЈАВА ЗА УВОЗ-ИЗВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКИ 

Член 35 

Царинската пријава се поднесува на образецот XVIII - царинска пријава за 
увојз-извоз и провоз на стоки, кој е со димензии 210x297 мм на самокопирна хартија 
55 гр на м2 во три и четири примероци. 

Ако по една царинска пријава се спроведува постапка на повеќе од два видови 
на стока наведени во превозната исправа кон царинската пријава се поднесува потребен 
број на влошки на оваа царинска пријава. 

Член 36 

Рубриките означени со броеви во царинската пријава ги пополнува поднесителот 
на пријавата, а рубриките означени со букви ги пополнува царинскиот работник на 
царинарницата - царинска испостава каде се спроведува постапката со стоката врз основа 
на царинската пријава. 

Член 37 

Царинската пријава се поднесува до царинарницата - царинска испостава во три 
примероци, освен при спроведување на постапката на стоката која се превози во 
железничкиот сообраќај, која се поднесува во четири примероци. 

Член 38 

На царинската пријава, покрај потписот на секое лице кое учествува во 
постапката се запишуваат со печатни букви или со помош на штембил и нивните имиња 
и презимиња. 

VIII/1. НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РУБРИКИТЕ НА ЦАРИНСКАТА 
ПРИЈАВА ЗА УВОЗ-ИЗВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКА 

Член 39 

Образецот на царинска пријава ( во понатамошниот текст: ЦП ) подносителот го 
пополнува на следниот начин: 

РУБРИКА А - ЦАРИНАРНИЦА: 
во оваа рубрика се запишува шифрата и називот на царинарницата - царинска испостава 
на која и се пријавува стоката. 

РУБРИКА Б - БРОЈ НА ЦП: 
во оваа рубрика се запишува број на царинската пријава по која граничната железничка 
станица, водачот на воздухопловот или неговиот овластен претставник го пријавил 
возот или воздухопловот и стоката. 

РУБРИКА В - ДАТУМ НА ПРИЕМОТ 
во оваа рубрика се запишува со броеви ден, месец и последните две цифри од годината и 
сатот на приемот на ЦП. 
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РУБРИКА 1 - ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
во оваа рубрика се запишува името и презимето на одговорното лице подносител на ЦП, 
кое што пријавата е поднело. 

РУБРИКА 2 - ПОДНОСИТЕЛ НА ЦП 
во оваа рубрика се запишува назив и седиште на подносителот на ЦП (гранична 
железничка станица и претставник на водачот на Воздухопловот). 

РУБРИКА 3 - ВИД НА СООБРАЌАЈ 
во оваа рубрика се запишува шифра за видот на сообраќај од Кодексот на шифрите. 

РУБРИКА 4 - БРОЈ НА ВОЗОТ/ЛЕТОТ 
во оваа рубрика се запишува број на возот односно број на летот на воздухопловот. 

РУБРИКА 5 - МАНИФЕСТ 
во оваа рубрика, за стоката која е пристигната со воздухоплов се запишува број на 
воздухопловниот манифест или извод од манифестот.Во случај кога стоката е 
пристигната со железница оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 6 - РЕЛАЦИЈА 
во оваа рубрика за стоката која е пристигната со воздухоплов се запишува релацијата 
ца превозното средство (појдовно воздухопловно пристаниште). 
Во случај стоката да пристигнала со железница, оваа рубрика не се пополнува. 

Оваа рубрика не се пополнува кога во рубрика 12 е впишана шифрата ,за провоз (З или 
30). 

РУБРИКА 7 - РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ВОЗДУХОПЛОВОТ ' 
во оваа рубрика се запишува регистарскиот број на воздухопловот од манифестот. 

РУБРИКА 8 - ЗЕМЈА 
во оваа рубрика се запишува шифра и назив на земјата во која воздухопловот е 
регистриран. 

Ако стоката се допрема со железница оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА 9 
ако со посебни прописи не е поинаку определено оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА Г-
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

РУБРИКА Д - РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 
во оваа рубрика се запишува по приемот на царинската пријава која е пристигната со 
железница, број кој ќе биде внесен во зелениот штембил на превозната исправа заради 
упатување до приемната царинарница. 

РУБРИКА Т - ДАТУМ НА ПРЕГЛЕД 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

Оваа рубрика не се пополнува кога во рубрика 12 е впишана шифрата за 
превоз (3 или 30). 

РУБРИКА Е - ИЗВРШИЛ ПРЕГЛЕД 
ако со посебни прописи не е поинаку определено, оваа рубрика не се пополнува. 

Оваа рубрика не се пополнува кога во рубрика 12 е впишана шифрата за 
провоз (3 или 30). 

РУБРИКА 10 - ВКУПЕН БРОЈ НА ПРЕВОЗНИ ИСПРАВИ 
во оваа рубрика се запишува вкупниот број на превозните исправи за стоката 
пристигната во вагони, односно воздухоплови, која се пријавува на царинарницата. 
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ВО 

РУБРИКА 11 - РЕДЕН БРОЈ НА ПРЕВОЗНАТА ИСПРАВА 
оваа рубрика се запишува редниот број од превозната исправа. 

РУБРИКА 12 - ВИД НА ПОСТАПКА 
во оваа рубрика се запишува една од следните шифри за: 

- упатување се впишува шифра — 1 
- дополнително упатување се впишува шифра 2 
- провоз се впишува шифра З 
- пријавување, (поднесување на нови исправи заради сместување на стоката) се 

впишува шифра 4 
Ако се пријавуваат збирни пратки (денковни пратки) се запишуваат 10, 20, 

30,40, во зависност од постапката со стоката. 

РУБРИКА 13 - РЕГИСТАРСКА ОЗНАКА НА ВАГОНОТ 
ако стоката се допрема со железница во оваа рубрика се запишува бројот на вагонот 
во кој стоката се превози. 

РУБРИКА 14 - ЗЕМЈА НА РЕГИСТРАЦИЈА 
во оваа рубрика се запишува шифра на земјата во која вагонот е регистриран од 
Кодексот на шифрите. 

Оваа рубрика не се пополнува кога во рубрика 12 е впишана шифрата за 
провоз (3 или 30). 

во 
РУБРИКА 15 - БРОЈ НА ПРЕВОЗНА ИСПРАВА 

оваа рубрика се запишува бројот на превозната исправа за превозното средство со 
кое е допремена стоката која се пријавува. 

РУБРИКА 16 - ПРИМАЧ НА СТОКАТА 
во оваа рубрика се запишува назив и адреса на лицето кое како примач на стоката е 
означено во превозната исправа и негова адреса. 
Оваа рубрика не се пополнува кога во рубрика 12 е впишана шифрата за провоз (3 или 30 

РУБРИКА 17-ПРИЛОЖЕННИСПРАВИ 
во| оваа рубрика се запишува шифра на исправата од Кодексот на шифрите која се 
поднесува кон царинската, лријава заради пријавување на стоката и спроведување на 
соодветна постапка. 

РУБРИКА Ж - УПАТНА ЦАРИНАРНИЦА 
во оваа рубрика се запишува шифра на царинската испостава од Кодексот на шифрите 
на која надлежната царинска испостава упатува или накнадно упатува стока заради 
понатамошно спроведување на постапката и нејзин назив. 

во 
во 

РУБРИКА 3 - РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СТОКАТА 
оваа рубрика се запишува со броеви ден, месец и последните две цифри од годината 
која стоката треба да биде предадена на приемната царинарница - царинска изостава. 

РУБРИКА 18 - СКЛАД 
оваа рубрика се пополнува ако стоката се сместува во простори и. просторија под 
царински надзор и во неа се запишува шифра и назив на просторот или просторијата под 
царински надзор каде стоката се сместува (царински склад, царинско сместувалиште, 
консигнационен склад и др.). 

РУБРИКА 19 - ДАТУМ НА СМЕСТУВАЊЕ 
оваа рубрика се пополнува ако стоката се сместува во простори или просторија под 
царински надзор и во неа се запишува со броеви ден, месец, последните две цифри од 
годината кога стоката е сместена во просторот или просторијата. 
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РУБРИКА 20 - БРОЈ НА МАГАЦИНСКА КНИГА 

оваа рубрика се пополнува ако стоката се сместува во простори или просторија под 
царински надзор и во неа се запишува број на магацинската книга на држателот на 
просторот или просторијата. 

РУБРИКА 21 - ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
оваа рубрика се пополнува ако стоката се сместува во простори или просторија под 
царински надзор и во неа се потпишува одговорното лице на држателот на простррот 
или просторијата кое таа стока ја примило. 

РУБРИКА 22 - ЗАБЕЛЕШКА 
во оваа рубрика се запишуваат дополнителните информации за превозната исправа со 
која стоката се пријавува. 

РУБРИКА 23 - РЕДЕН БРОЈ 
во оваа рубрика се запишува редниот број на наименованието на стоката која се 
пријавува по царинската пријава пристигната по превозна исправа за која претходно се 
внесени податоци. 

РУБРИКА 24 - БРОЈ НА КОЛЕТИ 
во оваа рубрика се запишува број на колета на стоката од наименованието. 

РУБРИКА 25 - ВИД НА КОЛЕТИ 
во оваа рубрика се запишува видот на колетите на стоката од наименованието (палета, 
картон, сандак, бала и др.). 

РУБРИКА 26 - ОЗНАКА НА КОЛЕТИТЕ 
во оваа рубрика се запишува ознаката на колетите за стоката од наименованието. 

РУБРИКА 27 - БРУТО МАСА ВО КГ 
во оваа рубрика се запишува бруто маса во килограми од превозната ирправа. 
Ако бруто масата на стоката е помала од еден кг. се запишува вредност “ 1 “. 

РУБРИКА 28 - ПРЕТХОДНА ИСПРАВ А 
во случаевите за накнадно упатување на стока, во,оваа рубрика се запишува, одвоено со 
коси црти, шифра и вид на царинската исправа од Кодексот на шифрите, шифра на 
царинската испостава која ја има упатено стоката, царинарница Царинска испостава 
која стоката накнадно ја упатува, двете последни цифри од годината кога стоката е 
упатена, број на таа исправа и реден број на наименованието на стоката од исправата со 
која стоката била упатена. 

РУБРИКА 29 - ТРГОВСКИ НАЗИВ НА СТОКАТА 
во оваа рубрика се запишува трговскиот назив на стоката према податоците од 
превозната исправа и другите исправи кои се поднесуваат кон преврната исправа. 

Ако се по една превозна исправа пријавува збирна пратка се запишува “разна 
стока“, ако на оваа исправа се приложува спецификација на предметната стока во која се 
наведени податоците на трговскиот назив, количината и бруто маса. 

РУБРИКА 30 - ЗАБЕЛЕШКА 
во оваа рубрика се запишуваат дополнителни информации за стоката од наименованието 
(број на позиција во просторот под царински надзор каде е стоката сместена, број на 
изјава врз основа на кој стоката е подигната од царинарницата без потполна 
документација и др. 

РУБРИКА 31 ПРИМИЛ ЦП - ЦР 
во оваа рубрика се потпишува царинскиот работник и го запишува (ако има) свој службен 
број. 
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Член 40 

Ако со Законот за царини или прописот донесен врз основа на тој закон не е 
поинаку определено, стоките се упатуваат до друга царинарница со царинска 
проследница на Образецот XXII - Царинска проследница, кој е со димензии 310 х 203 мм 
во два примероци. 

Член 41 

Ако стоките се упатуваат на друга царинарница со железнички превозни 
средства, железничката станица и поднесува на царинарницата, кон пријавата за увоз и 
провоз на стоките, железничката превозна исправа на која, во зелена боја е отпечатен 
штембилот на увозни царински стоки односно за превозни царински стоки на Образецот 
XXIII, кој е со димензии 210 х 148 мм. 

Член 42 

Ако стоките се упатуваат до друга царинарница со воздухоплов, се поднесува 
посебен манифест на Образецот XXIV -Посебен стоковен манифест на царински стоки, 
кој е со димензии 297 х 210 мм. 

Ако на другата царинарница и се упатува багаж пристигнат со воздухоплов 
одвоено од сопственикот, на царинарницата и се поднесува посебен стоковен манифест 
на Образецот XXV - Посебен манифест на патнички багаж пристигнат одвоено од 
сопственикот, кој е со димензии 297 х 210 мм. 

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 43 

Со денот на примената на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за 
исправите во,царинската постапка, ("Службен весник на РМ“ бр.76/93) и Правилникот за 
единствениот царински документ во царинската постапка ("Службен весник на РМ“ 
бр.76/93). 

Член 44 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија“, со тоа што одредбите од член 1 до член 19 
ќе се применуваат од 01.01.1997 година, а одредбите од член 20 до член 25 ќе се 
применуваат од 01.09.1997 година. 

Бр. 02-3599 
5 декември 1996 година 

Скопје 

Директор 
на Царинската управа, 

Илија Илоски, с.р. 

IX. ЦАРИНСКА ИСПРАВА СО КОЈА СТОКИТЕ СЕ УПАТУВААТ НА 
ДРУГА ЦАРИНАРНИЦА - ЦАРИНСКА ПРОСЛЕДНИЦА 
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КОДЕКС НА ШИФРИТЕ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ 
ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 

I. ЦАРИНАРНИЦА И НИВНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ 

Ред. Име на царинарницата односно на нејзината Шифра 
број организациона единица 

1.СКОПЈЕ 81000 

1) Царинска испостава Аеродром Петровец Скопје 81019 
2) Царинска испостава Деве Баир 81027 
3) Царинска испостава Куманово 81035 
4) Царинска испостава Скопје 81043 
5) Царинска испостава Пошта Скопје 81051 
6) Царинска испостава Велес 81078 
7) Царинска испостава Штип 81086 
8) Царинска испостава Гостивар 81094 
9) Реферат за извозно царинење Скопје 81108 
10) Царинска испостава Железничка станица Скопје-Трубарево ' 81116 

11) Царинска испостава за работи на консигнација и саем 81124 
12) Царинска испостава Јажинце 81132 
13) Царинска испостава Железничка станица Волково 81159 
14) Царинска испостава Блаце 81167 
15) Царинска испостава Железничка станица Табановце 81175 
16) Царинска испостави автопат Табановце 81183 
17) Царинска испостава Сопот 81191 
18) Царинска испостава Пелинце 81205 
19) Царинска испостава Тетово 81213 
20) Реферат за увоз,- "Терминал-Скопје 81221 

2.БИТОЛА 82007 

1) Царинска испостава Битола 82015 
2) Царинска испостава Охрид 82023 
3) Царинска испостава Меџитлија “ 82031 
4) Царинска испостава Прилеп 82058 
5) Царинска испостава Ќафасан 82066 
6) Царински испостава Пошта Битола 82074 
7) Царински реферат Аеродром Охрид 82112 
8) Царински реферат Св. Наум 82139 
9) Царинска испостава Стење 82147 
10) Царинска испостава Блато 82155 

11) Царински реферат Ресен 82163 
12) Царинска испостава Струга 82171 

3. ГЕВГЕЛИЈА 83003 

1) Царинска испостава Железничка станица Гевгелија 83011 
2) Царинска испостава Струмица 8З0З8 
3) Царинска испостава Делчево 83046 
4) Царинска испостава Богородица 83054 
5) Царинска испостава Ново Село 83062 
6) Царинска испостава Кавадарци 83070 
7) Царинска испостава Стари Дојран 83089 
8) Слободна Зона Фени - Кавадарци 83097 
9) Царинска испостава Клепало 83119 
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II. ДРЖАВИ 

Ред.број Име на земја Шифра 

1. Андора AD 
2. Обединети Арапски Емират АЕ 
3. Авганистан AF 
4. Антигва и Барбуда AG 
5. Ангвила AI 
6. Албанија AL 
7. Ерменија AM 
8. Холандски Антили AN 
9. Ангола AO 
10. Антарктик AQ 
И. Аргентина AR 
12. Американска Самоа AS 
13. Австрија AT 
14. Австралија AU 
15. Аруба AW 
16. Азербејџан AZ 
17. Босна и Херцеговина BA 
18. Барбадос BB 
19. Бангладеш BD 
20. Белгија BE 
21. Буркина Фасо BF 
22. Бугарија BG 
23. Бахреин BH 
24. Бурунди BI 
25. Бенин BJ 
26. Бермуди BM 
27. Брунеи BN 
28. Боливија BO 
29. Бразил BR 
30. Бахами BS 
31. Бутан BT 
32. Буве BV 
33. Боцвана BW 
34. Белорусија BY 
35. Белизе BZ 
36. Канада CA 
37. Кокосови (Килинг) Острови CC 
38. Централно Афричка Република CF 
39. Конго CG 
40. Швајцарија cн 
41. Брегот на Слоновата Коска CI 
42. Кукови острови cк 
43. Чиле CL 
44. Камерун CM 
45. Кина CN 
46. Колумбија CO 
47. Костарика CR 
48. Куба сu 
49. Зеленортски Острови (Зелен Рт) CV 
50. Божиќен остров cx 
51. Кипар CY 
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52. Чешка CZ 
53. Германија DE 
54. Џибути DJ 
55. Данска DK 
56. Доминика DM 
57. Доминиканска Република DO 
58. Алжир DZ 
59. Еквадор EC 
60. Естонија EE 
61. Епитет EG 
62. Западна Сахара EH 
63. Еритреа ER 
64. Шпанија ES 
65. Етиопија ET 
бб. Финска FI 
67. Фиџи FJ 
68. Фолкландски острови (Малвини) FK 
69. Микронезија FM 
70. Фарски острови FO 
81. Франција FR 
82. Габон GA 
83. Велика Британија GB 
84 Гренада GD 
85. Грузија GE 
86. Француска Гвајана GF 
87. Гана GH 
88. Гибралтар GI 
89. Гренланд GL 
90. Гамбија GM 
91. Гвинеа GN 
92. Гваделуп GP 
93. Екваторијална Гвинеа GQ 
94. Грција GR 
95. Гватемала GT 
96. Гуам GU 
97. Гвинеа-Бисао GW 
98. Гвајана GY 
99. Хонг Конг HK 
100. Хондурас HN 
101. Хрватска HR 
102. Хаити HT 
103. Унгарија 

HU 

104. Индонезија ID 
105. Ирска . IE 
106. Израел IL 
107. Човечки остров IM 
108. Индија IN 
109. Британска Територија на Индиски Океан ГО 

110. Ирак IQ 
111. Иран IR 
112. Исланд IS 
113. Италија IT 
114. Јамајка t , JM 
115 Јордан JO 
116. Јапонија JP 
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117. Џонстон Остров ЈТ 
118. Кенија ЌЕ 
119 Киргизија, KG 
120. Кампучија КH 
121. Кирибати KI 
122. Коморски Острови КМ 
123. Сент Китс и Невис KN 
124. Кореа, Демократска Народна Република КР 
125. Кореа КR 
126 Кувајт KW 
127. Кајмански острови KY 
128. Казахстан KZ 
129. JIaoc LA 
130. Либан LB 
131. Сент Луција (Света Луција) LC 
132. Лихтенштајн LI 
133. Шри Ланка LK 
134. Либерија LR 
135. Лесото LS 
136. Литванија LT 
137. Луксенбург LU 
138. Латвија LV 
139. Либиска Арапска Џамахирија LY 
140 Мароко. МА 
141. Монако мc 
142. Молдавија MD 
143. Мадагаскар MG 
144. Маршалски Острови МН 
145. Мидвејски Острови MI 
146. Македонија МК 
147. Мали ML 
148. Мијанмар ММ 
149. Монголија MN 
150. Макао МО 
161. Северни Маријански Острови MP 
162. Мартиник MQ 
163. Мавританија MR 
164. Монсерат MS 
165. Малта м т 
166. Маврициус мu 
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 NF 
176. Нигерија NG 
177. Никарагва NI 
178. Холандија NL 
179. Норвешка NO 
180. Непал NP 
181. Науру NR 
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182. Ниуе NU 
183. Нов Зеланд NZ 
184. Оман ОМ 
185. Панама РА 
186 Перу РЕ 
187. Француска Полинезија PF 
188. Папуа Нова Гвинеа PG 
189. Филипини РН 
190. Пакистан РК 
191. Полска PL 
192 Сент Пиер и Микелон. РМ 
193. Питкерн PN 
194. Порторико PR 
195. Португалија РТ 
196. Палау PW 
197. Парагвај PY 
198. Катар QA 
199 Реунион, RE 
200. Романија RO 
201. Руска Федерација RU 
202. Руанда RW 
203 Саудиска Арабија. ЅА 
204. Соломонски Острови SB 
205. Сејшелски Острови ѕ с 
206. Судан SD 
207. Шведска ЅЕ 
208. Сингапур SG 
209. Света Елена ЅН 
210. Словенија ЅИ 
211. Свалбард и Јан Мајен Острови, ЅЈ 
212. Словачка ѕ к 
213. Сиера Леоне SL 
214. Сан Марино ѕ м 
215. Сенегал SN 
216. Сомалија SO 
217. Суринам SR 
218. Сао Тома и Принципи ST 
2 Џ Ел Салвадор SV 
М Сирија SY 
221. Свазиланд SZ 
222. Туркс и Каикос Острови тc 
223. Чад TD 
224. Француски Јужни Територии TF 
225. Того TG 
226. Таиланд TH 
227. Таџикистан TJ 
228. Токелау TK 
229. Туркменистан TM 
230. Тунис TN 
231. Тонга TO 
232. Источен Тимор TP 
233 Турција TR 
234. Тринидад и Тобаго TT 
235. Тувалу TV 236 Тајван TW 
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237. Танзанија TZ 
238 Украина UA 
239. Уганда UG 
240. Соединети Американски Држави US 
241. Уругвај UY 
242 Узбекистан. UZ 
243. Ватикан - Света Столица VA 
244. Сент Винсент и Гренадини VC 
245. Венецуела VE 
246. Британски Девствени Острови VG 
247. Соединети Држави Девствени Острови VI 
248. ' Виетнам VN 
249. Вануату VU 
250.; Волис и Фортуна Острови WF 
251.' Вејк, Остров WK 
252.' Самоа WS 
253. Јемен YE 
254. Југославија YU 
255. Јужна Африка ZA 
256 Замбија ZM 
257 ' Заир ZR 
258. Зимбабве ZW 

