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

„Службен не;/:* на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. Број 26 

Петок. 31 мпрт 2000 
Скопје 

Гол. [.VI 

Претплатата за 2000 голине изнесе на 
7,800 денари. Овој број чини 150 
денари. Жиро сметка 40100-603-124У8 

1715. 
Врз основа на член 16став 2 од Законот за држав-

ната ревизија („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 65/97), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28 март 2000 година, донесе , 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА 

ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 
НА 

Се дава согласност на Тарифата на Државниот завод 
за ревизија, што ја донесе главниот државен ревизор на 
Државниот завод за ревизија на 18 февруари 2000 го-
дина под број 06-23/2. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1305/1 
28 март 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

1716. 
Врз основа на членовите 2 и 10-а став 2 од Законот 

за избор на претседател на Република Македонија 
(^Службен весник на Република Македонија44 број 
20/94 и 48/99), а во врска со член 59 ставови 2 и 4 оД 
Законот за избор на пратеници во Собранието на Репу-
блика Македонија (^Службен весник на Република Ма-
кедонија44 број 24/98 и 50/99), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 март 2000 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗБОР 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ИЗБОРНАТА 
КАМПАЊА, КОИ ИСТАКНАЛЕ КАНДИДАТИ ЗА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Со оваа одлука се определува надоместокот на 
трошоците за избор на претседател на Република Ма-
кедонија на организаторите на изборната карања кои 
истакнале кандидати за претседател на Република Ма-
кедонија, согласно со резултатите од гласањето во 
првиот и вториот круг на гласање за избор на претседа-
тел на Република Македонија. 

2. Надоместокот на трошоците за избор на претсе-
дател на Република Македонија на организаторите на 
изборната кампања, кои истакнале кандидати за прет-
седател на Република Македонија, се гласало во првиот 
круг на гласање за избор на претседател на Република 
Македонија и тоа: 
- на организаторот на из-
борната кампања за избор 
на претседател на Репу-
блика Македонија на кан-
дидатот г. Муарем Неџипи, 
- на организаторот на из-
борната кампања за избор 
на претседател на Репу-

155.978 х 15,00 денари -
2.339.670,00 денари 

блика Македонија на кан-
дидатот г. Васил Тупуркни-
ски, 
- на организаторот на, из-
борната кампања за избор 
на претседател на Репу-
блика Македонија на кан-
дидатот г Мухамед Ха-
лили, 
- на организаторот на из-
борната кампања за избор, 
на претседател на Репу-
блика Македонија на кан-
дидатот г. Тито Петковски, 
- на организаторот на из-
борната кампања за избор 
на претседател на Репу-
блика Македонија на кан-
дидатот г. Стојан' Андов и 
- на организаторот на из-
борната'кампања за избор 
на претседател на Репу-
блики Македонија на кан-
дидатот г. Борис Трајов-
ски. 

163.206 х 15,00 денари -
2.448.090,00 денари 

45.731 х И,00 денари = 
685 .965,00 денари 

343.606 х 15,00 денари = 
5.154.090,00 денари 

111.983 х 15,00 денари = 
1.679.745,00 денари 

219 0УК х 15.00 денари = 
3.2X6.470,00 денари 

3. Надоместокот на трошоците за избор на претсе-
дател на Република Македонија на организаторите на 

_изборната кампања, кои истакнале кандидати за прет-
седател на Република Македонија, се гласало во вто-
риот круг на гласање за избор на претседател на Репу-
блика Македонија и тоа: ' 
- на организаторот на из-
борната кампања за избор 
на претседател на Репу-
блика Македонија на кан-
дидатот г. Тито Петковски 
и ^ 
- на организаторот на из-
борната кампања за избор 
на претседател на Репу-
блика Македонија На кан-
дидатот г. Борис Трајков.-
скн. 

513.614 х 15,00 денари = 
7.704.210,00 денари 

5821808 х 15,00*денари = 
8.742.120,00 денари 

4. Надоместокот на трошоците за избор на претсе-
дател на Република Македонија од точките 1 и 2 на оваа 
одлука на организаторите на изборната кампања ќе им 
се исплати од Буџетот на Република Македонија, нај-
доцна во рок од три месеци од поднесуваното на финан-
сискиот извештај за изборната кампанл за избор на 
претседател на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во ..Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1306/1 
28 март 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д р Саво Климовски, с.р 
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1717. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на 

Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите (^Службен весник на Република Македонија" бр. 
36/95), Собранието на РепубликаМакедонија, на седни-
цата одржана на 28 март 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 
1. Се разрешува од функцијата судија на Врховниот 

суд на Република Македонија 
Константин Хаџи Лега, поради исполнувани услови 

за старосна пензија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во ^Службен весник на Република Македонија44. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1284/1 
28 март 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

1718. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на 

Република Македонија и член 38 од Законот за судот 
вите (^Службен весник на Република Македонија44 бр. 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 28 март 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КОЧАНИ 

1. Се разрешува од функцијата судија на Основниот 
суд во Кочани 

Васко Трајовски, по негово барање. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

н а ^ во ^Службен весник на Република Македонија'4. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1285/1 
28 март 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Републикаѕ 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

1719. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија44 

број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 28 март 
2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КРУШЕВО 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Здравствен дом - Крушево, се; из-
брани: 

Кире Сотироски, раководител на Фондот за здрав-
ствено осигурување, ПС Крушево. 

Звонко Мирчески, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

Авнија Амедоски, советник во Агенцијата за потти-
кнување на развојот на земјоделството на РМ, РЕ Кру-
шево и 

Мито Илиески, социјален работник во Министер-
ството за трговија, ПЕ Крушево. 

2. Со влегуваЈвето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Здравствен 
дом - Крушево. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
ното во ^Службен весник на Република Македонија". 

* 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1286/1 
28 март 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

1720. — 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 март 2000 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО ПАРЛАМЕНТОТ НА ОБЕДИНЕТОТО КРАЛ-
СТВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СЕВЕРНА ИРСКА 

Член 1 

Во Одлуката за основање пратеничка група на Со-
бранието на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Обединетото Кралство Велика Брита-
нија и Северна Ирска (^Службен весник на Република 
Македонија" број 33/99), во членот 3 во делот што се 
однесува за претседател наместо ^Слободан Ќосев4' 
треба да стои „Митко Киров", а во делот што се одне-
сува за членови наместо „Митко Киров" треба да стои 
^Слободан Ќосев". 

Член 2 
» 

Оваа одлука влегува во сила ср денот на донесува-
њето, а ќе се објави во ^Службен весник на Република 
Македонка". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1287/1 
28 март 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

1721. 
Врз основа* на член 68 став 2 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28 март 2000 година, 
донесе-

О Д Л У К А ' 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА 

СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУБЛИКА ИРСКА 

Член 1 

Во Одлуката за основање пратеничка група на Со-
бранието на Република Македонија за сораб9Тка со 
Парламентот на Република Ирска (^Службен весник на 
Република Македонија" број 33/99), во членот 3 во де-
лот што се однесува за членовите наместо „Ѓулистана 
Марковска" треба да стои „Михајло Георгиевски". 
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Член 2 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1288/1 
28 март 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

1722. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ" број 16/85, 2/ 
86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90 и 11/91 и ^Службен 
весник на Република Македонка" број 40/91 и 14/95), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 28 март 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНА КО-
МИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ДЕКАН НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛ-
ТЕТ ВО ПРИЛЕП ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ 

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - БИТОЛА 

1. За членови на посебната комисија за изготвување 
предлог за, именување декан на Економскиот факултет 
во Прилеп при Универзитетот „Св. Климент Охрид-
ски44 - Битола, се именувани: 

Жарко Караџоски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија и 

Звонко Мирчески, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во ^Службен весник на Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1289/1 „ ^ Претседател 
28 март 2000 година на Собранието на Република 

Скопје „ Македонија, 
' д-р Саво климовска, с.р. 

1723. 
Врз основа на член 186 од Царинскиот закон ("Службен весник на 

РМ" број 21/98, 26/98, 63/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана на 28.03.2000 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА 

ЦАРИНА 

ГЛАВА 1 
ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

(1) Со оваа Уредба се уредува видот, вредноста и количината на предметите, како и 
деталните критериуми и начинот на остварување на ослобдувањето од плаќање на царина 
во согласност со членовите од 180 до 184 на Царинскиот закон. 

Член 2 « 

(1) Лицето кое сика да го оствари правото за ослободување од плаќање на царина е 
должно на надлежниот царински орган, заедно со царинската декларација да му достави и 
барање за ослободување од плаќање на царина во писмена форма. Во, случаи кога е 
дозволена примена на усмена декларација, барањето за ослободување рд плаќање на 
царина се поднесува во усмена форма. * 
(2) Доколку царинскиот орган го прифати барањето за ослободување од плаќање 
царина и ако со оваа Уредба не е поинаку утврдено, ќе донесе решение во вид на службена 
белешка на самата царинска декларација. 
(3) Во случаи кога е дозволена примена на усмена декларација, царинскиот орган, 
барањето за ослободување од плаќање на царина го уважува со службена забелешка на 
доставениот комерцијален или друг службен документ, или пак усно. 
(4) Потврдите што во врска со ослободувањето од плаќање на царина и во согласност со 
оваа Уредба ги издаваат надлежните министерства се однесуваат само на надлежностите на 
соодветното министерство и истите не ги обврзуваат царинските органи в-р/одлучујвањет^о 
при спроведување на постапката за царинско ослободување. « 
(5) 1 Потврдите што ги издаваат надлежните органи во согласност со оваа Урздфа, одвеат 
да се користат во царинската постапка, до рокот определен во потврдите; односно 6 месеци 
од нивното издавање доколку рокот на важноста во потврдата не е определен. 

ѓ 5 ; 
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Член 3 

(1) Ослободувањето од плаќање на царина за стоки, за кои како услов е пропишано да 
не се произведуваат во Република Македонија, се остварува врз основа на претходно 
издадена потврда од Министерство за стопанство. 
(2) Потврдата треба да содрла* десетоцифрена ознака од царинската номенклатура, 
трговски квалитет и технички карактеристики на стоката. / 
(3) При издавањето на потврда за тоа дека определена стока не се произведува во 
Република Македонија, Министерството за стопанство превенствено ќе ја има во предвид 
основната намена на користење на стоката, а потоа одделните карактеристики на стоката 
како што е квалитетот, типот, итн. . 

ГЛАВА 2 
ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА 

КАКО И ПРЕТСТАВНИЦИ И НИВНИОТ ПЕРСОНАЛ 

Член 4 1 • 

(1) Корисникот кој што сака да го оствари правото за ослободување од плаќање на 
царина согласно член 180 од Царинскиот закон, мора на царинскиот орган да му поднесе 
потврда од Министерството за надворешни работи дека предметите кои што се увезуваат се 
наменети за службен^ потреби, односно за негова лична употреба. 
(2) За корисниците наведени во член 180 став 2 алинеја 3 од Царинскиот закон 
потврдата од Шнистерството за надворешни работи мора да содржи и податок кога 
корисникот дошол (стапил) на должност во Република Македонија. 
(3) За увозот на алкохолни пијалаци, цигари, и вино, министерството за надворешни 
работи издава потврда од став 1 на овој член во рамките на вкупните годишни квоти за сите 
корисници по овој Основ за календарската година. Годишните квоти ги определува 
министерството за финансии, а по претходен предлог на министерството за надворешни 
работи. 
(4) За увозот'на патничките возила министерството за надворешни работи издава 
потврда од став 1 на овој член во рамките на реалните потреби на секое претставништво 
Бројот на возилата набавени по овој основ треба да се совпаѓа со бројот на членовите на 
семејството и нивните реални потреби, 

: ГЛАВА 3 ^ 
Л5Г5ЕН БАГЛЖ НА ПАТНИКОТ 

1 Член 5 • 
(1) Ослободен од 1плаќање\царина во согласност со член 181 алинеја 1 од Царинскиот 
закон, е личниот багаж на патникот кој е наменет за негови лични потреби за време на 
патувањето и не е од трговски карактер. 
(2) Како Личен багаж во смисла на претходниот став се смета багажот кој што патникот 
му го пријавува на царинскиот орган при влегувањето во царинското подрачје на Република 
Македонија (во понатаможниот текст: царинско подрачје), како и багажот кој што 
патникот подоцна го пријавува, доколку докаже, дека истиот'во времето на неговото 
заминување бил даден на превоз. 
(3) Преносен сад кој што содржи гориво не се смета за личен багаж. 

Член 6 . 

"Па^М^Ј^^Лвј^Јса-да по оствари правото за ослободување од плаќање на царина за 
стоки одличниот на превод, мора на царинскиот орган недвосмислено да 
му докаже дека се работи за негов личен багаж. 
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Член 7 

(1) Патникот може во согласност со член 181 алинеја 1 од Царинскиот закон да го 
оствари правото за ослободување од плаќање на царина и за следните стоки кои ги носи со 
себе и кои не сб наменети за понатамошна продажба: 
(а) преработки од тутун: 

200 цигари, или 

100 цигарилоси (цигари со максимална тежина' од 3 фама по парче), или 
50 пури, или 250 грама тутун за пушење или сразмерна количина на различни 

преработки на тутун; 
(б) алкохол и алкохолни пијалоци: 

2 литри вино и , -
I литар, жесток алкохолен пијалок 

(в) парфем до 0,05 литра, Или тоалетна вода до 0,25 литра. 
(2) Патниците помлади од 18 години не можат да ги користат ослободувањата од точка 
(а) и (б) од став 1 на овој член. 

Член 8 

(1) Ослободувањето од плаќање на царина за стоките наведено во членот 7 од оваа 
Уредба не важи за: 
-лица, кои имаат постојано место на живеење на пограничното подрачје; 
- лица, кои што се вработени -во пограничното подрачје на соседната држава и 
- лица вработени во слободни царински продавници, при преминувањето од слободните 
царински продавници во царинско подрачје 
(2) Ограничувањето за лицата од алинеи 1 и 2 од став 1 на овој член се применува во 
случај кога тие лица ја преминуваат граничната линија со малогранични пропусница 

, , . Член 9 
I ' ' 

(1) Во согласност со чл. 181 алинеја 2 од Царинскиот закон, ослободени се од плаќање 
на царина домашни парници кон внесуваат од сгансгво предмети во вредност до 50 ЕВРА во 
денарска противвредност', доколку истите не се наменети за препродажба. 
(2) Во согласност со чл. 181 алинеја 3 од Царинскиот закон, ослободени се од плаќање 
на царина државјани на Република Македонија и странски државјани на предмети во 
вредност до 50 ЕВРА во денарска противвредност, што ги Примаат од странство, доколку 
не се наменети за препродажба. 

1 ГЛАВА 4 . 
ЛЕКОВИ 

Члеи 10 
• - N ' ** ^ 

(1) Во согласност со алинеја 4 на член 181 од Царинскиот закон, од плаќање царина се 
ослободени државјани на Република Македонија и странски државјани со постојано место 
на живење во Република Македонија за лековите за лична употреба, кои ги носат со себе 
или ги добиваат во пратка од странство. 

Член 11 

Државјанин на Република Македонија и странски државјанин со постојано место на 
живеење во Република Македонија, за остварување на правото на ослободување од член 10 
од оваа уредба, е должен на царинскиот орган да му достави соодветен лекарски рецепт или 
негова заверена фотокопија. 
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ГЛАВА 5 
СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА И ТЕХНИЧКИ ПОМАГАЛА КОИ ШТО 

ИНВАЛИДИТЕ ГИ КОРИСТАТ ЛИЧНО И НЕПОСРЕДНО ЗА ЖИВОТ И 
РАБОТА, КАКО И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТАА ОПРЕМА И ТЕХНИЧКИ 

ПОМАГАЛА 

Член 12 , 
/ 

(1) Лицето, кое сака да го оствари правото за ослободување од плаќање на царина, 
наведено во алинеја 5 на член 181 од Царинскиот закон, е должно, заедно со царинската 
декларација^ да достави доказ дека специфичната опрема односно техничкото помагало 
што лично ги увезува му се директно потребни за живот и работа, односно доказ дека 
пријавените резервни делови му се потребни заради користење на таа опрема односно 
помагала. . . ~ 
(2) Ослободувањето од плаќање царина во согласност со став 1 од овој член може да се 
оствари само за предметите коишто* се наведени во прилог 1, што е составен дел на оваа 
Уредба. 
(3) За остварување на ослободувањето од став 1 на овој член корисникот мора да 
достави потврда од надлежна здравствена установа. 
(4) Врз основа на поднесено барање од корисникот за ослободување од плаќање царина 
согласно став 1 на овој член, царинарницата донесува решение. * 

.V . ГЛАВА 6 
ГОРИВО И МАЗИВО ВО РЕЗЕРВОАРИТЕ, КОИ ФАБРИЧКИ СЕ ВГРАДЕНИ ВО 

МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА И МОТОРЦИКЛИ 
. • . ' \ • . . * ' - ' * 

Член 13 

(1) Согласно алинеја 6 на член 181 од Царинскиот закон, бд плаќање царина се 
ослободува горивото кое се наоѓа во нормалните фабрички вградени резервоари на 
моторните возила и моторцикли кои се увезуваат во царинското подрачје: ' • 
(2) За фабрички вградени нормални резервоари, во смисла на Член Ш алинеја 6 од 
Царинскиот закон се сметаат: / 

резервоари кои производителот сериски ги вградува во сите моторни возила и 
моторцикли од ист тип и кои овозможуваат горивото директно Да се употребува за погон, 
како и ^а работа на лабилни и други апарати во текот на транспортот, кака и 

плински резервоари, 'вградени во .моторните возила, кои како погон употребуваат 
илин и резервоари кои одговараат на останатиот систем со кој можат да бидат опремени 
моторните возила, 

резервоари кои производителот сериски ги вградува во сите контејнери од ист тип и 
кои овозможуваат горивото во текот на транспортот директно да се користи за работа на 
л адил Ли и други уреди, со кои специјалните контејнери можат да бидат опремени. 
П) , Како специјални контејнери се сметаат сите контејнери кои се опремени со посебни 
уреди за системите за ладење, системите за довод на кислород, системите за топлотна 
изолација и др. 
(4) Ослободувањето од став 1 на овој член не се однесува за "горивото во 
.'дополнителните резервоари, и кога тие резервоари се фабрички додадени кон вградениот 
резервоар. 

Член 14 .1 

ослободено од плаќање царина може да се користи само во 
моторните возила/односно моторцикли во кои било увезено и не ^ дозволено да се 
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+отстрани од тоа возило односно моторцикл и да се ускладите , освен во време на 
неопходна поправка па возилото односно м о т о р н и о т , ниту е дозволено да се продаде или 
бесплатно да му се отстапи на друго лице. 

Член 15 

Ослободувањето се однесува и на мазивата кои се наоѓаат во моторните возила 
односно, моторцикли и кои се потребни за нивно нормално работење, 

ГЛАВА 7 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ КОИШТО ДРЖАВЈАНИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ГИ 

ПРОИЗВЕДУВААТ НА ИМОТИ КОИ СЕ НАОЃААТ ВО ПОГРАНИЧНОТО 
ПОДРАЧЈЕ НА СОСЕДНИТЕ ДРЖАВИ 

Член 16 ' 

(1) Во согласност со алинеја 7 од член 181 на Царинскиот закон, од плаќање царина се 
ослободени македонски државјани за увоз на земјоделски, градинарски, шумски, сточарски, 
пчеларови, животински производи, како и подмладок, доколку корисниците својата основна 
дејност ја обавуваат во Македонија, а тие производи ги произведуваат на свои имоти во 
погранично подрачје на соседна држава. 
(2) Правото од алинеја 7 на член 181 од Царинскиот закон се користи согласно со 
одредбите на соодветните меѓудржавни договори за малограничеи и двосопственички 
промет. • * 
(3) Ослободувањето од став 1 на овој член се применува само за животински производи 
од оние животни кои потекнуваат од Република Македонија или. од животни кои во 
Република Македонија биле пуштени во слободен промет. 

Член 17 * 

Ослободувањето.од член 16 на оваа уредба не се однесува за оние преработени 
производи кои во пограничното подрачје на соседната држава биле преработени или 
доработени повеќе одошто тоа е вообичаено при производството или жетвата, со цел да се 
сочува квалитетот на производот. 

Член 18 

Лицето, кое сака да го оствари правото на ослободување од плаќање царина од член 
16 од оваа уредба, е должно да достави доказ за сопственост на имотот кој се наоѓа во 
пограничното подрачје на соседната држава, како и изјава за добиените производи на 
споменатиот имот наведен во стјав I на член 16 од оваа уредба. 

' ' ' ' ' 

ГЛАВА 8 
УЧЕПНИ ПОМАГАЛА 

; Член 19 

(I) Во согласност со алинеја 8 на член 181 од Царинскиот закон, од плаќање царина се 
ослободени државјаните на Република Македонија - студенти и ученици, кои се школуваат 
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во странство, како и странски ученици и студенти, кои се школуваат во Република 
Македонија^ за учебни помагала, што за сопствени потреби во текот на школувањето ги 
внесуваат со себе од странство. 
(2) Како учебни помагала се сметаат предмети и инсгрументи што учениците и 
студентите ги користат во текот на школувањето. ' 
(3) Ослободувањето од плаќање на Царина се врши на барање на корисникот, со 
донесување на решение од страна на царинарницата. 

Член 20 

(1) Корисникот може да го оствари правото на ослободување согласно со оваа глава 
најмногу еднаш во текот на учебната година. 
(2) Корисникот, кој сака да го оствари правото на ослободување од плаќање царина, е 
должен заедно со царинската декларација да достави и доказ дека е запишан во образовната 
установа како редовен ученик-студент* какр и дека увезената стока е учебно помагало. 
(3) Како доказ од став 2 на овој член, корисникот доставува: 

лична изјава и 
потврда од училиштето или друг доказ, кој царинскиот орган, според околностите за 

секој посебен случај, може да го прифати како соодветен (ученичка книшка, индекс; и ел). 

ГЛАВА 9 . 
ОБРАЗОВНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ОПРЕМА ЗА СТРАНСКИ ПРОФЕСОРИ, 

ПРЕДАВАЧИ И ДРУГИ НАУЧНИЦИ КОИ РАБОТАТ ВО . 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

г. Член 21 

Согласно алинеја 9 на член 181 од Царинскиот закон, од плаќање царина се 
ослободени странски професори, предавачи и други научници кои работат во Република 
Македонија, за образовна и професионална опрема што ја увезуваат од странство, доколку 
заедно со царинската декларација на царинскиот орган му достават писмена изјава дека тие 
предмети претставуваат опрема за непосредно обавување на нивната професионална работа 
при престојот и доказ од установата за ангажманот во Република Македонија. Таквата 
опрема во изјавата мора да биде детално наведена. 

ГЛАВА 10 
ОДЛИКУВАЊА ИЛИ НАГРАДИ 

Член 22 
\ 

(1) Во согласност со алинеја 10 од член 181 на Царинскиот закон, од плаќање дарина се 
ослободени следните предмети, доколку нивната природа или единична вредност упатува на 
тоа дека не се увезени за комерцијални цели, и тоа: 

(а) одликувања кои на лица со постојано живеење на царинското подрачје им ги 
доделиле странски влади или меѓународни организации; 

(б) медали, споменици, спортски и други трофеи или предмети од симболичен 
карактер кои биле доделени во друга држава на лица кои имаат постојано жителство на 
царинското подрачје како подарок односно израз на почит за нивната работа во области 
како што се културата, науката, спортот и тоа'на натпревари, изложби или приредби од 
меѓународно значење 
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(в) медали, споменици, спортски и други трофеи или предмети од симболичен 
карактер и со мала вредност, кои на конгреси или слични меѓународни средби се наменети 
за бесплатно доделување на лица со постојано живеалиште во странство. 
(2) Ослободувањето согласно со оваа глава се однесува и за медали, споменици, 
спортски и друѓи трофеи или предмети од симболичен карактер , кои ги увезуваат органи 
или странски физички лица со цел бесплатно да ги доделат на царинското подрачје, за оние 
намени што се наведени во точка (б) од став 1 на овој член. ^ ^ 

Член 23 

(1) Корисникот, кој сака да го реализира правото на ослободување од плаќање царина 
од член 22 на оваа уредба, е должен на царинскиот орган да му достави документ, кој го 
издава организаторот на манифестацијата, дека одликувањето, медалот, спортските или 
други трофеи односно слични, предмети со симболичен карактер ги добил во странство на 
натпревар, изложба или друга манифестација од меѓународно значење. 
(2) Наместо документ од став 1 на овој член, царинскиот орган може да прифати и 
лична изјава од корисникот, доколку, според околностите на случајот ја смета за соодветна, 
ова се однесува и за случаите наведени во став 2 на член 22 од оваа уредба. 

ГЛАВА II ~ 
СТОКА ШТО ЈА УВЕЗУВА ЦРВЕН КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ДРУГИ 

РЕГИСТРИРАНИ ХУМАНИТАРНИ И ДОБРОТВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 24 

(1) Во согласност со алинеја 1 од член 182 на Царинскиот закон, од плаќање царина 
ослободени се организацијата на Црвен крст на Република Македонија И други хуманитарни 
и добротворни организации регистрирани во Република Македонија за: 

(а) стоки што служат за намирување (задоволување) на основните животни, 
потреби на лицата на кои им е потребна помош, под услов да се увезуваат заради бесплатно 
доделување; ' ' 

(б) стоки кои бесплатно им ги доставува странско лице или организација, која не 
е наменета за препродажба или вршење на друга доходовна дејност и служи исклучиво за 
бесплатно доделување на лица на кои им е потребна помош; 

(в) опрема, која бесплатно им ја доставува странско лице или странка 
организација која не е наменета за препродажба или вршење на друга доходовна дејност и 
служи исклучиво загади задоволување на нивните службени потреби. 
(2) Под стоки за намирување на основните животни потреби наведени во точка (а) од 
став 1 на овој член. се подразбира стока која е потребна за задоволување на основните 
човечки потреби, на пример прехрамбени производи, лекови, облека, постелнина, шатори и 
контејнери за живеење. л 

(3) Постапките 
од членовите 57 и 59 од оваа уредба соодветно се применуваат и на 

ослободувањата од овој член на уредбата. 

Член 25 

Ослободувањево од плаќање царина според член 24 од оваа уредба не се однесуваат на: 
(а) алкохол и пијалаци кои содржат алкохол, 
(б) тутун и производи ОД тутун, 
(в) кафе и оригинален чај, , .. 
(г) моторни возила. 
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Член 26 

Црвениот крсТ| на Република Македонија и другите регистрирани хуманитарни и 
доборотворни организации за.реализирање на правото на ослободување од плаќање царина, 
со царинската декларација, се должни да достават и: 
1. изјава дека увезената стока ќе се употреби исклучиво за непосредно извршување на 
добротворни односно хуманитарни задачи, 
2. спецификација на стоката во која е назначен трговскиот назив на стоката и 
количината. 
3. за стоката од точка (б) и (в) од член 24 на оваа Уредба, доказ дека стоката ја увезува 

-бесплатно. ( , . ' 
4. потврда од Минисгерсвто за труд и социјална политика, дека стоката со наведената 
количина вид и вредност има хуманитарен карактер и за кого е наменета; 

ГЛАВА 12 
ПРОТИВПОЖАРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ СПАСУВАЧКИ СЛУЖБИ 

Член 27 

(1) Корисник, кој сака да го оствари правото на ослободување наведено во алинеја 2 на 
член 1Ќ2 од Царинскиот закон, е должен, заедно со царинската декларација, да достави И 
потврда од соодветното министерства надлежно за заштита од природни и други несреќи со 
која се докажува дека декларираната стока се увезува исклучиво за непосредно вршење 
противпожарна или спасувачка дејност. 
(2) Ослободувањето од плаќање царина се однесува само на стока која е утврдена со 
мерките за организирање и опремување на силите за заштита, спасување и помош. 
(3) Како други спасувачки служби се сметаат: 

цивилната заштита, 
јавните служби за заштита, спасување и помош; освен противпожајзните служби. 

(4) Врз основа-на поднесено барање од корисникот, царинарницата донесува решение за 
ослободување од плаќање на царина согласно чл. 182 алинеја 2 од Царинскиот закону чл. 
28 и 30 од оваа Уредба. 

Член 28 
* " I ' 1 ' 

(1) Корисникот од член 182 алинеја 2 на Царинскиот закон, кој го реализира правото на 
ослободување од плаќање царина за возила кои на царинското подрачје дополнително се 
опремуваат за противпожарна или друга спасувачка намена, е должен, во рок од три месеци 
сметано од денот на пуштањето во слободен промет, на царинскиот орган да му достави 
доказ дека возилата биле дополнително опремени и како биле опремени. 
(2) Доколку корисникот во рокот наведен во став 1 на овој,член не достави доволно 
докази за тоа дека возилата биле дополнително опремени и како биле опремени, за 
увезените возила се пресметуваат царински давачки согласно Царинскиот закон. 
(3) Како дополнителна опрема во смисла на смисла 1 и 2 од овој член може да се смета 
сета опрема со која се обезбедува или подобрува способноста на возилата за вршење на 
противпожарна или спасувачка дејност. 

» 

Член 29 
Употребата на противпожарното или друго спасувачко моторно возило, кое е 

увезено без плаќање царина, како и возила кои на царинското подрачје дополнително се 
опремуваат з«Ј прртивпожјарна или друга спасувачка намена, ја контролираат царинските 
органи, согласно Царинскиот закон, како и полицијата и надлежните инспекциски органи, 
коп за утврдените неправилности, ги известуваат царинските органи. 
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ГЛАВА 13 
МУЗЕИ, УМЕТНИЧКИ ГАЛЕРИИ И 

НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 
. • ' Л 

. . ЧлеиЗО 

Ослободување согласно алинеја 3 од член 182 на Царинскиот закон се одобрува само 
доколку предметите се увезуваат за музеи, уметнички галерии и Народна и универзитетска 
библиотека и истите не се наменети за натамошна продажба. 

Член 31 

Корисникот, кој сака да го реализира правото на ослободување од плаќање царина 
од член 30 на оваа уредба, заедно со царинската декларација, е должен да-достави: 

лична изјава дека предметите не се наменети за натамошна продажба и 
потврда дека стоката е наменета за потребите на установа од член Зф на оваа Уредба 

издадена од Министерството за култура. 

V ' ГЛАВА 14 : \ 
ПРЕДМЕТИ, КОИ НЕПОСРЕДНО СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА КУЛТУРНА 
ДЕЈНОСТ И КОИ вие СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 32 

(1) Корисникот, кој сака да го оствари правото на ослободување од плаќање царина врз 
основава алинеја 4 од член 182 на Царинскиот закон, е'должен, заедно со царинската 
декларација, да досгаѓиГ " / 
1. потврда од Министерството за култура дека предметите се наменети за врицдое^на 
недоходовна културна дејност како основната дејност за која е регистриран корисникот^ 
2. потврда од МИни1с1ге]̂ тсвото за стопанство декд стоката што се увезува не се 
произведува во Република Македонија; * 
3. лична изјава дека стоката е наменета непосредно за вршење на културна дејност за 
која е регистриран И дека истава не е наменета за понатамошна продажба. ;

 ѕ 

(2) Потврдата од ^^ни^рството ^а култура наведена во точка I. од став 1 на овсу член 
мрже да се издаде за секој посебен случај или за определен рокл Доколку потврдата се 
издава за определен рок, во неа, освен податоците за регистрација на дејноста, мора да биде 
наведена и стоката за која се однесува. 
(3) Врз основа на поднесено барање од корисникот, царинарницата донесува решение. 

. | 

ѕ " ГЛАВА 15 * 
ПРЕДМЕТИ НАМЕНЕТИ ЗА НЕПОСРЕДНО ВРШЕЊЕ НА СОЦИЈАЛНА И . 

ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Член 33 

0) 
по член 
достави 

Корисникот кој сака да го оствари правото за ослободување од плаќање на царина 
н 182 алинеа 5 на Царинскиот закбн е должен заедно сб цЗфШ^ЗД 'да 
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1. Потврда од Министерството за труд и социјална политика, односно Министерството за 
образование дека стоката со наведена количина, вид и вредност и за кого е наменета, е за 
вршење на недоходовна социјална односно образовна дејност; 
2. Потврда од Министерство за стопанство дека предметите што ги ..увезува не се 
произведуваат во Република Македонија; 
3. Изјава од корисникот дека стоката е наменета непосредно за вршење на социјалната 
односно образовната дејност. 
(2) Врз основа на поднесено барање од корисникот, царинарницата донесува решение за 
ослободување од плаќање на царина согласно чл. 182 алинеја 5 од Царинскиот закон. 

ГЛАВА16 
ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ, КОИ СЕ КОРИСТАТ НА МЕЃУНАРОДНИ 

СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ 

Член 34 

Во согласност со алинеја 6 на член 182 од Царинскиот закон, од плаќање царина се 
ослободени фармацевтската производи за здравствени односно ветеринарни потреби, кои 
се наменети за спортистите односно животните кои учествуваат на меѓународни спортски 
манифестации организирани во Република Македонија и тоа во количини кои се потребни 
за задоволување на нивните потреби во зреме на престојот во Република Македонија. 

Член 35 
' , - ' ' * ( - / 

(1) Спортистите односно сопствениците на животните, кои сакаат да го остварат 
правото на ослободување од плаќање царина од член 34 на оваа уредба се должни на 
царинскиот орган да му достават изјава дека имаат потреба од фармацевтски производи за 
задоволување на нивните потреби во време на престојот на царинското подрачје на 
Република Македонија и изјава н4 организаторот за нивното учество на меѓународната 
спортска манифестација. • 
(2) Наместо посебни изјави на организаторот наведен во став 1 на Овој член, тој може на 
Царинската управа да и достави заеднички список на сите учесници на меѓународната 
спортска манифестација,а по можност и да ги наведе времето и местото на влегување на тие 
лица на царинското подрачје на Република Македонија. 

ГЛАВА 17 
ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ВРЗ ОСНОВА НА ВЛОГ НА 

СТРАНСКО ЛИЦЕ 

Член 36 

(1) Во согласност со алинеја 1 на член 183 од Царинскиот закон, од плаќање царина е 
ослободена опремата и резервните делови врз основа на влог на странско лице. 

(2) Влогот на странското лице треба да е подолг од пет години и да изнесува најмалку 
20% од вкупното вложување. 
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(3) Опремата и резервните делови од став 1 на овој член не можат да бидат постари од 5 
години од денот на нивното производство 

Член 37 

(1) Корисникот кој сака да го оствари правото за ослободување од плаќање на царина 
но член 183 алинеја 1 на Царинскиот закон е должен заедно со царинската декларација да 
достави: % ' 

доказ за година на производство на опремата и резервните делови 
потврда од органот на управата надлежен за водење на регистар за странски 
вложувања со која е ослободена од плаќање на царина опремата и резервните делови 
како и дека се исполнети условите од член 36 став 2 на оваа уредба; 
спецификација на опрема и резервни делови која се увезува како влог на странско 

лице, со тарифни ознаки на Царинската тарифа, заверена од орган на управата надлежен за 
водење регистар на странски вложувања. 
(2) Врз основа на поднесено барање од корисникот, царинарницата донесува решение. 

ГЛАВА 18 
МОСТРИ НА СТОКА СО НЕЗНАЧИТЕЛНА ВРЕДНОСТ 

Член 38 * 

(1) Во согласност со алинеја 2 на член 183 од Царинскиот закон, од плаќање царина се 
ослободени мостри на стока со незначителна вредност, кои се наменети за добивање 
нарачки за стоката која ќе биде увезенава царинското подрачје. 
(2) Како мостри на стоката од став 1 на овој член се смета онаа стока која е 
репрезентативна за определена количина стока и која, според изгледот и количината е 
неупотреблива за било какви други цели освен за поттикнување на продажбата на стока од 
ист вид и квалитет. 

Член 39 

(1) Корисникот е должел, заедно со царинската декларација, на царинскиот орган да му 
достави и изјава дека декларираните мостри на стоката му се испратени бесплатно и дека ќе 
ги користи исклучиво за целите наведени во став 1 на член 38 од оваа Уредба: 
(2) Царинскиот орган може да побара корисникот, одделни мостри да ги направи трајно 
неупотребливи за трговски цели (со тоа што ќе ги обележи или слично), но на начин да не 
го загубат својството на мостра. 

ГЛАВА 19 
ПЕЧАТЕН И РЕКЛАМЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 40 

погласно алинеја 3 од член 183 на Царинскиот закон, од плаќање царина се 
ослободени печатени материјали, како што се каталози, ценовници, упатства за употреба и 
брошури, ако се однесуваат на: 
(а) стока наменета за продажба или давање во наем. 
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(б) сообраќајни услуга, услуги за осигурување или банкарски услуги, што ги нудат лица 
со седиште надвор од царинското подрачје. 

Член 4Ј 

Ослободувањето'важи само за печатени материјали кои ги исполнуваат следните 
услови: 
(а) од печатениот материјал треба јасно да се гледа името на претпријатието кое ја 
произведува, продава или дава под наем определената стока или кое нуди соодветни услуги; 
(б) секоја пратка може да содржи најмногу еден рекламен материјал или посебен 
примерок од секој рекламен материјал, доколку пратката се состои од поголем печатен 
материјал. Пратката, која содржи повеќе копии од ист печатен материјал, освен тоа, се 
ослободува од. плаќање царина, доколку нејзината бруто тежина не надминува еден 

. килограм; 
(в) печатениот материјал не може да биде предмет на збирни пратки од ист испраќач до 
ист нарачател. 

Член 42 

Од плаќање царина, согласно чл. 1ЅЗ алинеја 3 од Царинскиот закон, е ослободен и 
рекламен материјал кој е без комерцијална вредност, и кој може да се употреби само во 
рекламни цели, доколку царинска .вредност не ја надминува вредноста од 20 Евра по 
едннница мерка. 

ГЛАВА 20 
ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА УПОТРЕБА НА САЕМИ И ТРГОВСКИ ИЗЛОЖБИ 

/ 

Член 43 

(1) Согласно алинеја 4 на член 183 од Царинскиот закон, од плаќање царина се 
ослободени: 
(а) помали мостри на стока произведена надвор од царинското подрачје, наменети за 
излагање на саеми и трговски изложби кои се одржуваат во Република Македонија, ако: 

се внесуваат или примаат исклучиво заради претставување на саемот и трговската 
изложба, 

се делат бесплатно исклучиво меѓу посетителите на саемите и трговските изложби, 
имаат мала вредност според цената за мерна единица од истиот вид стока; 
во пакувањата за мостри ги има очигледно помалку одошто во стандардните 
пакувања за продажба на мало, 
се потрошат на саемот и трговската изложба, кога се внесуваат или примаат 

животни намирници и пијалаци, кои не се спакувани така како што е наведено во 
претходната алинеја; 

нивната вкупна вредност и количина одговара на видот на саемот и трговската 
изложбата, како и на бројот на посетителите, времетраењето на саемот и трговската 
изложба и учеството на излагачот; 
(б) стока која се внесува или прима исклучиво заради нејзино претставување или 
презентирање на начин на функционирање на машина или апарат од странско производство 
на саемот и трговската изложба, доколку таа стока при тоа се потроши или уништи и 
доколку нејзината вкупна вредност и количина одговара на видот на саемот или трговската 
изложба, како и на бројот на посетителите, времетраењето на саемите и трговските 
изложби и учеството на излагачот; 



31 март 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 26 - Стр. 1525 

(в) разни материјали со мала вредност како што се бои, лакови, тапети и слично кои се 
користат за поставување и украсување на привремените штандови на странски излагачи; 
(ѓ) рекламен печатен материјал како што се каталози, проспекти, ценовници, рекламни 
плакати, календари (илустрирани или иеилустрирани), неураменп фотографии и други 
артикли кои бесплатно им се делат на посетителите како пропаганден материјал за 
странската стока која е изложена на саемот или трговската изложба и чија вкупна вредност 
и количина одговараат па видот на саемот или трговската изложба, како и на бројот на 
посетителите, времетраењето на саемот или трговската изложба и учеството на излагачот. 
(2) Како саем или трговска изложба , според предходниот став, се смета: 
(а) саем или трговска изложба од доменот на трговијата, индустријата, земјоделието или 
домашното занаетчиство; 
(б) саеми или трговски изложби организирани во добротворни цели; 
(в) саеми или трговски изложби, организирани пред се за унапредување на науката, 
техниката, уметноста, образованието, културната, спортската или верската соработка, 
соработката во областа на туризмот, домашното занаетчиство, работата на синдикатот или 
заради меѓународно разбирање; 
(г) среќавање на претставници од меѓународни организации или здруженија; 
(д) званични свечености и комеморативии собири; 
(3) Како изложба во смиота на ставот 2 од овој член не се сметаат изложби 
организирани за посебни цели во продавници или други деловни простории заради 
продажба на странска стока. 

Член 44 

Согласно оваа глава од Уредбата, ослободувањето од плаќање царина не важи за: 
алкохол и алкохолни пијалаци, 
-тутун и производи од тутун, 
парфеми и тоалетни води, 
гориво и огрев. 

ГЛАВА 21 
ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ЗАРАДИ ПРОБА (ИСПИТУВАЊЕ), 

ИСТРАЖУВАЊЕ, АНАЛИЗИРАЊЕ ИЛИ ТЕСТИРАЊЕ 

Член 45 

Во согласност со алинеја 5 на член 183 од Царинскиот закон, од плаќање царина се 
ослободува стока, која заради утврдување на нејзиниот состав, квалитет или други технички 
карактеристики на стоката, е наменета за проба, истражување, анализирање или тестирање, 
заради потребите од индустриски односно комерцијални истражувања.* 

Член 46 

Ослоболувањето од плаќање царина е дозволено само за количина на стока која е 
потребна за целите за кои се увезува. Количината во секој посебен случај ја утврдува 
царинскиот орган врз основа на податоците што ги доставува корисникот. 

Член 47 

(1) Ослободување од плаќање царина, согласно со оваа глава, не важи за стока, која, по 
завршување на пробата, истражувањето. анализирањето или тестирањето, е наменета за 
продажба. 
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(2) Ослободување од плаќање царина, согласно со оваа глава, не важи за стока 
употребена при пробата, истражувањето, анализирањето или тестирањето, заради 
зголемување на продажбата. 

Член 48 

Освен во случаите наведени во член 50 на оваа Уредба, ослободување се дозволува 
само под услов, стоката при пробата (испитување), истражувањето, анализирањето или 
тестирањето, во целина да се употреби или уништи. 

Член 49 

Рокот во кој треба да заврши проверката, истражувањето, анализирањето или 
тестирањето, како и спроведените административни формалности за утврдување на 
пропишаната употреба на стоката, го утврдува царинскиот орган. 

ГЛАВА 22 
ТУРИСТИЧКА ИНФОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

' ' ' ^ ' ' ^ , ( 

Член 50 
-

Во согласност со алинеја 6 на член 183 од Царинскиот закон, од плаќање царина се 
ослободени: 
(а) туристичката информативна документација (проспекти, брошури, книги, списанија, 
водичи, времени и неврамени постери, неврамени фотографии и фотографии во поголем 
формат , илустрирани и неилустрирани карти и илустриран^ календари), која е наменета за 
бесплатно делење и чија главна цел е поттикнувања на посети на странски држави, пред се 
посета на културни, туристички, спортски, верски, стопански или стручни средби и 
манифестации, доколку од неа јасно тоа се гледа. Таквата документација не може да содржи 
повеќе од 25 % странски -приватни комерцијални реклами и приватни комерцијални 
реклами за претпријатија и поединци со седиште во Република Македонија. 
(б) прегледи и годишници на странски хотели, што ги издаваат странски официјални 
туристички агенции или се издаваат на нивна порачка, како и странски возни редови н^ 
странски превозници, ќе:', работат со странство, доколку се наменети за бесплатно делење и 
доколку не содржат повеќе од 25% странски приватни комерцијални реклами и не содржат 
приватни комерцијални реклами за претпријатија и поединци со седиште во Република 
Македонија; 
(в) технички материјал,'Што странски туристички агенции им го доставуваат на своите 
овластени претставници или соработници, ако не е наменет за натамошно делење, како на 
пример годишници, телефонски и телефакс именици, хотелски ценовници, • саемски 
каталози, мостри и предмети од домашно занаетчиство со мала вредност, како и проспекти 
на музеи, универзитети, лекувалишта или други слични установи. 

Член 51 

За остварување на правото од член 1*83 алинеја 6 од Царинскиот закон, корисникот 
на повластицата е должен, заедно со царинската декларација, да достави изјава дека 
декларираната стока ќе ја употреби за целите наведени во член 50 на оваа уредба.1 
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I ' ' ГЛАВА 23 1 
СТОКА ДОСТАВЕНА ВО ВРСКА СО СТОКОВНИ МАРКИ, ПАТЕНТИ И МОДЕЛИ И 

ПРИДРУЖНИ ДОКУМЕНТИ 

Член 52 , 

(1) Корисник, кој сака да го оствари Правото на ослободување од плаќање царина 
според алинеја 7 од член 183 на Царинскиот закон, е должен, заедно со царинската 
декларација, да достави и писмена изјава за целта на употребата на документацијата, 
(2) Ослободувањето наведено во став 1 на овој член е можно да се оствари само доколку 

с т о к о в и т е марки, патентите, моделите и придружните документи и поднесоците за 
признавање на патентите и иновациите се доставуваат на субјекти, чија дејност е заштита на 
авторските и индустриските права. 

ГЛАВА 24 
ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ ВО ТЕКОТ: НА ТРАНСПОРТОТ; МАТЕРИЈАЛИ ПОТРЕБНИ 

• ЗА ЗАШТИТА НА СТОКАТА ВО ТЕКОТ НА ТРАНСПОРТОТ 

Член 53 

Во согласност со алинеја 8 на член 183 од Царинскиот закон, од плаќање царина се 
ослободува секаков вид храна за животни, потребна за време на транспортот на животните, 
натоварена на превозното средство со кое се.транспотираат животните од странска држава 
на царинското подрачје на Република Македонија или преку него. 

Член 54 

Во согласност со алинеја 8 на член 183 од Царинскиот закон, од плаќање царина се 
ослободени и следните материјали; 

простирка (слама, сено, папрат,) за превоз на животни, како и 
материјали како што се: јажиња, слама, хартија, картон, дрво, пластика и слично, 

кои се користат за заштита и прицврстување на стоката на превозното средство во текот на 
транспортот од странство до царинското подрамје или преку него и кои обично повторно не 
се употребуваат. * -

ГЛАВА 25 
ПОМОШ &А ЖРТВИТЕ ОД ПРИРОДНИ И ДРУГИ НЕСРЕЌИ 

Член 55 

Добротворна или хуманитарна организација, која сака да го оствари правото на 
ослободување од плаќање царина наведено во алинеја 9 од член 183 на I ^римскиот закон, е 
должна заедно со царинската декларација на царинскиот орган да му доставна 
1. изјава дека увезената стока (на пример: храна, лекови, облека, шатори, контејнери за 
живеење) ќе се употреби исклучиво за бесплатна распределба меѓу жртвите на природни и 
други несреќи, војни, итн. или дека ќе , остане во сопственост на добротворни или 
хуманитарни организации и дека ќе им биде бесплатно ставено на располагање на 
споменатите жртви; 
2. потврда од Министерсвто за труд и социјална политика, дека стоката со наведената 
количина вид и вредност е неменета за бесплатно делење на жртвите од природни или други 
несреќа. , . 

Член 56 ' 

Како добротворни и хуманитарни организации се сметаат доброволни и непрофитни 
организации кои се регистрирани за'решавање на социјалните потреби и тешкотии „на 
граѓаните, како и за давање помош на погодените од природни и други несреќи или војни. 
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Член 57 
Ослободувањето од плаќање царина се применува само за оние добротворни и 

хуманитарни организации кои на царинскиот орган му овозможуваат надзор врз нивното 
работење и* сметководствено. евидентирање на стоките, и кои ги даваат сите потребни 
гаранции за тоа дека ослободувањето од плаќање царина не им овозможува злоупотреба 
или ограничување на слободната конкуренција. 

Член 58 
Ослободувањето од плаќање царина, во согласност со членот 55 од оваа Уредба, 

важи само за онаа опрема и материјал што добротворната или хуманитарната организација 
ги добива бесплатно или како солидарна помош заради спроведување на нејзините 
програми за помош на луѓето, погодени од природни и други несреќи. 

Член 59 
(1) Добротворните или хуманитарните организации, кои не ги исполнуваат повеќето 
услови за ослободување од плаќање царина или кои побарале стоката која била ослободена 
од плаќање царина да ја користат за други цели надвор од оние што се предвидени во член 
58.од оваа Уредба, се должни за тоа веднаш да го известат надлежниот царински орган. 
(2) Во случај стоката да не ги исполнува повеќето услови за ослободување од плаќање 
царина, а добротворната или хуманитарната организација таа стока ја препушти на друга 
добротворна или хуманитарна организација, која'ги исполнува условите за ослободување од 
плаќање царина, во согласност со член 55 од оваа Уредба, ослободувањето ќе биде 
одобрено, доколку таа организација ја користи стоката во согласност со намената која го 
оправдува правото на царинско ослободување. Во други случаи, стоката подлежи на 
плаќање на царинскиот долг, кој се пресметува во согласност со став; 2 на член 187 од 
Царинскиот закон. _ ' ' 

ГЛАВА 26 
МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ ИЛИ УКРАСУВАЊЕ НА 

СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА, ГРОБОВИ ИЛИ ГРОБИШТА НА ЖРТВИТЕ ОД ВОЈНА, 
ПРИРОДНИ И ДРУГИ НЕСРЕЌИ 

Член 60 
Во согласност со алинеја 10 на член 181 од Царинскиот закон, од плаќање царина е 

ослободен материјалот кој се користи за поставување, одржување или украсување на 
-спомен-обележјата, гробовите или гробиштата на жртвите од војна од други држави, кои се 
погребани во царинското подрачје на Република Македонија и кој, согласно со прописите 
со кои се уредува погребалцата дејност, односно воените гробишта, го увезуваат 
организации овластени од надлежните органи 

ГЛА ВА 27 
ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ 

Член 61 
За ослободувањето од плаќање нјг царина имателот на правото од член 184 на 

Царинскиот закон, на царинскиот орган заедно со царинската декларација должен е да му 
достави решение на Владава на Република Македонија, со кое се определени предметите 
кои можат да бидат ослободени од плаќање на царина. 

ГЛАВА 28 
ЗАВРШЕА ОДРЕДБА 

Член 62 
Оваа Уредба влегува Во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на 

Република Македонија" а ќе се применува со отпочнувањето на примена на 
Царинскиот закона * 

а Ј ^ Ш О ^ Д Ш » ' Ѕ Е ж Е ѕ Ѕ * ' 
Скопје љувчо плимата, с.р. 
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ПРИЛОГ1 
I 1 1 1 1 . 1 . 11 * 

/ * 

Список на специфична опрема, односно технички помагала, како и 
нивни резервни делови, за кои инвалидите можат дато користат 

правото за царинско ослободување. 
Забелешка: Тарифните броеви кои се наведени во прилог 1 се од информативна 

природа а конечните тарифни броеви се определуваат при царинењето на стоката 
наведена во прилог: • . 

1. ДЕЛ - Општа опрема и технички помагала (ако и нивни резервни делови 

3920 Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од 
пластични 'маси, 'што не се со леточна структура, 
незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се 
комбинирани со други материјали: 

• 

3920 71 00 00 - - Од регенерирана целулоза 
Ех: 

- фолии за дијализа на крв 

3922 Кади, туш:кади, лавабоа, бидеа, клозетски шолји,. седишта 
и капаци, водоказанчиња и слични санитарни производи, 
од пластични маси: 
Ех: . 
- кади з& капење, прилагодени за капење иаинвалиди 

. - клозетски шолји, прилагодени за инвалиди 
- умивалници, прилагодени за инвалиди 
- туш кабини,.прилагодени за инвалиди 
- санитарни додатоци: држачи, потпора метални батерии 
на .'фотоќелија, санитарни подвижни столици, седала за 

' кадД, подвижни огледала итн. 

3926 Други производи о1х пластични маси и производи од други 
материјали од тар.број 3901 до 3,914: 

3926 90 Друго: А 
3926 90 90 '' - - - у ' Друго 

Ех: 
г - машки и женски кеси за урина 

колани и кеси за измет • 
6704 Период Лажни бради, веѓи и трепка плетенки и слично, од 

човечка коса, животински влакна .или од текстилни 
* материјали; производи од . човечка коса на друго место 

неспомнати ниту опфатени. 

418421 Центрифуги, вклучувајќи центрифуги за сушење; уреди за 
филтрирање или пречистување, на течности *или гасови: 

- Уреди за филтрирање или пречистување на течности: т ^ 
8421 21 - - За филтрирање или пречистување вода: 

Ех: 
; а : V - апарати за дејонизирање на вода 



Огр.1530-Бр.Ж СЛУЖБЕН ВВСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 март 2000 

8423 Баги (освен вага со осетливост до 5 центиграми), 
вклучувајќи и машини за броење или контрола, кои 
работат врз база на мерење маса; тегови за вага од сите 
видови: 

8423 10 - Вага за мерење маса на лица, вклучувајќи и вага за 
бебица; вага за домаќинството* 

Ех: 
- посгелни вага за инвалиди 

8428 Други машини за дигање, манипулација, натовар или 
истовар (на пример, лифтови, подвижни скали, 
транспортери и жичарница 

Ех; 
- вградени подвижни површини, седалки или кабини за 

преминување на скали 
• дигалки за влегување и излегување на неподвижни лица 

во автомобили 
• дигалки за ставање и дигање во кади, туш кабини или на 

клозетски шолји 
- Преносни направи за пренос на инвалиди со инвалидска 

количка по скали 
• дигалки за манипулација во постела 
- дигалки за дигање и преместување на неподвижни лица 

по површината 
- дигалки за дигање и спуштање на неподвижни лица во 

базен 
• посебни хидраулични или кабелски дигалки за превоз на 

^ инвалиди со инвалидска количка во внатрешни 
простории 

• уреди за качување по скали. 

8471 Машини за автоматска обработка на податоци и нивни 
единици; магнетни или оптички читачи, машини за 
преснимување на податоци на носители на податоци во 
кодирана форма и машини за обработка на такви 
податоци, неспомнати или иеопфатени на друго место; 

8471900000 -Друго 
ЕХ: 

- персонални сметачи прилагодени на инвалиди 

8517 Електрични апарати за жнчна телефонија или жична 
телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со 
безжична слушалка: 
- Телефонски апарати (телефони): 

851719. --Други: 
Ех: 

- посебни телефонски апарати за инвалиди 
. телефонски додатоци (ушни слушалки со микрофон), 

кои овозможуваат жичено или безжичен^ 
т е л е ф о н ^ Ж в ^ ^ Ѓ У њ е на слушаната 
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8517 80 - Други апарати: 
'Ех; 
- посебни домофоии за контрола и отварање на влезни 

врати • * , ф . 
8708 Делови и прибор за моторни возила од тар.број 8701 до 

8705: 

Ех: -
- уреди за прилагодување на личното моторно возило на 

потребите на инвалидот 

8713 Колички за инвалиди, вклучувајќи ги и оние со мотор или 
друг механички погон 

Ех: 
- елеќтромоторни колички за инвалиди за внатрешна 

употреба, со посебен уред за дигање 
- електромоторни колички за инвалиди за употреба на 

отворено, со уред за преминување по скали - тротоари 
- колички за инвалиди за домашна употреба за деца, со 

подвижно седиште' 
- колички за инвалиди во изведба на скутер со три тркала 

9018 Инструменти и апарати за медицинска^ хируршка, забарска 
и ветеринарна наука, вклучувајќи и сцинтиграфскн 
апарати, други електромедицински апарати и инструменти 
за испитување на видот: 

9018 31 - Шприцеви, а) или без игли: 

Ех: ' ^ 
- автоматски шприцеви за давање на инсулин 

; * . . . 