III. ВИДОВИ НА ВАЛУТИ 

Ред. број Назив на валута Шифра 

1. ШИЛИНГ АТЅ 
2. АВСТРАЛИСКИ ДОЛАР AUD 
3. БЕЛГИСКИ ФРАНАК BEF 
4. КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 
5. ШВАЈЦАРСКИ ФРАНАК CHF 
6. ГЕРМАНСКА МАРКА DEM 
7. ДАНСКА КРУНА DKK 
8. ШПАНСКА ПЕЗЕТА ЕЅР 
9. ФИНСКА МАРКА FIM 

10. ФРАНЦУСКИ ФРАНК FRF 
11. ФУНТА СТЕРЛИНГА GBP 
12. ДРАХМА GRD 
13. ХРВАТСКА КУНА HRK 
14. ИРСКА ФУНТА IEP 
15. ЛИРА ITL 
16. ЈЕН JPY 
17. КУВАЈТСКИ ДИНАР KWD 
18. МАКЕДОНСКИ ДЕНАР MKD 
19. ХОЛАНДСКИ ГУЛДЕН NLG 
20. НОРВЕШКА КРУНА NOK 

к 
21. ПОРТУГАЛСКИ ЕСКУДО PTE 
22. ШВЕДСКА КРУНА ЅЕК 
23.' СЛОВЕНЕЧКИ ТОЛАР SIT 
24. АМЕРИКАНСКИ ДОЛАР USD 
25 ЕВРОПСКА ПРЕСМЕТКОВНА ЕДИНИЦА ХВА 
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IV. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ ДАВАЧКИ 

Ред.број Начин на плаќање Шифра 

1 Плаќање со општ налог за пренос (Налог 40 и 41) 1 
2 Плаќање со општ налог за пренос (обезбедување со чек) 4 
3 Плаќање со општ налог за пренос од страна на 

шпедитерот (обезбедување со чек) 5 
4 Плаќање кај царинарницата 7 
5 Плаќање со општ налог за пренос од страна на шпедитерот 8 

V. НАЧИНИ НА ПЛАЌАЊЕ ВО НАДВОРЕШНО ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 
(НТР рубрика 24) 

Ред,број Начин на плаќање Шифра 

1. Плаќање преку банка 1.1 
2. Консигнација L2 
3. Пазарна и комисиона продажба 1.3 
4. Компензација 1.5 
5. Долгорочна производна кооперација 1.6 
6. Плаќање на противвредност со стоки или услуги 1.7 
7. Физички лица L8 
8. Претприемачи 1.9 
9. Закуп-лизинг 2.1 

10. Без плаќање на противвредност 6.2 
11. Други начини 9.1 

VI. ЕДИНИЦИ НА МЕРА КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 

ред. број Единица на мера ,fi Шифра 

1. 1000 парчиња MIL 
2. 100 пакувања CNP 
3. Грам GRM 
4. Килограм ' ^ KGM 
5. Литар LTR 
6. Метар MTR 
7. Метар Квадратен МТК 
8. Метар Кубен MTQ 
9. Мегават час MWH 
10. Парче РСЕ 
11. Гарнитура SET 
12. Киловат 1 ' KWT 
13. Мегават MAW 
14. Тон TNE 

.15. Дузина DZN 
16. 12-ет дузини (грос) GRO 
17. 12-ет гроса GGR 
18. Хектолитар HLT 
19. Број на парови NPR 

о 
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VII. ВИД НА ПРЕВОЗНИТЕ ОДНОСНО НА ПРЕНОСНИТЕ СРЕДСТВА 

Ред. Вид на превозното односно 
број преносното средство Шифра 

1 Поморски Транспорт 1 
2 Железнички сообраќај 2 
3 Друмски сообраќај 3 
4 Воздушен сообраќај 4 
5 Поштенски сообраќај 5 
6 Комбиниран сообраќај 6 
7 Транспорт низ фиксни инсталации 7 
8 Езерски и речен транспорт 8 
9 Друг транспорт 9 

VIII. ОСНОВИ НА ИЗМЕНАТА НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ 
(рубрика 36) 

Ред. број Осниова на измена Шифра 

1. Преференцијали со Словенија SLO 
2. Преференцијали со СР Југославија SRJ 
3. Преференцијали со земјите во развој (Босна и Херцеговина, 

Бангладеш, Бразил, Египет, Индија, Мексико, Пакистан, 
Перу, Тунис и Уругвај) RAZ 

IX. ПАРИТЕТ НА ИСПОРАКА 
( рубрика 20) 

Ред. број Услови на испорака Шифра 

1. Франко фабрика EXW 
2. Франко превозник - (назив на местото) FCA 
3. Франко кон бок на бродот -(назив на отпремната лука) FAS 
4. Франко на палуба на брод -(назив на отпремната лука) FOB 
5. Трошоци и возарина (во луката на одредиштето) CFR 
6. Трошоци на осигурување и возарина- (назив на одредишната лука) CIF 
7. Превоз платен до - (назив на одредишното место) CPT 
8. Превоз и осигурување платено до - (назив на одредишното место) CIP 
9. Испорачано на граница - (назив на местото) DAF 

10. Испорачано на брод - (назив на одредишната лука) DES 
11. Испорачано“^ брег (царина платено) -(назив на одредишна лука) DEQ 
12. Испорачано (царина не е платена) - (назив на одредишно место) DDU 
13. Испорачано (царина платена)- назив на одредишно место) DDP 

X. МЕСТО НА ПАРИТЕТ НА ИСПОРАКА 

Ред. број Место на паритет на испорака Шифра 

1. Место во Република Македонија MK 
2 Граница на Република Македонија МГ 
3. Место надвор од Република Македонија-Европа EB 
4. Место надвор од Република Македонија- воневропски земји СВ 
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XI. ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

Ред. број Форми на извоз и увоз Шифра 

1. Слободен извоз - увоз ЛБ 
2. Извоз - увоз врз основа на контигенти К 
3. Извоз - увоз врз основа на дозвола Д 

XII. ПРОЦЕДУРИ ВО МАКЦИС 
(рубрика 37) 

1 ИЗВОЗ 
10 Редовен извоз 
19 Друг извоз 

2 ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ 
21 Привремен извоз на стоки за облагородување или вградување 
23 ,Привремен извоз на стоки кои ќе бидат повторно увезени во непроменета, или битно 

непроменета состојба 
29 Друг привремен извоз 

3 РЕЕКСПОРТ 
31 Извоз на привремено увезени стоки од облагородување или вградување 
32 Извоз на привремено увезени стоки во непроменета, или битно непроменета состојба, 

вклучувајќи и стоки во закуп 
33 Опис на финални производи при извоз после привремен увоз со примена на чл. 6 од ЗЦТ 
4 УВОЗ 

40 Редовен увоз-општо 
49 Друг вид на редовен увоз 

, 5 ПРИВРЕМЕН УВОЗ 
51 Привремен увоз на стоки заради облагородување или вградување I 
52 Опис на финален производ при привремен увоз со примена на чл. 6 од ЗЦТ ; 
53 Привремен увоз на стоки заради извоз во непроменета, или битно непроменета состојба, 

вклучувајќи и стоки во закуп 
55 Привремен увоз на стоки заради облагородување со примена на чл. 6 од ЗЦТ 
59 Друг привремен увоз 

6 УВОЗ НА ПРИВРЕМЕНО ИЗВЕЗЕНИ СТОКИ ' 
61 Увоз на привремено извезени стоки-општо 
62 Увоз на привремено извезени стоки од прправка во гарантен рок , односно без зголемување 

на вредноста 
63 Увоз на привремено извезени стоки од облагородување и вградување.Зголемена вредност 

или вградени делови 
66 Опис на финален производ при увоз по привремен извоз заради облагородување 

7 КОНСИГНАЦИОНО И МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ 
71 Внесување на стоки во консигнационо складиште 
79 Други консигнациони или магацински процедури 

8 ТРАНЗИТ 
81 Гранична Ц.И. до гранична Ц.И. 
82 Гранична Ц.И. до внатрешна Ц.И. 
83 Внатрешна Ц.И. до гранична Ц.И. 
84 Внатрешна Ц.И. до внатрешна Ц.И. 

9 ПОСЕБНИ СИТУАЦИИ 
91 Цресметка на давачките за привремено увезени стоки 
93 Уништување на стоки под царински надзор 
95 Снабдување на воздухоплови кои сообраќаат со странство од консигнационен склад 
96 Пренесување на стоки од консигнационен склад во слободни царински продавници 
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XIII. ПРОЦЕДУРИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО: 

000 без посебна национална процедура 
001 Влада, вклучувајќи државни институции, судови, народна Банка на 

Македонија, други правни и физички лица одредени од Владата 
002 Странски дипломатски претставништва, вклучувајќи го и нивниот 

персонал. Шефови на ,странски дипломатски мисии и нивните семејства. 
Обединети Нации, Меѓународен Црвен крст, други меѓународни 
организации 

003 Вложувања на странски лица во домашни претпријатија 
004 Несоодветни и непродадени стоки вратени од странство 
005 Стоки испратени како замена на несоодветни, оштетени или 

неиспорачани стоки 
006 Саеми, изложби, демонстрации, испитувања 
007 Хуманитарна помош 
008 Зони на слободна трговија и малограничен промет 
010 Предмети за лична употреба и предмети за домаќинство увезени од 

граѓани на РМ кои ги исполнуваат условите за добивање на повластица 
по чл.28 т.З од ЗЦ 

020 Предмети за лична употреба, предмети за домаќинство и предмети за 
вршење на сопствена дејност увезени од лица кои ги исполнуваат 
условите за добивање на повластица по чл. 29 т.1 од ЗЦ 

030 Предмети на стопански инвентар увезени од лица кои ги исполнуваат 
условите за добивање на повластица по чл. 30 од ЗЦ 

040 Други повластици опфатени со чл. 28 од ЗЦ 
050 Други повластици Опфатени со чл. 29 од ЗЦ 
060 Стоки: увезени по чл.60 од ЗЦ 
070 Царински контингенти со 50% ослободување од царинска стапка 
080 Царински контингенти со 100% ослободување од царинска стапка 
100 Опрема и резервни делови.Плаќање, на повластена даночна стапка 
200 Репродукционен материјал.Ослободен од плаќЈање на данок при увозот 
400 Царинење на стоки за кои во моментот на подигање од под царински 

надзор не е поднесена соодветна документација 
500 примена на чл. 53 од ЗЦ 

XIV, ШИФРИ НА ПРОЦЕДУРИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 

Сег. Пре Нац. 
про. про. проц. 

О П И С 
1 И з в о з 

10 00 
000 

Редовен извоз 
10 00 005 Извозна стоки заради замена на несоодветни стоки кои се вратени од странство 
10 00 007 Извоз на стоки на име помош од страна на РМ 
10 00 008 Малограничен промет 
10 21 

000 
Конечно царинење на привремено извезени стоки за облагородување или 
вградување 

10 23 
000 

Конечно царинење на привремено извезени стоки кои се враќаат во непроменета, 
или битно непроменета состојба 

10 23 006 Конечно царинење на привремено извезени стоки на саеми, изложби, демонстрации, 
испитувања 

10 29 
000 

Конечно царинење на други привремено извезени (стоки 
10 40 

000 
Враќање на несоодветни стоки 

10 40 100 Враќање на несоодветни стоки. При увозот данок платен по повластена стапка 
10 40 

200 
Враќање на несоодветни стоки. При увозот данок не е платен 



10 40 500 Извоз на стоки кои раздвижуваат стоки увезени по чл. 53 од ЗЦ 
19 00 

000 
Друг вид на извоз 

2 ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ 
21 00 

000 
Привремен извоз на стоки заради облагородување и вградување 

23 00 
000 

Привремен извоз на стоки, вклучувајќи алат и ситен инвентар на претпријатија кои 
изведуваат работи во странство 

23 00 006 Привремен извоз на стоки на саеми, изложби, демонстрации, испитувања 
29 00 

000 
Друг привремен извоз 

3 РЕЕКСПОРТ 
31 51 

000 
Извоз на привремено увезени стоки од облагородување или вградување 

31 52 
000 

Извоз на привремено увезени стоки од облагородување со примена на чл. 6 од 
Законот за Царинска Тарифа 

32 51 
000 

Извоз на привремено увезени стоки од облагородување или вградување во 
непроменета состојба 

32 00 
000 

Извоз на привремено увезени стоки од облагородување со примена на чл. 6 од 
Законот за Царинска Тарифа во непроменета состојба 

32 53 
000 

Извоз на привремено увезени стоки во непроменета, или'битно непроменета 
состојба, вклучувајќи и стоки во закуп 

32 53 006 Извоз на привремено увезени стоки на саеми, изложби, испитувања, демонстрации 
32 71 

000 
Враќање на стоки од консигнационен склад во странство, односно нивно упатување 
за користење надвор од царинското подрачје на РМ 

32 59 
000 

Извоз на други привремено увезени стоки 
33 00 

000 
Извоз на финален производ после облагородување или вградување 

4 РЕДОВЕН УВОЗ 
40 00 

000 Редовен увоз ' 
40 00 100 Увоз на опрема и резервни делови. Повластена даночна стапка 
40 00 200 Увоз заради репродукција. Данок не се плаќа при увозот 
40 00 001 Увоз на стоки за Владата, вклучувајќи државни институции, судови, НБМ ,'други 

правни и физички лица одредени од Владата 
40 00 002 Увоз на стоки за ОН, Црвен Крст, странски дипломатски претставништва , други 

меѓународни организации, итн. 
40 00 003 Увоз по основа на странски вложувања во домашни претпријатија 
40 10 004 Враќање на несоодветни стоки 
40 00 005 Увоз на стоки заради замена на несоодветни, неиспорачани, оштетени стоки 
40 00 007 Увоз на хуманитарна помош 
40 00 008 Малограничен промет 
40 00 010 Увоз на стоки од страна на македонски државјани со примена на чл. 28 т.З од ЗЦ 
40 00 020 Увоз на стоки од страна на странски државјани со примена на чл. 29 т.1 од ЗЦ 
40 00 030 Увоз на стоки од страна на македонски државјани со примена на чл.30 од ЗЦ 
40 00 040 Увоз на стоки со примена на други повластици од чл.28 од ЗЦ 
40 00 050 Увоз на стоки со примена на други повластици од чл.29 од ЗЦ 
40 00 060 Увоз на стоки со примена на чл. 60 од ЗЦ 
40 00 400 Конечно царинење на стоки за кои во моментот на подигање од под царински надзор 

не е поднесена соодветна документација 
40 00 070 Увоз на опрема со 50% ослободување од плаќање на царинска стапка по основ на 

царински контингент 
40 00 080 Увоз на опрема со100% ослободување од плаќање на царинска стапка по основ на 

царински контингент 
40 51 000 Конечно царинење на привремено увезени стоки заради облагородување и 

вградување 
40 51 100 Конечно царинење на привремено увезени стоки заради облагородување и 

вградување. Повластена даночна стапка 
40 51 200 Конечно царинење на привремено увезени стоки заради облагородување и 

вградување. Данок не се плаќа при увозот 
40 52 

000 
Конечно царинење на привремено увезени стоки заради облагородување со примена 
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40 52 100 

40 52 200 

40 53 
ј 

000 

40 53 100 

40 53 | 200 

40 53 006 

40 53 106 

40 53 206 

40 59 
000 

40 59 100 
40 59 200 
40 71 1 000 

40 71 100 
40 71 200 
49 00 

000 

49 51 
000 

51 00 
000 

52 00 
000 

53 00 
000 

53, 00 006 
55 00 

000 

59 00 
000 

6 
Ј 

61 21 
000 

61 23 
000 

61 23 006 
62 21 ооо 

63 21 ооо 
63 21 100 

63 21 200 
66 
00 

/ 
ооо 

7 
71 00 ооо 
79 00 ооо 

8 
81 00 ооо 
82 00 ооо 
83 00 ооо 
84 00 ооо 

Конечно царинење на привремено увезени стоки заради облагородување со примена 
на чл. 6 од ЗЦТ. Повластена даночна стапка 
Конечно царинење на привремено увезени стоки заради облагородување со примена 
на чл. 6 од ЗЦТ. Данок не се плаќа при увозот 
Конечно царинење на привремено увезени стоки заради враќање во непроменета, 
или битно непроменета состојба 
Конечно царинење на привремено увезени стоки заради враќање во непроменета, 
или битно непроменета состојба. Повластена даночна стапка 
Конечно царинење на привремено увезени стоки заради враќање во непроменета, 
или битно непроменета состојба. Данок не се плаќа при увозот 
Конечно царинење на привремено увезени стоки за саеми,изложби, демонстрации, 
испитувања 
Конечно царинење на привремено увезени стоки за саеми,изложби, демонстрации, 
испитувања. Повластена даночна стапка 
Конечно царинење на привремено увезени стоки за саеми,изложби, демонстрации, 
испитувања. Данок не се плаќа при увозот 
Конечно царинење на други привремено увезени стоки 
Конечно царинење на други привремено увезени стоки. Повластена даночна стапка 
Конечно царинење на други привремено увезени стоки. Данок не се плаќа при увозот 
Конечно царинење на стоки од консигнационен склад 
Конечно царинење на стоки од консигнационен склад. Повластена даночна стапка 
Конечно царинење на стоки од консигнационен склад. Данок не се плаќа при увозот 
Друг вид на редовен увоз 
Раздолжување на привремено увезени стоки заради конечно царинење на финалниот 
производ 
ПРИВРЕМЕН УВОЗ 
Привремен увоз на стоки заради облагородување или вградување 
Опис на финален производ по облагородување со примена на чл. 6 од ЗЦТ 
Привремен увоз на стоки заради повторен извоз во непроменета, или битно 
непроменета состојба, вклучувајќи стоки во закуп 
Привремен увоз на стоки за саеми, изложби, демонстрации, испитувања 
Привремен увоз на стоки заради облагородување со примена на чл.6 од ЗЦТ 
Друг привремен увоз 

УВОЗ ПОСЛЕ ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ 
Враќање на необлагороден материјал по привремен извоз заради облагородување 
или вградување 
Увоз на привремено извезени стоки во непроменета, или битно непроменета 
состојба, вклучувајќи алат и ситен инвентар 
Увоз на привремено извезени стоки на саеми, изложби, демонстрации, испитувања 
Увоз на привремено извезени стоки заради поправка во гарантен рок, односно без 
зголемување на вредноста на стоката 
Увоз на привремено извезени стоки заради облагородување или вградување 
Увоз на привремено извезени стоки заради облагородување или вградување. 
Повластена даночна стапка 
Увоз на привремено извезени стоки заради облагородување или вградување. Данок 
не се плаќа при увозот 
Увоз на финални производи после привремен извоз заради облагородување или 
вградување 

КОНСИГНАЦИЈА И МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ 
Сместување на стоки на консигнација 
Други магацински процедури 

ТРАНЗИТ 
Гранична Ц.И. до гранична Ц.И. 
Гранична Ц.И. до внатрешна Ц.И. 
Внатрешна Ц.И. до гранична Ц.И. 
Внатрешна Ц.И. до внатрешна Ц.И. 
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9 ПОСЕБНИ СИТУАЦИИ 
91 00 

000 
Пресметка на давачките на привремено увезени стоки, како и стоки 
закуп 

увезени под 

91 00 100 Пресметка на давачките на привремено увезени стоки, како и стоки 
закуп. Повластена даночна стапка 

увезени под 

94 00 
000 

Уништување на стоки под царински надзор 
95 00 

000 
Сенабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај 

95 71 
000 

Упатување на стоки од консигнационен склад заради снабдување на воздухоплови 
кои сообраќаат со странство 

96 71 
000 

Упатување на стоки од консигнационен склад во 
слободни царински продавници 

XV. ВИДОВИ НА ДАВАЧКИ 

Ред. број Видови на давачки Шифра 

1. Царинско евидентирање СЕ 
2. Царина согласно царинската стапка CD 
3. Царина према сезонска царинска стапка СЅ 

4. Давачка за земјоделски и прехрамбени производи СР 
5. Данок на промет на производи DAN 
6. Акциза АКС 
7. Такса по тежина, односно по единица мера ТТ 

XVI.СПИСОК НА ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО 
ЦАРИНСКА ПОСТАПКА 

Шифра Вид на документ 
089 Решение за еднократно обавување на надворешно-

трговско работење 
090 Дозвола за увоз издадена од Министерството за 

здравство, односно од Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

091 Дозвола за увоз издадена од Министерството за 
урбанизам, градежништво и заштита на животната 
средина 

092 Согласност од МИР (од списокот на стоки) 
093 Потврда за распределба на контингент 
094 Потврда од Министерство за стопанство 
095 Потврда од надлежен орган за остварување на 

поединечни повластици 
096 Одобрение за долгорочна производствена кооперација 
097 Решение за посредување во надворешно-трговскиот 

промет 
098 Регистрација на фирма во надлежен суд 
141 Пакинг листа 
220 Порачка 
240 Инструкции за испорака 
301 Количинска понуда 
315 Договор за купопродажба 
316 Одобрение за вршење на компензациони работи 
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325 Профактура 
380 Комерцијална фактура 
430 Банкарска гаранција 
530 Полиса за осигурување 
601 Список на селидбени предмети за домаќинството 
602 Список на предмети за стопански инвентар 
603 Потврда за времетраење на престој во странство 
740 Авионски товарен лист 
761 Товарен лист 
780 Фактура за превоз 
785 Карго манифест 
800 Молба за одобрување на привремен увоз 
801 Молба за одобрување на привремен извоз 
802 Молба за ослободување од плаќање на царина 
803 Норматив за изработка на готови производи 
804 Спецификација на привремено увезени стоки 
805 Изјава на увозникот за остварување на одредени 

ослободувања 
842 Потврда за извршен преглед и евидентирање на 

пропратна техничка документација 
843 Потврда од Завод за стандардизација и метрологија 
851 Фитосанитарно уверение 
852 Санитарно уверение 
853 Ветеринарно уверение 
856 Уверение од пазаришна инспекција 
861 Уверение за потекло ЕУР1 
864 Уверение за потекло за користење на преференцијали 
865 Уверение за потекло ЕУР2 
866 Уверение за потекло-трипартитна спогодба 
911 Дозвола за увоз 
934 Декларација за царинска вредност 
935 Фактура за царински потреби 
938 Изјава за данок 
940 Царинска пријава за увоз и провоз на стоки 
941 Царинска пријава за извоз на стоки 
942 Спецификација за раздолжување на привремено увезени 

стоки 
943 Спецификација за раздолжување на привремено 

извезени стоки 
945 Лист на промена на податоци 
950 ТИР карнет 
955 АТА карнет 
999 Други документи неопходни за царинење 

I 
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ИЗЈАВА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ 
VERPFLICHTUNGSERKLA RUNG 
DECLARATION OF LIABILITY UNDERTAKING 

- примив еден извод од изјавата за преземање на 
обврските, 

- презедов за превоз на пратка, која подлежи на царина 
заедно со документите кои припаѓаат на ЕЦД документи 
и се обврзувам, дека пратката ќе ја доставам во 

' одредената царинарница во одредениот рок, 
- При превозот на пратката ќе ги почитувам прописите на 

Република Македонија за превоз на стока под царински 
надзор и ќе с е придржувам на долу наведените 
упатства, 

- гарантирам за целата штета, која би настанала заради 
непочитување “на прописите и долу наведените 
упатства, 

- другите обврски кои произлегуваат од прописите на 
Република Македонија, за обврските од превозната од-
носно шпедитерската спогодба остануваат неоп-
фатени, 

- сите налози с е преземаат врз основа на Општите ус-
лови за работа на меѓународните шпедитери 

- надлежен суд 

УПАТСТВО ЗА ПРЕВОЗНИКОТ 

1 Превозот мора да с е врши до назначената - одредената 
царинарница, која е назначена во ЕЦД документ Измена 
на назначената царинарница, означена во ЕЦД докумен-
тот е допуштена само со писмена согласност на глав-
ниот гарант на шпедитерот КОЈ е означен на предната 
страна на ЕЦД-от 

2 Во назначената царинарница треба да с е стави печат на 
пополнетата влезна потврда (примерок - дел од 
образецот бр 5 од ЕЦД) и да с е врати на адреса на 
главниот гарант 

3 Во случаеви на префрлување на пратката при самиот 
транспорт на друг превозник, (лице или фирма) овлас-
тено од примачот), превозникот е должен преку ос-
танатите документи, да приложи и формулар со упатства 
или да бара од него потпишана полноважна изјава за 
преземање на обврската 

4 Превозникот мора да гарантира дека при секој 
натамошен пренос на стоката последниот назначен 
превозник, покрај останатите документи да ги прими^ 
исто така и документите со упатства односно мора од' 
него да бара пртпишана изјава за преземање на 
обврската 

5 Претоварот на царинската стока на друго превозно 
средство е допуштено само под надзор на царинар-
ницата За претоварот на стоката треба да с е извести 
најблиската царинарница, исто како во случаеви на 
штета или несреќа (незгоди) Доколку таква царинар-
ница нема, треба да се извести друг соодветен орган на 
пример полициска станица и да с е бара да се напише 
записник 

6 Доколку заради непосредна опасност мора, делумно или 
во целост да се претовари стоката превозникот е 
должен тоа да го забележи на приемницата и за тоа да Ја 
извести најблиската царинарница Доколку нема 
царинарница во непосредна близина дозволено е друг 
орган да напише записник и изврши ново пломбирање 

7 Ако царинската пломба при превозот с е оштети, превоз 
никот е должен што поскоро да Ја извести наЈблисѓ ата 
царинарница доколку |а има во близина, во спротивно 
мора затоа да го извести друг соодветен орган и да бара 
да се направи записник и направи ново пломбирање, 

8 Во секоЈ случај треба во секо) примерок да стои се о 
ќе го попречи нормалниот тек на превозот или дос 
тавувањето на стоката на назначената царинарница ко,а 
е означена на предната страна по тепокс иги 
телеграфски дз го извести главниот гарант на 
шпедитерот 
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ДОПОЛНИТЕЛЕН/ЕЦД 
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ОБРАЗЕЦ XVI 
(310 х 203мм 
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ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЦАРИНСКАТА ВРЕДНОСТ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ 2. Број 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ,ПО НАИМЕНУВАЊА , 

3. ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ ПО ФАКТУРАТА ВО ВАЛУТА -

4 НАМАЛУВАЊЕ ЗА ДОГОВОРЕНАТА РАЗЛИКА ПО ЦЕНАТА 

5. НЕТО ВРЕДНОСТ ВО ВАЛУТА 

6 КУРС ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 

7. НЕТО ВРЕДНОСТ ВО ДЕНАРИ 

I ТРОШОЦИ ШТО НЕ СБПРЕСМЕТУВААТ ВО ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА 

ТРОШОЦИ НА ИСПОРАКАТА ДО ОДРЕДИШТЕ ВО ВНАТРЕШНОСТА 
ТРОШОЦИ НА ПРЕВОЗ 

8 1 
ТРОШОЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

ДРУГИ ТРОШОЦИ -

9 ТРОШОЦИ НА МОНТАЖА, ОДРЖУВАЊЕ И ТЕХНИЧКА ПОМОШ 
НАСТАНАТИ ПО УВОЗОТ 

10 НАДОМЕСТ ЗА ПРАВО НА РЕПРОДУКЦИЈА, АКО Е ПРЕСМЕТАН 
ВО ПЛАТЕНАТА ЦЕНА 

11 КАМАТИ И ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО 

12 ВКУПЕН ИЗНОС НА ТРОШОЦИ ШТО НЕ СЕ ПРЕСМЕТУВААТ ВО 
ЦАРИНСКА ОСНОВИЦА 8 - 1 1 

II ТРОШОЦИ ШТО СЕ ПРЕСМЕТУВААТ ВО ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА 

13 ТРОШОЦИ НА ПРЕВОЗ 

14 ТРОШОЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

15 ДРУГИ ТРОШОЦИ 

16. ТРОШОЦИ НА АМБАЛАЖА 

17. ТРОШОЦИ ЗА ЗАКУП - КОРИСТЕЊЕ НА КОНТЕЈНЕРИ 

18. ПРОВИЗИЈА НА ПОСРЕДНИКОТ 

19 СРАЗМЕРЕН ДЕЛ ОД ВРЕДНОСТА НА СТОКИТЕ ШТО КУПУВАЧОТ 
МУ ГИ ОБЕЗБЕДУВА НА ПРОДАВАЧОТ 

20. НАДОМЕСТИ И ТРОШ. ВО ВРСКА СО КОРИСТЕЊЕТО НА ПРАВОТО -
НА УПОТРЕБА НА ПАТЕНТИ, ФАБРИЧ. ИЛИ ТРГОВ МАРКИ 

21 ДЕЛ ОД ИЗНОСОТ ОСТВАРЕН СО ПРЕПРОДАЖБА, ОТСТАПУВАЊЕ ИЛИ 
КОРИСТЕЊЕ НА УВЕЗЕНИ СТОКИ 

22. СРАЗМЕРЕН ДЕЛ ОД ВРЕД. НА УСЛУГИТЕ ИЗВРШЕНИ ВО СТРАН. 
ШТО КУПУВАЧОТ ПОСЕБНО ГИ ПЛАЌА 

23. ВКУПЕН ИЗНОС НА ТРОШОЦИ ШТО СЕ ЗАСМЕТУВААТ ВО 
ЦАРИНСКА ОСНОВИЦА 13 - 22 

24 ЦАРИНСКА ОСНОВИЦА 

место и датум ' Подносител на декларацијата 
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Образец XXV 
297X210 mm 

1238. I 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија 
и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 70/92), на седницата одржана на 27 ноември 1996 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 4 од Одлуката за наплата на 
манипулативни трошоци кои настануваат при изработу-
вање на сметките за вода и ѓубретарина за претприја-
тија и граѓани бр. 02-107/1-6 донесена од Работничкиот 
совет на Јавното претпријатие „Комуналец“ во Прилеп 
на 17 јануари 1994 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија со реше-
ние У. бр. 154/96 од 2 октомври 1996 година поведе 
постапка за оценување уставноста на член 4 од одлу-
ката означена во точката 1 од оваа одлука затоа што се 

постави прашањето за нејзината согласност со Уставот 
на Република Македонија. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 4 од 
Одлуката се предвидува таа да влезе во сила со денот на 
донесувањето. 

5. Согласно член 52 став 1 од Уставот на Република 
Македонија прописите се објавуваат пред да влезат во 
сила. : 

Со оглед на тоа што со точката 4 од Одлуката се 
предвидува Одлуката да влезе во сила со денот на доне-
сувањето, а не со или по објавувањето, Судот оцени 
дека тој член не е во согласност со член 52 од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. \ 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 154/96 Претседател 
27 ноември 1996 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија д-р Јован Проевска, ср. 
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1239, 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија4' 
бр. 70/92), на седницата одржана на 27 ноември 1996 
година, донесе 

ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за изменување и допол-
нување на Деталниот урбанистички план на станбените 
единици „Карпош 3 и 4" донесена од Собранието на 
град Скопје на 28 април 1995 година („Службен гласник 
на град Скопје“ бр. 3/95). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија со реше-
ние У. бр. 138/96 од 25 септември 1996 година поведе 
постапка за оценување законитоста на актот означен во 
точката 1 од оваа одлука затоа што се постави праша-
њето за неговата согласност со закон. 

4. На седницата Судот утврди дека планот во фазата 
на нацрт-план бил изложен на јавна расправа од 26 март 
1993 година во просториите на Општина „Карпош4' и 
Месната заедница „Карпош 4" За одржувањето на ра-
справата и за излагањето на планот граѓаните биле 
известени преку плакати залепени на становите и јав-
ните места. Исто така, била одржана усна расправа на 
21 април 1993 година во присуство на претставници на 
подрачната единица „Карпош44 при Министерството за 
урбанизам, градежништво и заштита на животната сре-
дина, Градскиот комитет за урбанизам, комунално 
станбени работи, сообраќај и екологија и Заводот за 
урбанизам и архитектура во Скопје. Понатаму, Судот 
утврди дека во нацрт-планот кој бил изложен на јавна 
расправа катноста на објектите била прикажана со 
П+4+По, а во предлог-планот катност е со 
П+4+М+По. Притоа, мезанинот (М) (како што беше 
известен Судот од Градскиот комитет за урбанизам, 
бил додаден на предвидениот објект по сугестија на 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина заради изедначување на ви-
сината на објектите со сообраќајницата (ул „Партизан-
ски одреди“) и заради одвојување на деловниот од стан-
бениот комплекс. За оваа измена била известена и Мес-
ната заедница „Карпош 4" со писмо бр. 18-3747 од 29 
декември 1993 година. 

Судот, понатаму утврди дека во записникот од одр-
жаната Јавна расправа стои дека граѓаните дале пред-
лог на Булеварот „Партизански одреди“ да се направи 
влез во локалитетот, а излезот да биде на улицата „Ни-
кола Парапунов“. Од извештајот по забелешките на 
граѓаните од Јавната расправа стои дека барањето се 
прифаќа и дека од Булеварот „Партизански одреди“ се 
предвидува сообраќајница која ќе претставува влез во 
локалитетот и пошироко во станбената зона. Но како 
фактички е постапено по ова барање во планот Судот 
утврди дека е предвиден влез од Булеварот „Партизан-
ски одреди44 но наместо излезот да е на улицата „Ни-
кола Парапунов" како што барале граѓаните излезот е 
в цртан на улица „Волгоградска". Од тоа произлегува 
дека предлогот на граѓаните делумно е прифатен, а за 
тоа нема дадено образложение, туку стои дека предло-
гот се прифаќа. 

5. Со член 31 од Законот за системот на простор-
ното и урбанистичкото планирање („Службен весник 
на СРМ44 бр. 38/85, 18/89 и 38/90) кој важел во време на 
донесувал,е на оспорената одлука е предвидено дека 
нацртот на урбанистичкиот план задолжително се става 
на јавна расправа која се организира од органот на 
управата надлежен за работите на урбанизмот така што 

планот во фазата на ,нацрт ,се изложува во месната 
заедница, а потоа во рок од 15 дена се примаат забе-
лешки до граѓаните и другите заинтересирани субјекти 
изразени во писмена форма. ,Врз основа на прифате-
ните забелешки од јавната расправале, подготвува пред-
лог-планот. Согласно член 33 од Законот, органот на 
управата надлежен за урбанизам му доставува на Репу-
бличкото собрание односно на Собранието на општи-
ната предлог на просторен односно урбанистички план 
заедно со извештајот од јавната расправа со образложе-
ние за неприфатените забелешки. Според член 35 од 
Законот во Одлуката за донесување на планот се озна-
чува осо„бено видот и називот на планот, текстуалните и 
графичките прилози, се утврдува начинот и рокот за 
заверка на планот; и неговите прилози и се одредува 
органот што ќе го завери и чува планот. Во член 39 став 
2 од Законот е пропишано дека измените и дополнува-
њата на урбанистичките планови се вршат на ист начин 
и постапка како за нивно донесување. 

Од цитираните одредби од Законот произлегува 
дека како дел од постапкаата во која граѓаните треба да 
бидат вклучени во донесување на урбанистичките пла-
нови, преставува јавната расправа на која граѓаните 
даваат писмени забелешки за кои, пак се дава образло-
жение за неприфатснитс забелешки и дека составен дел 
на одлуката за донесување, на план се графичкиот при-
каз и текстуалниот дел на планот. 

Со оглед на тоа што ветувањето на уште еден кат 
на предвидените објекти како мезанин не е резултат на 
јавната расправа ниту, пак, за излезот на улицата „Вол-
гоградска" не е дадено образложено мислење на над-
лежниот орган за неприфаќање на забелешката на гра-
ѓаните Судот оцени дека одлуката не е во согласност со 
цитираните одредби од Законот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исл,ами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов 

У. бр Ј38/96 Претседател 
27 ноември 1996 година на Уставниот суд на Република 

С к о п ј е Македонија 
д-р Јован Проевски, с.р. 

1240, 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член ПО и 112 од Уставот на Република Македонија 
и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 70/92), на седницата5 одржана на 27 ноември 1996 
година, донесе , ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за поништување на Од-
луката за определување на локација за изградба на сто-
чарска фарма, донесена од Собранието на Општина 
Кичево на 14 мај 1996 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 

3. Уставниот суд на Република Македонија со реше-
ние У. бр. 157/96 од 25 септември 1996 година поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста на 
точката 1 ,од оваа одлука затоа што се постави праша-
њето за нејзината согласност со уставот и со закон. 

4. На седницата Судот утврди дека според член 1 од 
оспорената одлука се поништува Одлуката бр. 08-460/3 
од 21 декември 1994 година со која се определува лока-
ција за изградба на сточарска фарма на КП. бр. 6673 за 
КО Кичево и м.е. „Бучин Дол“ чиј инвеститор е Сеј-
дини Ресуљ Салија. Според член 2 се упатува инвести-
торот за добивање решение за утврдување на локација 
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и градба и за утврдување општ интерес да прибави од 
надлежните републички органи, и според член 4, Одлу-
ката влегува во сила со денот на донесувањето. 

Исто така, Судот утврди дека Собранието на Опш-
тината на 21 декември 1994 година врз основа на член 54 
од Законот за системот на просторното и урбанистич-
кото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85 и 
38/90) донело Одлука за изградба на сточарска фарма 
бр. 08-460/3 („Службен гласник на Општина Кичево“ 
бр. 3/94) со која на место кое не било урбанистички 
уредено односно немало урбанистички план и не посто-
еле елементи за утврдување услови за градба на КП. 
бр. 6673 во КО - Кичево м.в. „Бучин Дол“ определило 
локација за изградба на сточарска фарма. Во член 3 од 
таа одлука беше предвидено Одлуката да влегува во 
сила откако ќе бидат прибавени согласности од месните 
заедници на чии атар припаѓа предметната парцела. 
Судот сб одлука У. бр. 210 од 20 септември го укина 
член 3 од Одлуката, затоа што таков услов не беше 
предвиден во Законот. 

5. Според член 52 став 1 од Уставот на Република 
Македонија прописите се објавуваат пред да влезат во 
сила. | 

Со оглед на тоа што со член 4 од Одлуката се пред-
видува таа да влезе во сила со денот на донесувањето 
односно пред да биде објавена, а не по или со објавува-
њето Судот оцени дека тој член не е во согласност со 
член 52 став 1 од Уставот на Република Македонија. 

Понатаму, согласно член 25 од Законот за про-
сторно планирање („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 4/96), изградбата во населено место кое 
нема урбанистичка документација за населено место во 
општината, може да се врши, до нејзино донесување, 
под услови и на начин што со општ акт ќе ги утврди 
општината. 

Од изнесената законска одредба произлегува дека 
општината има овластување да донесува општ, акт со 
кој определува локација и други услови и начин на из-
градба на објекти ако за локацијата нема план. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука се пониш-
тува локација на место кое е урбанистички уредено со 
Одлука од 21 декември 1994 година („Службен гласник 
на Општина Кичево“ бр. 3/94) без да се спроведе закон-
ски пропишана постапка, Судот оцени дека таа не е во 
согласност со Законот за просторното и урбанистич-
кото планирање. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 157/96 Претседател 
27 ноември 1996 година на У с т а в о т суд на,Република 

Скопје , Македонија, д-р Јован Проевски, с.р. 
По извршеното срамнување со изворниот текст на 

Одлуката за изменување на Одлуката за распоредување 
на стоките на форми на извоз и увоз, објавена во 
„Службен весник на РМ“ бр. 64/90, се поткраднала 
грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА 

ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 
Во списокот број 2, на страница 3, ред 8, тарифен 

број 7209 17 00 00, наместо „ЛВТ со дебелина од 9,5 мм 
до 1 мм“ треба да стои „ЛВТ со дебелина од 0,5 мм, до 1мм" 

Број 23-2861/2 
6 декември 1996 година 

Скопје Влада на Република Македонија 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд' се води парнична постапка за развод 
на брак, помеѓу тужителот Глигор Каракабаков од 
Скопје, против тужената Весна Каракабакова од 
Скопје со непозната адреса на живеење. 

Се повикува Весна Каракабакова да се јави во рок 
од 30 дена од објавувањето на судскиот оглас во „Служ-
бен весник на РМ“ или на огласна табла на судот. Во 
спротивно, по истекот на рокот ќе и биде поставен 
привремен застапник од редот на адвокатите од Скопје, 
кој ќе ја застапува тужената, се додека тужената или 
нејзиниот полномошник не се јават пред судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VIII. П. бр. 
3627/96. (447) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II - Скопје е заведен 
предмет за расправање на оставината на покојниот Све-
тислав Алексиќ од Скопје, роден на 24.IV. 1919 година 
во с. Клиновац - Бујановац, СРЈ, кој починал на 
26.IX.1994 година во Скопје. 

Како наследник на покојниот се јавува и неговата 
ќерка Живка Алексиќ со непозната адреса. 

Се повикува Живка Алексиќ, ќерка на покојниот во 
рок од 1 година сметано од денот на објавувањето на 
судскиот оглас, или во истиот рок да достави адреса на 
живеење. Во спротивно, ќе к биде поставен привремен 
старател кој ќе се грижи за нејзините интереси во по-
стапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, О.бр.342/95. 
^ ^ ^ ^ (446) 

Пред Основниот суд Скопје П - Скопје во тек е 
процесна постапка поради оспорување на татковство по 
тужба на ту жителите Мирсада и Мирсад Пајазити од с. 
Арачиново - Скопје, преку нивниот законски застап-
ник Светлана Пајазити, против тужениот Љубиша Тир-
наниќ од СР Југославија, со непозната адреса на живе-
ење. 

Се повикува тужениот Љубиша Тирнаниќ да се јави 
во овој суд во рок од еден месец од објавувањето на 
огласот или во тој рок да достави точна адреса на живе-
ење. Во спротивно, судот ќе му определи привремен 
застапник кој ќе ги застапува неговите интереси во 
спорот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI.П. бр. 1745/ 
93. (448) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е поведена парнична постапка за раз-

вод на брак по тужбата на тужителката Стојкоска, мо-
минско Ѓурковска Биљана од Куманово, ул. „Иво Лола 
Рибар“ бр. 75, против тужениот Стојкоски Живе од 
Кичево на привремена работа во Австралија со непоз-
ната адреса. 

Судот на тужениот му поставува привремен застап-
ник што ќе ги застапува неговите интереси до право-
силното окончување на постапката стручниот соработ-
ник при Основниот суд во Куманово, Ставре Спасов-
ски, вработен при истиот суд. 