9018 90 - Други инструменти и апарати: 

. ' Ех: ' . . / 
- вештачки дојализатори на крв - тераписки апарати 

г за отстранување на штетните состојки во крвта од 
организмот (замени за природната функција на 
бубрези) 

- уринрецептор 
- пневматски апарати за терапија на едеми 
- рачни сисалки за одсисување на секрет, по 

операциски зафати 
- катетар за урина со или без чеп 
- катетар за урина за еднократна употреба 
- стимулатори за мочен меур 
- собирач на урина 
- уринарни кондоми ср лепливи траки 
- кеси за урина со вградена кожна подлога 
- навлаки за збирна кеса 
- кеси за стома за стома со вградена кожна подлога 
- чепови за с т о м а , ^ о м г о а о ^ 
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9019 4 Апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати 
за психолошки тестирања; апарати за озонотерапија, 
оксигенотерапија, аеросол терапија, вештачко дишење 
или други терапевтски апарати за дишење: 

џ 
Ех: 
- електрични стимулатори за мускули 

9019 10 . Апарати за механотерапијата; апарати за масажа; 
апарати за психолошки тестирања: 

Ех: 
- електрични вибрациски масажни апарати 

- терапевтски помагала за раздвижување на 
екстремитети, на пример, електрично коло за 

• раздвижување на нозе и раце 
- физикалнотераппски тркала за рехабилитација 
- мадраци против залежување за тешко болни лица 

9019 20 00 00 . Апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросол 
V терапија или'други терапевтски апарати за дишење 

Ех: 
- преносни респиратори за белодробна инсуфициенција 
- инсуфлатори 
- ексуфлатори * С 

9027 Инструменти и апарати за физички или хемиски анализи 
(на пр.полариметри, рефрактометри, спектрометри, 
апарати за анализа на гас или на чад); инструменти и 

' апарати за мерење или контрола на вшжозитетот, 
порозноста, експанзијата, површинскиот напон или 
слично; инструменти и апарати за калориметриски 
акустични или фотометриски мерења или контрола 
(вклучувајќи и експозиметри); микротоми: 

/ 

9027 80 - Други инструменти и апарати: 
--Електронски: 

* 

Ех: 
- апарати за определување на шеќер вб крвта 

9402 Медицински, хируршки, забарски или ветеринарски мебел 
(на пример, операциони маси, маси за прегледи, болнички 
кревети со механички уреди, забарски столови); берберски 
столови и слични столови, со обртно, наклонуваме 
движење; делови на наведените производи: 

94029000 00 -Друго: 

_ Ех: 
- катапулт-столица за помош на инвалидите при 

станување 
|-нзшс)нув;ачи во кои може лесно да се 
^ б о л н и о т 4 : 
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9404 Носачи на мадраци; предмети на постелнина и слични 
стоки (на пример, мадраци, јоргани, перини, перници и 
перничиња), со пружиш) или полнети со кој и да е 
материјал или од целуларна гума или пластична маса, 
вклучувајќи и пресвлечена 

- мадраци 

9404 21 - Од целуларна гума или пластична маса, вклучувајќи и 
пресвлечени: 

Ех: 
- мадраци од импрегниран материјал, наполнети со 

маслена течност 

9404 90 -Друго: 

Ех: 
- перници од импрегниран материјал, наполнети со 

маслена течност 
- специјални седишни аитидекубитусни перници за 

инвалидски колички 
- 'заштитни перници против залежување за екстремитети 

2. ДЕЛ - Список па специфична опрема, односно технички помагала, како и 
нивпите резервни делови за мускулно заболени лица 

8469 Машини за пишување освен печатарите од тар.број 8471; 
Машини за обработка на текст: 

Ех: 
» 

- посебни електрични машини за пишување со посебен 
управувач и визуелна контролна плоча 

- електрични машини за пишување со вградена меморија, 
со или без дисплеј 

8471 Машини за автоматска обработка на податоци и нивни 
единици; магнетни или оптички читачи, машини за 
преснимување на податоци на носители на податоци во 
кодирана форма и машини за обработка на такви 
податоци, неспомнати или неопфатени на друго место: 

8471 80 10 00 - - Периферни единици 

8520 Магнетофони други апарати за снимање на звук, 
вклучувајќи и апарати со вградени уреди за репродукција 
на звук; 

Ех: 
- џепни и стабилни диктафони 
• магнетофони со сензорски команди илителекомади 

3. ДЕЛ - Список ца специфична опрема, односно технички помагала, како и и и впи 
резервни делови за параплегичари 

9021 Ортопдски справи, вклучувајќи^ и патерици, хируршки 
појаси и шини и други справи за 
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фрактура вештачки делови на телото: апарати за 
подобрување на слухот и други апарати |нто се носат, или 
вградуваат во телото, за да го надоместат или 
инвалидноста: 
- Вештачки зглобови и други ортопедски или справи за 

фрактура 

9021 11 00 00 - - Вештачки зглобови 

9021 19 -Друго: 

Ех: 
- вештачки протези, кои го заменуваат нормалното 

функционирање на делови на организмот 

9021 19 10 00 - - Ортопедски помагала 

Ех: 
- појаси за кила при иноперабилни, умбиликалбни, 

ингвинални или феморални кила 

9021 30 - Други вештачки делови на телото: 
0 

9021 90 -Друго: 

Ех: 
- ортопедски обувки и влошки 

9402 Медицински, хируршки, забарски или ветеринарски мебел 
(на пример, операциони маси, маси за прегледи, болнички 
кревети со механички уреди, забарски столови); берберски 
столови и слични столови, со обратно, наклонувачко и 
подигнувачко движење; делови на наведените производи: 

9402 90 00 00 - Друго 

Ех: 
- масички за кревети прилагодени за инвалиди 
- трапези за кревети 

4. ДЕЛ - Список на специфична опрема, односно технички помагала, како и 
нивните резервни делови за глуви и наглуви 

8471 Машини за автоматска обработка на податоци и нивни 
единици; магнетни или оптички питачи, машини за 
преснимување на податоци на носители на податоци во 

• , кодирана форма и машини за обработка на такви 
- -ЛГГ1 ѓ. /^ДД^ТРДЈЈ^иом.нати или неопфатени на друго место: 

Ех: 
- визуелни уреди за сметачи 
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9021 Ортопедски справи, вклучувајќи и патерици, хируршки 
појаси и потпашувачи (натега); шини и други справи за 
фрактура вештачки делови на телото; апарати за 
подобрување на слухот и други апарати што се носат, или 
вградуваат во телото, за да го надоместат недостатокот 
или инвалидноста: 4 

9021 40 00 00 -Апарати за подобрување на слухот, освен делови и прибор 

Ех: 

- помагала за подобрување на слухот 

9021 90 -Друго: 

9021 90 10 00 - - Делови и прибор на апарати за подобрување на слухот 

9021 90 90 00 --Друго 

Ех: 
- апарати за подобро разбирање (безжични систем со 

фреквентна модулација) 
- апарати за овозможување на гласен говор 

9405 Ламби и други светлечки тела, вклучувајќи и рефлектори 
и нивни делови, на друго место неспомнати ниту опфатени; 
осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично, со 
постојано фиксиран светлосен извор, и нивни делови на 
друго место неспоменати ниту опфатени: 

Ех: 
- светлосни индикатори: бабу сгу, звончиња, будилници 
итн. 

5. ДЕЛ - Список на специфика, односно техничките помагала, како и 
нивните резервни делови за слепи лици и лица со слаб вид 

^926 Други производи од пластични маси и производи од други 

материјали одтар. број 3901 до 3914; 

3926 90 - друго: 

3926 90 90 90 - друго: 

Ех: 
- маркери, мерачи за пари и други пластични производи 

прилагодени за слепи лица и лица со слаб вид 
3212 Пигменти (вклучувајќи и метален прав и лушпички) 

дисперзирани во неводени медиуми, во течна сосгојба или 
во паста, што се употребуваат во производство на 
премачкувачки средства лак бои); фолии за 
печатење; бои и други материи за бојосување приготвени 
во форми или пакувања за продажба на мало; 
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3212 10 - Фолии за печатење: 

Ех: 
- фолк и за пишување прилагодени за слепи лица и лица со 

слаб вид 

4016 Други прои зводи од гума, освен од тврда гума: 
Ех: 
- гумени производи прилагодени за слепи лица и лица со 
слаб вид 

4802 - Непремачкана хартија и картон, кои се употребуваат за 
пишување, печатење или други графички цели, 
вклучувајќи хартија и картон за дупчени картички и ленти, 
во родни или листови, освен хартија од тар.број 4801 или 
4803; рачно изработена хартија и картон; 
- Друга хартија и картон, без содржина на влакна добиени 
со механичка постапка или со содржина на тие влакна до 
10% по маса од вкупната содржина на влакната; 

4802 52 - Со маса од 40 до 150 г/м2; 
Ех: 

- брајова хартија 

4802 53 - Со маса поголема од 150 г/м2; 

Ех: - брајова хартија 

4802 60 - Друга хартија и картон, што од вкупното количество 
влакна содржат повеќе од 10% по маса на влакна добиени 
со механичка постапка 
- Друго; 

Ех: 
- брајова хартија 

4805 Друга непремажкана хартија и картон, во родни или 
листови, понатаму необратена или доработена освен онаа 
наброена во забелешка 2 кон оваа глава. 

4805 60 - Друга хартија н картон, со маса до 150 г/м2 
Ех: 

- брајова хартија 

4805 70 - Друга хартија и картон, со маса поголема од 150 г/м2 но 
помала од 225 г/м2; 

Ех: 

- брајова хартија 

4805 80 - Друга хартија и картон, со маса од 225 г/м2 или поголема: 

Ех: - брајова хартија 



31 март 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 26 - Стр. 1537 

4820 Регистри, книговодствени книги, нотеси, книги за порачки, 
признанички книги, агенди, меморандум блокови, 
дневници слични производи, тетратки, подметки со 
впивачка хартија, подврзи за книги (по системот на 
слободни листови или други), подметки за пишување 
комбинирани, кошулки и фасцикли за списи, деловни 
обрасци во повеќе примероци, сетови, со влошка од 
карбон хартија и слични производи за пишување, од 
хартија или картон; албум за мостри или колекции и 
обвивки за книги, од хартија или картон: 

4820 10 Регистри, книговодствени книги, нотеси, книги за порачки, 
признаничкл книги, агенди, меморандум блокови, 

дневници и слични производи; 

Ех: 
- прилагодени за слепи лица или лица со слаб вид 

4823 - Друга хартија, картон, целулозна вата и листови и ленти 
од целулозни влакна, сечени во определена големина или 
форма; други производи од хартиена маса, хартија, картон, 
целулозна вата или листови или ленти од целулозни 
влакна; 
- Друга хартија и картон за печатење, пишување или други 

графички цели; 

4823 59 - Друго; 

4823 59 90 00 -Друго 

Ех: 
- брајова хартија 

4903 Детски книги со слики вклучувајќи книги за цртање или 
боење 

Ех: 
- рељефни сликовници 

ниту опфатени 

Ех: 
- направа за пишување на брајово писмо 

8211 Ножеви со сечила, назабени или не (вклучувајќи и 
градинарски ножеви), освен ножевите од тар.број 8208, и 
сечила за ножеви: 

Ех: 
- кујнски ножеви со одстојник наменети за огрс^^ица 

8422 Машини за миење садови: 
Ех: 
- машина за миење садови прилагодена за слепи лица 
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8423 Баги (освен ваги со осетливост до 5 центиграми), 
вклучувајќи и машини за броење или контрола, кои 
работат врз база на мерење маса; тегови за ваги од сите 
видови: 
Ех: 
- брајови и звучни ваш наменети за слепи лица 

8450 Машини за перење, за домаќинството или пералниците, 
вклучувајќи машини кои и перат и сушат: 

Ех: 
- машини за перење за домаќинство, прилагодени за слепи 

лица 

8469 Машини за пишување освен легатарите од тар.број 
8471;машинн за обработка на текст: 
Ех: • 
• електрична брајова машина за пишување 
- механичка браова машина за пишување 

8470 Машини за сметање и џебни машини за снимање, 
репродукција и покажување на податоци, со пресметковни 
функции; книговодствени машини, машини за 
франкирање, машини за издавање билети и слични 
машини, со вграден уред за сметање; регистар каси: 

Ех: 
- џепни калкулатори прилагодени за слепи лица 

8471 Машини за автоматска обработка на податоци и нивни 
единици; магнетни или оптички читачи, машини за 
преснимување на податоци на носители на податоци во 
кодирана форма и машини за обработка на такви 
податоци, неспомнати или иеопфатени на друго место: 

Ех: 
^ - брајов печатар 

• , - читач на документи и иаправ за внесување на податоци 
490* - географов ч хидрографски карти или слични картм ед 

сите видови, вклучувајќи, атласи, ѕидни карти, 
топографски планови и глобуси, печатени; 

Ех: 
- прилагодени за слепи лица или лица со слаб вид 

4911 Друг печатен материјал, вклучувајќи печатени слики и 
фотографии; 

4911 10 - Трговски рекламен материјал, трговски каталози и 
слично; 

4911 109000 -Друго 

Ех: 

- наменети за слепи лица или лица со слаб вид 

-Друго 
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4911 91 - Слики, гравури и фотографии: 

Ех: 

- наменети за слепи лица или лица со слаб вид 

6602 Стапови, стапови-столови, камшици, корбачи и слично 

Ех: 
- стапови за слепи лица; сложиви, телескопски, 

ултразвучни, инфрацрвени и др. 
7319 Игли за шиење, игли за плетење, тапи игли, игли за 

хеклање.игли за везење и слични производи, за употреба 
во рака, оджелезо или желик; топуски и други игли од 
железо или челик, на друго место неспоменати или 
опфатени: 

Ех: 
- игли со автоматско вденување на конецот за слепи лица 

7607 Алуминиумов фил и и (вклучувајќи и печатени или со 
подлога од хартија, картон, пластична маса или од слични 
материјали) со дебелина до 0.2 мм (несметајќи ја 
подлогата) 

Ех: 
• алуминиумови листи за дијаграми и релјефи за слепи лица 
и лица со слаб вид 

8205 Рачен алат и направи, што на друго место не се спомнати 
па звук: 
Ех: 
- џепни и сгабилни диктафон и 
- касетни и стандардни магнетофони 

8523 Подготвени неснимени подлоги за звучни снимања или 
снимања на други феномени, освен производите од Глава 
37: 
Ех: 
- неснимени подлоги на звук со аитнрезонантни механизми 

8524 Плочи, ленти и други снимени подлоги со звучни или други 
слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански 
отпечатоци за производство на плочи, освен производите 
од Глава 37: 
Ех: 
• говорни книги. 

8527 Приемници за радиотелефонија, радиотелеграфија или 
радиодифузија, вклучувајќи и приемници комбинирани во 
исто куќиште, со апарат за снимање или репродукција на 
звук или со часовник: 
Ех: 
- радиокасетофон 
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8543 Електрични машини и апарати со посебни функции, 
неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава: 
Ех: 
- електронски зголемувачи за слепи лица 

9001 Оптички влакна и снопови на оптички влакна; кабли од 
оптички влакна освен оние од тар. број 8544; листови и 
плочи од поларизирачки материјал; леќи (вклучувајќи и 
контактни леќи), призми, огледала и други оптички 
елементи, од кој и да е материјал, немонтирани, освен 
такви елементи од оптички необработено стакло: 

9001 30 00 00 - Контактни леќи 

9001 40 - Леќи од стакло за очила: 
Ех: 

- бифокални леќи 
- лентикуларни леќи во плус (+) 
- пластични леќи ЦР-39 

9004 Очила, и слични производи корективни, заштитни или 
други: 

9004 90 00 00 - Друго 
Ех: 
- наочари за корекција на видот со бифокални. 
(читач со говорна индикација за слепи лица) 
- електронски брајов бележник 

8472 Други канцелариски машини (на пример, машини за 
умножување-хектографски или иа матрици, машини за 
адресирање, автоматски машини за исплата на банкноти, 
машини за сортирање, броење и завиткување на метални 
пари, машини за острење моливи, машини за перфорирање 
или спојување со жичени конци): 

8472 20 00 00 Машини за адресирање и машини за втиснување на текст 
на адресни плочки 

Ех: 
- брајова машина за етикетирање 

8516 Електрични проточии или акумулациони грејачи на вода и 
потопувачки срејачи; електрични апарати за греење 
простор и електрични уреди за греење почва; електро-
термички апарати за уредување коса (на пример апарати за 
сушење коса, апарати за ондулација) и апарати за сушење 
раце; електрични пегли; други електро-термички уреди за 
домаќинството; електрични грејни отпорници, освен оние 

е,.ј ' од тар.број 8545: 
Ех: 
- електрични пегли, прилагодени за слепи лица 
- шпорети кои во себе имаат вградено рерна и грејни 
плочи, прилагодена^ с л к ^ лица 
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8518 Микрофони и нивни стативи; звучници, вклучувајќи и 
звучници во звучни кутии; иаглавни слушалки, слушалки 
за едно уво и комбинации со микрофон; аудиофрквентни 
електрични засилувачи; електрични комплети за 
засилување на звукот: 

8518 10 - микрофони и нивни статеви: 

8518 21 - звучни кутии со еден звучник: 

8518 22 - звучни кутии со повеќе звучници • 4 

8518 30 - наглавни слушалки, слушалки за едно уво и комбинации 
со микрофон* 

8518 40 - аудио-фрквентнп електрични заснлувачи: 

851.8 50 . - електрични комплети за засилување на звук: I 

8518 90 00 00 - делови ' 

8520 Магнетофони и други апарати за снимање на звук, 
вклучувајќи и апарати со вградени уреди за репродукција 
трпфокални или мултифокални леќи во сите облици 
- телескопски наочари и 
- ултразвучни наочари за-слепи лица 

9005 ДурбПни (со еден или два објектива), оптички телескопи, и 
нивни постаменти: 
Ех: / ' 
- призматични наочари 
- дурбини за лица со слаб вид 

9013 Уреди со течни кристали што не претставуваат производи 
по специфично опишани во други тарифни броеви; ласери, 
освен ласерски диоди; други оптички уреди и инструменти, 

\ неспоменати ниту опфатени на друго место во оваа глава. 
Ех: 

- лупи за лица со слаб вид . 

9014 Компаси; други навигациони инструменти и апарати: 
Ех: 
- компаси прилагодени за слепи лица и лица со слаб вид 

9017 Инструменти и апарати за цртање, обележување или 
, математичко сметање (на пример, апарати за цртање, 
пантографи, агломери, прибор за цртање во сет, 
логаритми, калкулатори во форма на тркалезна плоча); 
инструменти за мерење должина, што се држат в рака (на 
пр. мерни прачки и ленти, микрометарски мерила, мерила 
со нониус), неспомнати ниту опфатени на друго место во 
оваа глава: 

9017 20 - Други инструменти за цртање, обележување или 
математичко сметање: 
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Ех: 
- шаблони за потпишување на слепи лица 
- сметалки со топчиња 
- шестари. лењири, агломери, триаголници птн. 

прилагодени за слепи лица и лица со слаб вид 

9023 Инструмент , апарати и модели, наменети за цели на 
демонстрирање (на пр за образованието или за изложби), 
што се непогодни за други употреби: 

9023 00 Ѕ0 00 -Друго 
Ех 
- училишни помагала и апарати посебно наменети за слепи 
лица или лица со слаб вид 

9025 Хидрометри и слични пловни инструменти, термометри, 
ппрометрп, барометри, хигрометри и психометри. вклучу-
вајќи и комбинации на овие инструменти, со или без 
можности за регистрирање: 
Ех: 
- прилагодени за слепи лица и лица со слаб вид 

9102 Рачни џебни и други лични жасовници, вклучувајќи и 
штоперица освен оние што се распоредуваат во тар.бр. 
9101 

Ех: 
- брајов часовник, кој не е изработен од племенит метал 
- звучни часовници 

9103 Куќни, канцелариски и слични часовници со механизам за 
лични часовници, исклучувајќи ги часовниците од тап. бр. 
9104: 

Ех: 
- бпајов часовник, кој не е изработен од племенит метал 
- звучни часовници 

9608 Пенкала, фломастери и маркери со врв од филц или од 
друг порозен материјал, налив пера и слични пера, пера за 
копирање; патент-моливи; држачи за перца, држалки за 
моливи и слични држалки, делови(вклучувајќи и капи и 
клипсови)иа наведенитепроизводи, освен оние од тар. бр. 
9609 

Ех: 
прилагодени за слепи или лица со слаб вид 

9610 Таблици и табли за пишување или цртање, врамени или 
неврамени 

Ј; г.н Ш.ч , :: . 
Ех: . 4 .. 
брајови таблици 
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Г724. 
Врз основа на член 25 од Царинскиот закон ("Службен весник на 

РМ" број 21/98, 26/98, 63/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана на 28.03.2000 година, донесе 

УРЕДБА 
ЗА Ш^ИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ И НАЧИНОТ НА ДОКАЖУВАЊЕ НА 

ПОТЕКЛО НА СТОКАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

(содржина На Уредбата) 

Со оваа ) средба се пропишуваат критериумите за утврдување и начинот на докажување на 
потеклото } {а стоката, кога утврдувањето на потеклото на стоката е потребно заради: 
1. примена. на царинската тарифа; 
2. примена на друг*} мерки за регулирање на специфична области поврзани со трговијата на 

стока. 
Член 2 

(доверливост на податоците) 

(1) Сите под атоци, кои што се доставуваат заради докажување на потеклото на стоката се од 
доверлив а природа. 

(2) Сите лиц а кои ќе дојдат во врска со податоците од предходниот став се должни да ја 
почитуваат нивната доверлива природа. 

11. НЕПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНО ПОТЕКЛО НА СТОКАТА 

» Член 3 
(основни критериуми) 

Непреференцијалното потекло на стоката се утврдува врз основа на критериумите од 
член 25 до 27 н а Царинскиот закон и критериумите утврдени во оваа Уредба. 

Член 4 
(спречување на злоупотреби) 

Ако царинскиот орган утврди дека определена преработка или доработка во 
соодветната драгава во смисла на член 27 став 1 на Царинскиот закон е извршена со намера да 
се изиграат про1 гасите во врска со стоката по потекло од таа држава, во никаков случај не 
може да се смета дека стоката заради ваквата преработка или доработка стегнала потекло од 
државата во која преработката или доработката била извршена. 

Член 5 
(дотации критериуми за текстил и текстилни производи) 

А 
(1) Доколку, во согласност со одредбата од член 27 од Царинскиот закон, се утврдува 

потеклото на з текстилот и текстилните производи, кои се распоредуваат во Оддел XI од 
Номенклатура: са на царинската тарифа, се смета дека текстилот, односно текстилните 
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производи се со потекло од онаа држава во која била извршена целокупнат а постилка,на 
преработка 

(2) Како 'целокупна постапка на преработка" од став 1 На овој член се смега обработка , 
односно преработка, поради која добиениот производ се распоредува в*-' ,тр) г тарифен 
број (четвороцифрен) од Номенклатурата на царинската тарифа а не рј тарифните 
броеви од Номенклатурата на царинската т а р и ф а на сите материјали рез потекло кои, 
биле употребени во постапката на преработка 

(3) При утврдување на потеклото на производите наведени во Прилог 1 кој е составен дел на 
оваа Уредба, како "целокупна постапка на преработка ' ' се смета * ичо постапката која е 
наведена во колона 3 од т о ј прилог, без оглед на тоа дали при обработка та. односно 
преработката на тие прои зводи доага до промена на тарифниот б | о ј на Но.ч ^нклатурата 
на царинската тарифа СОЈ ласно став 2 на овој член. 

(А) Во согласност со одредбите на овој член, во долунаведените случаи, с токата никако не 
може да добие потекло токму заради тоа што со обработката , односно преработката 
дошло до п р о м е н а в а тарифниот број во Номенклатурата на царинската тари фа: 

1. постапки кои се потребни за сочувување на стоката во непроменета состојба меѓу 
превозот и складирањето (проветрување, расирострирање, сушење, отсг ранување на 
оштетените делови, итн ); 

2. едноставно отстранување на прав, просејување или издвојување, сортирање, 
класифицирани (вклучувајќи и составување во сет), перење, сечење: 

3. - замена на амбалажата како и разделување и здружување на колетите; 
- едноставно пакување на стоката во. футроли, вреќи, кутии, сандали; редење на 

картон или дрво. итн како и други едноставни постапки на пакување, на стоката за 
продажба: 

4. етикетирање или означување на стоката или на нејзината амбалажа; 1 

5. едноставно составуван,^ на деловите на стоката во целосен производ: 
6. комоинациЈа на постапките од точка 1 до ^ на ОВОЈ став. 

Член 6 
(додатоци, резервни делови и прибор) 

(1) За додатоците, резервните делови и приборот, кои се набавуваат заедно со опремата, 
машината, апаратот или возилото и претставуваат дел од неговата стандгфдна опрема,, се 
смета дека имаат исто потекло како и таа опрема, машина, апарат или воз ило. 

(2) Битните резервни делови за опремата, апаратите или возилата, кои се пуштени во 
слободен промет или претходно извезени, се сметаат дека , имаат исто потекло како и 
опремата, машината, апаратот или возилото само доколку се исполнети условите од член 
7 на оваа Уредба. 

Член 7 
(услови за битните резервни делови) 

(1) Претпоставката од член 6 на оваа уредба може да се прифати само докс )лку: 

1. е тоа неопходно заради увоз во определена држава, или 
2. вклучувањето на битниот резервен дел на опремата, машината, апаратот или 

возилото во производниот процес не би претставувало пречка, т та опрема,'машина. 
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апарат или возило да добијат македонско потекло или потекло од државата во која се 
врши производниот процес. 

(2) Како опрема, машини, апарати или возила наведени во член 6 на оваа Уредба се смета 
стоката која е распоредена во Оддел XVI. XVII и XVIII од Номенклатурата на царинската 
тарифа 

(3) Како битни резервни делови од првиот став на овој член се сметаат деловите: 

1. без кои не е можно правилно работење на стоката од предходниот став, коЈа 
предходно била пуштена во слободен промет или предходно извезена. 

2 кои се карактеристични за стоката од претходниот став. и 

3. се наменети за нормално одржување на стоката од прсдходниот став и за замена на 
резервни делови од ист вид кои се оштетени или кои не може да се поправат. 

4. кои се во количина која соодветствува на вкупната количина на опрема и алати што 
се испорачуваат. 

Член 8 
(докажување на потеклото за резервни делови) 

(1) Лице кое бара издавање на сертификат за потекло на стоката за резервни делови 
согласно со одредбите на член 6 од оваа Уредба, е должно, во своето барање до 
надлежниот орган, да достави: 

1. изјава дека резервните делови на кои се однесува сертификатот се наменети за 
нормално одржување на опремата, машината, апаратот или возилото; 

2. детални податоци за опремата, машината, апаратот или возилото за кои е наменет 
резервниот дел; и ' 

3. податоци од сертификатот на потекло на стоката која била издадена за опремата, 
машината, апаратот ЈИЛИ возилото за чие одржување е наменет резервниот дел, за кој 
се бара нов сертификат за потекло на стоката. 

(2) Податоците од став 1 на овој член мора да постојат и во сертификатот за потекло на 
стоката. 

(3) Во врска со проверката на условите од член 6 и 7 на оваа Уредба, надлежните органи 
можат да побараат, подносителот на барањето да достави и дополнителни докази за 
своите наводи, како на пример, фактури или копии на фактурите, кои се однесуваат на 
опремата, машината, апаратот или возилото, договори или други документи, кои 
укажуваат на тоа дека набавката на односниот резервен дел е извршена во склоп на 
нормалното одржување. 