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 2063/96. (445) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по 
тужбата на тужителката Аџие Шеикх од Ресен, ул. 
„Кочо Рацин“ бр. 5, против тужената Мухамед Садик 
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Шеикх со непозната адреса. Вредност на спорот 2.000 
денари. 

Се повикува тужениот Мухамед Садик Шеикх да се 
јави во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во 
спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој 
ќе се грижи за неговите интереси до правосилното 
окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 101/95. (444) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
долг во вредност од 73.000,00 денари, по тужбата на 
тужителот А.Д. осигурување и реосигурување на Р. 
Македонија - Скопје, против тужениот Ибиши Камбер 
Даут од с. Жеровјане, сега со непозната адреса во Ита-, 
лија. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави 
точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го 
застапува по овој предмет во рок од 30 дена сметано од 
објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му 
постави привремен старател преку ЦСР - Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 824/96. (437) 

Пред овој суд се води граѓански спор по тужбата на 
тужителот Шабани Османи од с. Кожле - Скопје, про-
тив тужените Османи Рафис и др. сите со непозната 
адреса во Швајцарија. 

Се повикуваат тужените Османи Рафис, Османи 
Азис, Османи Збаир, Османи Назиф и Османи Давут 
сите со непозната адреса во Швајцарија, во рок од 30 
дена да се јават во овој суд, или постават свој адвокат. 
Доколку во определениот рок не се јават или не поста-
ват свој полномошник, судот преку ЦСР-Тетово, ќе им 
одреди привремен старател кој ќе се грижи за нивните 
права и интереси во постапката: 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1686/96. (438) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужбата на тужителот А.Д. „Тетовоградба" - Тетово 
ул. „121" бр. 8А - Тетово, против тужениот Лимани 
Абдурезак од Тетово, ул. „Штипска“ бр. 132 сега со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави 
точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го 
застапува по овој предмет во рок од 30 дена сметано од 
објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му 
постави привремен старател преку ЦСР - Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 774/96. (439) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
Долг по тужбата на тужителот Васил Теохариевски од 
Тетово, ул. ,162" бр. 2, против тужениот Каљоши Заја-
дин (Дино) од Тетово ул. „180" ст. 2/13 блок 70, со 
непозната адреса на живеење во Турција. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави 
точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го 
застапува по овој предмет во рок од 30 дена сметано од 
објавувањето на огласот. 

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му 
постави привремен старател преку ЦСР - Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1454/96. (440) 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за раз-
вод на брак по тужбата на Бедрије Џемаили од с. Одри, 
против Рушат Џемаили од Тетово сега на непозната 
адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се јави на Основниот суд 
во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
или да одреди полномошник. Во спротивно, преку Цен-
тарот за социјална работа - Тетово ќе му биде одреден 
привремен застапник кој ќе го застапува до правосил-
ното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1461/96. (441) 

Пред Основниот суд во Тетово е заведена граѓанска 
парница, по тужбата на тужителот Адеми Нешат од 
Тетово, ул. „107" бр. 40, против тужените Мустафи 
Ќемал, Мустафи Назми и Мустафи Ѓулша сите од Те-
тово, сега со непозната адреса во странство. 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена да се јават 
во судот, или да постават свој полномошник. Доколку 
во определениот рок не се јават, судот на истите ќе им 
постави привремен старател преку Центарот за соци-
јални работи - Тетово, кој ќе ги штити нивните права 
во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1426/96. (442) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 

Пред Основниот суд во Штип се води постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителката Јалдаз Де-
мирова од Штип, против тужениот Јашар Демиров од 
Штип на привремена работа во Германија, со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да достави 
адреса или да овласти свој полномошник кој ќе го за-
стапува во оваа постапка. Во спротивно, по истекот на 
30 дена судот преку ЦСР - Штип ќе му постави привре-
мен застапник. 

Од Основниот суд во Штип, П. бр. 818/96. (443) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Окружниот стопански суд во Штип, со решението 

Срег. бр. 2307/95, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на Претпријатието за производство, услуги, 
трговија и експорт-импорт „КОММФОКС ПРОНЕТ 
КОМПАНИЈА“, ДОО, Кочани, ул. „Скопска“ бр. 56. 

Претпријатието е основано со договор бр. 1/ 
25109 1995 година, а основачи и вложувачи се: странски 
Констатинус Раванндис, Мосцихидис Ангелос и Косту-
лас Апостолос, а домашен вложувач - основач е Геор-
гиев Горан. 

Дејности: 011311, 011312, 011314, 011320, 011390, 
011420, 011920, 011930, 011941, 012141, 012201, 012322, 
012323, 012421, 012629, 012621, 012622, 012623, 012691, 
013010, 013121, 013200, 013400, 013500, 020121, 020131, 
020202, 050003, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 
060503, 060601, 060602, 060609, 060700, 060803, 070111, 
070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 070310, 070320, меѓународни 
агенциски работи, меѓународна шпедиција, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, повторен извоз на 
привремено увозени стоки - реекспорт, продажба на 
“странски стоки од консигнациони складишта, тури-
стички работи со странство, малограничен промет, за-
стапување и посредување во прометот со стоки и услуги 
и сл., 080111, 080119, 080123, 080129, 080190, 080201, 
080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 
090131, 090132, 090133, 090140, 090150, 090160, 090172, 
090181, 090182, 090183, 090189, 110109, 110302, 110303, 
110309, 110404, 110620, 110902, 110903, 110909. 

Во правниот промет со трети лица Мешовитото 
претпријатие истапува во свое име и за своја сметка, 
како друштво со ограничена одговорност. 
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За своите обврски, сторени во правниот промет 
спрема трети лица, Мешовитото претпријатие одговара 
со сите свои средства, со полна одговорност и целосни' 
овластувања. 

Директор на претпријатието е странскиот вложувач 
- основач Константину с Раванидис, со неограничени 
овластувања во внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 
2307/95. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1553/96 на регистарска влошка бр. 1-64347-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејнсот на Претпријатието за посредување, промет 
и услуги „ЗМИЧЕК-9" д.о.о. експорт-импорт ул. 
„Пајко Маало“ бб, Скопје. 

Дејности: 013010, 013021, 013022, 013030, 013042, 
013050, 013060, 013072, 013073, 013080, 013091, 013111, 
013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 020110, 
0120121, 020129, 020140, 020140, 020201, 020202, 020301, 
020302, 110611, 110620, 110905. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1553/96. (8707) 

Основниот суд Скопје Л - Скопје, со решението 
Срег. бр.3377/96, на регистарска влошка бр. 1-61115-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име, 
седиште, влог и директор на Претпријатието за прои-
зводство, трговија, транспорт, туризам и услуги „ЕУ-
РО - ГИПС АГ" д.о.о. експорт-импорт ул. „Момир 
Андоноски" Гостивар. ; 

Се брише Несими Мустафа, се запишува Арифи 
Феим. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3377/96. (8708) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. брЈ 3375/96 на регистарска влошка бр. 1-13040-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив на фирма на Претпријатието за меѓународен и вна-
трешен транспорт, производство, трговија и услуги 
„АПО-КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт ул. „Гоце 
Делчев“ бр. 14, Гостивар. 

Новиот назив на фирмата е „АЦО-КОМПАНИ" 
д.о.о. експорт-импорт ул. „Гоце Делчев“ бр. 14, Го-
стивар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скоцје, Срег. бр. 
3375/96. (8709) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3153/96, на регистарска влошка бр. 1-62280-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име, 
промена на основач, промена на седиште на Претпри-
јатието за производство, сточарство, трговија, тран-
спорт, туризам и услуги „НАЏИ-АГ" д.о.о. експорт-
импорт с. Врапчиште, Гостивар. 

Досегашното име и седиште на претпријатие за 
производство, трговија, транспорт, туризам и услуги 
„ЕН-КА|КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт с. Долна 
Бањица, ! Гостивар во иднина се менува; и ќе гласи: 
Претпријатие за сточарство, трговија, транспорт тури-
зам и услуги „НАЏИ-АГ" д.о о експорт-импорт с. 
Врапчиште Гостивар 

Н а д е н 1 6 К ) 1 9 9 6 г о д , в о п р е т п р и ј а т и е т о п р и с т а -
п и л Ш а ќ и р и Ф а р у д и н , а н а и с т и о т д е н и с т а п и л Х а л и л и 
И б р а х и м , 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3153/96. (8710) 

овластено за застапување во внатрешен промет и на-
дворешен трговски промет на Трговското претприја-
тие во приватна сопственост за промет на големо' и 
мало „СЕРАВА-ПРОМЕТ" д.о.о. експорт-импорт ул. 
„Рудо“ бр. 49, Скопје. 

Се брише Никола Раевски, директор, а се запишу-
ва Киро Раевски, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3465/96. ^ ^ ^ ^ (8711) 

Основниот суд Скопје I - Скопје„ со решението 
Срег. бр. 1954/96, на регистарска влошка бр. 1-68226-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговското друштво за производство, внатрешна и на-
дворешна трговија, „ПАСКАВЕЛИН КОМПАНИ“ 
д.о.о. ул. „Кочо Рацин“ бр. 74 а, Гевгелија. 

Основачи: Паскалис Каратанасис од Солун, Грција 
и Илиев Сретен од Гевгелија, Македонија. 

Дејности: 013121, 013021, 013022, 020110, 020121, 
020131, 020140, 060501, 060503 , 060602, 070111, 070112, 
070113, 070114 , 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223 , 070224, 070225 , 070226, 070227', 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080114, 080190, 080201, 
110109, 110301, 110309, 013099, 070310, 070320, реек-
спорт, посредување, меѓу граничен промет со Бугарија, 
Грција, Албанија и СР Југославија. 

Претпријатието во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет претпр“ијатието целосно 
одговара. 

Лице овластено за застапување е Сретен Илиев, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1954/96. (8712) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2530/96 на регистарска влошка бр. 1-53839-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште на Претпријатието за трговија и услуги „КРО-
МАК" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Орце Николов“ бр. 97, 
Скопје, и во иднина ќе гласи: бул, „Кочо Рацин“ бр. 
26. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2530/96. ^ ^ ^ ^ (7644) 

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението 
Срег. бр. 2160/96 на регистарска влошка бр. 1-50146-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основач, директор и Проширување на 
Претпријатието за сообраќај, услуги и трговија „СТЕ-
ФАН-СТЕФАН" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Ѓоре Го-
ревски“ бр. 69 Б, Скопје. 

Пристануваат основачите Трајковска Билјана и 
Трајановски Зоран, а истапува основачот Јакимовски 
Стојчо. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
011793, 011941, 013021, 013121, 013122, 060503, 060601, 
060603, 090121, 090171, 090201, 120190. 

Се брише Јакимовски Стојчо, а се занишува Траја-
новска Билјана. 

Од Основниот Суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2160/96. (7645) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3465/96, на регистарска влошка бр. 1-3849-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решениетр 
Срег. бр. 1832/96 на регистарска влошка бр. 1-67877-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост на Претпријатието за градежни-
штво, услуги, трговија на големо и мало, изроз-увоз 
„ИНВЕСТ-ПРОЕКТ" ц.о. ул. „Петар Чајковски“ бр. 
32, Скопје. 

Претпријатието 
28.06.1996 год. г од 

пје 

с основано со одлука за основање 
а основач е Зоран Азманов од Ско-
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Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113 
070114, 07012, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125 
070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132 
070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213 
070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260 
050100, 05030, 050301, 050302, 110404, 110309, 110301 
110302, 110909, 110109, 060502, 070310, 070320, посрс 
дување и застапување во промет на стоки и услуги со 
странски лица и фирми, меѓународна шпедиција, кон 
сигнациони складишта и сервисно работење со стран 
ски фирми, комисиона продажба, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
настапува во свое име и за своја сметка, а за обврски-
те во правниот промет одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застанување на претпријатието 
во внатрешен и надворешен промет е Зоран Азманов, 
директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр. 
1832/96. (7728) 

Основниот суд СКОПЈС I - Скопје, со решението 
Срег бр. 2405/96 на регистарска влошка бр 1-28532-0- -
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име 
на фирма на Трговското претпријатие за промет на 
големо и мало со прехранбени и непрехранбени стоки, 
надворешно трговски промет и услуги во прометот 
„КИД КОМЕРЦ“ извоз-увоз ц.о. Скопје. 

Во иднина фирмата ќе гласи: Трговско претприја-
тие за промет на големо и мало со прехранбени и не-
прехранбени стоки, надворешно трговски промет и ус-
луги во прометот „ШКОРПИО-КОМПАНИ" извоз-
увоз ц.о. Скопје, ул. „Едвард Кардељ" бр. 9, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2405/96 (7729) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2491/96 на регистарска влошка бр. 1-32809-0-
0-0 ја заниша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Претпријатието за прои-
зводство, трговија и услуги „ЃУРОС" увоз-извоз ц.о. 
ул. „Пролет“ бр 16-11/27, СКОПЈС. 

Се брише досегашниот застапник Ѓуриќ Зоран, ди-
ректор без ограничување, а се запишува Тамара Гу-
риќ, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
2491/96. (7730) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2521/96 на регистарска влошка бр. 1-48786-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Здравствената организација - амбуланта 
„ТАФТАЛИЏЕ" ц.о. ул, „Осло“ бр. 12-а, Скопје. 

На 18.09.1996 год., во претпријатието пристапила 
Весна Паневска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2521/96 (7731) 

Основниот суд Скопје I - С К О П Ј С , СО решението 
Срег. бр 2177/96 на регистарска влошка бр 1-65930-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застанување во внатрешен промет и НТР 
на Услужното трговско претпријатие „САНДРИНА-
КОМПАНИ" увоз-извоз п.о. ул. „Нов живот“ бр. 44, 
Скопје. 

Се брише Таири Агим, директор без ограничување, 
а се запишува Таири Расима, директор без ограничува-
ње. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 1133/96 на регистарска влошка бр. 1-27462-0-
0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената ,на лице 
на Претпријатието за промет, производство и услуги, 
увоз-извоз „ИВАЛ" ц.о СКОПЈС , ул. „Јане Сандански“ 
бр 96/3-3, Кисела Вода 

На 29 05 1996 год во претпријатието истапила Ма-
ра Ристевска од Скопје 

Се брише Мара Ристевска, директор, а се запишува 
Валентина Конеска, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1133/96. (7733) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2248/96 на регистарска влошка бр. 1-806-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар проширувањето и 
менувањето на стопанската дејност на Акционерското 
друштво за производство на пиво, слад, оцет, алкохол-
ни и безалкохолни пијалаци „СКОПЈЕ“ п.о. ул. „808" 
бр. 12, Скопје. 

Скратено име: А.Д. Пивара Скопје, п.о. 
Дејности: 070111, 070211, 070212, 070219, трговија 

со разни животни намирници и производи за домашни 
потреби, слад, оцет, јаглен двооксид, требер, ркулци 
од слад, спловки од јачмен, пивски квасец и сладоледи. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2248/96. ^ ^ ^ ^ (7670) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1398/96 на регистарска влошка бр. 1-68067-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето ма 
Претпријатието за производство, трговија и услуги 
„АМПЕЛА“ д.о.о. експорт-импорт Куманово, ул. 
„Тоде Думба" бр. 108-1/8. 

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 
01-01 од 25.04.1996 година, а основач с Липковска Ли-
ди јаод Куманово. 

Дејности: 011311, 011313, 011314, 011315, 011390, 
011941, 011949, 012321, 012322, 012323, 012513, 012691, 
012699, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013112, 
013121, 013115 , 013119, 013122, 013200, 050209, 050302, 
070111, 070112 , 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 
080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123 , 080129, 
080190, 080201, 080202, 090131, 090139, 110109, 110201, 
110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 110620, 
110902, 110903, 110909, работи во надворсшнотргов-
скиот промет, 070310, 070320, малограничен .промет со 
Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, застапу-
вање и продажба на странска стока од консигнациони 
складишта и вршење сервисни услуги за одржување 
на увезената стока и трајните добра за лична потрошу-
вачка, работи на посредување, работи на застапување, 
работи на меѓународна шпедиција, меѓународни аген-
циски работи, туристички работи со странство, при-
времен увоз односно извоз на стока и опрема заради 
производство и пружање на услуги, слободни царински 
продавници, работи на долгорочна производна коопе-
рација. 

Од Основниоти суд Скопје I - Скопје, \Срег. бр. 
1398/96. х (7671) 

Од Основниот суд Скопје 1 
2177/96. 

Скопје, Срег. бр. 
(7732) 

Основниот суд Скопје I - С К О П Ј С , СО решението 
Срег бр. 2269/96 на регистарска влошка бр 1-67252-0-
0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, основач и директор на Студиото за филмска и 
видео продукција „ПИРЕЈ“ д.о.о. Скопје, ул. „Миле 
Попјорданов" бр. 66а, СКОПЈС. 

Новото седиште е на ул. „Миле Попјорданов" бр. 
66а, Скопје. 

\ 
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Кон претпријатието пристапува Митко Панов. 
Се брише Бранко Петровски, а се запишува Митко 

Панов како нов директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2269/96. (7672) 

Основниот суд СКОИЈС I - С К О П Ј С , со решението 
Срег бр. 2236/96 на регистарска влошка бр 1-45066-0-
0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив и проширување на дејност на Претпријатието за 
производство на мебел „ПИТЕР МОБЕЛ" д о.о екс-
порт-импорт с Голема Речица, Тетово 

Дејности: 011315, 011319, 011390, 011832, 050100, 
050301, 050302, 080190, 090160, 090181, 110109, 110304, 
110903 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2236/96 (7673) 

Се запишува: Мадиќ Радица, од Т. Велес за дирек-
тор на ординацијата без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје, Срег. бр, 2253/96 
(7584) 

Основниот суд СКОПЈС I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1920/96, на регистарска влошка бр 1-461-0-0-
0, Ја запиша во судскиот регистар трансформацијата 
на „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“ Акционерско друштво за 
риболов, трговија, угостителство и производство ц о 
Нов Дојран. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје Срег бр. 1920/ 
96. (7585) 

Основниот суд СКОПЈС I - Скопје, со решението 
Срег бр 2427/96 на регистарска влошка бр 1-3116-0-
0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за внатрешна и надворешна трго-
вија на големо и мало „ДАГОТРАДЕ" ц о експорт-
импорт, ул „Петар ДслЈан" бр 5-1/19, СКОПЈС 

Се брише Кулеска Татјана, директор, а се запишу-
ва Цветкоски Зоран, директор во внатрешен и надво-
решен трговски промет. 

Од Основниот суд СКОНЈС I - Скопје, Срег бр. 
2427/96 (7674) 

Основниот суд СКОНЈС I - С К О П Ј С , со решението 
Срег. бр. 2278/96 на регистарска влошка бр. 1-59930-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Претпријатието за трго-
вија на големо и мало „ИЦФ" ексиорт-иморт д о о 
ул. „Маршал Тито“ бр 24-а, Скопје. 

Се врши промена на лице овластено за застанување 
во внатрешен и НТП и тоа: 

Се брише Илиевски Зоран директор, а се запишува 
Илиевска Верица - директор без ограничување. 

Од Основниот суд СКОИЈС 1 - С К О П Ј С , Срег Б Р 
2278/96. (7586) 

Основниот суд СКОНЈС 1 - С К О П Ј С , со решението 
Срег бр 2383/96 на регистарска влошка бр. 1-56429-0-
0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за производство, промет, услуги и 
трговија на големо и мало „БГС" д о о експорт-им-
порт, ул „Павле Илиќ“ бр 15/1-18 

Се брише Билјана Блажеска, директор, а се запи-
шува Ружа Блажеска, директор 

Од Основниот суд СКОПЈС I - С К О П Ј С , Срег бр 
2383/96 (7675) 

Основниот суд СКОПЈС I - С К О И Ј С , со решението 
Срег бр. 2313/96 Ја заниша во судскиот регистар про-
мената на седиште на Претпријатието за производ-
ство, трговија и инженеринг „ЕЛИНГ" увоз-извоз 
д о о ул „Лсринска" бр 31-а, СКОНЈС 

Новото седиште с на ул „Огњан Прица“ бр 41-а. 
СКОИЈС 

Од Основниот суд СКОПЈС 1 - Скопје, Срег бр 
2313/96 (7676) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2474/96 на регистарска влошка бр. 1-28848-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Трговското претпријатие на големо и ма-
ло увоз-извоз „МАКРО ПРОМ" ц.о. ул. „Благој Пе-
чев“ бб/20, Титов Велес. 

Дејности: 060501, 060502, 060602. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2474/96. (7677) 

Окружниот стопански суд во С К О П Ј С , со решението 
Срег. бр. 1657/96, на регистарска влошка бр 1-68090-
0-0-0, го заниша во судскиот регистар основањето 
д о о во приватна сопственост на Производно тргов-
ското претпријатие „НЕОЛ" д.о.о бул „Партизански 
Одреди“ ГТЦ Буњаковец спрат 2 лок 15, СКОИЈС 

Претпријатието е основано со договор за основање 
од 17.06.1996 год. а основачи се Михаил Крантов од 
Гевгелија и Тереза Главчева од Гевгелија. 

Дејности- 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 
012621, 012623 , 012699, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129 , 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 0702250, 
070226, 070227 , 070229, 070230 , 070240, 070250, 070260, 
110303, 110309, 110620, 110902. 110903, 110905, 110909, 
070310, 070320, посредување и застапување во надворс-
шнотрговскиот промет 

Во прометот на претпријатието има неограничени 
овластувања а за преземените обврски одговара со це-
локупниот СВОЈ имот 

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворешнотрговското работење е Михаил Крантов -
директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 
1657/96 (7587) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2253/96 на регистарска влошка бр. 1-53977-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Приватната здравствена организација - Ординација 
по општа стоматологија „МАЛИКОДЕН" ц.о. ул. 
„Маршал Тито“ бр. 52/11 Т. Велес. 