Член 9 
(докажување на потеклото на стоката) 

Ако при увозот се бара докажување на потеклото- на стоката, тоа се Докажува со 
доставување на соодветен сертификат за потекло на стоката. 

Член 10 
(барање за издавање сертификат) 

(1) Сертификат за потеклото на стоката на подносителот му издаваат надлежните органи врз 
основа на негово писмено барање. 
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(2) Подносителот на барањето е одговорен за точноста и исцрпност^ на податоците наведени 
во барањето за издавање на сертификат за потекло на стоката: тој е должен, на барање на 

• надлежниот орган, да достави и дополнителни податоци и документи, со кои сс 
докажуваат неговите наводи во барањето. 

Член 11 
(задолжителна содржина на сертификатот за потекло на стоката) 

(1) Сертификатот за непреференцијално потекло на стоката мора: 
1. да ги содржи сите податоци потребни за идентификација на стоката на која се однесува, а 

особено за: 
- бројот на колетите, нивниот вид и ознаки, односно броеви, кои се на колетите; 
- вид на стоката; 
- бруто тежина на стоката, а ако тоа не е можно, податоци за бројот или 

зафатнината на стоката, посебно кога е тоа според видот на стоката посоодветно; 
- името, односно називот на фирмата и седиштето на испраќачот на стоката, како и 

2 недвосмислено да докаже дека стоката на која се однесува е со потекло од односната 
држава. 

(2) Царинскиот орган може да го прими сертификатот од став 1 на овој член, издаден во 
друга држава, ако се исполнети пропишаните услови и ако сертификатот го издал 
надлежен орган или овластена организација на таа држава. 

(3) Министерот, надлежен за трговија, го утврдува видот на стоката за која при увозот е 
потребно да се приложи сертификат за потекло на стоката во согласност со овој член. 

Член 12 
(надлежност и постапка за издавање на сертификат за македонско потекло на 

стоката - непреференцијално потекло) 

(1) Сертификатот^ од 11 член на оваа уредба со кои се докажува дека стоката е со 
македонско потекло ги издава Стопанската комора на Македонија, на формулар кој 
одговара на мострата од Прилог 2 кон оваа Уредба што е нејзин составен дел. 
Сертификатот за потекло мора да изнесува 210 X 297 мм со дозволени отстапувања од 
минус 5 мм или плус 8 мм по должината. Треба да се употреби бела бездрвна хартија и да 
не е полесна од 40 г/м2. На подлогата мора да има отпечатен жолт знак "§ш11осНе" така да 
секое фалсификување со механички или хемиски средства е видливо. 

(2.) Сертификатот за потекло на стоката се издава врз основа на писмено барање кое 
одговара на мострата од Прилог 3 кон оваа Уредба што е нејзин составен дел. 

(3) Сертификатот за потекло на стоката мора да го содржи серискиот број по кој може да се 
идентификува. Сертификатот и барањето мора да носат ист сериски број. 

(4) Имајќи ги предвид околностите за одделен случај, ако подносителот на барањето во 
определен временски рок извезува истородна стока, Стопанската комора на Македонија 
може да одлучи да издаде сертификат за потекло на. стоката, а притоа подносителот да не 
мора секогаш да поднесе посебно писмено барање, но сепак мора при тоа да обезбеди 
почитување на пропишаните критериуми и услови. 

(5) Сертификат за потекло на стоката се издава во еден примерок. На барање на 
подносителот на барањето и доколку тоа е потребно заради трговија со односната стока. 
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може да бидат издадени повеќе примероци од истиот сертификат . На сите,натамошни 
преписи мора да стои ознаката дека се работи за копија. 

Член 13 
(услови за издавање сертификат за непреференцијално македонско потекло на 

стоката и дополнителна проверка на податоците) 

(1) Стопанската комора на Македонија ќе издаде сертификат за македонско потекло на 
стоката, ако се исполнети условите за издавање сертификат за потекло на стоката и ако 
стоката на кој се однесува сертификатот одговара на критериумите за стекнување на 
македонско потекло. 

(2) Стопанската комора на Македонија може, во врска со проверката од предходниот став, од 
подносителот на барањето да побара да достави дополнителни податоци или документи 
со кои се докажуваат одделните наводи на подносителот во барањето, или да побара 
преглед на документацијата кај подносителот на барањето и преглед ка производната 

* постапка. 
Член 14 

(начин на пополнување на сертификатите за потекло на стоката) 

Барањето и сертификатот за потекло на стоката од член 13 на оваа уредба мора да бидат 
пополнети на машина (компјутер) или со рака, со големи печатни букви, но еднообразно. 

Член 15 
(чување на барањата) 

Надлежниот орган е должен да ги чува барањата врз основа на кои ги издал потврдите 
за потекло на стоката најмалку пет години сметано од денот на издавањето. 

III. ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ПОТЕКЛО НА СТОКАТА 
/ 

Член 16 
(критериуми за утврдување на преференциЈално потекло на стоката) 

(1) Кога утврдувањето на потеклото на стоката е потребно заради утврдување на 
оправданоста на преференцијалниот царински третман на одделна стока, тоа се врши во 
согласност со прописите со кои се утврдува тој третман. 

(2) Ако прописите од став 1 на овој член не содржат одлуки за утврдување и докажување на 
преференцијалното потекло на стоката, соодветно се применуваат општите критериуми 
од член 25 до 27 на Царинскиот закон и посебните критериуми за непреферснцијално 
потекло, кои се наведени во оваа Уредба. --

% ч • 1 1 

/ . / 

Член 17 ч * 
(докажување на преференцијалното потекло на стоката) 

(1) Преференцијалното потекло на стоката се докажува со доставување на докази за 
потеклото на стоката, чија употреба е договорена со национални или меѓународни 
спогодби, во кои се утврдува преференцијалниот царински третман. 

(2) Ако со меѓународна спогодба, со која се утврдува пр»еференцијалниот царински третман, 
е утврдено дека е можно на поединечен корисник да му се дозволат некои олеснувања 
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(скратена постапка) во врска со докажувањето на потеклото на стоката. Царинската 
управа на Република Македонија, ќе издаде дозвола за спроведување на таквата постапка 
врз основа на писмено барање на подносителот 

(3) При издавање на дозволата од став 2 на овој член. Царинската управа пред се тргнува од-

1. гаранцијата од подносителот на барањето во врска со коректно спроведување на 
скратената постапка, и 

2. доверливост на подносителот на барањето при спроведување на царинските постапки. 

Ч л е н 18 
(докази за македонско потекло на стоката - преференцијално потекло) 

(1) Форма А образецот, со кој се докажува македонското потекло на стоката за одобрување 
на преференцијален третман на стоката врз основа на преференцијални шеми, што го 
издава Стопанската комора на Македонија, доколку се исполнети условите пропишани со 
меѓународни спогодби, во кои се утврдени преференцијалните шеми. 

(2) Другите докази за македонско потекло на стоката, кои се користат за прифаќање на 
преференцијален царински третман (на пример, уверение за движење ЕУР 1), кои ги 
издаваат царинските органи, ако со меѓународните спогодби со кои се утврдува 
преференцијалниот царински третман, не е определена надлежност на друг орган. 

(3) Доказот за преференцијалното потекло на стоката-не мора да се прифати ако царинските 
органи го пресметуваат царинскиот долг врз основа на член 165 до 168 од Царинскиот' 
закон. 

Ч л е н 19 
(соодветна примена на другите одредби на оваа Уредба) 

За издавање, пополнување и чување на доказите за преференцијално потекло.на стоката 
соодветно се применуваат членовите 10, 14 и 15 од оваа Уредба. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 20 
(важност на досегашните докази за потекло на стоката) 

ч 
(1) Сертификатите за македонско потекло на стоката ^ п р е ф е р е н ц и ј а л е н третман) што 

надлежните органи ги издале пред влегувањето во сила на оваа Уредба, а увозот, односно 
извозот на стоката, на кој се однесува сертификатот не бил спроведен до влегувањето во 
сила на оваа Уредба, можат да се користат и по влегувањето во сила на оваа Уредба, но 
најдоцна до 1 октомври 2000 година. 

(2) Надлежните органи, врз основа на барањата што биле поднесени пред влегувањето во 
сила на оваа Уредба, а постапката за издавање на сертификатите не била завршена до 1 
април 2000 година, можат да издаваат сертификати за македонско потекло на стоката 
(непреференцијален третман), доколку се исполнети условите кои за добивање 
сертификати важеле пред влегувањето во сила на оваа Уредба. Така издадениот 
сертификат може да се употребува најдоцна до 1 октомври 2000 година. 
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Член 21 
(престанок на важењето ј на прописите) 

Со денот на влегувањето во сила на оваа У р е д б а престанува да се применува Одлуката 
за начинот на утврдување нз потеклото на ( токата (Службен весник на Република 
Македонија, бр 27/92 и 73/92) , ' , 

Ч л е н 2 2 
(завршна одредба) 

Оваа Уредба влегува во сила со денот на о бјавување во "Службен весник: на Република 
Македонија", а ќе се применува со отпочнување' го со примена на Царинскиот закон. 

Бр 23-1471Л Претседател на Владата 
28 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Л г̂бчо Георгиевски, с.р. 

П Р И Л О Г Ј 

ПОСИЛНИ ЗАБЕЛЕШКИ НА СПИСОКОТ НА ОБРАБОТКА ИЛИ ПРЕРАБОТКА ШТО ТРЕБА ДА СЕ 
ИЗВРШИ ПА МАТЕРИЈАЛИТЕ БЕЗ ПОТЕКЛО ЗА ДА ПРОИЗВОДОТ СЕ 'ЗДОБИЕ СО СТАТУС ПА 

"ПРОИЗВОД СО ПОТЕКЛО 

З а б е л е ш к а 1: 

1.1 Првите две колони од списокот го опишуваат добиениот производ. Првата колона ги дава 
тарифните броеви, или броевите на главите од Хармонизираниот систем, а втората 
колона дава опис на стоките од Хармоиизираниот систем за соодветниот тарифен број 
или глава. За секој енес во првите две; колони, правилото е одредено во колоната 3. Кога 
во некои случаи, на внесот во првата колона му претходи ознаката "ех", тоа значи дека 
правилолото во колоната 3 се однесува само на дел од тој т а р и ф е н број како што е 
опишано во колоната 2. 

I * 

1.2 Кога неколку т а р и ф н и броеви ~е групирани во колоната 1 или кога е даден бројот на 
главата, а описот на производот р»о колоната 2 е даден со општи термини, соседното 
правило во колоната 3 се однесува на сите производи кои,, според Хармонизираниот 
систем, се распоредени во т а р и ф и лте броеви од главата или во кој и да е од тарифните 
броеви групирани во колоната I 

1.3 Кога во списокот постојат различ ни правела што се однесуваат на различни производи во 
; еден тарифен број, во секој ред е. содржан описот на тој дел од т а р и ф н и о т број опфатен 

со соседното правило во колонат а 3 

З а б е л е ш к а 2: 

2.1 Поимот "производство" о п ф а ќ а било КОЈ вид на обработка или преработка, вклучувајќи 
"склопување" или специфични операции 

2.2 Поимот "материјал" о п ф а ќ а ѓ*ило коЈа "состојка", "суровина", "компонента" или "дел", 
итн, кои се користат во произе одството на производот. 

2.3 Поимот "производ" се однесума на производот кој што е произведен, дури и ако е наменет 
за подоцнежна употреба во д[ )уга производствена операција. 

З а б е л е ш к а 3: 

3 1 Обработката или п р е р а б о т к а т а КОЈЗ е потребна според правилото од колоната 3 треба да 
биде извршена само во оди ос на употребените материјали без потекло. Ограничувањата 
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кои се содржани во правилото од колоната 3, исто така се применуваат само на 
употребените материјали без потекло ' / 

3.2 Ако производот, изработен од материјали без потекло КОЈ се здобил со потекло за време 
на производството, е употребен к а к о материјал во производството на друг производ, 
тогаш правилото од списокот кое се п рименува за производот во кој ТОЈ е вграден, не се 
применува на него. . 

Пример: * ' • 
Ш в е з е н материјал може да добие потекло со, ткаење од предиво. Ако невезениот 

материјал потоа се користи за изработка на везена постелнина, тогаш ограничувањето на 
вредносниот процент кој се применува на употребата .на неверен материјал нема да се 
применува во тој случај. ; 

З и и е л е ш к н 4: -

4 1 Правилата во списокот претставуваа'/* минимален потребен степен на преработка или 
обработка, па со превземање на повисок ете не и нл обработка или преработка се стекнува 
статус на производ, со^ потекло; ' -и 'спротивно на тоа. помал степен "на преработка или 
обработка не може да се стекне на статус ич производ со потекло. Така. ако правилото 
предвидува при одредена етапа на изработив дела може да се користи материјал без 
потекло, користењето на тој материјал во порана стапа на изработка е дозволено, додека 
користењето на тој материјал во подоцнежната етапа на изработка не е дозволено. 

4 2 Кога правилото .во списокот одредува дека производот-може да биде произведен од 
повеќе од еден материјал, тоа значи дека може да се употребува било КОЈ материјал или 

- материјали. Тоа не предвидува дека сите ќе бидат употребени , * 

Пример: / -
Правилото ±за предива одредува дека може да се користат природни влакна и покрај 

останатите 'материјали може да се употребат и хемиски материјали. Тоа не значи дека е 
потребно да се употребат и двата вида. може да се упо треби едениот или другиот или и двата 

4.3 Кога правилото во списокот одредува дека производот мора да биде произведен од 
одреден материјал, условот очигледно не попречува употреба на други материјали, кои 
поради нивната блиска природа, не го задоволуваат правилото. 

З а б е л е ш к а 5: 

.5 1 Т е р е н о т "влакна" кој се употребува во списокот во Прилог 1 опфаќа "природни влакна" 
и "вештачки или синтетички сечени влакна" кои со распоредуваат во тар. број 5501 до 

,5507 на Хармонизираниот - систем, и влакна од видови кои се употребуваат при 
изработката на хартија. ч 

5.2 Терминот "природни влакна" во списокот во Прилог .1 е употребен за да означи влакна 
освен вештачки или синтетички. Тој е лимитиран на ел епените пред предење, вклучувајќи 
и отпадоци, и, ако тоа не е поинаку означено, терминот "природни влакна" вклучува 
влакна што биле влачени, чешлани или на друг начин о бработени, но не впредени. 

5.3 Терминот "природни влакна" вклучува коњски влакна о, д тар. број 0503, свила од тар. број 
5002 и 5003, како и волнени влакна, фини или груби жипотински влакна од тар. број 5101 
до 5105, памучни влакна од тар. број 5201 до 5203 и друг и растителни влакна од тар. број,, 
5301 до 5305. 
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5.4 Терминот "вештачки или синтетички сечени влакна" во списокот во Прилог 1 е 
употребен за означување на синтетички или вештачи и филаменти, сечени влакна или 
отпадоци, од тар. број 5501 до 5507. 

• 

5.5 Терминот ' 'текстилна пулпа" и 'хемиски материјали' во списокот во Прилог 1 се 
употребени да опишат не-текстилни материјали (тоа се оние што не се распоредуваат во 
Глава 50 до 63) и кои можат да бидат употребени за производство на вештачки или 
синтетички влакна или предива, или влакна од видови кои се употребуваат за 
производство на хартија. 

5.6 За производите добиени од два или повеќе текстилни матер ијали одредбите од колоната 3 
се применуваат за секој од текстилните метеријали од кој ш т о е составена мешаницата. 

Забелешка 6: 

6.1 Терминот "претходно белени". во списокот но Прилог 1 *:е употребува да го означи 
степенот на производство кога сс употребуваат некои материјали без потекло, и' се 
применува на некои предива, ткаени материјали и плетени или хеклани материјали кои 
биле само перени после операциите на предење или ткаење. 

Предходно белените производи се со пониска фаза на изработка , отколку белениге 
производи, кои биле подложени на неколку купки во средства за белење (оксидациони 
средства, како што се водородон пероксид и средства за редуцирање). 

6 2 Терминот "комплетно производство" во списокот од Прилог 1 подразбира дека сите 
операции кои следат по сечењето на материјалот или п л е т е њ е т о или хеклањето на 
материјалот директно во форма, треба да бидат извршени. 

Меѓутоа, производството неопходно нема да се смета како ледовршено кога една или 
повеќе завршни операции не биле спроведени 

Следново е список на завршни операции: 

- прицврстување на копчиња и/или други видови на средства за закопчување, 

- изработка на илици за копчање, 

- довршување на рабовите на ногавиците и ракавите или р а б о в и т е на здолништата и 
фустаните, 

- прицврстување на украси и прибор, како што се џебови, етикети, з начки, итн, 

- пеглање и пруги подготовки на облеката за продажба "потполно изработени". 

I 
З а б е л е ш к и во о д н о с на з а в р ш н и т е о п е р а ц и и - специјални случаи 

Можно е во некои посебни производни операции* извршувањето на завршните операции, 
особено во случајот на комбинации на операции, да е од таква важност така да овие 
операции мораат да се сметаат дека ги надминуваат едноставните заврц ши операции. * 

Во овие посебни случаи, неизвршувањето на завршните операции хе ја оневозможи 
изработката на неговата комплетна природа. 

6 3 Терминот "импрегнирање, превлекување, прекривање или ламиниран.е" не ги опфаќа 
оние операции кои се наменети за спојување на материјалите. 
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СПИСОК НА ОБРАБОТКИ ИЛИ ПРЕРАБОТКИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ИЗВРШИ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ 
БЕЗ ПОТЕКЛО ЗА ДА ПРОИЗВОДОТ СЕ ЗДОБИЕ СО СТАТУС НА ПРОИЗВОД СО ПОТЕКЛО 

Тар.број на 
ХС 

Опис на производот Обработка или преработка на материјали што не се 
со потекло по што се здобиваат со статус на производ 

со потекло 

0) (2) (3) 

ех 5101 

ех 5103 

ех 5201 

550/1 до 5507 

ех Глава 50 
до 55 

Волна, невлачена или исчешлана 

• од маслена, некарбонизирама 

• карбонизирана 

Отпадоци од волна и.ми од фини или 
груби животински влакна, 
карбонизирани 

Памук, одвлечен ил и исчешлан, белен 

Вештачки или син тетички влакна, 
сечени 

- невлечени или исчешлани или 
поинаку обработени за предење 

- влечени или ч ешлани или други 

Предиво, монофиламенти и конец, 
освен хартиено пре диво: 

• печатено ил.и боено 

друго 

Производство од масна волна, вклучувајќи волна 
перена од парчиња, чија вредност не надминува 50% 
од цената на производот франко фабрика 

Производство од одмастена волна, некарбонизирана, 
чија вредност не надминува 50% од цената на 
производот франко фабрика 

Производство од некарбонизирани отпадоци, чија 
вредност не надминува 50% од цената на производот 
франко фабрика 

Производство од суров памук, чија вредност не 
надминува 50% од цената на производот франко 
фабрика 

Производство од хемиски материјали или од 
текстилна пулпа 

Производство од хемиски материјали или од 
текстилна пулпа или отпадоци кои се распоредуваат 
во тар. број 5505 

Производство од: 

- природни влакна, невлечени или нечешлани или 
поинаку приготвени за предење, 

греж свила или отпадоци од свила, 

хемиски материјали или текстилна пулпа, или 

- вештачки или синтетички влакна, кабли од 
филаменти или одпадоци од влакна, невлечени или 
исчешлани или поинаку приготвени за предење 

или 

печатење или боење од предиво или монофиламенти 
небелени или претходно белени ( ѕ), следени со 
подготвителни или завршни операции, намотување 
или текстурирање кое не се смета како такво, при 
што вредноста на материјалите без потекло 
(вклучувајќи го и предивото, не надминува 43% од 
цената на производот франко фабрика 

Производство од: 

- природни влакна, невлечени или исчешлани или 
поинаку приготвени за предење* 

• греж свила или отпадоци од свила, 

- хемиски материјали или текстилна пулпа, или 

- вештачки или синтетички влакна, кабли од 
филаменти или одпадоци од влакна, немерени или 
исчешлани или поинаку приготвени за предење 

Ткаенини, освен ткаенини од хартнеио 



31 март 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 26 - Стр. 1553 

5601 

5602 

5603 

5604 

5607 

5609 

5704 

предиво: 

печатени или боени 

- други 

Вата од текстилни материјали и 
производи од вата; текстилни влакна со 
должина до 5 мм (флок), прав и нопи од 
текстилен материјал 

Филц. вклучувајќи импрегниран, 
превлечен или ламиниран: 

- печатен или боен 

- импрегниран, превлечен или 
ламиниран 

- Друг 

Неткаен текстил, вклучувајќи 
импрегниран, превлечен или ламиниран: 

- печатен или боен 

• импрегниран, превлечен или 
ламиниран 

- друг 

Нишки и корд од гума, прекриени со ч 
текстилен материјал; текстилно , , 
предиво, ленти и слично од тар. број 
54р4 или 5405, импрегнирани, 
превлечени, обложени со гума или со 
плстична маса: 

- нишки и корд од гума, прекриени со 
текстилен материјал 

- друго 

Канали, јажиња, ортоми и кабли, 
вклучувајќи плетени, вплетени, 
импрегнирани, превлечени, прекриени, 
обложени со гума или со пластична маса 

Производи од предиво, ленти или 
слично од тар. број 5404 или 5405. 
канали, јажиња,.ортоми или кабли, 
неспомнати и неопфатени на друго 
место 

Теписи и други прднирокривки, од 
филдт што,не се тафтувани ниту 
флокирани, довршени или недовршени 

Производство од предиво 

или 

Печатење или боење на небелени или претходно 
белени материјали, проследени со подготвителни или 
завршни операции (') (2) 

Производство од предиво 

Произвотство од влакна 

Производство од влакна 

или 

Печатење или боење на небелен или претходно белеи 
филц, проследени со подготвителни или завршни 
операции (*) (2) 

Импрегнирање; превлекување или ламинирање на 
исткаен текстил, небелен С) 

Производство од влакна 

Производство од влакна 

или 

Печатење или боење на небелен или претходно белев 
исткаен текстил, проследени со подготвителни или 
завршни операции (') (3) 

Импрегнирање, превлекување или ламиннрање на 
неткаен текстил, небелен (3) 

Производство од влакна 

Производство од нишки или корд од гума, 
непрекриени со текстилен материјал 

Импрегнирање, превлекување на текстилно предиво, 
ленти и слично, небелено 

Производство од влакна, предиво од кокосово 
влакно, предиво од синтетички или вештачки 
филаменти или монофиламенти 

Производство од влакна, предиво од кокосово 
влакно, предиво од синтетички или вештачки 
филаменти или монофиламенти 

Производство од влакна 

I ^јгг-,; х со у* .мнмиадаТЈ 
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Глава 58 

5901 

5902 

5903 

5904 

5905 

5906 

5907 

5908 

Специјални ткаенини; тафтуваии 
ткаенини; таители; тепнсерии; 
позамантерии; вез: 

- вез во метража, во ленти или во 
мотиви Стар. број 5810) ' % 

- печатени или боени 

- импрегнирани или превлечени 

- друго 

Текстилни ткаенини превлечени со 
лепило или скробни материи, што се , 
употребуваат за надворешно 
поврзување на книга или за слични 
цели; ткаенини за копирање; канвас 
подготвен за сликање; крути ткаенини 
(буграм) и слични ткаенини што се 
користат за изработка на паларии 

Корд ткаенини за надворешни 
пневматски гуми од предиво со голема 
јачина, од најлон или од други 
полиамиди, полиестер или од вискозен 
рајон 

Текстилни ткаенини импрегнирани, 
премачкани или прекриени, или 
ламиниранн со пластични маси, освен 
оние од тар. број 5902 

Линолеум, вклучувајќи сечен во форми; 
подни покривки врз текстилна подлога, 
премачкана, превлечена или прекриена, 
вклучувајќи-сечени во форми 

Ѕидни тапети од текстил 

Каучукувани или гумирани текстилни 
ткаенини, освен оние од тар. број 5902 

Текстилни ткаенини на друг начин 
импрегнирани, премачкани, превлечени 
или прекриени; платна сликани за 
театарски кулиси, ткаенини за ателјеа 
или слични цели 

Фитили од текстил, ткаенини, 
преплетени или плетени, за ламби, 
печки, запалки, свеќи и ел; чорапки за 
гасно осветление и цевчесто плетени 
ткаенини за чорапки, импрегнирани или 
неимпрегнирани 

Производство кај кое вредноста на материјалите не 
надминува 50% од цената на производот франко 
фабрика 

Производство од предиво 

или 

Печатење или боење на небелен или претходно беден 
филц или неткаен текстил, проследени сок 
подготвителни или завршни операции (') (2) 

Производство од небелени материјали, филц или 
неткаен текстил 

Производство од предиво 

Производство од небелени ткаенини 

Производство од предиво 

Производство од небелени материјали 

или 

Печатење или боење на небелени или претходно 
белеше,материјали, проследени со подготвителни или 
завршни операции (1) (2) 

Производство од небелени материјали, филц или 
неткаен текстил 

Производство од небелени материјали 

или 

Печатење или боење на небелени или претходно 
белени материјали, проследени со подготвителни или 
завршни операции (*) (*) 

Производство од белени плетени или хеклани 
материјали, или од небелени материјали 

Производство од небелени материјали 

или 

Печатење или боење на небелени или претходно 
белени материјали, проследени со подготвителни или 
завршни операции (') (2) 

Производство од предиво 
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5909 

5910 

5911 

Глава 60 

Глава 61 

ех Глава 62 

6213 и 6214 

6301 до 
ех 6306 

Цевки и црева за пумпи и слични цевки 
и црева од текстилен материјал, 

.вклучувајќи обложени и армнрани, со 
или без прибор од друг материјал 

Ленти и ремени од текстилен материјал 
за транспортни или трансмисиони цели. 
импрегнирани или неимпрегнирани, 
превлечени, прекриени или ламинирани 
со пластика, или зајакнати со метал или 
со друг материјал 

Текстилни производи и предмети, за 
технички цели, наведени во забелешка 7 
за Глава 59: 

• дискови или прстени за полирање, 
освен оние од филц 

- друго 

Плетени или хеклани материјали: 

• печатени или боени 

- друго 

Облека и прибор за облека, плетени или 
хеклани: 

« добиени со зашивање или спојување 
на друг начин на две или повеќе 
парчиња од плетен или хеклан 
материјал, сечени во форми или 
директно добиени како форма 

- други 

Облека и прибор за облека, што не се 
плетени или хеклани, освен оние кои се 
распоредуваат во тар. број 6213 и 6214 за 
кои се предвидени следниве правила: 

• довршени или комплетни 

• недовршени или некомплетни 

Шамивчиња, шалови, ешарпи, марами, 
шаини, велови ѓслично 

- везени 

- други 

Ќебиња и слични покривка покривки за 
патување; рубелина за постела, за маса, 
тоалетна рубелина и рубелина за кујна; 
завеси (вклучувајќи драперии) и 
внатрешни платнени ролетни; кратки 
украсни драперии за прозорци или 
кревети; други производи за внатрешно 

Производство од предиво или влакна 

Производство од предиво или влакна 

Производство од предиво, отпадни материјали или 
крпи кои се распоредуваат вотар. број 6310 

Производство од предиво или влакно 

Производство од предиво 

Или 
Печатење или боење на небелени или претходно 
белени материјали, проследени со подготвителни или 
завршни операции 

Производство од предиво 

Комплетно производство (4) 

Производство од предиво 

Комплетно производство (4) 

Производство од предиво 

Производство од предиво 

или 
* 

Производство од невезен материјал под услов 
вредноста на употребениот невезен материјал да не 
надминува 40% од цената на производот франко 
фабрика 

Производство од предиво 
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опремување (освен оние кои се 
распоредуваат во тар. број 9404); вреќи 
и вреќичка за пакување на стоки: 
церади, платнени покриви и надворешни 
платнени ролетни (тенди) и производи 
за как/пување: 

• од филц или исткаен текстил: 

• ^импрегнирани. непревлечени, 
ниту ламинирани 
импрегнирани, гтревлечени или 
ламинирани 

Производство од влакна 

Импрегнирање, превлекување или ламинирање на 
филц или исткаен текстил, небелен (*') 

• друго-

плетени или хеклани: 

невезени Комплетно производство (Ј) 

везени Комплетно производство (4) 

или 

Производство од невезен плетен или хеклан 
материјал, под услов вредноста на употребениот 
невезен плетен или хеклан материјал да не надминува 
40% од цената на производот франко фабрика 

- неплетени ниту хеклани:, 

невезени Производство од предиво 

везени Производство од предиво 

или 

Производство од невезен материјал, под услов 
вредноста на употребениот невезен материјал да не 
надминува 40% од цената на производот франко 
фабрика 

Производство од предиво 

или 

Производство од невезен материјал, под услов 
вредноста на употребениот невезен материјал да не 
надминува 40% од цената на производот франко 
фабрика 

6307 Други готови производи (вклучувајќи 
модни кроеви за облека): 

- крпи за под. за садови, прав и слични 
крпи за чистење 

Производство од предиво 

- друго Производство во кое вредноста на сите употребени 
материјали не надминува 40% од цената на 
производот франко фабрика 

6308 

.. , Ја 

Сетови што се состојат од парчиња 
ткаенини и предива, со прибор или без 
прибор, за изработка на простирка, 
таписерии, везени чаршави или 
с е р в и е т или слични производи од 
текстил, подготвени во пакувања за про-
дажба на мало 

Во сетот во*кој што вкупната вредност на сите 
предмети без потекло кои се ставени во него не 1 

надминува 25% од цената на сетот франко фабрика 

О Вилија воведната забелешка 6.1. 
(-) Меѓутоа, за да се смета како обаботка или преработка со која се добива потекло, термопечатењето треба 

Да биде придружувано со печатење од трансфер хартија. 
О Види ја воведната забелешка 6.3. 
(4) Види ја воведната забелешка 6 2. . __ 
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1Т7Л. , 
Врз основа на член 172 став 4 од Царинскиот закон ("Службен 

весник на Ре,тублика Македонија" Ор.21/98, 26/98, 63/98, 86/99 и 25/2000), 
Владата на I ^.публика Македонија на седницата одржана на 28.03.2000 
г одина, донес е 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТАПКАТА И ИИСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌА-

ЛЕТО НА ЦАРИНСКИОТ ДОЛГ 

I. ОПШТ И ОДРЕДБИ 

Член 1 
(содржина на Уредбата) 

Со оваа \ 'редба\ се пропишуваат постапката и видовите на инструменти за 
обезбедување на плаќањето на царинскиот долг ( во натамошниот текст: инструмент 
за обезбедување-) 

Член 2 
(обврски, што можат да се гарантираат) 

Со инстр ументите за обезбедување на плаќањето на царинскиот долг се 
гарантира-

1. плаќа}- ^е на веќе настанатиот царински долг; 
2. п л а ќ а * - н а царинскиот долг кој може да настане; 
5. п л а ќ а л е на каматите, кои настанало или можат да настанат во врска е л 

царинс киот долг. за кој бил поднесен инструмент за обезбедување 

Член 3 
(п| намена на инструментите за обезбедување за други цели) 

Плаќање; го на д ру* и давачки за кои обврската за плаќање настанува при увоз 
или извоз на ете-иса. може да се гарантира со инструментите за обезбедување утвр шени 
со оваа уредба, доколку поинаку не е уредено со прописите со кои е ' утврдена 
обврската за не јзино плаќање. 