Се брише Петровски Веселин, досегашен директор 
на ординацијата, без ограничување. 

Основиот суд СКОПЈС 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр 1378/96, на регистарска влошка бр. 1-64172-
0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на 
име и проширувањето на дејноста во внатрешен и 
НТП на Претпријатието за промет „ЉУАН КО" 
д.о.о ул (149) „Чаирска“ бр 15, С К О П Ј С . 

Се проширува дејноста во внатрешен и НТП 
110905, 110903, 110909, 110901, 110620, 110611, 011313, 
011419, 011413 , 011420, 011430 , 011526, 011602 , 011710, 
011722, 011723, 011724, 011390, 011729, 011741, 011742, 
011743, 011749, 011799, 011949, 011799, 011949, 0120001, 
0120201, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012612, 
012613 , 012622 , 012623, 012624 , 012699, 012703, 013022, 
013021, 013040 , 013099, 013113 , 013114, 013115 , 013119. 
013050, 013121, 013400, 013500 , 013901, 013904, 013909, 
020110, 020121, 020140, 030003, 030004, 050100, 050301, 
050302, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080190, 
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090110, 090121, 090123, 090131, 090132, 090133 , 090139, 
090140, 090150, 090160, 090171, 090172 , 090179, 090181, 
090183, 090189, 090208, 09029, 100200, 110301, 120312, 
060601, 060602, 080111, 080112, слободни царински про-
давници, застанување странски фирми, изведување 
завршни и занаетчиски работи во странство, услуги во 
меѓународниот туризам, инженеринг, малограничен 
промет со Бугарија, ГрциЈа, Албанија и Србија 

Од Основниот суд Скопје 1 - С К О П Ј С , Срег бр 
1378/96 (7588) 

Окружниот стопански суд во С К О П Ј С , со решението 
Срег бр 6598/96, на регис“тарска влошка бр. 1-52502-
0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Транспортното трговско претпријатие 
„ДАФ-ШПЕД" и о ул „157" с. Карпош бр 3, Кума-
ново 

Од претпријатието истапува основачот на Претпри-
јатието за промет и услуги „МИРОС ТРАНС“ ц о. 
експорт-импорт на 16 05 1996 г 

Од Основниот суд СКОИЈС I - Скопје, Срег бр. 
6598/96 (7589) 

Основниот суд СКОПЈС 1 - С К О П Ј С , СО решението 
Срег бр 1940/96, на регистарска влршка бр 1-4182-0-
0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Авто школата „АР-ДИ" Претпријатие за сообра-
ќајно воспитување, промет и услуги д о о ул „7-ми 
Јули“ бр 38,: Скопје 

Се брише Фатмире Фазлиу, директор, а се запишу-
ва во внатрешен и надворешен промет Неџмедин Фа-
злиу, директор 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег бр 
1940/96 (7590) 

Основниот суд СКОПЈС I - С К О П Ј С , СО решението 
Срег. бр 1317/96, на регистарска влошка бр. 1-49906-0-
0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за промет и услуги „МОЛЕ“ 
скспорт-иморт д.оо ул. „Црноризсц Храбар“ бр 11 
а, Скопје. 

Се брише Чечков Васил се занишува Лијасоска Ве-
сна, како нов директор. 

Од Основниот суд СКОПЈС I - Скопје, Срег бр. 
1317/96. (7572) 

Окружниот стопански суд во СКОПЈС, СО решението 
Срег. бр. 1221/96, на регистарска влошка, го запиша 
во судскиот регистар основањето и запишување право 
на вршење работи на надворешно трговски промет на 
Претпријатието за трговија на големо и мало, угости-
телство занаетчиство и лични услуги „ТИМО-
НА“д.о.о. експорт-импорт бул. „Јане Сандански“ бр. 
3/1, Скопје. 

Основач. Љупчо Велковски од Скопје. 
Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 

070113, 070114, 070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 0702^0 
070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080119, 080121. 
080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 
090122, 090123, 090124, 080129, 080190, 080201, 080202, 
090110, 090121, 090122, 090123 , 080124, 090160, 110301, 
110302, 110303, 110304, 110309, 110901, 110903, 110909, 
070310, 070320, застапување и посредување во надворе-
шнотрговскиот промет, реекспорт и меѓународна шпе-
диција. 

Друштвото со ограничена одговорност во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка, а за обврските превземени во правниот про-
мет одговара со сите свои средства целосна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување на друштвото со 
ограничена одговорност во внатрешниот и надворе-
шнотрговскиот промет с директорот без ограничува-
ње 

Од Окружниот стопански суд во С К О П Ј С , Срег бр. 
1221/96. (7574) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2228/96 на регистарска влошка бр. 1-30110-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Трговското претпријатие „УНИ-ПРОКОМ 
ВЕМАКС" д.о.о. експорт-импорт ул. „Перо Наков“ 
бб. Скопје. 

Од претпријатието истапуваат основачите: Рамадан 
Чичек и Амди Рамковски на 10.07.19% год., а приста-
пува нов основач Велија Рамковски на 10.07. 1996 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр. 
2228/96. (7571) 

Окружниот стопански суд во С К О П Ј С , со решението 
Срег. бр. 19019/93, на регистарска влошка бр 1-49285-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Производно трговското, занаетчиско и услужно прет-
пријатие „БАГ" д.о.о ул. „Панде Кљашев" бр К), 
СКОПЈС . 

Директор: Борис Георгиев 
Дејности- 011941, 011949, 013030, 050302, 060501, 

060502, 060503 , 060601, 060602 , 060609, 070111, 070112, 
070113, 070114 , 070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127 , 070128, 070129 , 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213 , 070214, 070219, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212 , 070213 , 070214, 070219, 
070221, 070222 , 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 
090181, 110903, 110309, 110909, 070310, 070320, посре-
дување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
застапување на странски лица, продажба на странски 
стоки од консигнационен склад 

Од Окружниот стопански суд во С К О П Ј С , Срег бр. 
19019/93. (7575) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението 
Срег. бр. 1727/96 на регистарска влошка, го запиша 
во судскиот регистар намалувањето на основачкиот 
влог на Претпријатието за производство, угостител-
ство занаетчиство и обука на возачи „ГОЦКА" ц.о. 
ул. „Гемициска" бр. 131-а, СКОНЈС. 

Претпријатието за обука на возачи ,,ГОЦКА“ од 
СКОПЈС реши со одлука од 27.06.1996 год. да го намали 
основачкиот влог во претнриаЈтисто за 145.000,00 ден. 
Така што како основачки влог останува вредноста од 
230,00 ден. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
1727/96. (7573) 

Основниот суд Скопје I - С К О И Ј С , СО решението 
Срег. бр 2417/96, на регистарска влошка бр. 1-22148-
0-0-0, го заниша во судскиот регистар прошируваното 
на дејноста на внатрешен промет на Трговското прет-
пријатие увоз-извоз „АГРО-БОГОВИЊЕ" ц.о. с. Бо-
говиње, Тетово. 

Дејноста во внатрешниот трговски просмт се про-
ширува со: 012002, 012130, 012141, 012142, 012143 

Од Основниот суд СКОПЈС I - Скопје, Срег. бр. 
2417/96. (7576) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2347/96 на регистарска влошка бр. 1-26285-0--

0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста и промената на лице на Претпријатието за 
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производство и трговија на големо и мало „ЕЛИТА-
КОМ" д.о.о. експорт-импорт со седиште на ул. „Прво-
мајска“ бр. 21/5-15, Скопје. 

Дејности: 011313, 011320, 011390, 011949, 011729, 
011721, 012613, 011724, 012622, 012820, 013022, 013030, 
013072, 013121, 070111, 070112, 070113, 070114 , 07012, 
070121, 070122, 0790123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132 , 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 0709214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070229 , 070230, 070240, 070250, 
070260, 070240, 080112, 080119 , 080121, 080190, 080201, 
110109, 110302, 110303, 110309, 110620, 110909, 090129, 
090139, 090160, 090140, 070310, 070320, 110302, 12019, 
120190,120311,120312,110902. 

Директор: Виолета Цветковска - со неограничени 
овластувања. 

Се брише Татјана Стефановска, а се запишува Вио-
лета Цветковска директор. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
2347/96. (7610) 

Основниот суд Скопје I - С,копје, со решението 
Срег. бр. 2374/96, на регистарска влошка бр. 1-57271-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на 
здравствената организација поради припојување кон 
Приватна здравствена организација со специјалистич-
ка ординација „ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР ПИ-
ТЕР КАРДИО МЕДИКА“ ц.о. ул. „Димитрис Тучо-
виќ“ бр. 19 кат 1, Скопје. Поради припојување кон 
здравствената организација - ординација но општа ме-
дицина и специјалистичка ординација по интерна меди-
цина „НИНА МЕДИКАЛ“ ц.о. ул. „Иво Рибар Лола“ 
бр. 59-2-А Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје Срег. бр. 2374/ 
96. (7611) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1549/96 на регистарска влошка бр. 1-68125-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија на големо и мало „МАК 
МАРКЕТ КОМЕРЦ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „И Октом-
ври“ бр. 42-А, Скопје. 

Претпријатието с основано со договор за основање 
бр. 1/96 од 25.06.1996 год. а основачи се Вера Јорда-
новска и Зоран Синдилиев, двајцата од Скопје. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070.122, 070123, 070124, 070125, 
0701'2А, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 
080202, 110109, 110309, 110902, 110903, 110905, 110909г 
011941, 011949, 012410, 090181, 012421, 012429, 090183, 
090189, 050100, 050302, 070310, 070320, реекспорт, за-
стапување на странски и физички и правни лица, по-
средување и застапување на прометот на стоки и услу-
ги, меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, 
транспорт и агенциски услуги во транспортот, угости-
телски и туристички услуги, слободни царински про-
давници. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите 
свои средства. 

Директор с Драган Јордановски и истиот го заста-
нува претпријатието во внатрешниот промет без огра-
ничување. 

Во надворешно-трговскиот промет претприајтието 
го застапуваат директорот Драган Јордановски и Зо-
ран Синдилисв без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1549/96. (7612) 

Основниот суд Скопје 1 -Скопје, со решението 
Срег. бр. 1548/96, на регистарска влошка бр. 1-68124-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија на“ големо и мало „МАК 
МАРКЕТ ПЛАСТ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „И Октом-
ври“ бр. 42-а, Скопје. 

Претпријатието е основано со договор за основање 
бр. 1/96 од 25.06.1996 год. “а основачи се Вера Јорда-
новска и Зоран Синилисв, двајцата од Скопје. 

Дејности: .060501, 060502, 060503 , 070111, 070112, 
070113, 070114 , 070121, 070122 , 070123 , 070124, 07()125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 
070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190/ 080201, 
080202, 110109, 11039, 110902, 110903, 110905, 11909, 
011941, 011949, 012410, 090181, 012421, 012429, 090183, 
090189, .050100, 050302, 070310, 070320, реекспорт, за-
стапување на странски правни и физички лица, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, 
транспорт и агенциски услуги во транспортот, угости-
телски услуги и туристички услуги, слободни царински 
продавници. ^ 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
истапува во свое име и.за своја сметка, а за обврските 
одговара со сите свои средства. 

Директор с Зоран Синдилиев кој воедно го застану-
ва претпријатието во внатрешниот и надворешниот 
промет, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
1548/96. , (7613) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 237.8/96, на регистарска влошка бр. 1-38307-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената и про-
ширувањето на дејноста на Трговското претпријатие 
на големо и мало „СТЕКА-КОМЕРЦ", д.о.о. увоз-из-
воз бул. ,,Јане Сандански“ бр. 109/1-35, Скопје. 

Дејноста во внатрешен трговски промет се проши-
рува со: 020110, 070250. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2378/96. (7614) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1968/96 на регистарска влошка бр. 1-68128-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Друштвото за производство и промет на големо и ма-
ло „МАК-АЛИМЕНТА" ОЛГИЦА д.о.о. бул. „Пар-
тизански одреди“ бр. ,87-4, Скопје. 

Скратено име: Друштво за „МАК-АЛИМЕНТА" 
д.о.о. Скопје. 

Основачи на друштвото се Олгица Николовска од 
Скопје и Душан Крстиќ од Сремска Каменица, СР Ју-
гославија. 

Дејнсоти: 013021; 013022, 013030, 013041, 013042, 
013050, 013060, 013071, 013080, 013099, 013115, 013121, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 011832, 013094, 
110109, 110309, 110909, 110902, 110905, 160103, 080129, 
080190, 080201, 080202, 090209, 060501, 060502, 060503, 
080110, 110404, 110202, 110301, 110302, 013400, 070310, 
070320, превоз на стоки и патници во меѓународниот 
сообраќај, услуги во меѓународниот сообраќај, реек-
спорт, консигнациона продажба, слободни царински 
продавници - фри шопови, малограничен промет со 
Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ. 

За обврските преземени во правниот промет со 
трети лица претпријатието одговара со целиот свој 
имот. 
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Лице овластено во внатрешното и надворешното 
трговско работење е Олгица Николовска, управител, 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1968/96. . (7693) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2222/96 на регистарска влошка бр. 1-16755-0-

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на пра-
вен облик и проширување на Претпријатието во при-
ватна сопственост за производство и промет „ТОМА 
КОМЕРЦ“ ц.о. ул. „Скупи“ бр, 4/2, Скопје. 

Се менува правниот облик на претпријатието и сега 
има правен облик на друштво со ограничена одговор-
ност. ' ' 

Претпријатието во внатрешен промет се проширу-
ва со следните дејнсоти: 011791, 012410, 012421, 
012429, 012624, 012691, 012699, 013400, 013500, 013901, 
013903, 013909, 090140, 090150, 090181, 090183, 090189. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2222/96. (7694) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2415/96 на регистарска влошка бр. 1-40573-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за промет на стоки и услуги „ЛИ-
БЕРТ АС“ д.о.о. експрот-импрот, ул. „Капиштец" бр. 
1, Скопје. 

Се брише Кире Стојков, директор, а се запишува 
во внатрешен и надворешен промет Владимир Мојсов, 
директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2415/96. (7695) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1332/96 на регистарска влошка бр. 1-68015-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија и услуги „СЕРВИС ДИМ-
КОВСКИ“ д.о.о. експорт-импрот, ул. „Србо Томо-
виќ“ бр. 10, Куманово. 

Основач на претпријатието е Ацо Димковски. 
Дејности: 090121, 070111, 070112, 070113, 070114, 

070121, 070122, 070123, 070129, 070132, 070140, 070150, 
0780213, 070229, 070230, 070250, 070310, 070320, 080119, 
080201,080202. , 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1332/96. (7696) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2495/96 на регистарска влошка бр. 1-13962-0-

0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за промет на големо и 
мало „ТОЛИС" д.о.о. извоз-увоз, ул. „Ратко Митро-
виќ“ бр. 75-б, Скопје. 

Во внатрешен трговски промет се прошируваат 
следните дејности: 050301, 050302. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2495/96. , (7697) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1646/96 на регистарска влошка бр. 1-64215-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Трговското производно претпријатие „НОНА“ 
д.о.о. експорт-импорт, ул. „Народен фронт“ бр. 5/1-
22, Скопје. 

Се брише Јаневска Наташа в.д. директор, се запи-
шува во внатрешен и надворешен промет Врбоски То-
ни, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1646/96. (7698) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2605/96 на регистарска влошка бр. 1-62878-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште на Претпријатието за инженеринг и трговија 
„ТЕХМА" д.о.о. ул. „Коле Неделковски“ бр. 24, Ско-
пје. 

Во иднина ќе биде седиштето на ул. „Ленинова“ 
15-а/13, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2605/96. (7699) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2678/96 на регистарска влошка бр. 1-55678-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име 
на фирма, на основачи и на лице овластено за застапу-
вање на Претпријатието за транспорт и трговија „ЕГ-
ЗОНИ-ТРАНСПОРТ" д.о.о. увоз-извоз, с. Арачино-
во, Скопје. 

Во претпријатието пристапува основачот Имери 
Меметали од с. Арачиново. 

Со одлука број 2 од 24.09.1996 год. називот на прет-
пријатието се менува и гласи: Претпријатие за тран-
спорт и трговија „ДАЛАС-М-КОМПАНИ" д.о.о. 
увоз-извоз, с. Арачиново, Скопје. 

Од должноста директор и овластено лице за заста-
пување на претпријатието се разрешува основачот Ха-
лими Назим. 

За директор и овластено лице за застапување на 
претпријатието во надворешно трговско работење се 
именува основачот: Имери Меметали. 

Од претпријатието истапува основачот Хаљими На-
зим а основачкиот влог останува во претпријатието. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2678/96. (7700) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2481/96 на регистарска влошка бр. 1-16331-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на за-
конски застапник на Специјалното основно училиште ^ 
„ИДНИНА“, II Македонска бригада бр. 3, Скопје. 

Се брише Милорад Јаневски, директор без ограни-
чување. Се запишува Јелица Салтирова, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2481/96. (7701) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2181/96 на регистарска влошка бр. 1-20772-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста во внатрешниот трговски промет на Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „МАНЕМИ-КО-
МЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Владимир Комаров“ 
бр. 29/1-7, Скопје. 

Дејнсота во внатрешен трговски промет се проши-
рува со: 011741, 011742, 011743, 011749, 011791, 011799, 
050301, 050302, 060501, 080121, 080190, 090123, 090124, 
090129, 090132, 090133, 100399, 110304, 110402, 110403, 
110404, 110903, 110905. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2181/96. (7702) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2385/96 на регистарска влошка бр. 1-20618-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејнсота и пристапување на основач на Претприја-
тието за производство, трговија и услуги „КАЉОПА" 
д.о.о. експорт-импорт, ул. „Приштинска“ бр. 22, Ско-
пје. 

Во претпријатието пристапи Владимир Величков-
ски. 
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странски фирми, продажба на стоки во консигнациони 
складови, слободни царински продавници, реекспорт, 
меѓународна шпедиција. 

Во правниот ,промет со трети лица претпријатието 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Претпријатието одговара со сите свои средства, 
целосна одговорност. 

Во внатрешен и надворешен трговски промет прет-
пријатието го застапува и претставува Нефаиљ Јунузи, 
директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
(7708) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2299/96 на регистарска влошка бр. 1-10498-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и директор на Претпријатието за производ-
ство и трговија на големо и мало „ЛАРА-КОМЕРЦ" 
д.о.о. експорт-импорт, ул. „Маршал Тито“ бр. 26, Не-
готино. -

Во внатрешен промет се проширува дејнсота: про-
дажба на таксени и даночни вредносници. 

Се брише Никола Атанасов, диркетор, се запишува 
во внатрешен и надворешен промет Владимир Велич-
ковски, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2385/96. (7703) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2024/96 на регистарска влошка бр. 1-418-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Училиште за средно образование „ЃОРЧЕ ПЕ-
ТРОВ“ ц.о. ул. „8 Октомври“ 91, Крива Паланка. 

Се брише Јакимовски Александар, се запишува Ма-
рика Митевска, в.д директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2024/96. (7704) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1077/96 на регистарска влошка бр. 1-43611-0-
0-0, ја запишаа во судскиот регистар промената на 
основач на ПАД во мешовита сопственост за прои-
зводство, трговија и услуги „СПИК-КИПОНС" а.д. 
бул. „Партизански одреди“ бр. 72, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1077/96. (7705) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1540/96 на регистарска влошка бр. 1-6366-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за производство и промет 
„УНИ-КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Ко-
лекторот ' бб, Скопје. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешен и надворешен-трговски промет. 

Се брише Зоран Анастасов, директор. 
Се запишува Велко Ристески, директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

1540/96. (7706) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2272/96 на регистарска влошка бр. 1-51831-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и директор на Претпријатието за трговија, 
производство и услуги „ГРИН ХИЛ" ц.о. експорт-им-
порт, ул. „Рајко Жинзифов" бр. 10, Куманово. 

Кон претпријатието пристапува Давор Цветковски. 
Се брише Дејан Цветковски, се запишува Давор Цвет-
ковски како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2272/96. (7707) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, го запиша во суд-
скиот регистар Претпријатието за производство, трго-
вија и услуги „ОЛЕСА-Н" ц.о. експорт-импорт, ул. 
„Васка Петковска“ број, 25, Куманово. 

Дејности: 011312, 0121313, 011314, 011320, 0121390, 
011791, 011832, 012310, 012321, 012410, 012421, 012429, 
012611, 012909, 013101, 013021, 013030, 013042, 013050, 
013121, 013310, 013320, 013100, 012500, 013902, 020110, 
020201, 020862, 060501, 060502, 060503,, 07011, 07011, 
070112, 070114, 070121, 070122 , 070123, 070127, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070131, 07021, 070222, 070227, 
070240, 070310, 070320, 080111, 080121, 080129, 080190, 
080201, 080202, 110302, 110109, 110909, 110301, 110304, 
110903, 110309, откуп на земјоделски и градинарски 
производи, 090201, 070310, 070320, малограничен про-
мет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, меѓународен 
превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓународ-
ни агенциски работи, застапување и посредување на 

Пристапува основачот Тасе Ангелов, а истапува 
Ристов Александар. 

Се брише Александар Ристов, се запишува Тасо 
Ангелов. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2299/96. (7709) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1567/96 на регистарска влошка бр. 1-51540-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за производство, услуги и трговија 
„ДИЈАЛ“ д.о.о. експорт-импрот, ул. „Митко Зафи-
рев" бр. 17, Гевгелија. 

Се брише Димитар Ѓеоргиев, директор, а се запи-
шува во внатрешен и надворешен промет Злата Ѓор-
гиева, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1567/96. (7710) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2165/96 на регистарска влошка бр. 1-57606-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Производно-трговското и услужно претпри-
јатие „ЈУМАК-С" д.о.о. експорт-импорт, ул „Мајски 
манифест“ бр 26, ,Скопје. 

Се брише Рената Серафимовска, со неограничена I 
одговорност. 

Се запишува Даниела Серафимовска, со неогрнаи-
чена одговорност. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2165/96. (7711) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2422/96 на регистарска влошка бр. 1-41007-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив и седиште на Студио Маркетинг „СМС БЕЈТС 
САЧИ и САЧИ“ д.о.о. ул. „Архиепископ Ангелари" 
бр. 52, Скопје. 

Се менува и ќе гласи: СТУДИО МАРКЕТИНГ 
„СТИМ БЕЈТ САЧИ САЧИ АДВЕРТАЈЗИНГ БАЛ-
КАНС“ д.о.о. ул. „Дебарца“ бр. 10, Скопје. 

Се брише Зорица Костовска, е.д. директор, а се 
запишува во внатрешен и надворешен промет Санда 
Парезановиќ, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2422/96. (7761) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2708/96, на регистарска влошка бр. 1-36945-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
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овластено за застапување во внатрешен промет на Ус-
лужното, производно, трговско претпријатие „Б и П“ 
д.о.о. ул. „Тодор Циповски Мерџан“ бр. 28, Скопје. 

Се брише Игнов Новак, директор, а се запишува 
Славо Попов, директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2708/96. I (7762) 

12 декември 1996 

Се менува досегашниот дире,ктор Елизабета Стоја-
новиќ, се назначува Џабир Оскакач од Скопје како 
директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје - Скопје, Срег. бр. 1982/ 
96. ^ ^ ^ (7790) 

Основниот суд Скопје - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1868/96, на регистарска влошка бр. 1-2732-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на АД во мешовита сопственост „ТРГОТЕК-
СТИЛ-ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ“ а.д. п.о. ул. „Мито 
Хаџивасилев Јасмин“ бр. 50, Скопје. 

Се брише Ефтим Цубалевски, се запишува Карај-
овски Зоран. 

Од Основниот суд Скопје - Скопје, Срег. бр. 1868/ 
96. ^ ^ ^ ^ (7791) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2170/96 на регистарска влошка бр. 1-61548-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за производство, промет, 
услуги и трговија на големо и мало „М.Е.И.С“ увоз-
извоз ул. „Васил Главинов“ бр. 3/9-7, Скопје. 

Од претпријатието истапува основачот Александар 
Здравев од Скопје со рдлука од 16.08.1996 год. 

Од Основниот Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2170/96. 
^ ^ ^ ^ : (7792) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2640/96, на регистарска влошка бр. 1-60820-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за маркетинг, посредување 
и трговија „ФОРУМ ПРО-ЛИНЕ" д.о.о. ул. „Вељко 
Влаховиќ" бр, 7, Скопје. 

Се брише Димановски Рубенс, се запишува Карли-
чиќ Кристина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2640/ 
96. (7793) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 9776/94, на регистарска влошка бр. 1-52512-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост на Претпријатието, за - промет 
производство и услуги на големо и мало „ДАВИДОВ“ 
д.о.о експорт-иморт ул „Боро Прцан" бб Куманово. 

Основач: Давидовски Александар. 
Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 

070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127, 070128, 
070129 , 070132 , 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070225, 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 011314, 
011390, 011832, 012810, 012820, 013010, 013021, 013022, 
013030, 013042, 013121, 050301, 050302, 060501, 060502, 
060602, 060609, 080201, 080202, 080121, 080190, 110301, 
110302, 110303, 110109, 110304, 110309, 110401, 110402, 
110403, 110404, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, 
застапување и посредување во прометот со стоки и ус-
луги, консигнациони работи, комисиони работи, реек-
спорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, Ал-
банија, Р. Србија и СРЈ, меѓународна шпедиција. 

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

За обврските направени во правниот промет, прет-
пријатието одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на претприајтието 
во надворешно трговското работење е Давидовски 
Александар - директор, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
9776/94. (7794) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2358/96, на регистарска влошка бр. 1-53979-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2706/96 на регистарска влошка бр. 1-63060-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за трговија на големо 
и мало „ОЛИВА“ увоз-извоз ц.о. ул. „Ленинова“ бб, 
Титов Велес. 

Дејности: 060602, 080111, 080112, 080119, 080129, 
080201, 090131, 090139, 090209, 110303, 110309, 110620, 
110909. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2706/96. (7763) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2601/96, на регистарска влошка бр. 1-48403 
ја запиша во судскиот регистар промената на директор 
на Претпријатието за промет на големо и мало „МА 
МУТ КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт с. Калник, Те 
тово. 

Се брише Хикмет Мамути, се запишува Нијази Ма 
мути како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2601/ 
96. (7764) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 2511/96, на регистарска влошка бр 1-28148-
0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште на Претпријатието за производство, трговија и 
увоз-извоз „ПАПИРУС“ д о о ул. „Елисие Поповски“ 
бр 5 А, Скопје. 

Новото седиште на фирмата е на ул. „Антоние 
Грубишиќ" бр. 6, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2511/96. (7765) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1397/96, на регистарска влошка бр. 1-27524-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Авио компанијата „АДРИА БАР М" 
д о.о. Градски ѕид блок 4/8, Скопје. 

Дејности: 060502, 060503, 060802, 060803, 110302, 
110303, 110404, 110620, 110902, 110905, 070320. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1397/96. (7766) 

Основниот суд Скопје-1чт Скопје, со решението 
Срег. бр. 2826/96, на регистарска влошка бр. 1-26121-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и промена на лице овластено за застапување 
во внатрешен и надворешно трговски промет на Прет-
пријатието за производство, трговија и услуги „ЗЛЕ-
ТОВО ТРЕЈД“ увоз-извоз ул. „Првомајска“ бб, Ско-
пје. 

Се брише Мирчо Ѓорѓиевски директор, а се запи-
шува Наташа Јанчевска, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2826/96. Р (7767) 

Основниот суд Скопје - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1982/96 на регистарска влошка бр. 1-17345-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Трговското претпријатие „РОБИ КО-
МЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Христијан Тодо-
ровски Карпош“ бб, Скопје. 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 3379 12 декември 1996 

ректор на Графичкото претпријатие за професионална 
рехабилитација и вработување на инвалиди „ПЕЧАТ-
НИЦА БС" п.о. ул. „Пушкинова" бб, Скопје. 

Се брише Михаил Ѓорѓиев се запишува Љупчо Сла-
диновски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2358/96. , ^ ^ ^ ^ (7795) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1095/96, на регистарска влошка бр. 1-68121-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
претпријатието Центар за истражување, развој и ве-
штачење „БС" п.о. ул. „Маршал Тито'' бр. 6, Скопје 

Дејности! 11090, 110901, 110902, 110903, 110904, 
110905, 110909, 11061, 110611, 110620. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр. 
1095/96. ! (7796) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1619/96 на регистарска влошка го запиша во 
судскиот регистар основањето на „М М Ј" д.о.о. прет-
пријатие за услуги во транспорт и трговија, увоз-извоз 
ул. „Мите Богоевски“ бр. 31 б, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
од 25.06.1996 год., а основач е Милан Василев од Ско-
пје. | 

Дејности: 060501, 0600502, 060503, 070111, 070112, 
070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 
070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 0701140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 110301, 110302, 110303, 110309, 110909, 
070310,070320, застапување и посредување, реекспорт, 
консигнациона продажба на стоки, меѓународна шпе-
диција, меѓународен транспорт на стоки во друмски 
сообраќај. ; 

Неограничени овластувања целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и на-

дворешен промет Василев Милан, директор со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1619/96. ^ ^ ^ ^ (7803) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението, 
Срег. бр. 2649/96, на регистарска влошка бр.1-48822-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште на Претпријатието за трговија и услуги на големо 
и мало „СЕНАТ-А“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Виет-
намска“ бр. 9-б, Скопје. 

Досегашното седиште на претпријатието се менува 
и во иднина ќе гласи: Претпријатие за трговија и услу-
ги на големо и мало „СЕНАТ-А" д.о.о. експорт-им-
порт ул. „Средорек“ бр. 15, Куманово. 

Од, Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2649/96. (7804) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2535/96 на регистарска влошка бр. 1-19243-0-. 
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Претпријатието во мешо-
вита сопственост за производство на хемиски произво-
ди, трговија' на големо и мало, застапување, посреду-
вање, извоз-увоз „ПАН-ЕМ" д.о.о. бул. „Кочо Рацин“ 
бр. 42-2/2, Скопје. 

Се врши промена на лице овластено за застапува-
ње: 

Се брише Тодоров Тони директор без ограничува-
ње. 

Се запишува Дамеска Љубица - директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2535/96. (7805) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 18940/93, на регистарска влошка бр. 1-45635-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за трговија на големо и мало, прои-
зводство, угостителство и туризам „ВИЛ-КОМЕРЦ" 
ц.о. увоз-извоз ул. „Аугуст Цесарец" бр. 3/3-4, Скопје. 

Дејности: 011430, 011710, 011721, 011722, 011741, 
011742, 011743 , 011749, 011791, 011799, 060501, 060502, 
060503, 060601, 060602, 060803 , 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 07012Ѕ, 070123, 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
0702111, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 
070260, 080111, 080112, 080121, 080122, 080123, 070129, 
080190, 080201, 080202, 090132, 090133, 090139, 110109, 
110302, 110303, 110309, 110611, 110620, 110909, 070310, 
070320, надворешна трговија, услуги на меѓународниот 
транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска , 
со меѓународниот транспорт, меѓународна шпедиција, 
агенциски услуги во транспортот и сл. посредување и 
застапување во прометот на стоки и услуги, малогра-
ничен промет со Р. Бугарија, Р. Грција, р. Албанија и 
СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
настапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Ламбро Доневски, 
директор без ограничување. Ламбро Доневски дирек-
тор и Слободан Јованов, основач без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
18940/93. : ^ ^ ^ ^ (7806) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2074/96, на регистарска влошка бр. 1-529-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Монтажно инсталатерското претпријатие „ТО-
ПЛОВОД" ад п.о. ул. „Момин Поток“ бб, Скопје. 

Се брише Александар Николовски се запишува 
Крстевски Добривоје, како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2074/96. „ „ „ „ (7807) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2682/96, на регистарска влошка бр. 1-60428-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
име на фирма, седиште, промената на основач на 
Претпријатието за трговија и услуги „ИТАЛ-МАР-
КЕТ" ц.о. експорт-импрот ул. „Лазар Личеновски" бб, 
Скопје. 

На ден 25.09.1996 год. во претпријатието пристапил 
Ивановиќ Зоран, а на истиот ден истапила Буловска 
Биљана од Скопје. 

Се брише Буловска Биљана, директор, а се запи-
шува во внатрешен и надворешен промет Фатиме Фе-
та, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2682/96. (7808) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1367/96 на регистарска влошка бр. 1-35919-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Производното-трговско и услужно претпри-
јатие „САМС“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Борис Кидрич" 
бр. 56, Тетово. 

Се брише Ненад Најдовски, се запишува Митра 
Најдовска како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1367/96. (7847) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2488/96, на регистарска влошка бр. 1-21903-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
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овластено за застапување на Претпријатието за трго-
вија на големо и мало, посредување, угостителство и 
туризам ,ДИН-КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз ул. „Тоде 
Думба" бр. 140/8, Куманово. 

Се брише досегашниот застапник Тања Симонов-
ска, застапник, а се запишува Виолета Тошиќ, дирек-
тор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2488/96. (7848) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2576/96 на регистарска влошка бр. 1-67837-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста во внатрешен и надворешен промет на 
Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија 
„ГОМАКС" 7 д.о.о. увоз-извоз ул. „Перо Наков“ б.б 
Скопје. 

Дејности: 012901, 012909, 060501, 060502, 060503, 
060601, 060602, 080190, 090121, 090122, 090129, 090160, 
090183, 090189, 110909, реекспорт на производи на ус-
луги, консигнација и консигнациона продажба на 
производи, застапување и посредување во надворешен 
промет, малограничен промет на стоки и услуги со 
Грција, СР Југославија, Р. Бугарија и Р. Албанија, ме-
ѓународен транспорт на стоки во друмски сообраќај, 
меѓународна шпедиција, комисиона продажба. 

Од Основниот суд I - Скопје, Срег. бр. 2576/96. 
(7849) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2440/96, на регистарска влошка бр. 1-38146-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Претпријатието за производство и про-
мет на големо и мало „ДИНАСТИЈА ПЕЖАРСАКО" 
ц.о. експорт-импорт ул. „Октомвриска Револуција“ 
бр. 5-3-20, Скопје. 

Дејности: 013500, 050301, 050302, 060501, 060502, 
060601, 060602 , 070112, 070114, 070122, 070123, 070128, 
070224, 070226, 070229, 090121, 090209, 090131, 110304, 
110309, 110903, 110905, 110909, 120190, 120349' 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр 
2440/96. (7850)ч 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2621/96, на регистарска влошка бр. 1-54649-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за трговија и услуги „КРИ-
СТАЛ“ ц.о. увоз-извоз ул. „Крива Феја“ бр. 7, Скопје. 

Кон фирмата пристапува новиот основач Куртагич 
Шучко. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2621/96. (7851) 

011741, 011742, 011743, 011749, 011832, 011920, 011941, 
011949, 012111, 012112, 012120, 012130, 012142, 012143, 
012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 
012324, 012410, 012421, 012429, 012511, 012512, 
012513,012514, 012515, 012514, 012515, 012516, 012521, 
012623, 012624, 012694, 012699 , 013010, 013021, 013022, 
013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013071, 013072, 
013073, 013074, 013099, 0130121, 013122, 013500, 013903, 
013904, 013400, 013901, 013902, надворешно трговско 
работење. 

Претпријатието има статус на д.о.о. Основачите не 
одговараат со личен имот. в.д. директор е господин 
Заводник Метода, а заменик директор е господин ева-
лина. Основачки капитал на фирмата со 8000,00 ДМ 
во предмети. Основачкиот влог, добит учество во за-
губата е со 50% на секој основач. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 468/ 
96. (7852) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2694/96 на регистарска влошка бр. 1-8050-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на 
претпријатието кон друго Претпријатие за внатрешна 
и надворешна трговија на големо и мало и услуги во 
областа на прометот „ФИШ" ц.о. бул. „Јане Сандан-
ски." зг. бр. 112/15, Скопје. 

Припојување на Претпријатието за трговија на го-
лемо и мало и услуга во прометот „ ГОДА- ИМПЕКС" 
ц.о. увоз-извоз ул. „Митрополит Теодосие Гологанов" 
бр. 132, Скопје, кон Претпријатието за'внатрешна и 
надворешна трговија на големо и мало и услуги во 
областа на прометот „ГИШ" ц.о. бул. „Јане Сандан-
ски“ зг. бр. 112/15, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2694/96. , (7853) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2692/96, на регистарска влошка бр. 1-20421-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на 
Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги 
во прометот „ГОДА ИМПЕКС“ ц.о. увоз-извоз ул. 
„Митрополит Тео досие Гологанов" бр. 132, Скопје. 

Бришење на Претпријатието за трговија на големо 
и мало и услуги во прометот „ГОДА ИМПЕКС“ ц.о. 
увоз-извоз ул. „Митрополит Теодосие Гологанов" бр. 
132, Скопје, кон Претпријатието за внатрешна и на-
дворешна трговија на големо и мало и услуги во обла-
ста на прометот „ФИШ" ц.о. бул. „Јане Сандански“ 
зг. бр. 132/15, со регистарска влошка 1-20421-0-0-0. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2692/96. (7854) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 468/96, на регистарска влошка бр. 1-68129-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за услуги, трговија и застапништво 
,,НИППОН ЗН" д.о.о. експорт-импорт ул. „Иван Ко-
заров“ бб, Скопје. 

Претпријатието е основано со одлука за основање 
во сопственост на странски лица, а основачи се евали-
на и Заводник Метода од Хрватска и Словенија. 

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 060502, 
060503, 060601, 060602, 060609 , 060401, 060402, 060403, 
060803, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 
110403, 110404, 030003, 120311, 120322, 120341, 126312, 
120361, 120362, 120363, 120364, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
060900, 110620, 110902, 110903, 110905, 110909, 120190, 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2124/96 на регистарска влошка бр. 1-10097-0-

0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Услужното, прометно претпријатие 
„ГРАНИТ С 12" ц.о. експорт-импорт ул. „Струшка“ 
бр. 16-б Скопје. 

Дејности: 060602, 110109, 120350. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2124/96. (7855) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2176/96, на регистарска влошка бр.1-9287-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, проширување на дејноста и промена на директор 
на Трговското претпријатие на големо и мало „ИГ-
ПАН-КОМЕРЦ" ц.о. извоз-увоз, ул. „Радушка“ б.б. 
Скопје. 

Новото седиште на претпријатието се наоѓа на ул. 
„Козле 10" бр. 5, Скопје. 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66- Стр. 3379 12 декември 1996 

Дејности'. 01220, 012202, 012203, 0120310, 012321, 
012322, 012323, 012324, 012410, 012421, 012429, 013500, 
020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 020140, 020201, 
020202, 030003 , 030301, 050302 , 060501, 060502, 060503, 
060601, 060602, 060609, 070150, 070214, 070227, 070229, 
070240, 070260, 08011, 080111, 080112, 080113, 080114, 
080119, 080121, 080122, 080123 , 080129, 080201, 080202, 
090123, 090122, 090124, 090129 , 090131, 090132, 090110, 
090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 
090179, 090180, 013100, 013030, 013041, 013042, 013022, 
013010, 013021, 011820, 013042 , 013091, 013099, 090183, 
090189, 090201, 090202, 090209, 110301, 110302, 110303, 
110304, 110309, 110404, 110901, 110903, 110905, 110909, 
110109, застапување, посредување, реекспорт, коми-
сиони работи, консигнациони работи, малограничен 
промет со Грција, Бугарија, Албанија и СРЈ, угости-
телски и туристички услуги, меѓународен транспорт и 
шпедиција јна стока и патници, финансиски инжине-
ринг, градежни работи во странство и други услуги 

Се брише досегашното лице Игор Стефановски, 
директор на претпријатието со неограничени овласту-
вања, а се запишува новото лице Ангел Стефановски, 
директор на претпријатието во внатрешниот и надво-
решно-трговскиот промет, со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2176/96. ј , ^ ^ ^ ^ (7856) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4321/96, на регистарска влошка бр. 1-61229-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста во внатрешен трговски промет на Акцио-
нерското друштво претпријатието за производство и 
инжинеринг „ЕНЕРГО-СИСТЕМ" ц.о. ул. „Нобело-
ва“ бр 17, ј Скопје. 

Дејности: 110901, услуги на контрола на квантите-
тот на стоки 

Од Основниот суд Скопје I - С К О П Ј Е , Срег бр 
4321/96 ј (7857) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр. 2386/96, на регистарска влошка бр 1-40793-
0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на 
име, седиште на фирма и директор на Претпријатието 
за производство и трговија на големо и мало „КРА-
ТЕР - А“ ц.о. експорт-импорт нас Карпош ул. ,ДОО“ 
бр. 74, Куманово. 

Се брише Дејан Коста диновски, се запишува Гоце 
Митевски како нов директор. 

Од Основниот, суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2386/96 (7858) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег бр 1752/96, на регистарска влошка бр 1-68127-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост и право на вршење на работи 
во надворешно трговскиот промет на Претпријатието 
за производство, трговија, угостителство и услуги на 
големо и мало „КУКУН" д о о увоз-извоз ул „Сава 
Ковачевиќ;" бр 15/28, СкоиЈе 

Основа^ Јованка Кукуновска од С К О И Ј С 

Дејности: 013021, 013022, 07011, 070111, 070112, 
070113, 07(3114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 
070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 070132, 
070140, 076150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 
080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 
080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110303, 110304, 
110309, 070310, 070320, посредување во областа на про-
метот со стоки и услуги, реекспорт. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр. 
1752/96. (7859) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2595/96 на регистарска влошка бр. 1-41274-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив и седиште на Претпријатието за инженеринг, 
производство и трговија „САРИГ“ д.о.о. извоз-увоз 
ул. „Македонија“ бр. 6, Скопје. 

Новиот назив на претпријатието е Претпријатие за 
инжињеринг, производство и трговија „САРИГ" д.о.о. 
извоз-увоз ул. „Македонија“ бр. 6. 

Кон претпријатието пристапува основачот Алки 
Фотевски. 

! 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2595/96. „ „ (7918) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2470/96 на регистарска влошка бр. 1-53998-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и лице овластено за застапување во внатре-
шен и НТР на Претпријатието за трговија на големо 
и мало „АВДТЕКС" д.о.о. увоз-извоз ул. „Втора Ма-
кедонска Бригада“ бр. 21/1, Скопје. 

Од претпријатието како основач истапува лицето 
Крстевска Бранка од Скопје, а пристапува Крстевски 
Оливер од Скопје. 

Да се брише досегашниот директор Крстевска 
Бранка, а да се запише Крстевски Оливер, директор 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2470/96. „ „ \ (7919) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 2037/96 на регистарска влошка бр. 1-7552-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста на Штедилница „МЛАДИНЕЦ“ д.о.о. Бул. 
„Босна и Херцеговина“ бб, барака 4, Скопје. 