Член 4 
(ограничување на користењето на гаранцијата 

во случај на неизмирени долгови) 

(1) Доколку царинскиот должник, претходно не ги измири достасаните царински 
долгови, утринскиот орган нема да ја пушти стоката во слободен промет и тогаш 
кога дскл арантот ќе полнесе инструмент за обезбедување согласно со ова; 1 уредба 

(2) По искл учок на став 1 на овој член, царинскиот орган може со поднес :ување на 
инструмент* )Т з;\ обезбедува њс од страна на царинскиот должник, да ги пуш- ги живите 
животни, Л'гсно распадната стока и резервните делови за итно тековно олр жување на 
опремата к:оја е: во употреба. 
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II. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

а. Општ дел 

Член 5 
(видови инструменти за обезбедување) 

Плаќањето на царинскиот долг согласно член 172 од Царинскиот закон, сс 
гарантира со следните инструменти за обезбедување: 

1. банкарска гаранција и 
2. готовински депозит. 

Член 6 
(потребен број на инструменти за обезбедување) 

Царинскиот орган, за обезбедување на плаќањето на еден царински долг, може 
да побара само еден инструмент за обезбедување. 

Член 7 
(инструмент за поединечно обезбедување и инструмент 

за општо обезбедување) 

Царинскиот должник или лице кое може да стане царински должник (во 
натамошниот текст: царински должник) може да достави инструмент за обезбедување 
на царинскиот долг за поединечна царинска операција (во натамошниот текст: 
инструмент за поединечно обезбедување) или за плаќање на сите царински долгови 
кои настанале или можат да настанат во определен рок односно во определена 
царинска постапка (во натамошниот текст: инструмент за општо обезбедување). 

Член 8 
(користење на инструментите за обезбедување) 

Како инструмент за поединечно или општо обезбедување може да се корисни 
било кој инструмент за обезбедување од член 5 од оваа уредба. 

Член 9 
(доставување на инструментите за обезбедување ) 

* 

(1) Царинскиот должник му го предава инструментот за поединечно обезбедувале на 
царинскиот орган, кој одлучува за пуштање на стоката во слободен промет, пред 
пуштањето на стоката од под царински надзор. 

(2) Инструментот за општо обезбедување, царинскиот должник и го доставува на 
Царинската управа . 

Член 10 
(важност на инструментот за општо обезбедување) 

(1) Царинската управа за прием на инструментот за обезбедување донесува одлука, ц 
(2) Царинската "управа веднаш1 ги 1 известува царинските органи за примените 

инструменти за обезбедување. * 
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(3) Царинскиот должник може во царинската, постапка да се повика на инструментот 
за општо обезбедување на вториот работен ден по денот на кој Царинската упрацр 
го прифатила доставениот инструмент за обезбедување како соодветен. 

Член И 
(обезбедување на плаќањето во согласност со Царинскиот закон) 

I • 
(1) Се смета дека обезбедувањето на плаќањето е во согласност со одредбите на 

Царинскиот закон доколку: 
1. вредноста на инструментот за обезбедување одговара на висината на 

царинскиот долг или долгови, доколку тој износ може со сигурност да сс 
пресмета во моментот кога царинскиот орган ќе побара доставување на 
обезбедувањето, или 

2. во други случаи, доколку вредноста на инструментот за обезбедување одговара 
на максималната висина на царинскиот долг. и што настанал или што може да 
настане. 

(2) Царинскиот орган, при оценувањето на соодветноста на инструментот за општо 
обезбедување ги зема предвид и обемот и начинот на водење на дотогашните 
царински постапки, како и редовноста на царинскиот должник при 
подмирувањето на царинскиот долг. 

(л) При утврдување на обемот на спроведување ,нл дотогашните царински постапки 
на царинскиот должник се зема предвид месечниот просек на пресметаните 
царински долгови од шесте месеци пред доставувањето на инструментот за 
обезбедување. 

(4) Доколку висината на царинскиот долг, кој сс обезбедува со инструмент за општо 
обезбедување, се менува во периодот за кој обезбедувањето било уплатено, 
потребно е инструментот за обезбедување да се замени со нов кој ќе се овозможи 
покривање на целокупниот царински долг настанат во дадениот период. 

Член 12 
(минимална вредност на инструментот за општо обезбедување) 

I 

(1) Вредноста на инструментот за општо обезбедување не смее да биде пониска од пет 
милиони денари. 

(2) По исклучок од став 1 на овој член Царинската управа може да го прифати како 
инструмент за општо обезбедување, и инструмент чија што вредност е пониска од 
пет милиони денари, доколку се поднесе писмено барање во кое ќе се докажедека 
се исполнети следните услови: 
1. царинскиот должник во период од 6 месеци пред доставувањето на барањето ги 

исполнувал обврските во рамките на царинските постапки и во согласност со 
законот; 

2. против царинскиот должник во моментот на поднесувањето на барањето не се 
води постапка поради прекршок или кривично", дело, извршено во врска со 
вршењето на неговата дејност, 

3. инструментот за обезбедување, што ќе го достави царинскиот должник, според 
висината одговара на месечниот просек на обврските на име на царинскиот 
долг, кој што настанал во годината пред годината во која барањето било 
поднесено. 
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Член 13 
(доставување на дополнителен односно надоместувачки 

инструмент за обезбедување) 

Царинскиот орган ќе побара доставување на нов инструмент за 
обезбедување, доколку еднаш прифатениот инструмент за обезбедување веќе не 
одговара на условите од член 11 и 12 од оваа уредба. 

Член 14 
(одбивање на инструментите за обезбедување) 

(1) Царинскиот орган ќе одбие да го прифати инструментот за обезбедување, доколку 
истиот не е во согласност со критериумите наведени во членовите И и 12 од оваа 
уредба или не ги содржи податоците од член 19 на оваа уредба. 

(2) Царинскиот орган ќе го одбие доставениот инструмент за обезбедување и ќе 
побара доставување на нов инструмент за обезбедување, доколку инструментот за 
обезбедување го издал субјект, кој не ги исполнувал или нередовно ги исполнувал 

• своите обврски настанати во врска со предходно доставените инструменти за 
обезбедување. 

Член 15 
(контрола врз соодветноста на инструментите за обезбедување) 

Царинската управа врши контрола на соодветноста на користењето на 
доставените инструменти за општо обезбедување и презема мерки за отстранување на 
неправилностите во користењето на инструментот за обезбедување. 

б. Банкарска гаранција 

Член 16 
(банкарски гаранции кои можат да се користат) 

Царинскиот орган може да прими како инструмент за обезбедување банкарска 
гаранција издадена од банка со седиште во Република Македонија. 

Член 17 
(важност и наплата на банкарската гаранција) 

(1) Со издавање на банкарска гаранција, банката - гарант се обврзува дека царинскиот 
должник ќе го измири царинскиот долг кој настанал или ќе настане во моментот 
на важноста на гаранцијата, а во спротивен случај, дека долгот ќе го намири 
банката - гарант наместо должникот. 

(2) Рокот на важност на банкарската гаранција, со која се обезбедува ̂ плаќањето на 
евентуалниот царински долг, не може да биде пократок од 3 месеци, односно од 
рокот во кој тој долг може да настане продолжен за 30 дена. 

(3) Царинскиот орган може да ја наплати банкарската гаранција во рок на нејзината 
важност, како и во дополнителниот рок за наплата, кој не може да биде пократок 
од 60 дена по истекот на рокот на важноста на банкарската гаранција. 
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Член 18 
(содржина на банкарската гаранција) 

(1) Банкарската гаранција за обезбедување на царинскиот долг мора да ги содржи 
следните податоци: 

1 број на гаранцијата, 
2. износ до кој се гарантира, 
3. рок на важност на гаранцијата, 
4 рок за наплата на гаранцијата, 
5. г а р а н ц и ј а клазула "на прв повик" и "без приговор". 
6. податоци за банката - гарант (назив на банката, даночен број, седиште, жиро -

сметка, надлежна организација кај која се води жиро - сметката на гарантот), 
7. податоци за царинскиот должник (назив, седиште, матичен и даночен број), 
(Ѕ. датум и место на издавање на гаранцијата, 
9. детален опис на царинските операции, за кои важи банкарската гаранција, 
10. потпис на овластеното лице и печат на гарантот. 

(•2) Гарантот ја издава гаранцијата од став 1 на овој член на образецот "ЦГ- царинска 
гаранција со пропишана форма", кој е даден во прилог 1 кон оваа уредба и е нејзин 
составен дел. 

(3) Царинскиот должник, издадената гаранција од гарантот, ја поднесува во два 
примерока до Заводот за платен промет, од кој еден заверен примерок од Заводот 
за платен промет се поднесува до надлежниот царински орган односно Царинската 
управа. 

в. Готовински депозит 

Член 19 
(начин на готовинско плаќање) 

(1) Царинскиот должник може да изврши готовинско плаќање кое ќе се смета како 
инструмент за поединачно обезбедување на плаќањето на царинскиот долг, така 
што срествата ќе ги уплати на посебна депозитна сметка на царинскиот орган кој 
побарал обезбедување на плаќањето на царинскиот долг. 

(2) Доколку царинскиот должник сдка да го користи готовинското плаќање како 
инструмент за општо обезбедување, средствата треба да ги уплати на посебна 
депозитна сметка кај Царинската управа. 

(3) Доколку царинскиот должник во текот на царинската постапка се повика на 
готовинското плаќање како инструмент за општо обезбедување, должен е на 
царинскиот орган, кој одлучува за ослободување на стоката, да му достави потврда 
за уплата на средствата на сметката наведена во став 2 на овој член. 

Член 20 
(потврда за уплата на средства) 

(1) Потврдата за уплата на средства на сметката наведена во став 3 од член 19 на оваа 
уредба мора да ги содржи следните елементи: 

1. број на потврдата, 
2. рок за кој средствата се уплатени на сметката; доколку се уплатени за 

неопределено време, во потврдата се наведува и тој податок;' 
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\ " ' " Ч " 
3. износ на уплатените средства, 
4. податоци за царинскиот должник (назив, седиште, матичен и даночен број), 
5. датум на уплатата на средствата на сметката. 
6. детален опис на царинските операции, за кои важи уплатата. 
7. набројување на царинските органи кај кои може да се користи готовинскрто 

плаќање како обезбедување на плаќањето на царинскиот долг. 
Ѕ., потпис на овластеното лице. 7 1 

(2) П о т в р д а т а од став 1 на овој член ја издава Ц а р и н с к а т а управа на о б р а з е ц 
" П о т в р д а за г о т о в и н с к о п л а ќ а њ е " кој е даден во п р и л о г 2 на оваа уредба и е нејзин 
составен дел 

Член 21 
(валута на готовинско^) плаќање и камати) 

(1) Царинскиот должник го уплатува готовинскиот депозит во домашна валута. 

(2) Готовинскибт депозит не подлежи на камата. 

г. Враќање на инструментот за обезбедување 

Член 22 
(враќање на инструментот за обезбедување пред 

истекот на неговата важност) 
(1) Врз основа на писмено барање на царинскиот должник, царинскиот орган-односно 

Царинската управа може да му одобри враќање на банкарската гаранција пред 
истекот на важноста на истата доколку предходно утврди дека царинскиот 
должник ги измирил сите царински4 долгови кои ги обезбедил со банкарската 
гаранција чие враќање го бара, односно, доколку предходно утврди дека 
евентуалниот царински долг кој бил загарантиран со банкарската гаранција, чие 
враќање се бара, не може повеќе да настане. 

* 

(2) Врз основа на писмено барање на царинскиот должник, царинскиот орган односно 
Царинската управа може да ја врати банкарската гаранција пред истекот на рокот 
на важноста и тогаш кога царинскиот должник, при поднесувањето на барањето за 
враќање на инструментот за обезбедување, му доставил на царинскиот орган 
односно на Царинската управа, а царинскиот орган односно Царинската управа го 
прифатиле, друг соодветен инструмент за обезбедување, кој овозможува "наплата 
на царинскиот долг кој настанал или кој би можел да настане во време на 
важењето на инструментот за обезбедување,, чие враќање се бара. 

Член 23 
(враќање на готовинскиот депозит) 

(1) Врз основа на писмено барање на царинскиот должник, царинскиот орган може да 
ги врати .средствата уплатени на.посебна депозитна сметка согласно со член 20 од 
оваа уредба. Царинскиот орган ќе го врати готовинекиот депозит доколку утврди 
дека царинскиот должник ги платил сите царински долгови што ги обезбедил со 
готовинскиот депозит, односно дека евентуалните царински'долгови, кои биле 
обезбедени со готовинскиот депозит, не можат повеќе да настанат 
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(2) Брз основа на писмено барање, царинскиот орган мо^е да врати и дел од 
гостинскиот депозит. Царинскиот орган ќе го врати бараниот дел од средствата, 
Д О К О Л К У предходно утврди дека преостанатите средства од готовинскиот депозит се 
доволни за плаќање на царинските долгови, кои би можеле да бидат наплатени од 
средствата на готовинскиот депозит, ' 7 

Царинскиот орган може да ги врати уплатените средства и доколку царинскиот 
должник, наместо готовинскиот депозит. достави банкарска гаранција. 

1А) Царинскиот орган ќе го врати готовинскиот депозит во согласнот со одредбите од 
овој член во рок од 30 дена по доставување на барањето. 

«5) Царинскиот должник не може повеќе да го користи готовинскпот депозит како 
инструмент за обезбедување од денот на кој го поднел барањето за враќање на 
уплатените средства. Доколку ,царинскиот должник поднел барање за делумно 
враќање на уплатените средства/ може од денот нал доставување на барањето 
натаму да го користи готовинскиот депозит како инструмент за обезбедување само 

_ во тој намален износ. 
Член 24 

(враќање на готовинскиот депозит во посебни случаи) 

П) Царинскиот должник, кој уплатил готовински депозит за обезбедување на 
-плаќањето на царинскиот долг во транзитна царинска постапка може да бара 

враќање на уплатените средства по доставување на увид на стоката пред 
определениот царински орган. , . 

(2) Царинскиот орган ќе го врати депозитот од став 1 на овој член доколку 
транзитната царинска постапка била спроведена во согласност "ср законот, а 
евентуално настанатиот царински долг - измирен. 

('3) Царинскиот должник, кој уплатил готовински депозит за обезбедување на 
плаќањето на царинскиот долг во царинска постапка на привремен увоз на стока 
може да побара враќање на уплатените средства при завршување на споменатата 
царинска постапка. 

(4) Царинскиот орган ќе го врати депозитот од став 3 на овој член доколку царинската 
постапка за привремен увозсна стоката била завршена во согласност со законот, а 
евентуално настанатиот царински долг - израмнет. 

Ш. СЛУЧАИ ВО КОИ НЕ Е П О Т Р Е Б Н О ДА СЕ ДОСТАВАТ 
ИНСТРУМЕНТИ З А О Б Е З Б Е Д У В А Њ Е 

Член 25 
(ослободу вање од доставување на обезбедувањето според посебни прописи) 

V ' ' ' 4 

Царинскиот орган односно Царинската управа може да го ослободи царинскиот 
должник од обврската да достави инструмент за обезбедување, доколку така е 
определено со Царинскиот закон, прописите донесени врз основа на законот или оваа/ 
уредба. 

Член 26 
^ (општи критериуми за одложување од доставување на инструмент за обезбедување) 

Ако царинскиот орган .го;ослободи царинскиот должник од доставување на 
инструмент за обезбедување, а . со посебни прописи не се утврдени подетални 
критериуми, царинскиот орган ќе одлучи за тоа ослободување врз основа на проверка 
на дотогашното постапување на царинскиот - должник во спроведувањето на 
царинската постапка. 
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Член 27 
(обезбедување во случај на привремено чување на стоката) 

Во случај на привремено чување на стоката, царинскиот орган не може да го 
ослободи царинскиот должник од доставување на инструменти за обезбедување, кога: 

предмет на привремено,чување се тутун, производи од тутун, алкохол, кафе. 
алкохолни пијалоци, нафта или нафтени деривати: , 

2. е дозволено привремено чување на стоката во простории, во кои се наоѓа и 
друга домашна стока со што би можел да биде загрозен царинскиот надзор. 

Член 28 
(ослободување од доставување на обезбедувањето во транзитна постапка) 

Во с о г л а с н о т о член 8 од Царинскиот закон, не е потребно кај царинскиот 
орган на влез да сс достави инструмент за обезбедување кога се работи за транзитна 
царинска постапка, која сс спроведува во согласност со меѓународните спогодби, што 
ги ратификувала Република Македонија (ТИР и АТА карнсти ). 

Член 29 
(други случаи на ослободување од доставување на обезбедувањето) 

Царинските органи нема да бараат доставување на инструменти за 
обезбедување и во следните случаи: 
1. доколку царинскиот должник се државните органи или 
2. доколку износот на царинскиот долг, што би требало да сс обезбеди, е понизок од 

10.000,00 денари 
IV. НАПЛАТА НА ЦАРИНСКИОТ ДОЛГ 

ОД ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

Член 30 
(пресметка на висината и плаќањето на царинскиот долг) 

(1) По пресметување на висината на царинскиот долг, Царинската управа пополнува 
вирмански налог (општ налог за пренос) и, заедно со пресметката, му го доставува 
на царинскиот должник да го плати. 

(2) Како ден на прием на пресметката од став ,1 на овој член се смета датумот на 
приемот, назначен на доставницата. 

(3) Царинскиот должник кој, при прегледот на пресметката на, царинскиот долг, 
. утврди пресметковна или математичка грешка во пресметката, може во рок од 3 

дена по приемот на пресметката да побара исправка. 
(4) Царинскиот должник мора да го уплати пресметаниот царински долг на сметка на 

Царинската управа во рок од 8 дена по приемот на пресметката, односно 
исправката на пресметката. - , 

(5) По исклучок на одредбите од овој член, при примена на поедноставена постапка, 
кога царинскиот декларант е ослободен од обврската за поднесување на стоката за 

. преглед согласно член 72 став 1 алинеја 3 од Царинскиот закон, царинскиот орган 
може да дозволи царинскиот должник сам да ги пресмета царинските долгови кои 
настанале во определениот период. Во тој случај царинскиот'должник може да ,го 
плати царинскиот долг најдоцна до денот на поднесување на дополнителна 

, царинска декларација: • 
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(6) Како ден за плаќање на царинскиот долг се смета денот, кога е извршен пренос на 
средствата од сметката на царинскиот-' должник на соодветната сметка на 
Царинската \права. , ' ,- ' 

4^1 е и 31 
( о п о м е н а ) 

. 1) Доколку ' царинскиот ' должник не го плати пресметаниот царински долг во 
пропишаниот рок, Царинската управа ќе му испрати на царинскиот должник 
опомена со преглед на достасаните неизмирени обврски заедно со предупредување 
дека, во случај царинскиот должник да не го измини својот долг во рок од 3 
работни дгна, од денот на испраќањето на опомената, наплатата ќе се изврши од 
доставениот инструмент за обезбедување на плаќањето. 

(2) Доколку царинскиот должник го обезбедил плаќањето на царинскиот долг со 
. гаранција, опомената од став 1 на овој член се доставува,и на банката која ја издала 

гаранцијата, односно до Заводот за платен промет. 

Член 32 
(наплата на инструментите за обезбедување)' 

(1-) Инструментот за обезбедување од точка 1 од член 5 на оваа уредба се наплатува во 
готово согласно со прописите кои важат за наплата на банкарските гаранции "на 
прв повик" и "бег приговор". 

Член 33 
(наплата од готовинскиот депозит) 

\ е ; 

(1) Од готовинскиот депозит царинскиот долг се наплатува така што пресметаниот 
износ на царинскиот долг се пренесува од депозитната сметка на сметка на 
царинскиот орган кај кој царинскиот долг треба да се плати. 

(2ј Царинскиот орган го известува царинскиот должник за намалување на вредноста 
на готовинскиот депозит за наплатениот износ и му кажува истата да ја надомести 
односно да достави нов инструмент за обезбедување. 

V Е В И Д Е Н Ц И Ј А И О Б В Р С К А ЗА И З В Е С Т У В А Њ Е 

Член 34 
(водење на евиденција кај царинските органи) 

(1) Царинската управа води евиденција на доставените инструменти за општо 
обезбедување . 

(2)Царинските органи водат евиденција на доставените инструменти за поединечно 
обезбедување 1 

Член 35 
(листа на царински должници ) 

(1) Царинската управа најмалку еднаш месечно подготвува листа на царинските 
должници кои не ги измириле царинските долгови во пропишаниот рок . 

(2) Царинската управа најмалку еднаш месечно подготвува листа на гаранти чии 
инструменти за обезбедување не смеат повеќе да се прифаќаат и за тоа ги 
и свестува Заводот за платен промет и Народната банка на Република Македонија. 
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Член 36 
(обврска за известување при промена на податоците) 

* 

(1) Царинскиот должник мора редовно да ги известува Царинската управа односно 
царинските органи за ситс промени кои можат да влијаат врз прифаќањето и 
валиднота на поднесените инструменти за обезбедување, како и врз остварувањето 
на правото на ослободување од доставување на инструменти за обезбедување. 

(2) Гарантот кој го издал интрументот за обезбедување во согласност со одредбите на 
оваа уредба е должен да ги известува Царинската управа односно царинските 
органи за сите промени кои можат да влијаат на регуларноста и валидноста на 
доставените инструменти за обезбедување, во кои тој е наведен ќако гарант за 
наплата на царинскиот долг: 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 37 

(престанок на важноста на прописите) 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Одлуката 
за условите за подигање на стоката од под царински надзор по царинскиот преглед, а 
пред уплата на царината и на другите увозни давачки и за начинот на обезбедување на 
нивна наплата ("Службен весник на РМ" бр. 17/94 и 49/95). 

Член 38 Ј 
(користење на предходно прифатените 

инструменти за обезбедување) 

Инструментите за обезбедување, кои што Царинската управа ги прифатила . 
пред влегувањето во сила на оваа уредба, можат да се користат за обезбедување на 
плаќањето на царинскиот долг се до истекот на рокот на нивната важност. 

Член 41 
(примена) 

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „ Службен весник на 
Република Македонија", а ќе се применува со отпочнување на примената на 
Царинскиот закон. 

оо Б р ' 2 ^ 7 0 / 1 Претседател на Владата 
28 март2000 година на ^ е п у б л и к а Македонија, 

с л с ° 1 Ч е Љубчо Георгиевски, с.р. 

ПРИЛОГ 1 
ЦГ - Царинска гаранција 

На Парање на - од 
за обезбедување на плаќањето на царинскиот долг во согласност со Уредбата за цнструментите и 
постапката за обезбедување на плаќање на царинскиот долг ("Сл. Весник на РМ" бр. /2000, 
банката : од издава, 

ГАРАНЦИЈА Бр. 
за обезбедување на плаќањето на царинскиот долг 

Оваа гаранција обезбедува царински долг во износ до денари 
Рокот на важење на гаранцијата е од до 

-Ј^одза н а и д а т ^ е д о 
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П О Д А Т О Ц И З А Б А Н К А Т А - Г А Р А Н Т 

Даночен број: 
Назив на банката - гарант 

Седиште: 
Поштенски број Место.. 
Жиро сметка: 
која се води при: 

П О Д А Т О Ц И З А Ц А Р И Н С К И О Т Д О Л Ж Н И К 

Матичен и даночен број 
Назив: 
Седиште 
Поштенски број: Место 
Жиро сметка: 
која се води при: 

Гарантот се обврзува дека на првиот повик и без приговор ќе го плати царинскиот долг од член 2 на 
Уредбата за инструментите и постапката за обезбедување на плаќањето на царинскиот долг, кои 
достасуваат за наплата во тек на важноста на оваа гаранција и произлегуваат од следните царински 
операции: 

Гарантот го овластува Заводот за платен промет, на барање на царинскиот орган, односно Царинската 
управа согласно Уредбата за инструментите и постапката за обезбедување на плаќањето на царинскиот 
долг ("Сл.весник на РМ" бр. /2000, од паричните средства на гарантот да ја плати царината и 
другите давачки, кој не се платени. 
Заводот за платен промет ќе го изврши налогот на терет на средствата на гарантот. 
Оваа гаранција се намалува за секој по оваа гаранција платен износ се до вкупниот износ на 
гаранцијата. 
Гаранцијата е издадена во три еднакви копии. 