Дејности: прибирање на штедни влогови на физич-
ки лица и добротворни организации, одобрување на 
кредити на физички лица, одобрување на кредити на 
правни лица преку овластени банки, прибирање на де-
нарски штедни влогови на физички лица и поединци -
самостојна дејност без својство на правно лице, зема-
ње кредити од банки и штедилници, економско финан-
сиски консалтинг, купување и продавање краткорочни 
хартии од вредност, одобрување на кредити на правни 
лица преку овластени банки, одобрување кредити на 
правни лица без посредство на банка на други правни 
лица во висина од 30% од гарантираниот капитал на 
штедилницата, одобрување на кредити на банки и 
штедилници 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
2037/96 (7920) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег бр 2693/96 на регистарска влошка бр 1-65959-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на ДСЈНОСТ на Претпријатието за производство, тргови-
ја и меѓународна шпедиција „ВОДЕКС" д.о.о. увоз-из-
воз ул. Бул. „АВНОЈ“ бр. 70, Скопје. 

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 
050301, 050302, 110401, 110402, 110403, 110301, 110302, 
110303, 110304, 110202. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2693/96. (7921) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2777/96 на регистарска влошка бр. 1-51016-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив на Авто школата „БЕСТ“ ц.о ул. „Горѓи Поп 
Христов" бр 3/5, Скопје. 

Новиот назив е Трговско претпријатие за промет 
„БЕСТ“ ц.о извоз-увоз Авто школа Скопје, ул. „Ѓор-
ѓи Поп Христов" бр 3/5, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Срег. бр 
2777/96 (7922) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2368/96 на регистарска влошка бр. 1-170-0-0-
О, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Трговското претпријатие д.о.о. „АГРОСНАБ-
ДИТЕЛ" ц.о. ул. „Доне Божинов“ бр. 29, Куманово. 

Се брише Кралевски Борис, а се запишува Јованов-
ски Бранислав, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2368/96. (7923) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1704/96 на регистарска влошка бр. 1-68126-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар Производното, 
трговско и услужно претпријатие „ВИК-КОМПАНИ" 
д.о.о. увоз-извоз ул. „АСНОМ“ бр. 64-2-28, општ. К. 
Вода, Скопје. 

Дејности: 012142, 020110, 050100, 050201, 050202, 
050203, 050209, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223 , 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110101, 
100102, 100103, 100200, 100109, 110301, 110303, 110304, 
110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 070310, 070320. 

Директор: Пламенка Антовска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

1704/96. (7924) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2654/96 на регистарска влошка, ја запиша во 
судскиот регистар промената на седиште, име, осно-
вач, директор и проширување на дејност на Производ-
ното трговско услужно претпријатие „ПАРК РОУАЈ1" 
експорт-импорт д.о.о. ул. „ЈНА“ бр. 11, Гостивар. 

Истапуваат основачите Мустафа Муртезан и Мусаи 
Ресул, а пристапуваат Абдии Исак и Хасани Мирзет. 

Дејности: 011315, 011390, 012310, 013021, 013050, 
020110, 020140, 020011, 020202 , 060602, 070150, 070212, 
070221, 070230, 070260, 090121, 090131, 090181, 110109, 
110309, 110404, 110909, посредување и застапување во 
прометот, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, меѓународна шпедиција, услуги на меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, туристички услу-
ги, изведување на инвестициони работи, малограничен 
промет. 

Се брише Мусаи Ресул, а се запишува Хасани Мир-
зет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2654/96. (7925) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
3033/96 на регистарска влошка бр. 1-18878-0-0-0, Ја за-
пиша во судскиот регистар промената на лице овласте-
но за застапување на Основното училиште „Д-р Вла-
димир Полежиноски" ц.о. Кичево, ул. „Арсо Војвода“ 
бб, Кичево. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
училиштето на в.д. директорот Тодороски Вукашин и 
се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување на училиштето е 
Гаврилоски Борис, директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 3033/96. 
(7926) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
3079/96 на регистарска влошка бр. 1-1632-0-0-0, Ја за-
пиша во судскиот регистар промената на директор на 
Акционерското друштво „ЖИВИНАРСКА ФАРМА“ 
п.о. с. Породин, Битола. 

12 декември 1996 

Му престанува овластувањето за застапување и во 
надворешно трговскиот промет на Трајче Димчевски 
и се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување на друштвото и во 
надворешнотрговскиот промет е Димко Попоски, е.д. 
директор. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 3079/96. 
(7927) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
2996/96 на регистарска влошка бр 1-1632-0-0-0, го за-
пиша во судскиот регистар запишувањето на податоци 
за промените на АД настанати со примена на ЗТПОК. 

Запишување на податоци за настанатите промени 
во Акционерското друштво „Живинарска фарма“ с. 
Породин, со примена на Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Основна главница на Друштвото е 1.163.894,00 
ДЕМ. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2996/96. 
(7928) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
3197/96 на регистарска влошка бр. 1-548-0-0-0, го запи-
ша во судскиот регистар запишувањето на податоци 
за промените на АД настанати со примена на ЗТПОК 
со пром. на фирма на „ОХРИДТУРИСТ" - Хотелско-
угостителско акционерско друштво п.о. Охрид, со се-
диште на ул. „Партизанска“ бр. 8, Охрид. 

Запишување на податоци за промените на Прет-
пријатието за угостителство, туризам и трговија „О-
хридтурист" - Акционерско друштво во мешовита соп-
ственост п.о. Охрид, настанати со примена на Законот 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал и промена на фирмата која во иднина гласи: 
„ОХРИДТУРИСТ" - Хотелско-угостителско акцио-
нерско друштво п.о. Охрид, со седиште на ул. „Парти-
занска“ бр. 8, Охрид. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 3197/96. 
(7929) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2528/96 на регистарска влошка бр. 1-480-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Основното училиште „КОЛЕ НЕДЕЛКОВ-
СКИ" ул. „Антоние Грубишиќ" бр. 8, Скопје 

Се брише досегашниот застапник Јолакоски Анге-
ле, а се запишува како нов застапник Поповска Мирја-
на, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2528/96. (7930) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2509/96 на регистарска влошка бр. 1-25911-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејноста во надворешно трговскиот промет на 
Претпријатието за трговија на големо и мало „ЈЕТА“ 
ц.о. експорт-импорт ул. „Крсте Мисирков“ бр. 67, 
Скопје. 

Дејности: меѓународен транспорт на стоки. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2509/96. (7840) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2508/96, на регистарска влошка бр. 1-23557-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основач и директор на Трговското прет-
пријатие „КАН" д.о.о. извоз-увоз, ул. „Ѓоре Орган-
џиев" бр. 33, Титов Велес. 

Кон претпријатието пристапува Ајдаров Панче. 
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Дејноста: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
080201, 080202, 090121, 090123, 090124, 090129, 110109. 

Се брише Александар Костов, се запишува Панче 
Ајдаров како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр 
2508/96. (7841) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2227/96 на регистарска влошка бр. 1-67435-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и промена на директор за застапување на 
Претпријатието за градежништво, производство, про-
мет и услуги „А-Б-ГЕОГРАДБА" д.о о. Скопје. 

Од претпријатието истапува досегашниот основач 
Бранко Димитровски со одлука од 29.08. 1996 год , а 
пристапува Ацо Пешевски од Скопје директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2227/96. ^ ^ ^ (7842) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 12184/96, на регистарска влошка бр. 1-8489-0-
0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште на Претпријатието за Новинско-издавачка и про-
пагандна дејност „СТЕЛА ПРЕС“ ц.о. ул. „Разловеч-
ко востание“ бр. 18/28, Скопје. 

Се врши промена на седиштето на претпријатието 
така да во иднина седиштето ќе биде на ул. „Народен 
фронт“ бр. 4/7, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Срег. бр 
2184/96. ј ^ ^ ^ ^ (7843) 

Основниот суд СкопЈе I - СкоиЈе, со решението 
Срег бр 2366/96, на регистарска влошка бр 1-28499-
0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач, промена на лице на Претпријатието за прои-
зводство, трговија на големо и мало и услуги „КУР-
ТИШЕВИЌ" д.о.о. експорт-импорт ул. „Љуботенска“ 
бб, Тетово. 

На ден 09.09. 1996 год., во претпријатието приста-
пил Фадил Куртишевиќ, а на истиот ден истапил Цела 
Куртишевиќ од Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2366/96. (7844) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2690/96, на регистарска влошка бр. 1-20794-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Производното, трговско и услужно прет-
пријатие на големо и мало „ВИН-КОП" ц.о. увоз-из-
воз ул. „3" бр. 76 н Колонија, Скопје. 

На ден 25.09. 1996 год., од претпријатието истапила 
Јадранка Јаневска, а се запишува во внатрешен и на-
дворешен промет Боби Диневски, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр 
2690/96. (7845) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег бр 2183/96, на регистарска влошка бр. 1-12953-
0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив на Претпријатието за производство и промет на 
големо и! мало „АСА“ д.о.о. извоз-увоз ул. „Никола 
Киров Мајски“ 41/11, Скопје. 

Правно-економски консалтинг „АСА“ ц о. ул „Ни-
кола К. Мајски“ 41/11, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр. 
2183/96 (7846) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2758/96 на регистарска влошка бр. 1-68158-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето 
трговец поединец Здравков Киро Ценко Венко „ВЕ-

НИ“ Трговец поединец ул. „Гоце Делчев“ бб с. Стај-
ковци, Скопје. 

Основач: Здравков Киро Венко ул. „Маршал Тито“ 
бр. 115 Виница. 

Дејности: 060502, превоз на стоки во друмски соо-
браќај. 

Неограничено овластување, одговара со целиот 
свој имот Здравков Киро Венко - управител со нео-
граничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 
2758/96. (7860) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2723/96, на регистарска влошка бр. 1-9161-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за трговија на големо и мало и 
увоз-извоз „МАРЕМИ" ц.о. ул. бул. „АСНОМ“ бр. 
68 1-14, Скопје. 

Се брише Алексов Ѓорѓи, директор, а се запишува 
во внатрешен и надворешен промет Алексова Марија! 

Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Срег бр 
2723/96. (7861) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2480/96 на регистарска влошка бр. 1-45494-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Ве-
теринарен факултт ц.о. ул. „Лазар Поп Трајков“ бр 
5, Скопје. 

Се брише д-р Кирил Петков декан'а како нов за-
стапник се запишува проф. д-р Методија Додевски де-
кан без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр 
2480/96. (7862) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2622/96, на регистарска влошка бр. 1-62187-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на Претпријатието за трговија и транспорт 
„НЕНА ТРАНС“ увоз-извоз со ц о. ул. „Жарко Зре-
њанин" бр. 92, Скопје. 

Кон претпријатието пристапуваат новите основачи. 
Фикрет Зукорлиќ и Зоран Јованов од Скопје 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр. 
2622/96. (7863) 

-Основниот суд СкопЈе 1 - С К О П Ј С , СО решението 
Срег бр 2387/96, на регистарска влошка бр 1-26645-
0-0-0, Ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма и директор на Претпријатието за промет услу-
ги и трговија на големо и мало „ Ф А Н Х А У С " екс-
порт-импорт д.о.о. ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 
91/26, Скопје. 

Се брише Иван Станински, се запишува Иван Ла-
зов - директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр 
2387/96. (7864) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2388/96, на регистарска влошка бр. 1-39159-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це овластено за застапување во внатрешен и надворе-
шен трговски промет на Железнички автосообраќај 
„ЖАС-КОМ" д.о.о. ц.о. ул. „Индустриска“ бб, Ско-
пје. 

Да се брише досегашното лице овластено за заста-
пување во внатрешен и надворешен трговски промет 
Стефановски Звонимир-вршител на должноста дирек-
тор, со неограничени овластувања, и во иднина се 
овластувања за застапување во внатрешен и надворе-
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шен трговски промет дипл. инж. Бараниев Илија, ди-
ректор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2388/96. (7865) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2404/96, на регистарска влошка бр. 1-68154-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето 
на трговец поединец на Приватната здравствена орга-
низација специјалистичка ординација по интерна меди-
цина „Д-Р ДЕЧЕВ“ Иван Горги Дечев ТП бул. „Пар-
тизански одреди“ бр. 17/3-8, Скопје. 

Основач: Иван Дечев од Скопје. 
Дејности: 130120. 
Неограничени овластувања со потполна одговор-

ност. 
Иван Горги Дечев - управител - неограничени/ 

овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2404/96. “ (7866) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2726/96 на регистарска влошка бр. 1-68105-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име 
на фирма на Претпријатието за промет на големо и 
мало „АРТИ КОМЕРЦ 96" д.о.о. ул. „М. Бафтијари“ 
41 Тетово. 

Се менува досегашното име на фирмата на Прет-
пријатието за промет на големо и мало „АРТИ КО-
МЕРЦ 96" д.о.о. Тетово и во иднина ќе гласи: Прет-
пријатие за новинско издавачка дејност „АЛБАТРОС 
XXI" д.о.о. ул. „М. Бафтиари“ 41, Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2726/96. , , (7904) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2722/96 на регистарска влошка бр. 1-44869-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма, промена на основачи, проширување на дејност во 
внатрешно-трговското работење и промена на лице 
овластено за застапување на Претпријатието за услуги 
и промет „КОДЕКС“ д.о.р. експорт-им ирот, ул. „Ба-
ница“ бр. 35, Скопје. 

Како основач на фирмата истапува лицето Ристов 
Ване од Скопје, а пристапуваат лицата Киприновски 
Мирко од Скопје, Ангеловски Климе од Скопје и 
Прендиќ Роберт од Скопје. 

Дејноста во внатрешен трговски промет се проши-
рува со: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 090121. 

Се брише досегашниот директор Ристов Ване. 
Се запишува Киприновски Мирко директор со нео-

граничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2722/96. (7905) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1347/96 на регистарска влошка бр. 1-24712-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште на Претпријатието за производство, промет и ус-
луги „ЦОЦИ“ п.о. увоз-извоз, ул. „Јужен булевар“ 
б.б. реон 9, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Срег. бр. 
1347/96. (7906) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1471/96 на регистарска влошка бр. 1-68139-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во 
приватна сопственост на Производно-трговското 
Претпријатие „ТЕХНО-АУТО-ТК" д.о.о. с. Стојако-
во. 

Претпријатието е е основано со договор за основа-
ње од 19.06.1996 год. а основач е Карамичев Тодор од 
Стојаково. 

Дејности: 020110, 070111, 070112 , 070113 , 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129 , 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 090121, 
110309, 110909, откуп и пласман на земјоделски прои-
зводи, 070310, 070320. 

Во прометот на претпријатието има неограничени 
овластувања а за преземените обврски одговара со це-
локупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворешно-трговското работење е карамичев Тодор, 
директор на претпријатието без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1471/96. (7907) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1200/96 на регистарска влошка бр. 1-68122-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за производство и промет „КИВАЗ" 
п.о. ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 102, Скопје. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 
07012, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 07021, 070211, 
070212, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 
070224, 070225 , 070226, 070227 , 070229, 070230, 070240, 
080112, 080119, 080201, 080202, 06050, 060501, 060502, 
060503, 090131, 100200, 110109, 110302, 110303, 110309, 
110902, 110903, 110906, 110909, 020110, 020120. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1200/96. ^ ^ ^ ^ (7908) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2794/96 на регистарска влошка бр. 1-157-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Новинско издавачката 
работна организација „ПРОСВЕТЕНА ЖЕНА“ ц.о. 
бул. „ЈНА“ бб, Скопје. 

Се брише Татјана Копачева, директор и главен и 
одговорен уредник без ограничување. 

Се запишува Лилјана Дирјан е.д. директор и главен 
уредник без ограничување во рамките на регистрира-
ни внатрешни трговски дејности. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2794/96. (7909) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1929/96 на регистарска влошка бр. 1-16826-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето пора-
ди припојување на Производно-трговското претприја-
тие „МАСПРОМ" ц.о. извоз-увоз с. Љубин ул. „104" 
бр. 46, Скопје. 

Бришење на Производно-трговското претпријатие 
„МАСПРОМ" ц.о. увоз-извоз, с. Љубин ул. „106" бр. 
46, Скопје поради припојување кон Производно уст 
лужното претпријатие „МАСПРОМ-ИНЖИНЕРИНГ" 
д.о.о. п.о извоз-увоз, ул. „Њу Делхиска" бр. 2-3-4 ло-
кал 16, рег. влошка 1-16826-0-0-0. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1929/96. (7910) 

Основниот суд Скопје -г Скопје, со решението 
Срег. бр. 2420/96 на регистарска влошка бр. 1-67287-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и на седиште на Производното, трговско, уго-
стителско и услужно претпријатие „СИМ-СТА-КО" 
д.о.о. увоз-извоз ул. „Благоја Тоска“ бр. 23, Тетово. 

Се брише досегашното седиште на Претпријатието 
„СТИМ-СТА-КО" од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 
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23, и во иднина ќе гласи: Производно, трговско, уго-
стителско и услужно претпријатие „Д.С.Т." д.о.о. 
увоз-извоз ул. „М. Тито“ бб, Тетово. 

Од претпријатието истапуваат основачите Свети-
слав Симоски и Ѓорѓи Зафировски од Тетово со одлу-
ка од 03.09. 1996 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2420/96. (7833) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1552/96 на регистарска влошка бр. 1-12732-0-
0-0 Ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма на Претпријатието за внатрешен и надворешен 
промет „ДАМИНГ" ц.о. ул. „Вамбел“ 2/1-15, Скопје 

Новатај фирма гласи: Претпријатие за производ-
ство, промет и услуги „ДАМПИНГ“ ц.о. извоз-увоз, 
ул. „Вамбел“ 2/1-15, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - СКОПЈС, Срег. бр. 
. 1552/96 (7647) 

Основниот суд Скопје I - СКОПЈС, со решението 
Срег бр 1600/96 на регистарска влошка бр 1-67994-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Претпријатието за услуги, трговиЈа и производство 
„МИНОЛИ ДГ" д.о.о. експорт-импорт ул. „Иво Лола 
Рибар“ 72/1-8, Скопје. 

Дејности: 011941, 011949, 013030, 013072, 013074, 
013099, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225 , 070226, 
070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 
080202, 110109, 110302, 110303, 110309, 110902, 110909, 
070310, 070320. 

, Во правниот промет со трети лица претпријатието 
настапува во свое име и за своја сметка. Претпријатие-
то одговара со целокупниот СВОЈ имот. 

Директор на претпријатието с Грозда Лазаревска 
со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - СКОПЈС, Срег. бр. 
1600/96. ---------------------- (7648) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2144/96 на регистарска влошка бр 1-14992-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност на Услужното трговско претпријатие на го-
лемо и мало „ЗУРАП КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз с. 
Врапчиште, Гостивар 

Дејности: 011312, 013500, 013909, 090123, 090124, 
090181, 090189, 090209, 110399, 110109, 110302. / 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
2144/96 (7649) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2167/96 на регистарска влошка бр. 1-50121-0-

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
ма и основач на Здравствената организација по општа 
медицина „АВИЦЕНА" п.о. с. Липково, Куманово. 

Новиот назив е Приватна здравствена организација 
- ординација по општа медицина „МЕДИ-РЕС" п.о. е. 
Липково, Куманово. 

Кон претпријатието пристапува Дринка Крстиќ, со 
одлука од 15.08.1996 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2567/96. | (7652) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2539/96 на регистарска влошка бр. 1-18692-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седи-
ште, основач и промена на лице овластено за застапу-
вање на Производното трговско претпријатие „МЗ" 
АМЕР МАК“ д.о.о. експорт-импорт, бул. „АВНОЈ“ 
бр. 34, Скопје. 

Се менува досегашното седиште на претпријатието 
„МЗ Амер Мак“ д.о.о. Скопје, ул. „Чедомир Кантар-
џиев" бр. 14 и во иднина ќе гласи: бул. „АВНОЈ“ бр. 
34, Скопје. 

Од претпријатието истапуваат досегашните основа-
чи Роберт Милетиќ, Златко Милетиќ и Бранислав 
Милетиќ со одлука од 23.09.1996 год., а пристапуваат 
Катја Милошевска од Скопје и Милошевски Благоја 
од Скопје со одлука од 23.09.1996 год. 

Се брише досегашниот Застапник Златко Милетиќ, 
v.д. директор без ограничување, а се запишува Благо-

ја Милошевски, директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

2593/96. (7727) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Правоаголен печат под назив: „Електро-Скопје", 
од Скопје. (6208) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за трговија и услуги ;,Мак Консалтинг“ - Скопје“. 

(6209) 
Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за про-

мет и услуги „Марбок" експорт-импорт д.о.о. - Скопје. 
(6210) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за произ-
водно услужна трговija „Орман“ ц.о. увоз-извоз - с. 
Врапчиште - Гостивар. (6211) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Друштво за 
професионална рехабилитација и вработување на инва-
лиди „Заштита“ д.о.о. - Скопје. (6212) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за изградба на хидроградежни објекти и услуги 
увоз-извоз „Баг-Коп" с. М. Речица - Тетово. (6213) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за произ-
водство и промет на големо и мало „Мега & Мармара" 
д.о.о. - Скопје експорт - импорт - Скопје. (6214) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „ШИИ „А-
грарна Комерц“ експорт-импорт - Скопје. (6215) 

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трго-
вија, туризам и угостителство „Томи“ ц.о. увоз-извоз -
Скопје. (6216) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 0164133 издаден од УВР - Тетово на име 

Рамадани Башким, с. Добарце, Тетово. (6150) 
Пасош бр. 760240/95 издаден од УВР - Куманово на 

име Емини Кадри, с. Ваксинце, Куманово. (6151) 
Пасош бр. 421826/94 издаден од УВР - Куманово на 

име Ангеловски Тодосија, ул. „Б.И.Гуне" бр. 5-а, Ку-
маново. (6152) 

Пасош бр. 61609/93 издаден од ОВР - Крушево на 
име Иами Асаноски, с. Житоше, Крушево. (6153) 

Пасош бр. 042874/93 издаден од УВР - Тетово на име 
Јауми Илази, с. Челопек, Тетово. (6154) 

Пасош бр. 169434/93 издаден од УВР - Куманово на 
име Шериф Фејзули, с. Опае, Куманово. (6155) 

Пасош бр. 036028 издаден од УВР - Струмица на име 
Андонов Сашо, ул. „Мирче Ацев“ бр. 6, Струмица. 