М.П. 
место и датум потпис на овластеното лице 

ПРИЛОГ2 
Потврда за готовински депозит 

Врз основа на член 21 од Уредбата за инструментите и постапката за обезбедување на плаќањето на 
царинскиот 'долг ("Сл.Весник на РМ") бр. /2000, Царинската управа на Република Македонија 
издава 

П О Т В Р Д А ЗА ГОТО В Н И С К И Д Е П О З И Т Бр. 

1. Царинскиот должник од г _ _ кај Царинската управа 
достави готовински депозит за обезбедување на плаќањето на царинскиот долг во износ од 

денари. 
2. Готовинскиот депозит важи за обезбедување на плаќањето на царинскиот долг за стока, за која 

царинската постапка започнала од и ќе трае до . 
3. Податоци за царинскиот должник - овластено лице: 

Матичен и даночен број:. 
Назив 
Адреса: 
Поштенски број , М е с т о , 
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4. Царинскиот должник може да користи готовински депозит за обезбедување на плаќањето, на 
обврските наведени во член 2 од Уредбата за инструментите и постапката за обезбедување ма 
плаќањето на царинскиот долг кои настанале или можеле да настанат од следните царински 
операции: 

Царинскиот должник може да ја користи оваа потврда за обезбедување на плаќањето на 
царинскиот долг кај следните царински органи: 

6. Готовински депозит, се намалува за секој уплатен наплатен по ова обезбедување се до вкупниот 
износ на готовинскиот депозит. 

7. Оваа потврда се издава во " ; еднакви копии. 

М.П. 
Место и датум ' потпис на овластеното лице 

1726. 

Врз основа на чл ен 72, став 1 од Царинскиот закон ("Службен весник на 
РМ" бр.21/98, 26/98, 63/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репблика Македонија, 
на седницата, одржана на 28.03.2000 голине, одлука 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЛУЧАИТЕ И НАЧИНОТ НА ОДОБРУВАЊЕ НА 
ПРИМЕНАТА НА ПОЕДНОСТАВЕНА ПОСТАПКА ВО ВРСКА СО ЦАРИН-

СКИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ 

ДЕЛ I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

(содржина на у р е д б а т а ) 

(1) Со оваа уредба се (^преселуваат случаите и начинот на кој царинскиот орган може 
да одобри примена на поедноставена постапка во врска со царинската декларација 
согласно член 72 и 72а од Царинскиот закон. 

Член 2 
(видови поедноставени постапки) . 

(1) Во согласност со член 72 став 1 и Член 72а на Царинскиот закон, царинскиот 
орган може да одобри една од следниве поедноставени постапки: 

1. Постапка со непотполна царинска декларација (во натамошниот текст 
"непотполна декларација") со која: ^ 

ќе го ослободи подносителот на декларацијата од наведување на 
определени податоци во декларацијата, што би морале да бидат наведени 
согласно со членот 61 од Царинскиот закон или, 
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ќе го ослободи подносителот на декларацијата од доставување на 
определени документи што би морале да бидат доставени во согласност со 
членот 61 од Царинскиот закон 

2. Постапка со скратена царинска декларација (во натамошниот текст "скратена 
декларација") - со која се одобрува поднесување на комерцијален или друг 
службен документ, заедно со молба за спроведување на определена царинска 
постапка, наместо декларација од член 61 на Царинскиот закон. 

3. Постапка на декларирање врз основа на книговодствени записи - со која 
царинскиот орган може да го ослободи царинскиот декларант од обврска за 
поднесување на стоката за преглед. 

4. Постапка со усмена царинска декларација или други видови на декларации 
согласно член 59 став 1 алинеа 3 од Царинскиот закон. 

(2) Поедноставените постапки од став 1 точка 1, 2 и 3 од овој член се однесуваат на 
царинските декларации во писмена форма. 

Член 3 

(одобрување на постапка со непотполна декларација) 

(1) Царинскиот орган може да одобри примена \'иа постапка со непотполна 
декларација, ако царинскиот декларант ги достави сите потребни гаранции за 
правилно спроведување на постапката. 

(2) Царинскиот орган одлучува за одобување на постапка со непотполна декларација 
за секој случај посебно, врз основа на писмено барање од царинскиот декларант. 

(3) За барањето од став 2 на овој член одлучува царинскиот орган кај кого стоката е 
ставена на увид и декларирана. 

Член 4 
(општо одобрение) 

(1) Царинската управа може да одобри примена на поедноставена постапка од член 2 
став 1 точка 2 и 3 ма оваа Уредба за определен временски период. Одобрението се 
издава на образец чија содржина одговара на податоците дадени во прилог 1 на 
оваа уредба кој е нејзин составен дел. Формата на образецот ја пропишува 
министерот за финансии. 

(2) Царинската управа го издава одобрението од став 1 на овој член врз основа на 
писмено бара^б на подносителот. 

(3) Ако Царинската управа издаде одобрение за поедноставена постапка од член 2 
став 1 точка 3 на оваа Уредба, истовремено е должна да го одобри и начинот на 
водење на книговодствената евиденцијата, која имателот на правото ќе ја користи 
при спроведувањето на постапката. 

(4) Царинската управа е должна во одобрението да го наведе и царинскиот орган кој 
Ќе биде надлежен за надзор врз спроведувањето на поедноставената постапка, како 

фИ царинските органи кај кои имателот на правото може да ја оствари 
С поедноставената постапка. 

Член 5 

(содржина на барањето и прилози) 

(1) Барањето од член 4 став 2 на оваа Уредба мора да биде пополнета на образец чија 
содржина одговара на податоците дадени во прилог 2 на оваа уредба кој е нејзин 

«. 
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составен дел и мора да ги содржи сите податоци 'потребни за одлучување, а посебно 
за тоа каков вид поедноставена постапка сара .подносителот. Формата на 
образецот го утврдува Министерот за финансии 

(2) Кон барањето) од став 1 на овој член подносителот е должен да ги приложи 
потребните документи за одлучување по барањето. 

Член 6 
(општи критериуми за и з д а в а њ е о д о б р е н и е ) 

(1) Царинската управа може да го издаде одобрението од член 4 на оваа Уредба ако. 
покрај посебните услови пропишани со оваа Уре.дба за одделни постапки, -се 
исполнети и следните општи критериуми: 
1. подносител на барањето-е лице со седу ште односно м е л о на постојан престој 

на царинското подрачје на Република Македонија (ло натамошниот текст: 
царинско подрачје); 

2. подносителот ги понуди сите потребни гаранции дрка одобрената 
поедноставена постапка ќе ја спроведе во согласност со законот и оваа Уредба; 

3. подносителот на барањето ги исполнува своите; обврски во рамките на 
царинските постапки во согласност со: законот; 

4. против подносителот на барањето во моментот на поднесувањето на барањето 
н^ се води постапка поради прекршок односно кривично, дело, изр.р пено во 
врска со вршењето на неговата дејност. 

(2) Одобрението може да се издаде само по доставувањето на инструментот за 
обезбедување во согласност со Уредбата за п леталката и и нструмснтите за 
обезбедување на плаќање на царинскиот дол г. 

Ч л е н 7 
(измена на о д о б р е н и е т о ) 

(1) Царинската управа може да го измени одобрението од член 4 на оваа уредба во 
постапка пропишана за негово издавање, врз основа на писмено барање на 
имателот на правото, ако се исполнети условите за издавање одобрение во таков 
изменет вид 

(2) Подносителот на барањето е должен во барањето за измена на одобрението да ги 
наведе сите податоци кои потребни за одлучување по бараната измена, да ги 
д о с т а в и в т е потребни документи, како и да образложи од кои причини ја бара 
измената . 

Член 8 

(лривремена\за6рана за к о р и с т е њ е и о д з е м а њ е на о д о б р е н и е т о ) 

(1) Царинската управа може. поради повреда на правилата-во царинската постапка, на 
имателот на правото привремено да му забрани користење на одобрената 
поедноставена постапка од член 2 став 1 точка 2 и 3 на оваа Уредба и во нето време 

„ да го утврди рокот во кој имателот на првото е должен да ги меправи утврдените 
повреди 

(2) Царинската управа може привремено да го забрани користењето на одобрената 
поедноставена постапка од член 2 став 1 точка 2 и 3 на овг*«1 уредба и кога имателот 
на правото благовремено не го зоменил инструментот за обезбедување чиј рок 
истекол, со нов инструмент-за обезбедување или кога поднесениот инструмент за 
о б е , з б е д \ в а њ е п о в е ќ е м е о д г о в а р а . 
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(3) На имателот најправото Царинската управа ќе му го одземе издаденото одобрение 
, ако тој не ги исполнува своите обврски во согласност со издаденото одобрение, ако 

не понуди повеќе задоволителни гаранции за правилно спроведување на 
одобрената поедноставена постапка или ако не ги отстрани утврдените повреди во 
пропишаниот рок, поради ќои привремено му било забрането да ја користи 
одобрената поедноставен а постапка. 

. ДЕЛ II 
ПРИМЕНА НА ПОСЕБНИ ПОЕДНОСТАВЕНИ ЦАРИНСКИ ПОСТАПКИ 

ВО ВРСКА СО ЦАРИНСКИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ВО ПИСМЕНА ФОРМА 
1 ' . е 

Глава 1 

Пуштање на стоката во слободен промет 

Д. Постапка со непотполна декларација 

Член 9 (непотполна декларација која не ги содржи сите податоци) 
, " 1 ' | 5 

(^Непотполната декларација за пуштање на стоките во слободен промет, која 
царинскиот орган може да ја прими , по барање на царинскиот декларант без да ги 
содржи некои од бараните податоци, мора да ги содржи најмалку податоците кои се 
наведуваат-во' рубриките 1, 14, 18, .̂4, 33, 37, 40 и 54 од единствениот царински 
документ како и: 
- опис на стоките кој овозможува царинските органи брзо и недвосмислено да ја 

утврдат тарифната ознака од Царинската тарифа, во која стоките се 
распоредуваат; 

- кога стоките подлежат на плаќање увозни давачки по вредност (ас1 уа1огет), 
вредноста на стоките за царински цели, или, кога царинскиот декларант не е во 
состојба точно да ја декларира о^аа вредност, привремените податоци за 
вредноста на стоките која е прифатлива за царинските органи, водејќи сметка за 

• сите податоци кои му се достапни на царинскиот декларант; ., 
- сите други податоци што му се потребни н;л царинскиот орган да ја утврди 

истоветноста на стоките, да ги примени прописите за пуштање на стоките во 
слободан промет и да го определи износот на бараниот инструмент за 
обезбедување на плаќањето на царинскиот долг пред пуштањето на стоките во 
слободен промет. 

Член 1П) 

(непотполна декларација кон која не се приложени сите документи) 

(1) Непотполната декларација за пуштање на стоките во слободен промет, .која 
царинскиот орган може даја примти на барање на царинскиот декларант без кон неа 
да бидат приложени сите документи, треба (ца биде придружувана од најмалку оние 
документи кои мора да бидат поднесени пред пуштањето на декларираните стоки 
во слободен промет. 

(2) По исклучокот од став 1 на ОВОЈ член,, непотполната декларација која не е 
придружувана од еден или повеќе документи кои се бараат пред пуштањето на 
стоките во слободен промет царинскиот орган може веднаш да ја прмми ако има 
основана причина да се убеди дека: 
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документот постои и е важечки; 
- документот не е приложен кон декларацијата од причини кои не зависат од 

. царинскиот декларант; ' , 
- секое задоцнување со приемот на таквата декларација ќе го спречи пуштањето 

на стоките во слободен промет или ќе направи на стоките да се примени 
повисока стапка на увозни давачки. 

(3) Податоците што се однесуваат на документите кои недостасуваат во сској случај 
треба да се наведени во непотполната декларација. 

Член 11 
(рок на поднесување) 

(1) Кога царинскиот орган ќе прими непотполна декларација го определува рокот, во 
кој царинскиот декларант е должен да ги поднесе податоците и документите кои 
недостасуваат, кој не може да биде подолг од четиринаесет дена од денот на 
приемот на непотполната декларација. 

(2/ Во случај кога документот од став 1 на овој член, е документ потребен за 
користење на намалена иди царинска стапка нула, по барање ' на царинскиот 
декларант, царинскиот орган може да определи дополнителен рок за негово 
поднесување ако има основана причина да се убеди дека стоките од непотполната 
декларација можат да ги исполнат условите за таква намалена или нула царинска 
стапка. Тој дополнителен рок не може ла биде подолг од еден месец. 

(3) А к о п о д а т о ц и т е или д о к у м е н т и т е кои н е д о с т а с у в а а т се о д н е с у в а а т на ц а р и н с к а т а 
вредност , ц а р и н с к и о т о р г а н м о ж е , кога тоа ' , е н е о п х о д н о п о т р е б н о , д а о п р е д е л и 
п о д о л г в р е м е н с к и р о к или да го п р о д о л ж и в е ќ е о п р е д е л е н и о т рок . 

(4) К о г а н а м а л е н а т а или нула ц а р и н с к а стапка е п р о м е н л и в а за с т о к и т е к о и т р е б а да 
бидат п у ш т е н и в о с л о б о д е н п р о м е т е д и н с т в е н о в о р а м к и т е н а , о п р е д е л е н и т а р и ф н и 
к в о т и или ц а р и н с к и к о н т и н г е н т и , н а м а л е н а т а или нула ц а р и н с к а с т а п к а се 
п р и м е н у в а с а м о к о г а д о к у м е н т о т врз основа на ко ј се о д о б р у в а н а м а л е н а т а или 
нула ц а р и н с к а с т а п к а е поднесен пред ц а р и н с к и о т о р г а н . Во с е к о ј с л у ч а ј ово ј 

. д о к у м е н т м о р а да биде поднесен : 

пред тарифната квота да биде исцрпена, % 

пред денот на кој престануваат да сс применуваат царинските стапки, различни 
од пропишаните, со повторно воведување на пропишаните царински стапки. 

(5) Документот од чие поднесување зависи користењето на намалена или нула 
царинска стапка може да се поднесе до царинскиот орган после датумот на кој 
истекува рокот за важност на намалената или нула царинска стапка, само ако 
предметната декларација била примена пред тој датум. 

Член 12 
I (пуштање на стоката) , 

(1) Приемот на непотполна декларација не треба да го спречи или да го одложи 
пуштањето и подигнувањето на стоките, декларирани на тој начин, освен ако не 
постојат други основи за тоа. Подигнувањето на стоките се врши во согласност со , 
условите одредбите од став 2 до 5 на овој член. 

(2) А к о п о д о ц н е ж н о т о п о д н е с у в а њ е на п о д а т о ц и т е и л и _ на д о к у м е н т и т е кои 
н е д о с т а с у в а а т во м о м е н т о т но п р и е м о т на н е п о т п о л н а т а д е к л а р а ц и ј а нема вли јание 
на висината на и з н о с о т на у в о з н и т е д а в а ч к и за д е к л а р и р а н и т е стоки , ц а р и н с к и о т 
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орган веднаш ќе ги пресмета и наплати увозните давачки според вообичаената 
постапка. 

(3) Кога, во смисла на член 9 од оваа уредба, декларацијата содржи привремени 
податоци за вредноста на декларираните стоки, царинскиот орган: 

веднаш го пресметува износот на увозните давачки и 
бара, ако е неопходно потребно, поднесување на соодветен инструмент за 
обезбедување на плаќање кој ќе ја покрие разликата помеѓу тој износ и износот 
кој за стоките би можел дополнително да се пресмета. 

(4) Кога, во други случаи различни од случаите утврдени во став 3 на овој член, 
подоцнежното поднесување на податоците или на документите, кои недостасуваат 
во моментот на приемот на непотполната декларација, може да влијае на износот 
на увозните давачки на кои декларираните стоки подлежат, и тоа: 
1. ако подоцнежното поднесување на податоците-или на документите може да 

доведе до наплата на царината по намалена стапка, царинскиот орган треба: 
- веднаш да ги пресмета увозните давачки по намалената стапка, 
- да бара поднесување на инструмент за обезбедување на плаќање, кој ќе ја 

покрие разликата меѓу тој износа и износот кој би се наплатил кога увозните -
давачки за декларираните стоки се пресметуваат по пропишаната стапка. 

2. ако подоцнежното поднесување на податоците или на документите може да 
доведе до пуштање на стоките со целосно ослободување од плаќање на царината, 
царинскиот орган треба да бара поднесување на инструмент за обезбедување, во 
висина На износот кој би се наплатил кога увозните давачки се пресметуваат 
според пропишаната стапка. 

(5) Без оглед на можноста од дополнителни промени кои можат да настанат 
поединечно, како резултат на конечното определување на царинската вредност, 
царинскиот декларант треба да има можност да избере, наместо да достави 
инструмент за обезбедување, да побара веднаш да се изврши пресметка на: 

износот на увозните давачки, кој за стоките би можел дополнително да се 
пресмета, во случаите на став 3 алинеја 2 и став 4 точка 1 алинеја 2 од овој 
член, или 
износот на увозните давачки, пресметан по пропишаната стапка, во случаите на 
став 4 точка 2 од овој член. 

Член 13 

( д о п о л н у з а њ е или з а м е н а на непотполната декларација) 

(1) Царинскиот^ декларант може непотполната декларација, што ја прифатил 
царинскиот орган, Да ја дополни или, со согласност на царинскиот орган, да ја 
замени со потполна царинска декларација, која одговара на условите од член 61 на 
Царинскиот закон. 

(2) Во случаи од став 1 од овој член, како важечки датум за определување на било кои 
давачки и примена на други мерки на трговската политика, што мора да сс 
применуваат при пуштање, на стоката во слободен промет, се смета датумот на 
прием на непотполната декларација. 

I • ' 
Член 14 

(постапка по истекот на рокот) 

Ако до истекот на рокот наведен во член 11 на оваа Уредба царинскиот 
дскларант не ги достави податоците кои се потребни за конечно утврдување на 
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царинската вредност на стоката, или не ги достави податоците, односно не ги поднесе 
документите кои недостасуваат, царинскиот орган ќе ги пресмета и наплати увозните 
давачки за декларираните стоки од инструментот за обезбедување доставен согласно 
член 12 став 3 алинеја 2, став 4 точка 1 алинеја 2 или став 4 точка 2 од оваа уредба. 

2, Постапка со скратена декларација 

Член 15 

(постапка со скратена декларација) 

(1) Царинскиот орган може да одобри постапка со скратена декларација, со тоа што 
ќе одобри доставување на скратена декларација за пуштање на стока во слободен 
промет во форма на комерцијален или друг службен документ, кој оди заедно со 
писменото барање на царинскиот декларант. 

(2) Во случај на став 1 од овој член стоката мора да биде ставена на увид на 
царинскиот орган. 

(3) Писменото барање од став 1 на овој член може да биде заменето со општо барање 
кое важи за сите постапки за пуштање на стоката во слободен промет започнати во 
определен временски период. Во тој случај, во документот од став 1 на овој член; 
мора јасно да биде наведено одобрението со кое било прифатено општото барање 
во согласност со овој став. 

(4) Кон скратената декларација од став 1 на овој член мора да бидат приложени сите 
документи од кои зависи .пуштањето во слободен промет односно соодветно се 
применува член 10 став 2 на оваа уредба. 

(5) На скратената декларација, што се применува во согласност со овој член, се 
наведува бројот на издаденото одобрение за одобрена постапка со скратена 
декларација. " * 

* Член 16 

(посебни услови за о д о б р у в а њ е постапка со скратена декларација) 

(1) Одобрението за примена на постапка со скратена декларација од член 15 на оваа 
уредба, Царинскиот орган може да го издаде само ако е гарантирана ефикасна 
контрола врз почитувањето на ограничувањата и забраните, како и контрола на 
останатите прописи кои се однесуваат на пуштањето на стоката во слободен 
промет. 

(2) Царинскиот орган не може да го издаде одобрението од став 1 на овој член доколку 
подносителот на барањето ја декларира стоката за пуштање во слободен промет 
само повремено или ако настапува за сметка на друго лице, за кое ја декларира 
стоката за пуштање во слободен промет само повремено. 

Член 17 

(дополнителна царинска декларација) 

(1) Царинскиот декларант е должен, во рок утврден во одобрението за примена на 
постапка со скратена декларација, на царинскиот орган дополнително да му 
достави царинска декларација која одговара на условите од член 61 од Царинскиот 
закон. 

(2) Царинскиот орган може да го ослободиподносителот на .барањето од обврска 
задополнително поднесувале,, џџ .царинска декларација, кога скратената 
декларација веќе ги содржи сите информации потребни за пуштање на стоките во 
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слободен промет и доколку врз основа на таквата декларација е пуштена во 
слободен промет стока чија денарска противвредност не надминува 800,00 ЕУР, 
како и во случаите: 

кога се применуваат одредбите на член 180, член 1X1 алини 3 (освен за пратки 
во поштенскиот промет), 4 и 9, член 182 алинеи 1 и 6, и член 183 алини 2, 3, 4, 5, 
6, 7 и 9 од Царинскиот закон; 

•. кога се примаат од странство филмови кои биле испратени на развивање; 
кога се примаат од странство печатени материјали од областа на културата, 
образованието, воспитувањето џ науката, како и друга документација врз 

, основа на меѓународни спогодби што ги ратификувала Република Македонија. 

3, Постапка за декларирање врз основа на книговодствен запис 

Член 18 

( с л у ч а и ^ услови за и з д а в а њ е одобрение) , 

(1) Царинската управа може Да издаде одобрение за декларирање врз основа на 
книговодствен запис на лице кое бара, постапката за пуштање на стоката во 
слободен промет да се спроведе во неговите простории, или на друго место, што го 
одобрил царинскиот орган, ако се работи за следните случаи: 

ако се работи за стока која пред пуштањето во слободен промет била предмет 
на транзитна царинска постапка, во рамките на која на подносителот на 
барањето да му било издадено одобрение за примена на поедноставена 
постапка кај соодветниот царински орган во транзитна постапка во согласност 

. со член 129 од Царинскиот закон; 
ако, освен за случаите од член 34 од оваа Уредба, се работи за стока која пред 
пуштањето во слободен промет била предмет на царински постапки со 
економски ефект. 

(2) Царинската управа ќе го издаде одобрението од став 1 на овој член само доколку, 
покрај општите критериуми од член 6 на оваа уредба, се исполнети и следните 
услови: 
1. книговодствената евиденција на подносителот на барањето му овозможува на 

царинскиот орган да спроведе ефикасна, особено дополнителна контрола; 
2. обезбедена е ефикасна контрола на увозните забрани или ограничувања, како и 

други мерки од трговската политика, кои се однесуваат на пуштање на стоката 
во слободен промет. 

(3) Царинската управа не може да го издаде одобрението од став 1 на'овој член, ако 
подносителот на барањето ја декларира стоката за пуштање во слободен промет 
само повремено. 

Член 19 
(посебни обврски на имателот на правото) 

(1) Имателот на правото е должен, со цел да му овозможи на царинскиот орган да ја 
спроведе пропишаната контрола, по пристигањето на стоката во местото наведено 
во одобрението: 

без одлагање да го извести царинскиот ^зрѓан за пристигнување на стоката во 
форма и начин што се наведени во одобрението за да се овозможи пуштање на 
стоката во слободен промет; 
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- без одлагање да ја заведе стоката во кнговодствената евиденцијата. Внесување/ 
во книговодствената евиденцијата може да биде заменето со друг вид 
формалност, со која се дава иста гаранција и која ја одобрува царинскиот орган. 
Тоа значи дека треба да се наведе датумот на запишување и податоците кои сс 
потребни за идентификација на стоката; 
на царинскиот орган да му се стават на располагање сите документи чие 
доставување е потребно заради пуштање на стоката во слободен промет. 

(2) Ако е обезбедена соодветна контрола за спроведување на формалностите по 
поедноставена постапка, Царинската управа може: 

да одобри имателот на правото да му го соопшти пристигнувањето на стоката 
од став 1 алинеа 1 на овој член непосредно пред нејзиното пристигнување; 
да одобри, доколку е тоа оправдано поради видот на стоката и зачестеноста на 
увозот, имателот на правото да не го известува царинскиот орган за секое 
пристигнување на стоката, и тоа само ако имателот на правото на тој царински 
орган му ги достави сите податоци потребни за евентуален преглед на стоката/ . 

(3) Во случајот од став 1 алинеја 2 на овој член, евидентирањето на книговодствениот 
запис на стоката се смета за пуштање на стоката во слободен промет 

Глава 2 

Почеток на постапките со економски ефект 

1. Царинско складирање 

1. 1. Постапка со непотполни декларации 

Член 20 
(постапка со непотполни декларации) 

(1) Царинскиот орган може да прими непотполна декларација за започнување на 
постапката за царинско складирање која не ги содржи сите податоци според 
Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на царинската 
декларација и другите исправи во царинската постапка, или пак кон неа не се 
приложени сите потребни документи, доколку таквата непотполна декларација ги 
содржи барем оние п ° Д а т ° Ц и к о и с е потребни за утврдување на идентичноста, 
количината и вредноста на стоката која е опфатена со таквата декларација. 

(2) Во врска со непотполната декларација од став 1 на овој член соодветно се 
применуваат одредбите на членовите И), 11 и 13 од оваа уредба. 

1. 2. Постапка со скратена декларација 

Член 21 
(видови постапка со скратена декларација ) 

(1) Царинската управа може да одобри постапка со скратена декларација за 
започнување на постапка за царинско складирање, со тоа што ќе одобри внесување 
на стоката во царински склад врз основа на скратена декларација која се поднесува 
во форма на комерцијален или друг службен документ, кој оди заедно со писменото 
барање на царинскиот дскларант. 
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(2) Во случајот од став 1 од овој член стоката мора да биде ставена на увид на 
царинскиот орган. 

(3) Скратената декларација од став 1 на овој член мора да ги содржат податоците 
наведени во член 20 став 1 на оваа уредба. 

Член 22 

(внесување на стоката во царинско складиште од типот Д) 

Ако постапката со скратената декларација се употребува за започнување на 
постапката за складирање на стоката во царински склад од типот "Д", документите од 
член 20 став 1 мора да содржат и такви детални податоци за видот ѕна стоката кои 
овозможуваат веднаш и без двоумење стоката да се распореди во царинската тарифа и 
правилно да се утврди царинската вредност на стоката. 

Член 23 

(ограничувања) 

(1) Постапката со скратена декларација не може да се примени за: 
започнување на постапката за царинско складирање при внесување на стоката 
во царински склад од типот "Фи или 
започнување на постапка за царинско складирање при внесување на стоката, 
која подлежи на посебните мерки на земјоделската политика, во царински 
склад од било кој тип. 

(2) Кај постапката со скратена декларација за започнување на царинската постапка за 
складирање при внесување на стоката во царинскиот склад од типот " Б \ од член 21 
став 1 од оваа уредба не може да се користат комерцијални документи. Ако другиот 
службен документ не ги содржи податоците кои во единствениот царински 
документ се внесуваат во рубриките 1 (втор раздел), 3, 5, 14, 19, 26, 31, 32, 37, 38, 49 
и 54, потребно е тие податоци да се дадат во прилог на тој службен документ. 

Член 24 

(случаи кога не се издава одобрение) 

Царинската управа нема да издаде одобрение за примена на постапка со 
скратен^ декларрција за започнување на постапката за царинско складирање на 
стоката, ако подносителот на барањето декларира стока само повремено или не дава 
доволно гаранции за правилно спроведување на оваа постапка. 

Член 25 
(дополнително п о д н е с у в а њ е на царинска декларација) 

Во случај на примена на постапка со скратена декларација за започнување на 
постапка за царинско складирање на стоката, имателот на правото нема потреба 
дополнително да достави царинска декларација согласно член 61 од Царинскиот закон. 

1. 3. Постапка на декларирање врз основа на книговодствен запис 

Член 26 
(примена на другите о д р е д б и од оваа глава) 

(1) Ако Царинската управа бдсѓбри Стоката да се декларира врз основа на 
книговодствен запис, за издавање одобрение-и Спроведување на поедноставената 
постапка соодветно се применуваат одредбите на чДенсЅ^Не Ј З ^ и член 24 од 
оваа уредба. 
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(2) Царинската управа не може да одобри, стоката да се декларира врз основа на 
книговодствен запис, ако таа се внесува во§царински склад од типот 'Г/ или "Ф" 
или ако во царинскиот склад од било т и п . с е внесуваат зсмјодеѕ:]ски или 
прехранбени производи кои подложат на' п о с и н и мерки на земјоделската 
политика. 

'Член 27 
(посебни обврски на имателот на правото) 

М) Имателот на првото е должен; со цел-на царинскиот орган да му .*во;ј;:|м,к;ј ^д ,а 
спроведе пропишаната контрола, по пристигнувањето на стоката во местото 
наведено во одобрението: 

веднаш д.| го извести надлежниот царински орган за*доаѓањето на ча 
начин што тој ќе ги определи. • , -
веднаш да ја запише стоката во книговодствена евиденција: 
на надлежниот царински.орган да му ги стави на располагање тито чо*. менти 
потребни за пуштање на стоката во царинска постапка. 

(2) Книговодствената .евиденција на стоката од став 1 алинеја 2 на ОВОЈ член мора да ги 
- содржи најмалку оние податоци кои се потребни за утврдување на трпч^к ; -^ - -чии: 

на стоката , нејзините количини и вредност 
(3) Одредбите од член с-ан ) и 3 нл ог»аауредон сиодпегио се применуваат и ни 

случаите од овој член. 

2. Постапка на увоз заради извоз и п о с т а п к а на привремен уво:* 

2. 1. Постапка со непотполни дек ларации 

Член 2« 

(Постапка со непотполни декларации) 

(1) Царинскиот орган надлежен за започнување па определена царинска ги .стапка 
може да прими непотполна декларација за започнување на царинската постапка на 
увоз заради извоз и на царинска постапка за привремен увоз, врз основа на писмено 
барање на царинскиот декларации доколку ги содржи податоците кои со наведени 
во рубриките 14, 21, 31, 33, 37, 40 и 54 од единствениот ц а р и н с ф документ. 

(2) Во врска со непотполната декларација за започнување на постапката за увоз заради 
извоз или за привремен увоз соодветно се применуваат одредбите на членовите 10, 
11 и 13 од оваа уредба. 

(3) Ако во постапката на увоз заради извоз се применува системот на враќање на/ 
платената Царина, соодветно се применуваат одредбите на членовите 12 и 14 од 
оваа уредба. 

Член 29 
(ограничување) 

П р и м е н а в а непотполната декларација не може да се одобри, ако во Скл со 
постапката на увоз заради извоз согласно член 99 од Царинскиот закон е дозна лецо 
користење на истоветна (идентична) стока. 
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2. 2. Постапка со скратена декларација и постапка на декларирање врз основа на 
книговодствен запис 

Член 30 

(соодветна примена на други одредби) 

Одредбите од член 15 до 19 на оваа Уредба соодветно сс применуваат и за 
издавање на одобрение за примена на постапка со скратена декларација и постапка за 
декларирање врз основа на книговодствен запис во случај на декларирање на стоката 
за започнување на постапката на увоз заради извоз или на привремен увоз. 

Член 31 

(ограничување) 

Примената на постапка со скратена декларација или постапка на декларирање 
на стоката врз основа на книговодствен запис не може да се одобри, ако во врска со 
постапката на увоз заради за извоз согласно член 99 од Царинскиот закон е дозволено 
користење на истоветна (идентична) стока. 

3, Постапка на преработка под царински надзор 

Член 32 

(соодветна примена на другите о д р е д б и и о г р а н и ч у в а њ а ) 

(1) За прифаќање на непотполна декларација за започнување на постапката за 
преработка под царински надзор соодветно се применува одредбата на членот 2Ѕ од 
оваа Уредба. 

(2) Царинската управа не може да одобри примена на постапка со скратена 
декларација или постапка на декларирање врз основа на книговодствен запис за 
започнување на постапката за преработка под царински надзор. 

4. Постапка на привремен извоз на стока заради облагородување 

Член 33 

(соодветна примена на други о д р е д б и ) 

За примена на поедноставена постапка во врска со царинските декларации за 
започнување на постапката за привремен извоз на стоката заради облагородување 
соодветно се применуваат одредбите на членовите од 35 до 41 на оваа уредба. 

Глава 3. 
Завршување на постапката со економски ефект 

Член 34 

(примена на други о д р е д б и ) 

(1) За завршување на постапката со економски ефект, освен за постапката на 
преработка под царински надзор, постапката на привремен извоз заради 

^ПЦ&рИјНско складирање, може да се одобри примена на 
поедноставена постапка предвад&М'за'4Јуштан;р .во слободен промет, извоз или 
повторен извоз. Во случај на повторен извоз соодветнолр^: ПримЅНува^т .одредбите 
на членовите од 35 до 41 на оваа Уредба. , :г 7Ј 
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(2) За завршување на постапката за преработка под царински надзор може да се 
прифати непотполна царинска декларација на онаа царинска постапка со која 
завршува постапката за преработка под царински надзор. Други поедноставувања 
за завршување на постапката на прсраборка под царински надзор не може да се 

ч одобрат. 
(3) За завршување на постапката на привремен извоз заради облагородување може да 

се одобрат поедноставувања предвидени за пуштање на стоката во слободен 
промет. При тоа соодветно се применуваат одредбите на членовите од 9 до 19 на 
оваа уредба. 

(4) Поедноставувања за завршување на постапката за царинско складирање може да се 
одобрат, ако постапката заврши со пуштање на стоката во слободен промет, со 
извоз или со повторен извоз. 

(5) По исклучок на одредбите на став 4 од овој член: 
за стока, која била внесена во царински склад од тип "Ф", не е можно да се 
одобри ниту едно од предвидените поедноставувања: 
за стока, која била внесена во царински склад тип "Б може да се одобри само 
примена на постапка со непотполна декларација и постапка со скратена 
декларација; 
издавањето на одобрението за отварање на царински склад од тип "Д" вклучува 
и одобрение за декларирање на стоката врз основа на книговодствен запис за 
пуштање на стоката во слободен промет. Тоа поедноставување не може да се 
одобри, ако подносителот на барањето сака на тој начин да ја заврши 
постапката во врска со стока кај која основот за утврдување на увозните 
давачки не може да се провери без преглед на стоката. Во тој случај се 
спроведува друга постапка, која вклучува и поднесување на стоката за преглед 
на царинскиот орган. 
во врска со завршување на постапката со економски ефект за земјоделски 
производи, кои се предмет на посебни мерки на земјоделската политика, не 
може да се одобри ниту едно од предвидените поедноставувања. 

Глава 4. 
Извоз 

1. Постапка со непотполни декларации 

Член 35 

(Постапка со непотполна декларација) 

(1) Царинскиот орган може, врз основа на барање на царинскиот декларант, да прими 
непотполна декларација за извоз на стока и кога истата не ги содржи сите податоци 
во согласност со Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување 
на царинската декларација и другите исправи во царинската постапка, но таа 
непотполна декларација мора да ги содржи барем следните податоци^ ^тооѕ^-^и 

податоците кои се наведени во рубриките 1 С&тацфзЈред' 33, 
38, 44 и 54 од единствениот;;царинекИ(До&у\*^ 
сите под^ци^^Нв^р^бЛ^заг^риМена на посебните мерки на земјоделската 
политика или пресметка на извозните давачки, ако стоката, е предмет на 
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посебни мерки на земјоделската политика или. ако подлежи на плаќање на 
извозни давачки; 
сите други податоци потребни за утврдување на истоветнота(идентичноста) на 
стоката, примена на прописите кои се однесуваат на извозот на таа стока или 
утврдување на износот на евентуалното осигурување што се бара пред стоката 
да се извезе/ ^ 

(2) По исклучок на одредбите на алинеја 1 од став 1 на овој член, царинскиот орган 
може да му одобри на царинскиот декларант да не ги пополни полињата 17 и 33 од 
единствениот царински документ, но само ако: 

царинскиот декларант изјави дека стоката опфатена со таквата непотполна 
декларација не е предмет на извозни забрани или ограничувања и 
царинскиот орган не се сомнева во точноста на изјавата од алинеја 1 на овој 
ега в, 

описот на стоката во непотполната декларација овозможува стоката веднаш и 
без сомневање да се распореди спарел царинската номенклатура. 

\ - 1 - ^ . 

(3) На листот со број 3 на сетот на образецот ЕЦД за извоз во рубрика 44 мора да 
стои ознака дека се работи за непотполна декларација.. 

(4) За извозната декларација, пополнета во согласност со овој член, соодветно се 
применуваат одредбите на членовите од 10 до 14 на оваа уредба, ј 

Член 36 

( з а м е н а или дополнување на непотполната декларација) 

(1) Ако, во согласност со оваа уредба, непотполната декларација за извоз на стока 
треба да се дополни или замени, во неа треба да се утврди кај кој царински орган 
дополнувањето или замената треба да се достави. 

(2,) Во случај од став 1 на овој член, царинскиот орган кој ја примил, непотполната 
декларација, ќе ги достави листовите 1 и 2 од сетот ЕЦД за извоз на царинскиот 
орган наведен во непотполната декларација. 

2. Постапка со скратена декларација 

Член 37 

/ (дозволени форми) 

(1) Царинската управа ќе дозволи примена на постапка со скратена - декларација, 
* доколку скратената декларација ги содржи оние податоци кои овозможуваат 

идентификација на стоката. За тоа соодветно се применуваат член 35 став 3 и 4 од 
оваа Уредба. 

(2) Царинската управа може да му одобри на царинскиот' декларант примена на 
постапка со скратена декларација, доколку скратена декларација содржи најмалку: 

забелешка дека се работи за скратена декларација за извоз на стока и * 
- поединечно барање за извоз. 

(3) Барањето од став 2 алинеја 2 на овој член може да биде заменето со општо барање 
кое важи за сите извозни постапки, започнати во определен рок. Во тој случај, во 
доку\^кт&тјо# став 2 на овој член мора јасно да биде наведено одобрението врз 
основа на кое се прифаќа општото барање во согласност со овој став. 
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3. Постапка на декларирање врз основа на книговодствен запис 

Член 38 

(издавање о д о б р е н и е ) 

Декларирањето на стоката за извоз врз основа на книговодствениот запис му сс 
овозможува на лице кое сака да ја декларира стоката за извоз во своите простории или 
на друго место што му го одобрил царинскиот орган (во натамошниот текст: признат 
извозник) при што соодветно се применуваат одредбите на член 18 од оваа уредба. 

ч. 

Член 39 

(услови) 

(1) Со цел да му овозможи на царинскиот орган контрола врз спроведувањето на 
одобрената постапка, признатиот извозник, пред да ја отстрани стоката од местото 
утврдено во согласност со член 38 од оваа уредба, е должен: 

благовремено да го извести надлежниот царинскиот орган за 'отстранување на 
стоката во форма и на начин утврден во одобрението; 
да ја заведе стоката во книговодствената или друг вид евиденција. Другиот вид 
евиденција мора да содржи податоци за датумот на кој стоката била заведена и 
податоци потребни за нејзина идентификација; 
да му ги стави на располагање на надлежниот царински орган сите документи 
од кои зависи примената на прописите за извоз на стока. 

(2) Во оправдани случаи, кога е тоа потребно заради видот на стоката и сообразноста 
со извозната постапка, царинскиот орган ќе го ослободи признатиот извозник од 
обврската за благовремено известување на царинскиот орган во согласност со 
одредбите на алинеја 1 од став 1 на овој член. Во тој случај, признатиот извозник е 
должен на царинскиот орган да му ги стави на располагање сите податоци потребни 
за евентуален преглед на стоката. 

(3) Во случај од став 2 на овој член, евидентирањето книговодствениот запис на 
стоката се смета за пуштање на стоката. 

ј Член 40 

(дрказ за извршен и з в о з на стоката) 

(1) За надзори како доказ дека стоката го напуштила царинското прдрачје се користи 
листот број 3 од сетот на образеот ЕЦД за извоз. 

(2) Во одобрението за примена на поедноставената постапка мора да стои дека листот 
број 3 од од сетот на образеот ЕЦД за извоз треба однапред да се завери. 

(3) Заверката во согласност со став 2 на ово член сс врши на еден од следните начини: 
царинскиот орган, наведен во одобрението, во рубриката А од еднствениот 
царински документ го запишува бројот на регистрацијата на сетот за извоз и го 
заверува со потпис и печат; 
признатиот извозник се овластува да ја завери декларацијата со печат кој 
одговара на описот даден во прилог 3 на оваа уредба кој е негов составен дел. 

(4) Пред пуштањето на стоката, признатиот извозник е должен: 
да ги исполни обврските наведени во член 39 од оваа Уредба; ч г } . о^--*. 
во рубриката 44 од листот со број 3 Од сетот-ка образецот ЕЦЦ за извоз да го 
наведе редниот број-и да^умо-ѓ на внесувањето на стоката во дниговодствената 
евиденција.'' м ' " 
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(5) Листот број 3 од сетот на образсот ЕЦД за извоз, покрај наведеното во став 4 на 
овој член, во рубриката А, во полето 44 мора да содржи: 

број на одобрението, 
забелешка дека се работи за скратена декларација за извоз на стока. 

Член 41 

(користење на комерцијални и други документи) 

(1) Наместо единствениот царински документ од член 40 од оваа уредба, може, 
доколку е тоа соодветно според околностите на случајот да се користи и комерцијален 
или друг службен документ, чие користење е одобрено според член 37 од оваа уредба. 
(2) Во случај од став 1 на овој член, одредбите на членот 40 од оваа уредба 

^соодветно се применува и за комерцијалните или други службени документи. 

ДЕЛ III 
ПРИМЕНА НА ПОЕДНОСТАВЕНА ПОСТАПКА 
ВО ВРСКА СО4ДРУГИ ВИДОВИ ДЕКЛАРАЦИИ 

Глава 1 

Усмена царинска декларација 

Член 42 
(начин на усмено д е к л а р и р а њ е на стока) 

(1) Царинскиот декларант може стоката да ја декларира усмено во случаи утврдени со 
оваа уредба кај царинскиот орган кај кого стоката е ставена на увид, заради 
спроведување на царинската постапка. 

(2) Царинскиот орган усмено одлучува за пуштање во слободен промет на усмено 
' декларираната стока. 

Член 43 

(усмена царинска декларација за пуштање на стоката во с л о б о д е н промет) 

(1) Царинскиот декларант може^усмено да ја декларира стоката заради пуштање во 
слободен промет, ако се рабови за следните случаи: 
1. во случај на декларирање на стока од некомерцијален вид, која: 

- патникот ја носи со себе, или 
- е испратена на физички лица, или 
- се оцаринува со примена на едиствената царинска стапка согласно Царинска 

закон, или 
- согласно член 181 алинеи 2 и 6 и член 183 алинеја 10 од Царинскиот закон е 

ослободена од плаќање царина. 
2. во случај на повторен увоз на стоката, наведена во член 45 од оваа уредба, која 

во согласност со член 188 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на 
царинскиот долг. 

3. се работи за транспортни средства кои повторно се увезуваат на царинското 
подрачје во согласност со член 188 од Царинскиот закон. 

: ел*; а; и:г\ • • . . * " 5 " 
4. се работц\з.а увоз на стока која, во согласност со член 181 алинеја 7 и член 183 

алинеја 8 од Царинскиот закон, е ослободена од плаќање царина. 
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Член 44 
1 (усмена царинска декларација за извозна царинска постапка) 

Царинскиот декларант може усмено да декларира стока за издоз во следните 
случаи: 

1. кај извоз на стока од некомерцијален вид, доколку: 
- стоката е личен багаж на патникот или стоката патникот ја носи со себе, 
- стоката ја испраќаат физички лица. 

2. кај извозот на транспортни средства, регистрирани на царинското подрачје, 
доколку се наменети за повторен увоз. 

Член 45 

(усмена царинска декларација за привремен увоз на стока) 

(1) Царинскиот декларант може усмено да декларира започнување на Царинска 
постапка за привремен увоз на стока за: 

опрема за радио и телевизиско емитување и возила специјално опремени за тие 
намени, како и нивната опрема, која привремено ја увезуваат правни и физички 
лица, со седиште односно престој надвор од царинското подрачје; 
инструменти и апарати; потребни за лекарите при пружање на помош на 
пациенти, утврдени во согласност со член 113 од уредбата за царински постапки 
со економски ефект; 
лични предмети на патникот, вклучувајќи и предмети за спортски активности 
од член 126 на уредбата за царинска постапка со економски ефект; 
превозни средства утврдени во член 115 од уредбата за царински постапки со 
економски ефект. 
живи животни и опрема потребни на лицата кои живеат во пограничното 
подрачје заради обавување на полски работи, т̂аша или презимување. 

(2) Царинскиот декларант е должен, во случаите од став 1 алинеја 3 на овој член, 
на царинскиот орган кај кој ќе даде усмена царинска декларација, да му достави 
писмена изјава во две копии. Едната, копија ја задржува царинскиот орган, а 
другата ја потврдува и му ја враќа на царинскиот декларант. Изјавата мора да 
ги содржи барем следните податоци: 
име и адреса односно назив и седиште на декларант 
трговски опис на стоката 

- вредност на стоката, 
предвиден рок за привремен увоз на стоката, 
количина и вид на стоката, 
местото каде што стоката ќе се најде во моментот на привремениот увоз, 
датум и потпис на царинскиот декларант 

(3) Во случаите од став 1 алинеја 3 од овој член, царинскиот орган ќе го дозволи 
привремениот увоз на стоката со што ќе ја потврди изјавата од став 2 на овој член. 

(4) Царинскиот орган може да прими усмена царинска декларација и за повторен извоз 
на стоката наведена во став 1 на овој член, ако со тоа се завршува постапката за 
привремен увоз, започната врз основа на усмената царинска декларација. 
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Член 46 

(ограничување) 

(1) Царинскиот орган не може да прифати усмена декларира во случај лицето што 
застапува да сака со усмената декларира да започне царинска постапка во име и за 
сметка на друго лице или во свое име и за сметка на друго лице. 

(2) Царинскиот орган нема да прифати усмена декларира за стока за која царинскиот 
декларант ќе побара враќање на платената царина или на други давачки, или за 
стока која е предмет на било какви ограничувања, забрани или посебно пропишани 
формалности. 

Член 47 

(писмена потврда за пресметување на царинскиот долг) 

Ако за стоката за која е дадена усмена царинска декларација настанал царински 
долг, царинскиот орган ќе му издаде на царинскиот декларант писмена потврда за 
пресметка на настанатиот царински долг. Формата и содржината на потврдата за 
пресметка на царинскиот долг ги пропишува {Министерот за финансии. 

I Ч леи 48 

(доставување на документи) 

Царинскиот орган може за усмено декларираната стока да побара од царинскиот 
декларант да достави документи со кои се докажуваат неговите усмени наводи 
(фактури, и ел.). 

Член 49 
(барање з а п о с т а в у в а њ е писмена царинска декларација) 

Ако царинскиот орган оцени дека усмените наводи на царинскиот декларант не 
се коректни или потполни, може да побара од него да пополни писмена царинска 
декларација. Г л а в а 2 

Конклудентни дејствија 

* Член 50 

I (конклудентни дејствија) 

(1) Ако стоката изрично не се декларира, можно е царинската декларација да се даде 
на начин утврден во став 2 на овој член, во следните случаи: 
1. за започнување на постапката за пуштање во слободен промет: 

на стока од некомерцијален вид која патникот ја носи со себе и за неговиот 
'личен багаж и кои се ослободени од плаќање на царина во согласност со 
член 181 алинеи 1 или 2 од Царинскиот, закон, или во согласност со член 
188 на Царинскиот закон; 
на стока која е ослободена од плаќање царина во согласност со член 181 
алинеја 7 од Царинскиот закон; 
на транспортни средства кои се ослободени од плаќање царина во 
согласност со член 188 од Царинскиот закон; 

- ^ на стока со мала вредност, за која царинскиот декларант, во согласност со 
членки став^2 од^Ца^нскидтзакон, е ослободен од обврската за ставање на 
стоката на увид на царинскиот орган, ако таа стока не подлежи на плаќање 
увозни давачки; " 
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2. за извозна царинска постапка: 
на стока со некомерцијален вид која патникот ја носи со себе и за неговиот 
личен багаж, ако не подлежи на плаќање извозни давачки; 
на транспортни средства кои се регистрирани на царинското подрачје а се 
наменети за повторен увоз; ^ 

3. за започнување на постапката за привремен увоз: 
на лични предмети на патникот, вклучително и предмети за спортски 
активности од член 126 на уредбата за царинска постапка со економски 
ефект; 
на транспортни средства од член 115 на уредбата за царинска постапка со 
економски ефект. 

(2) Во случаите од став 1 на овој член, царинската декларација може да се даде на 
следниот начин: 
1. во случај кога на царинското подрачје е внесена стока во согласност со член 44 

став 2 од Царинскиот закон и ставена на увид на царинскиот орган или на друго 
место определено од царинскиот орган: 

користење на зелениот("ништо за пријавување") излез , ако царинскиот 
орган работи според системот на посебни конролни излези ( двоканален 
систем), 
пренос на стока преку царинскиот граничен премин кој нема посебни 
контролни излези (двоканален систем), но без царинскиот декларант 
спонтано да достави царинска декларација, 

2. во случај кога, во согласност со член 44 став 2 од Царинскиот закон, 
царинскиот декларант е ослободен од обврската да му ја стави стоката на увид 
на царинскиот орган или во случај на извоз во согласност со точка 2 од став 1 на 
овој член или во случај на повторен извоз на стоката од точка 3 на став 1 од 
овој член со пренос на стоката преку царинската линија. 

(3) Ако се исполнети условите од став 1 и 2 на овој член, се смета како стоката да била 
ставена на увид, дека таквата декларација била прифатена и дека стоката била 
пуштена во бараната постапка. 

(4) Ако царинскиот орган при контролата утврди дека царинскиот декларант ја 
декларирал стоката во согласност со став 2 на овој член, но дека пропишаните 
услови не биле исполнети, се смета дека стоката била незаконски внесена или 
изнесена од царинското подрачје. 

Член 51 

(дефиниција на патникот) 

За потребите на овој дел се смета дека патник е лицо кое: 
1. при увозот: у 

привремено доаѓа на царинското подрачје, но таму нема постојано 
престојувалиште и 

- се враќа на царинското подрачје каде што има постојано престојувалиште 
откако привремено бил во странство; 

2. при извозот: 
привремено го напушта царинското подрачје, каде што постојано 
престојува и 
го напушта царинското подрачје на кое нема постојано престојувалиште и 
каде привремено престојувал. , 
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Глава 3 
Д е к л а р и р а њ е во поштенскиот промет 

Член 52 
(случаи и услови) 

(1) Се смета дека следните поштенски пратки се декларирани со други видови 
декларации: 
1. за пуштање во слободен промет кога се внесени во царинското подрачје 

пликови кои не содржат царинска стока; печатен материјал кој не подлежи на 
плаќање на увозни давачки и сите други писмоносни и пакетни пратки кои 
согласно со член 44 став 2 од Царинскиот закон се ослободени од обврската за 
ставање на увид; 

2. кога му се доставени на царинскиот орган сите пратки кои не се наведени во 
точка 1 на овој став, ако кон нив е доставена налепницта ЦН22 и/или 
декларацијата ЦН23. 

3. за извоз: 
- кои ги прима поштата, ако се работи за писмоносни или паметни пратки кои 

не подлежат на плаќање на извозни давачки, 
- кои му се доставени на царинскиот орган, ако се работи за писмоносни 

пратки или пакети, кои подлежат на плаќање на извозни давачки, ако кон 
нив е доставена налепница ЦН22 и/или декларацијата ЦН23 

(2) Примателот (ако се работи за точка 1 од став 1 на овој член) односно испраќачот 
(ако се работи за точка 2 од ставот 1 на овој член) се смета за царински декларант,, 
а, доколку дојде во пошта и за царински должник, ако со посебни прописи не е 
утврдено дека царински декларант и царински должник е поштата. 

(3) За потребите од став 1 на овој член, за стоката која не подлежи на плаќање царина, 
се смета дека била ставена на увид на царинскиот орган, дека царинската 
декларација била примена и пуштањето на стоката на царинскиот декларант 
одобрено, Доколку стоката: 

во случај на увоз му била доставена на примателот, 
во случај на извоз, поштата ја примила. 

(4) Ако писмоносниот материјал или пакет треба да се стават на увид на царинскиот 
орган, а налепницата ЦН22 и/или декларацијата ЦН23 не е доставена или ако се 
непотполни, царинскиот орган одлучува на кој начин налепницата односно 
декларацијата треба да се поднесе, односно дополни. 

Член 53 
(ограничување) 

Одредбите од член 52 од оваа уредба не се применат за стоки од комерцијален 
вид. 

Член 54 

(Завршна одредба) 

Оваа уредба стапува во сила со~ денот на објавувањето во Службен весник на 
Република Македонија, а ќе се применува од денот на отпочнувањето на примената на 
Царинскиот закон. 

Бр.23-1473/1 Претседател на Владата 
28 март 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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ПРИЛОГ 1 

ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА 
ПОЕДНОСТАВУВАЊЕ ВО ВРСКА СО ЦАРИНСКИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ 

. / 

(Член 4) 

О д о б р е н и е т о за п р и м е н а на поедноставена п о с т а п к а од ч л е н 2 став 1 т о ч к а 2 или 
.3 од У р е д б а т а м о р а да ги с о д р ж и на јмалку с л е д н и т е п о т а т о ц и : , 

1: назив, односно име како и седиште, односно постојано место на живеење на 
имателот на правото; . 

2. вид поедноставување за кое се издава одобрението; ' ' • I 
3. вид царинска постапка, при која поедноставувањето може да се користи; 
4. стока за која може да се користи одобреното поедноставување, како и во случај од 

член 3 став 1, од Уредбата, податоци кои мора да, се наведат во скратената 
декларација заради утврдување на истоветноста на стоката; , 

5. 1. во случај од член 2 став 1 точка 2 од Уредбата: 
- царинскиот орган кај кој може да се користи одобрената скратена постапка на 

декларирање, односно \ ^ 
2. во,случај на член 2 став 1 точка 3 од Уредбата: 

- царинскиот орган кој е надлежен за надзор за спроведувањето на 
декларирањето врз основа на книговодствениот запис; 

6. ,1 во-случај од член 2 став 1 точка 2 од Уредбата: 
- форма и содржина на скратената декларација, 
- рокот за поднесување на дополнителна декларација, нејзината ф^орма и 

содржина, како и царинскиот орган кој е надлежен за нејзино прифаќање, 
односно забелешката дека имателот на,правото е ослободен од обврската да 
ја достави таа декларација, односно * , ; 

2. ви случај од член 2 стас 1 точка 3 од Уредбата: 
- начин и облик на извршување на обврските од членовите 19, 27, 39, односно 40 

од Уредбата, , • ~ * 
- време на пуштање на стоката во декларираната постапка, 

рокот за поднесување на дополнителна' декларација, нејзината , форма и 
содржина, како и царинскиот орган кој е надлежен за нејзино прифаќање, 
односно забелешката дека имателот на правото е ослободен од обврската да 
ја достави таа декларација; 

7. одлука зџ инструментот "за обезбедување, кој мора да биде доставен за 
спроведување на поедноставената постапка; 

N. ^руги посебни услови, што морат да бидат исполнети за користење на одобрената 
поедноставена постапка; х ' 

9 рок на важење на одобрението; . он 
10. датум на издавањето на одобрението и органот кој ја издал. 1 ; ч ^ло-п станвгукЈви^иа 
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ПРИЛОГ 2• 

ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА ПОЕДНОСТАВУВАЊЕ ВО 
ВРСКА СО ЦАРИНСКИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ 

(Член 5) 

Барањето за издавање одобрение за поедноставена постапка од член 2 став 1 
точка 2 и 3 од Уредбата мора да ги содржи најмалку следните податоци: 

1. назив односно име и седиште, односно постојано место на живеење на 
подносителот на барањето; 

2. вид поедноставување за кое треба да се издаде одобрение; 

3. вид царинска постапка за која треба да се одобри поедноставување; 

4. стока, за која треба да се одобри примена на поедноставената постапка; 

5. 1. во случај на член 2 став 1 точка 2 од Уредбата: 
- предложениот царински орган кај кој треба да се примени скратена постапка 

на декларирање, односно 

2. во случај на член 2 став 1 точка 3 од Уредбата: 
- одредениот царински орган, надлежен за надзор за спроведување на 

декларирање врз основа на книговодствен запис. 