(6156) 
Пасош бр. 0190463 издаден на име Станојовски Ице, 

ул. „Партизанска“ бр. 99/18, Битола. (6157) 
Пасош бр. 899310 издаден од ОВР - Струмица на 

име Јанаќева Васка, ул. „Тимо Тренчев“ бр. 27, Стру-
мица. (6158) 

Пасош бр. 0485446 издаден од УВР - Струмица на 
име Стојанов Наќе, с. Зубово 32, Струмица. (6159) 

Пасош бр. 220425/94 издаден на име Абдулаи Агим, 
нас. Теферич, Струга. (6160) 

Пасош бр. 192717 издаден од УВР - Тетово на име 
Фејзули Меџит, с. Одри, Вратница. (6161) 
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Пасош бр. 736416/95 издаден од УВР - Тетово на име 
Нухман Бериша, с. Отушиште, Тетово. (6162) 

Пасош бр. 400272/94 издаден од УВР - Тетово на име 
Хамим Мустафи, с. Ново Село 2, Тетово. (6163) 

Пасош бр. 0230310 издаден на име Рамадани Џемил, 
с. Падалиште, Гостивар. (6164) 

Чекови од тековна сметка бр. 861-84 и чекови од 
бр. 12138976 до 12138984, 11602565 и 11602566 издадена 
од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Панчевска 
Цветанка, ул. „Радишанска" бр. 25-15, Скопје. (6165) 

Чекови од тековна сметка бр. 35314-96 и чекови бр. 
5282324 и 5282325 издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Горан Стојановик, ул. „Мито Хаџиваси-
лев“ бр. 26/29, Скопје. (6166) 

Чекови од бр. 11431394 до 11431396, /11753323, 
12079544 издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на 
име Валентина Кимова, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 66-2-
10, Скопје. (6167) 

Работна книшка изадена на име Ристевска Весна, 
ул. „Никола Тесла“ бр. 145, Битола. (6168) 

Работна книшка издадена на име Наумовска Тра-
јанка, ул. „14 Бригада“ бр. 17-а, Скопје. (6169) 

Работна книшка издадена на име Лазар Ризов, 
Скопје. (6170) 

Работна книшка издадена на име Александра Хри-
стовска, Скопје. (6171) 

Работна книшка издадена на име Мухамед Јусуф, 
Скопје. . (6172) 

Работна книшка издадена на име Катица Вукман, 
Скопје. (6173) 

Работна книшка издадена на име Елизабета Стојко-
виќ, Скопје. ,(6174), 

Работна книшка издадена на име Ќиро Стојановски, 
Скопје. (6175) 

Работна книшка издадена на име Оливер М И Т К О В -

СКИ, Скопје. (6176) 
Работна книшка издадена на име Маријана Урумов-

ска, Скопје. (6177) 
Воена книшка издадена на име Дејан Крстевски, 

Скопје. (6178) 
Чековна книшка бр. 50463/74 и чекови бр. 3524473 и 

3524474 издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на име Санија Бурагева, Скопје. (6179) 

Чековна книшка бр. 60159/68 и чекови од бр. 
3363859 до 3363864 издадени од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Најдоски Велчо, Скопје. (6180) 

Чековна книшка бр. 74645/01 и чекови од бр. 
3195964 до 3195969 издадени од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Владимир Шукаров, Скопје. (6181) 

Свидетелство за завршен III клас издаден од УЦСО 
„Цар Самоил“, Ресен на име Божиновски Кирче, Ре-
сен. (6082) 

Свидетелства и диплома за завршено средно образо-
вание - насока гимназија издадени од УЦСО „Јосип 
Броз Тито“ на име Крстевска Јованка, с. Евла. (6183) 

Свидетелство за завршено средно образование изда-
дено од ЕМУЦ „Никола Тесла“ - Скопје на име Ангеле 
Димитровски, Скопје. (6184) 

Уверение издадено на име Сефери Абдул, ул. „Пар-
тизански одреди“ бр. 94, Кичево. (6185) 

Решение Уп. бр. 25-2734 издадено на име Хатиџе 
Асај и Џавит Асај, Скопје. (6186) 

Решение бр. 18-982/2-96 за давање одобрение за 
вршење компензациони работи со странство издадено 
на име „Гоша Металец“, Скопје. (6187) 

Решение бр. 10313, цертификат бр. 1257 за возило 
со рег. бр. СК 323 АЛ издадено од Царинарница -
Скопје на име „Крстевски МЖ Компани“, Скопје. 

(6183) 
Тркалезен печат под назив- „Претпријатие за трго-

вија, услуги и производство „Борозан“ д.о.о. - Скопје 
увоз-извоз“, Скопје. (6189) 

Правоаголен печат под назив: „С .Т.Д. за производ-
ство и промет со буреци и бели печива „Кум“ - Сулеј-
мани Шабан“ издаден на име С.Т.Д. „Кум“, Скопје. 

Тркалезен печат под назив: „ТПП „Муча“ доо -
Скопје, увоз-извоз, Скопје. (6191) 

Пасош бр. 477892/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Деан Соколовски, ул. „Никола Парапунов" бр. 1/1-3, 
Скопје. (6192) 

Пасош бр. 89800/93 издаден од УВР - Тетово на име 
Борко Блажевски, ул. „125" бр. 3, Тетово. (6193) 

Пасош бр. 333528/93 издаден од УВР - Скопје на име 
Љупчо Стефановски, ул. „11 Октомври“ бр. 14-1/7, 
Скопје. (6194) 

Пасош бр. 390111/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Ванчо Лазаревски, ул. „Анкарска" бр. 31/19, Скопје: 

Пасош бр. 685558 издаден од ГУВР - Скопје на име 
Дејан Чичоски, ул. „Б. Нушиќ" бр. 13/2/9 - Карпош 2, 
Скопје. (6196) 

Пасош бр. 328597/94 издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ристо Денчовски, ул. „Галичник“ бр. 9 н. Бутел 1, 
Скопје. (6197) 

Пасош бр. 552904/95 издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ќоровиќ Сафет, ул. Самоилова бр.89/8, Скопје. 

Пасош бр. 0743726/95 издаден од ГУВР - Скопје на 
име Сулејман Харуни, ул. „Дижонска 1" бр. И, Скопје. 

(6199) 
Пасош бр. 836334/96 издаден од ГУВР - Скопје на 

име Кардовиќ Мирсад, ул. „Б. Стевковски“ згр. 17/3/2, 
Скопје. (6200) 

Пасош бр. 023830 издаден од УВР - Тетово на име 
Деари Риза, с. Џепиште, Тетово. (6201) 

Пасош бр. 320189 издаден од УВР - Скопје на име 
Смилески Смиле, ул. „Никола "Парапунов4 бр. 3/73, 
Скопје. . , (6202) 

Пасош бр,.; 282327 издаден од УВР - Штип на име 
Овчарски Стојанче, ул. „Деска“ бр. 74/2, Штип. (6203) 

Работна книшка издадена на име Јусуфи Џемаљи, с. 
Сарај, Скопје. (6204) 

Чековна книшка бр. 0036214/06 и чекови од бр. 
11918119 до 11918121; од бр. 12562466 до 12562475 и бр. 
12186717 издадени од' Стопанска банка а.д. - Скопје на 
име Атанасовска Вера, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 23-4/4, 
Куманово. (6205) 

Чековна книшка бр. 78088-78 и чекови од бр. 
3284419 до 3284422 издадени од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Виолета Стоименовска, Скопје. (6206) 

Свидетелство издадено од ОУ „А С Макаренко“ -
Скопје на име Усеин Атиџе, Скопје. (6207) 

Пасош бр. 0366228 на име Газменд Томини, Дебар. 
(6263) 

Индекс бр. 5000 издаден од Архитектонски факул-
тет - Скопје на име Минов Јордан, Скопје. (6264) 

Пасош бр. 162644 на име Мустафа Алајдин ул. 
„Чеде Филиповски“ бр. 212, Гостивар. (6265) 

Пасош бр. 0292201 издаден од МВР Демир Хисар на 
име Трајче .Лозановски с. Жван, Д.Хисар. (6266)х 

Пасош бр. 0313132 издаден од ОВР М.Брод на име 
Тримчески Павле ул. „Кр.Република“ бр. 4, М.Брод. 

(6267) 
Пасош бр. 485538 издаден од ОВР Струмица на име 

Златанов Роберт с. Дукатино 47, Струмица. (6268) 
Пасош бр. 390432/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Решат Ибраимовски, с. Црн Врв, Скопје (6269) 
Пасош бр. 149966/94 издаден од УВР - Велес на име 

Есат Каришиќ, с.Горно Оризари, Велес (6270) 
Пасош бр. 277352/94 издаден од УВР Скопје на име 

Абдулсамет Бафќаровски, с. Батинци бр. 381, Скопје. 
(6271) 

Пасош бр. 572975/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Рахим Бакијовиќ, ул. „Ордан Чопела“ бр. 64 б, Скопје. 

Пасош бр. 204546/94 издаден од УВР - Куманово на 
име Тихомир Додевски, с. Карпош ул. 111 бр. 3, Скопје, 
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Пасош бр. 837839/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Шериф Беќири, ул. „413" бр. 5а, Скопје. (6216) 

Пасош бр. 321036/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Логин Кочишки, бул. „АВНОЈ“ бр. 80-2/19, Скопје. 

(6217) 
Пасош бр. 479367/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Кети Јордева, ул. „Лазар Димитров“ 1 бр. 20, Скопје. 
(6218) 

Чекови од тековна сметка бр. 110354/70 и чекови од 
бр. 3160867 до 3160875, 3118431, 3078692, 3078693, 
2840924, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Добрила Матошевиќ, Скопје. (6219) 

Чекови од тековна сметка бр. 04081-8 и чекови бр. 
1029899-0, 1029900-6, 1029901-4, 1029902-2, 1029903-3, 
1029904-8,1029905-5, 1029906-3, 1029907-1; 1029908-9 из-
дадени од Инвест банка АД Скопје на име Благој Гур-
чевски, Скопје. 5 (6220) 

Чекови од тековна сметка бр. 8957/49 и чекови од 
бр. 2367185 до 2367204 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Марика Тетиковиќ, Скопје. (6221) 

Работна книшка издадена на име Идриз Ариф, 
Скопје. (6222) 

Работна книшка издадена на име Радица Бошковиќ, 
Скопје (6223) 

Работна книшка издадена на име Владимир Масла-
ров, Скопје. (6224) 

Пасош бр. 0224822/94 издаден од УВР - Св. Николе 
на име Југослав Стојановиќ, ул. „Ленинова“ бр. 53/4, 
Свети Николе. (6225) 

Пасош бр. 388948/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Сашо Костовски, ул. „Разлов. востание“ бр. 13/1-8, 
Скопје. (6226) 

Пасош бр. 394064/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Улвије Мифтари, ул. „7 јули“ бр. 15, Скопје. (6227) 

Пасош бр. 761618/95 издаден од УВР - Куманово на 
име Бајрамша Бекаровска, ул. „Ужичка“ бр. 37 , Кума-
ново. (6228) 

Чекови од тековна сметка бр. 85903/72 и чекови бр. 
3339075, 3339076 и 3339077, издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Станиша Станковиќ, Скопје. 

(6229) 
Чекови од тековна сметка бр. 89543-49 и чекови од 

бр. 1006819 до 1006830 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Елена Серафимовска, Скопје. (6230) 

Чекови од тековна сметка бр. 207518041 и чекови од 
бр. 50003303770 до 50003303775 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Димитрија Петрушевски, 
Скопје (6231) 

Чекови од тековна сметка бр. 54803/58 и чекот бр. 
2259480 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Бел че Илиевски, Скопје. (6232) 

Работна книшка издадена на име Војо Самандов, 
Скопје. (6233) 

Работна книшка издадена на име Момчило Шума-
нов, Скопје. (6234) 

Работна книшка издадена на име Абдула Сума, 
Скопје (6235) 

Работна книшка издадена на име Анела Дрндар, 
Скопје (6236) 

Решение Уп. бр. 25-894 издадено на име Халиум 
Абдирахман, Скопје. (6237) 

Пасош бр. 0102808 издаден од УВР - Скопје на име 
Трпковски Боби, ул. „Бутелска“ бр. 2/5, Скопје. (6238) 

Пасош бр. 304547/94 издаден од УВР - Тетово на име 
Салахи Вајдин, с. Боговиње, Тетово. (6239) 

Пасош бр МКД 0109782/93 издаден од ОВР - Ресен 
на име Поповска Викторија, с. Болно, Ресен. (6248) 

Пасош бр. 0579042 издаден од УВР - Кочани на име 
Богатинов Павле, с Чешиново, Кочани. (6240) 

Пасош бр 0222305 издаден од ОВР - Струмица на 
име Петров Милче, с. Добрашинци 64, Струмица. (6241) 

Пасош бр 203838 издаден од ОВР - Куманово на 

име Стошевски Моме, ул. „5" бр 13, с Карпош, Кума-
ново. (6242) 

Чекови од тековна сметка бр. 0054376/27 и чекови 
бр. 0002596546, 0002596547, 0002596548, 0002362103 и 
0002362108 издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Бакии Абдул, ул. „Топанска" бр. 21, 
Скопје (6243) 

Работна книшка издадена на име Богоевска Љу-
бица, Скопје. (6244) 

Решение Уп. бр. 12-10825 издадено на име Стојчев-
ски Благоја, ул. „Рилски конгрес“ бр. 2-5, Скопје. (6246) 

Правоаголен печат под назив: „Ќебапчилница „Чер-
га“, ул. „8-ма Ударна бригада“ бр. 39, Атанасоски 
Славко - 227 200" издаден на име Ќебапчилница „Чер-
га“, Скопје. (6247) 

Тековна сметка бр. 3514/71 и чекови бр. 746782, 
794138, 794139 издадени од Стопанска банка АД Скопје 
- филијала Т. Велес, на име Ангеле Крстевски, ул. 
„Андон Шурков“ бр 25/2 ст. 10, Велес. (6245) 

Работна книшка издадена на име Столески Стаке, 
Скопје (6256) 

Решение Уп. бр. 12-10825 издадено на име Стојчев-
ски Благоја, ул. „Рилски конгрес“ бр. 2-5, Скопје. (6258) 

Тркалезен печат под назив: „Стоно тениски клуб 
„Работнички“ - Скопје“. (6259) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претприја-
тие за производство, трговија и услуги на големо и мало 
„Хелио" експорт-импорт д.о.о. - Скопје“. (6260) 

Тркалезен печат и штембил под назив: „Трговско 
производствено претпријатие „Шаар" експорт-импорт 
-Битола“. (6261) 

Штембил под назив: „Претпријатие за трговија и 
услуги „Промо - Сиеменс" д.о.о. експорт-импорт -
Скопје“. (6262) 

Пасош бр. 0023342/93 издаден од ОВР - Македонски 
Брод на име Стојкоски Пецо, ул. „Васко Карангеле-
ски“ бр. 1, Мак. Брод. (6248) 

Пасош бр. 0486974 издаден од ОВР - Струмица на 
име Бајрактаров Марјан, ул. „11 Септември“ бр. 3, 
Струмица. (6249) 

Пасош бр. 194842/94 издаден од ОВР - Гостивар на 
име Алиу Буран, с. Чегране, Гостивар. (6250) 

Пасош бр. 148276 издаден од УВР - Тетово на име 
Незири Агим, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 132, Тетово. 

(6251) 
Пасош бр. 310133 издаден од УВР - Тетово на име 

Незири Фатима, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 132, Тетово.; 
(6252) 

Пасош бр. 214292 издаден од УВР - Скопје на име 
Минов Јордан, ул. „Струма“ бр. 3/1-7, Скопје. (6253) 

Пасош бр. 0183425 издаден од ОВР - Струмица на 
име Палифров Ванчо, ул „Благој Мучето“ бр. 50/15, 
Струмица. (6254) 

Чекови од тековна сметка бр 0054376.27 и чекови 
бр 0002596546, 0002596547, 0002596548, 0002362103 и 
0002362108 издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Бакии Абдул, ул. „Топанска" бр. 21, 
Скопје. (6255) 
име Бајрактаров Марјан, ул. „И Септември“ бр. 3, 
Струмица. (6249) 

Пасош бр. 194842/94 издаден од ОВР - Гостивар на 
име Алиу Буран, с. Чегране, Гостивар. (6250) 

Пасош бр. 148276 издаден од УВР - Тетово на име 
Незири Агим, ул. „Иво Лола РибарЗ бр. 132, Тетово. 

(6251) 
Пасош бр. 310133 издаден од УВР - Тетово на име 

Незири фатима, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 132, Тетово. 
(6252) 

Пасош бр. 214292 издаден од УВР - Скопје на име 
Минов Јордан, ул. „Струма“ бр. 3/1-7, Скопје (6253) 

Пасош бр. 0183425 издаден од ОВР - Струмица на 
име Палифров Ванчо, ул „Благој Мучето“ бр. 540/15, 
Струмица (6254) 
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Пасош бр. 0059624 издаден од ГУВР Скопје на име 
Нина Младеновска, Скопје. 

Чекови од тековна сметка бр. 0054376.27 и чекови 
бр. 0002596546, 0002596547, 0002596548, 0002362103 и 
0002362108 издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Бакии Абдул, ул. Лошанска“ бр. 21, 
Скопје. (6255) 

Рокот за плаќање на акции без попуст изнесува 15 
дена од денот на продажбата. 

III. Рокот за запишување на акции трае 15 дена од 
денот на објавувањето на повикот. 

Поблиски информации во врска со продажбата на 
акциите можат да се добијат секој работен ден во упра-
вата на АД „Фротирка" Делчево. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал О.П. „СТА-
КЛАР А“-Дебар 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 21.11.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку увид, во деловните простории на претприја-
тието, кое се наоѓа на ул. „Први Мај“ бб, Дебар во 
време од 09 до 13 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на петпријатија со општествен капитал, АД „Фротир-
ка" Делчево објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ СО ПОПУСТ И 

БЕЗ ПОПУСТ 

1. Предмет на продажба на овој повик се 16.689 ак-
ции во вкупна вредност од 1.638.344 ДЕМ од кои 10.358 
акции во износ од 1.035.824 ДЕМ се со попуст а остана-
тите 6025 акции во износ од 602.520 ДЕМ се без попуст. 

Вредноста на една акција изнесува 100 ДЕМ. 
II. 1. Право на акции со попуст имаат работниците 

кои во АД „Фротирка" Делчево непрекинато работеле 
најмалку 2 години пред донесувањето на Одлуката за 
трансформација. 

Правото на купување акции може да се користи ед-
нократно и тоа само во едно претпријатие. 

Вработените и други лица кои имаат право да купат 
акции со попуст, попустот го користат индивидуално и 
тоа 30% од номиналната вредност на акцијата како 
основен попуст зголемен за 1% за секоја полна година 
работење во претпријатието. 

Износот на купените акции со попуст неможе да го 
надмине износот од 25000 ДЕМ. 

Акциите што се купуваат со попуст се достапни за 
сите корисници на попустот под еднакви услови. 

“ Плаќањето на акциите со попуст ќе се врши месечно 
во рок од 5 години со грејс период од 2 години сметано 
од денот на продажбата. 

Купувачите на акции со попуст имаат права потвр-
дени со Закон. 

2. Право на купување акции без попуст имаат сите 
заинтересирани физички и правни лица. 

СОДРЖИНА 

1224. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за определување на царински 
контингенти при увоз на стоки во 19% го-
дина 3273 

1225. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Св. Кирил и Ме-
тодиј“ с. Дабиља - Струмица 3273 

1226. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Мирче Ацев“ во 
Скопје 3273 

1227. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Кочо Рацин“ во 
Блатец - В ивица 3273 

1228. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Гоце Делчев“ с. 
Косел - Охрид 3273 

1229. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Државното средно медицинско учи-
лиште „Д-р Јован Калаузи“ во Битола . . . . 3274 

1230. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Ванчо Прке“ од 
Делчево 3274 

1231. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Кирил и Мето-
диј“ во Штип 3274 

1232. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Хидробиолошкиот завод во Охрид . . . . 3274 

1233. Решение за именување членови на Собра-
нието на ЈП за берзанско работење „Агро 
- Берза“ - Скопје 3274 

1234. Решение за разрешување и именување 
член на Училишниот одбор на ОУ „Тефеј-
јуз"-Скопје : 3275 

1235. Решение за давање согласност на Одлуката 
за именување индивидуален работоводен 
орган на ВПОС „Струмички Слив“ - Стру-
мица 3275 

1236. Решение за давање согласност на Одлуката 
за именување индивидуален работоводен 
орган на РО за стопанисување со води Во-
достопанство „Извори“ - Гостивар 3275 

1237. Правилник за единствен царински доку-
мент и другите исправи во царинската по-
стапка 3275 

1238. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 154/96 од 27 ноември 19% 
година 3378 

1239. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 138/96 од 27 ноември 1996 
година .\ 3379 

1240. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 157/96 од 27 ноември 1996 
година 3379 
Исправка на Одлуката за изменување на 
Одлуката за распоредување на стоките на 
форми на извоз и увоз 3380 
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