6. 1. во случај на член 2 став 1 точка 2 од Уредбата: 
- предложена форма и облик на скратената декларација, односно 

2. во случај на член 2 став 1 точка 3 од Уредбата: 
- предложениот начин и облик на извршување на обврските од членовите 19, 

27, 39, односно 40 од Уредбата, 
предложено време н^ пуштале на стоката во декларираната постапка. 

7. податок за веќе доставениот општ инструмент за обезбедување, со кој ќе се 
обезбеди и евентуалниот царински долг во врска со поедноставувањата, односно 
забелешка за тоа дека таков општ инструмент за обезбедување подносителот на 
барањето се уште не доставил; ° 

8. други податоци, кои според околностите на случајот, можат да влијаат на одлуката 
за одобрување на поедноставената постапка; 

9. предложениот рок, за кој одобрението да се издаде: ' 

10. бројот и списокот на прилозите; 

11. датум и потпис на подносителот на барањето. 



31 март 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 26 - Стр. 1593 

ПРИЛОГ3 

ПЕЧАТ ЗА ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТОТ БРОЈЗ ОД ЕДИНСТВЕНИОТ 
ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ 

(Член 40 став 3) 
(1) . царинска испоснува 

* 

(2) број на документот 

(3) датум _ 

(4) признат извозник 
(5) број и датум на издавање на одобрението од член 40 став 2 на Уредбата. 

55 

мк (1) 

(2) (3) 

(4) (5) 

27 

1727. 
Врз основа на член 188 став 6 од Царинскиот закон ("Службен 

, весник на РМ" број 21/98, 26/98, 63/98, 86/99 и 25/2000), Владата на 
Република Македонија на седницата, одржана на 28.03.2000 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ПРИ 

ПОВТОРЕН УВОЗ НА СТОКА 

Член 1 
(содржина на Уредбата) 

Со оваа Уредба се утврдуваат критериумите за ослободување од плаќање 
царина при повторен увоз на домашна стока во согласност со член 1ЅЅ од 
Царинскиот закон. 

Член 2 
(критериуми) 

(1) Ослободоувањето од плаќање царина во согласност со член 188 од Царинскиот 
закон се применува за предходно , извезената домашна стока, доколку 
декларантот во постапката за пуштање на стоката во слободен промет на 
царинскиот орган му докаже дека таа стока е истата домашна стока декларирана 
за извоз. 

(2) Рокот за повторен увоз на извезената стока почнува да тече од денот кога 
царинскиот орган ја примил царинската декларација за извоз на стоката. 

Член 3 • * м 
(неизменета стока) , 

(1) Се смета дека стоката е неизменета, согласно став 1 од член 188 на Царинскиот 
закон, и во случаите кога: 
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I. стоката, по извозот од царинското подрачје, била предмет само на оние 
постапки и дејствија (проветрување, распростирање, сушење, останување на 
прашина, едноставно чистење, поправање на амбалажа, поставување и 
остранување на заштитните преслеки за траспорт, отстранување на 
расипаните или оштетените делови, чување на стоката со средства за 
одзрачување или додавање на конзерванс^ постапки за заштита од молци, 
сортирање, механичко филтрирање, класифицирани, пакување, распалување, 
замена на амбалажа, преточување, едноставно пренесување во контејнери, 
пеглање на текстил и ел.) што биле неопходни за зачувување на стоката, или 
со кои е изменет само изгледот на стоката; 

\ 1 

2. стоката, која по извозот од царинското подрачје, била инаку предмет на 
други постапки и дејствија а не на оние наведени во точка 1 од овој став, но.за 
која декларантот докажал дека е неисправна или. несоодветна за нејзина 
идна употреба, доколку е исполнет еден од следните услови: 
(а) таквата постапка или дејствие е применето на стоката исклучиво со цел 

таа да се поправи или да се врати во добра состојба; 
(б) по започнувањето на постапката односно дејствието станало јасно дека 

стоката е несоодветна за нејзина идна употреба: 
(2) Доколку стоката, во рамките на. постапката за привремен извоз заради 

облагородување, била предмет на оние постапки и дејствија што се дозволени 
согласно со точка 2 од став 1 на овој член, па заради тоа настанал царински долг/ 
истиот ќе се пресмета и во случај стоката да се смета за повторно увезена стока и ~ 
тоа само во согласност со прописите кои важат за_ пресметување на царинскиот 
долг при постапката за привремен извоз заради облагородување. 

(3) По исклучок на став 2 на овој член, ослободување од плаќање царина се 
дозволува и тогаш кога ќе се докаже дека извезената стока треба да се поправи 
или оспособи поради непредвидени околности, кои настанале надвор од 
царинското подрачје, и дека вредноста на повторно увезената стока поради 
таквата постапка или*дејствие не ја надминува вредноста на стоката во моментот 
на приемот на извозната царинска декларација. 

(4) За примена на став 3 на овој член, се смета дека: 
1. "потребна поправка или оспособување на стоката" ' значи каква и да е 

постапка за поправка на работни дефекти или претрпената материјална 
штета што стоката ја претрпела надвор од царинското подрачје, без која 
стоката не би можела повеќе да се употребува за вообичаената цел за која 
била наменета; ; ^ 

2. "вредноста на повторно увезената стока, поради потребната'поправка или 
оспособување, не ја надминува вредноста на стоката во моментот на приемот 
на извозната царинска декларација", значи дека постапката не го надминува 
тоа што е точно потребно за стоката за да продолжи да биде употребувана на 

чист начин како во моментот на извозот. ј . 
(5) Кога за поправка или оспособување на стоката е потребно да се употребат 

резервни делови, тие мора да бидат ограничени на оние кои се неопходно 
потребни за употреба на стоката во иста мера како и во моментот на извозот од 
царинското подрачје. Член 4 

(повторен увоз на стока, извезена во рамките на постапката 
на привремен извоз заради облагородување) 

Ослободување од плаќање царина при повторен увоз на стока, извезена во 
рамките на постапката за привремен извоз заради облагородување во согласнот со 
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првата реченица на член 188 став 4 од Царинскиот закон можно е да се одобри само 
ако царинскиот декларант докаже дека повторно се увезува стока во иста состојба во 
која била извезена во рамките на постапката на привремен извоз заради 
облагородување. Се смета дека состојбата на стоката не била изменета и тогаш кога 
се исполнети условите наведено од член 3 од оваа уредба. 

Член 5 
(делумен повторен увоз, повторен увоз ни делови и прибор) 

(1) Повторно увезената стока може да се ослободи од плаќање царина и кога 
повторно се увезува само дел од предходно извезената стока. 

(2) Ослободување од плаќање царина согласно член 188 од Царинскиот закон*може 
да се одобри и за делови и дополнителна опрема доколку припаѓа на предходно 
извезената машина, инструмент, апарат или друга стока. I 

Член 6 
(повторен увоз на стока, извезена за завршување на постапката 

на привремен увоз на стока заради облагородување) 

(1) Во случај на повторен увоз на стока, која како добиен производ е повторно 
извезена за завршување на царинската постапка на привремен увоз на стока 
заради облагородување, не може да се одобри ослободување од плаќање царина 
за целиот добиен производ. 

(2) Во случај на увоз на стока од став 1 на овој член, износот на царинскиот долг се 
утврдува само за стоката која е привремено увезена согласно ч^ен 97 став 1 
алинеја 2 од Царинскиот закон и при чиј увоз не се наплатени увозни давачки, 
према состојбата на стоката во моментот на повторниот извоз. 

(3) Кога при увозот на стоката од став 1 на овој член, како дел од добиениот 
производ е и домашна стока, истата ќе биде ослободена од плаќање царина 
согласно член 2 од оваа уредба. 

Член 7 
(повторен увоз на стока, извезена за завршување на постапката за увоз заради извоз 

според системот на враќање царина-с1га\у васк) 
(1) Во случај на повторен увоз на стока која како добиен производ е повторно 

извезена за завршување царинска постапка за увоз заради извоз според системот 
на враќање царина согласно член 97 став 1 алинеја 1 од Царинскиот закон, се 
постапува на следниот начин: 

- царинскиот долг се утврдува исклучиво за делот на стоката од добиениот 
производ, за кој е применет системот на враќање царина, а согласно 
потврдата издадена од надлежната царинарница. 

- стоката ќе се ослободи од плаќање увозни давачки, а согласно потврдата 
издадена од надлежната царинарница, со која се утврдува дека не е 
извршено враќање на царина. Надлежната царинарница која ја издала 
потврдата, во извозната декларација за повторен извоз, на видно место, ја 
запишува клаузулата 44 Извезената стока е повторно увезена согласно член 
188 од Царинскиот закон - не е дозволено враќање на увозни давачки 44 

(2) Кога при повторниот увоз на стоката од став 1 на овој член, постои како дел 
од добиениот производ и домашна стока, истата ќе биде ослободена од плаќање 
царина согласно член 2 од оваа уредба 
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Член 8, 
(документи) ѕ 

(1) Како повторно увезена стока може да се смета стоката за која согласно оваа 
уредба е потребно: 
1. декларантот, освен декларацијата за пуштање на стоката во слободен 

промет, да му ги достави на царинскиот орган и следните документи: 
(а) декларација или друг документ врз основа на кој стоката, која повторно 

се увезува, била извезена од царинското подрачје или 
(б) други документи со кои се докажува исполнувањето на условите за 

уважување на ослободувањето од плаќање царина при повторен увоз на 
стока, пред се со кои се докажува истоветноста (идентичноста) на 
извезената со повторно увезената стока; 

2. декларантот, наместо документите од точка 1 на\овој член може да* го 
достави АТА карнетот издаден во Република Македонија. 

(2) Во согласност со точка 2 од став 1 на овој член-како повторно увезена стока 
може да се смета и да се ослободи од плаќање царина и онаа стока за која 
важноста на АТА карнетот истекла, но се исполнети условите од член 188 од 
Царинскиот закон и критериумите од член 2 на оваа уредба. 

(3) Одредбите од точка 1 на став 1 на овој ачлен не се применуваат на: ѕ 
1. меѓународниот промет на амбалажа и транспортни средства, како и на промет 

со определена .стока за "која се спроведува посебна царинска постапка, за 
која, со домашни или меѓународни прописи е утврдено дека не е потребно да 
се достават царински документи; 

\ ' 1 

2. случаите за, кои е дозволена усмена или; други облици на царинска 
декларација. 

(4) Царинските органи можат да побараат од царинскиот декларант да достави и 
дополнителни докази, со кои се докажува истоветноста (идентичноста) на 
повторно увезената стока. х 

Член 9 
^ (потврда за истоветност - идентичност) 

(1) Царинскиот орган, нк барање на царинскиот декларант, кој доставува царинска 
декларација за извоз на Домашна стокава која однапред се знае дека се врајса во 
исЈта состојба (привремен извоз), издава потврда за истоветност (идентичност) на 
стоката. 

(2) Потврдата од став 1 на овој член се издава на образец кој треба да ги содржи 
податоците дадени во прилог 1 на уредбата кој е нејзин составен дел. 

(3) Царинскиот декларант, кој поднесува царинска декларација зз пуштање во 
слободен промет на повторно увезената стока, кон царинската декларација ја 
прилага и потврдата за истоветноста (идентичноста)на стоката што била 
издадена при извозот. 

Член 10 
(надлежност) . 

(1) ЦариАската декларација за повторен увоз на стока се доставува до царинскиот 
орган кај кој била доставена и царинската декларација врз обнова на која стоката 
била извезена од царинското подрачје. ; 1Г -
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(2) Одредбите на став 1 на овој член не се, применуваат доколку била дозволена 
усмена царинска декларација или доколку стоката повторно се.увезува Тзрз 
основа на А Т А карнетот издаден од Република Македонија. 

Член 11 
(преодни одредби) 

П) Постапките за привремен извоз на стока, кои биле започнати пред влегувањето 
Во сила на оваа уредба ќе се завршат според прописите кои се применувале до 
влегувањето во сила на оваа уредба, но најдоцна до 01.септември. 2000 година. 

(2) Доколку постапките од став 1 на овој член не бидат завршени до 
01.септември.2000 година, привремено извезената стока може повторно да се 
увезе на царинското подрачје на Република Македонија во согласност со 
одредбите на оваа уредба. 

(3) Рокот од став 1 на на член 188 од Царинскиот закон започнува да тече од денот 
ч на кој истекува рокот за привремен извоз на. стоката, односно од денот на кој 

истекува рокот од последното продолжување на привремениот извоз на стоката 
според прописите кои се применувале до влегувањето во сила на оваа Уредба. 

(4) Царинската управа може во оправдани случаи да дозволи, во согласност. со 
одредбите на оваа уредба повторно да се увезе и стоката која била извезена во 
согласност со прописите кои се применувале пред 1 Април. 2000 година, и ако 
поминал рокот од член 188 став 1 од Царинскиот закон од денот на нивниот 
извозот. Таа стока мора повторно да се увезе најдоцна до 1. Април. 2001 година,. 

Член 12 
(завршна одредба) 

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на 
Република Македонија", а ќе се применува со отпочнување на примената на 
Царинскиот закон. 

Бр.23-1447/1 ' 
28 март 2000 година Претседател на Владата 

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

ПРИЛОГ 1 
ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА НА ПОТВРДАТА ЗА 

ИСТОВЕТНОСТ - ИДЕНТИЧНОСТ 

(член 9) 
* Потврдата за истоветност - идентичност се издава на образец кој треба да ги 

содржи најмалку следните податоци: 
1. име и место на престој, односно назив и седиште, како и матичен односно 

даночен број - идентификациона шифра на подносителот на барањето; 
2. шифрата од кодексот на шифри за организационата. единица на 

царинарницата како и број на Е Ц Д за извоз; 
3. образложение за извозот на стоката која ќе се врати во непроменета 

состојба (саем, демонстрација, изложба и др.) ' " '" 
4. предвиден рок за враќање на извезената стока; 
5. место каде се извезува стоката; 
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. 6 . 

7. 
Ѕ. 
9. 

податоци неопходни за идентификација на стоката која се извезува; 
(а) вид, тип и технички карактеристики, 
(б) посебни ознаки или производни (фабрички) броеви 
(в) проспекти, фотографии и слично, 
(г) количина, 
(д) вредност. 
список на приложени документи; 
датум, место и потпис на подносителот на барањето; 
датум, место и потпис и печат на одговорно лице на царинскиот орган кој го 
издал одобрението. 

1728. 
Врз основа на член 170 став 2 од Законот за измену-

вање и дополнување на Царинскиот закон (..Службен 
весник на Република Македонија*4 број 25/2000), Вла-
дата ^ Република Македонија на седницата одржана на 
28.03.2600 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ 

1, На стоките што се увезуваат, освен на стоките 
ШТО се ослободени од плаќање царина според одред-
бите од член 180, 181, 182, 183 и 184 од Царинскиот 
закон (..Службен весник на РММ бр. 21/98, 26/96, 63/98, 
86/99 и 25/2000), давачка за царинско евидентирање се 
плаќа во висина од 1% од царинската основица. 

2. По исклучок од точка 1 на оваа одлука, давачка за 
царинско евидентирање не се плаќа на увозот на стоки 
за кои според меѓународни договори не се плаќа ца-
рица, увозот на стоки кои по основ на хуманитарна 
помош ее примаат бесплатно и на закуп на авиони. 

3 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „ Службен весник на Република Македонија44, а 
ќе се применува со отпочнувањето на примената на 
Царинскиот закон. 

Број 23-1475/1 
28 март 2000 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

ста на стоката, за која во Законот за царинска тарифа е 
пропишана стапка „слободно" и стоката која, согласно 
со Царинскиот закон, е ослободена од плаќање царина. 

Член 2 
Единствената царинска стапка од 15% не може да се 

применува за тутун, преработки од тутун, алкохол, ал-
кохолни пијалаци, погонско гориво и парфеми. 

Член 3 
Кога вредноста на секој одделен предмет ја надми-

нува вредноста наведена во член 1 од оваа одлука, ца-
ринскиот долг се пресметува во согласност со царин-
ската тарифа. 

Член 4 
Ако патникот или примачот на пратката бара сто-

ката да се царини со стапка која е пропишана во царин-
ската тарифа, пропишаните стапки се применуваат за 
целата стока, односно целата пратка. Пропишаните 
стапки не може да се применуваат само за дел од сто-
ката, односно пратката. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

ното во ^Службен весник на Република Македонија44, а 
ќе се применува со отпочнување со примената на Ца-
ринскиот закон. 

Број 23-1476/1 
28 март 2000 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

хш 
Врз основа на член 76а став 5 од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија44 број 21/ 
98,26/98,63/98 и 86/99 и 25/2000), Владата на Република 
Македонка нз седницата одржана на 28.03.2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕДНОСТА НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ ПРИ-
МЕНУВА ЕДИНСТВЕНАТА ЦАРИНСКА СТАПКА 
И З А ВИДОВИТЕ СТОКА ЗА КОИ НЕ МОЖЕ ДА 
СЕ ПРИМЕНУВА ЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА 

СТАПКА 

Член 1 
Единствената царинска стапка од 15% се применува 

за стоките наведени во член 76а став 1 од Царинскиот 
заколнија вкупна вредност не надминува противвред-
ност од 60^000,00 денари. 
, При утврдуваното дали вредноста на одделна 
Пратка или стока што патникот ја носи со себе ја надми-
нува пропишаната вредност, не се зема предвид вредно-

1730. 
Врз основа на член 24-а од Законот за трговѕда 

(,,Службен весник на РМа бр. 23/95, ЗСУ95,40/95,23/95 и 
43/991 член 10 став 4 од Законот за акцизите ^Служ-
бен весник на РММ бр. 78/93,70/94,14/95,42/95,5/97,36/ 
97,7/98, 63/98, 39/99 и 43/99) и Одлуката за формирање 
на Комисија за формирање највисоки цени на одделни 
нафтени деривати (^Службен весник на РМ44 бр. 47/99) 
и член 46 став З од Законот за Владата на Република 
Македонија (^Службен весник на СРМ44 бр. 38/90 и 
^Службен весник на РМ44 бр. 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ИЗЛЕЗНАТА 
РАФИНЕРИСКА ЦЕНА НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ 

ДЕРИВАТИ 
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: -- ^ 
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а) Моторна бензина 
- МБ - 8 6 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
-Д-1 
- Д-2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Мазут * 

ден/лит 
до 16.426 
до 19.183 
до 19.219 

ден/лит 
до 15.886 
до 15.381 

ден/лит 
до 15.625 

до 10.474 деи/кг. 

г) Масло за горење (мазут) до 11.33 т Ш . 

а) Моторни бензини 
- МБ - 8 6 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
- Д-1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Мазут 

ден/лит 
22.550 
24.415 
21.858 

ден/лит 
12.166 
11.831 

ден/лит 
3.183 

до 0.096 ден/кг. 

Бр. 23-1394/2 
31 март 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

б) Гасно масло - дизел гориво 
- Д-1 
- Д-2 

в) Масло, за,горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

ден/лит 
до 36.00 
до 35.00 
дсн/лит 

до 25.00 

Цените од став 1 на оваа точка, погѓточкјѓѓе „а4\ *би 

и „в" важат франко пумпна станица, а цената на Пот-
точката „ѓ4 важи франко производител во земјата. 

2. Во малопродажните цени утврден^ СО 
оваа одлука содржани се акцизите кои Ги 
обврзниците согласно Законот. 

3. Во цените од точка 1 освен во п о т т о ч к а на 
оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

2. Износите на акцизите кои ги плаќаат обврзниците 
одморно тарифниот број 1 од точките 1), 2), 3) и 7) од 
Законот за акцизи, како разлика помеѓу излезната ра-
финериска цена и производната рафинериска цена из-
несуваат: 

а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
- Д-1 
- Д-2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Мазут 

ден/лит 
до 1.800 
до 1.800 
до 1.800 

ден/«п*Гѓ ;„ 
до. 1.800 
до 1.800 

ден/лит 
до 1.800 

до 0.220 ден/ќг. 

3. Оваа одлука влегува во сила- наредниот ден од 
денот на објавуваното во ^Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 01.04.2000 
година. 

4. Од износот на платените акцизи ОД точка 2 на 
оваа одлука Заводот за платен промет ќе ВрИШ уплата 
во износ од 9,18% на сметка на Фондот за иемзАеко-
инвалидско осигурување. " ; " 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ..Службен весник на Репу-
блика Македонија14, а ќе се применува од 00,01часо1г на 
01.04.2000 година. 

Бр. 23-1395/2 Претседател на Владата 
31 март 2000 година на Република Македонија, 

. Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1731. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

(..Службен весник на РМ" бр. 23/95,30/95,43/95 и 43/99) 
и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија (..Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
..Службен весник на РМ" бр. 63/9* и 63/98), Владата на 
Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

1. Претпријатијата и другите правни лица, како и врши-
телите на дејност со личен труд што вршат промет на 
нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: 
претпријатија) ги формираат цените за одделни наф-
тени деривати, така што највисоките малопродажни 
цени да изнесуваат и тоа: 
а) Моторни бензини дсн/лит 

- МБ - 86 до 49.00 
- МБ - 98 до 54.50 
- БМБ - 95 до 51.50 

1732. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговијата 

(^Службен весник на Република Македонија4* бр. 23/95, 
30/95 и 43/95), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28.03.2000 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ 

ѕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Заради спречува}ве на монополското формирана 
на цените на одделни производи и услуги во производ-
ството, прометот и при вршена на услугите, како нај-
високи цени се определуваат цените кои според постој-
ните прописи се формирани и применети на денот на 
влегуван»ето во сила на оваа одлука и тоа: 

-производство и промет на брашно ТИП *,500м и леб 
произведен од брашно ТИП „500" од 600 грама; 

- производство и промет на нафта и нафтени дери-
вати; „ 

- производство, пренос и дистрибуција на елек-
трична енергија; 

- ПТТ услуги во внатрешниот сообраќај и со јавната 
мобилна телефонија само за корисниците на постојжѓѓа 
стационирана телефонска мрежа (ПСТМ); 

- превоз на патници и стоки во железничкиот Соо-
браќај; 

- производство и испорака на сурова вода за водо-
сиабдуван»е на населението и стопанството; . 

- производство и дистрибуција надвода*; 
-.прочистување и одведување на отпадни, води 

(освен колекторите); 
- одржувани чистота во градови и населби (изнесу-

вање и депонирање на смет); 
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- др.уги комуналии услуги: погребални услуги, в клу-
чу виј ќи ги и трошоците за погребно место и закупот на 
тоа место- ^ 1 

джприбуција' на природниот гас и 
- услуги за задолжително осигурување на моторни 

возиме 
2. Оваа одлука ќе се применува до 30 септември 2000 

година. 
3. одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ^Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Број 23-1482/1. 
28 мар-1 20М година 

С копје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

1733. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговијата 

(..Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95 и 43/95), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28.03.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ 

НА ОДДЕЛНИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

1. Цените на одделни комунални услуги формирани 
и применети на денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука се определуваат к&ко највисоки цени и тоа: 

- производство и испорака на сурова вода за водо-
снабдува1ве на населението и стопанството; 

- производство и дистрибуција на вода; 
- прочистување и одведување на отпадни води 

(освои колекторите); # 

' - одржувани на чистоФат^ во градови и населби (из-
несувате и депонирање на смет) и 

- други комунални услуги (погребални услуги). 
2. Остварениот побавен пораст на цените од точка 1 

на оваа одлука, изразен како диспаритет на цени кај 
одделни претпријатија ќр се отстранува при спроведува-
ното на оваа одлука, согласно со определбите на ма-
кроекономската политика. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за трговија. 

4. Оваа одлука ќе се применува до 30 септември 2000 
година. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ..Службен весник на Репу-
блика Македонија", 

Бр. 23-1483/1 
28 март 2000 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

1734. ~ , 
Врз основа на член 11, став 1, точка 6 од Законот за 

јавни претпријатија (..Службен весник на ЃМ" бр. 38/ 
96), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 31.03.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ТАРИФ-

НИТЕ СТАВОВИ ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА I 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за продолжување на важноста на Та-
рифните ставови за испорака на електрична енергија, 
донесена на с е д н и ц а на, Управниот одбор на ЈП 
..Електростопанство на Македонија" -» Скопје под 
У0.бр.02-1563/16/6 од 27.03.2000 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во ..Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 1.04.2000 го-
дина. 

Бр.23-1516/1 
31 март 2000 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Е Л Е К Т Р О С Т О П А Н С Т В О Н А М А К Е Д О Н И Ј А 
18. 

Врз основа на член 28 од Статутот на ЈП ^Електро-
стопанство на Македонија" - Скопје, Управниот одбор, 
на седницата одржана на 27.03.20СХ) година 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ТА-
РИФНИТЕ СТАВОВИ ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

1. Тарифните ставови за испорака на електрична 
енергија („Сл. весник на РМ" бр. 6/2000), кои се приме-
нуваа на 31.03.2000 година, ќе се применуваат и од 
01.04.2000 година. 

2. Одлуката да се достави до Владата на Република 
Македонија за добивање на согласност. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
објавувањето во ..Службен весник на РМ", а ќе се при-
менува од 01.04.2000 година. 

Претседател, 
УО бр. 02-1563/16/6 днпл.ел.ннж. Лазар Под Лазаров, с.р. 
27 март 2000 година 

Скопје 

Огласен дел 
М А Л И О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Свидетелство на име Атиџе Јонузова.е.Конче,Радо-

виш. (13027) 
Свидетелство за 8 одделение на име Марпнковска 

Благородна. ул."Н.Каревмбр.4/АЛ11т11п. (13028) 
Свидетелство за 8 одделенпс.цздадено од ОУ "Кирил и 

Методиј" - Злстово на име Салтиров Горјанчо, е. 
Злетово.Пробпштип. (13029) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Кирил и 

МетодиЈ" - Злетово на име Божиновски Драга, с.Зле-
тово.Пробпштпп. (13030) 
Свидетелство за 8 одделение.издадено од ОУ "Кирил и 

Методиј" - Злетово на име Ангелова Емилпја.с.Т. 
Рудари-Злстово.Пробшптип., 4 (13031) 
Свидетелство на име Мемеди Шерифе, ул."3лата-

ниѓк]Гбр.Ѕ,Тстово (13049) 
Свидетелство за 6 иддсленис на име Азизи Фикнете, 

Гостивар. (13061) 
Свидетелство за 8 одделение на име Димитрцевска 

Стојна, е.Г.Конќфи.Скопјс.. (13071) 
Свидетелство за 7 оддел ение, издадено од ОУ"Мнрче 

Ацев" - Ѓорче Петров - Скопје на име Николовска 
Лидија, Скопје (12636) 
Индекс бр 174/% на име Караш Лидија, ул."В.Пон Јор-

данова"бр.92,Штин. (1295*7) 
Диплома на име Мухарсмн Гсзмијс,Гостивар. (12932) 
Диплома за 3 година на име Тановски Гони, ул "11 Ок-

томбриМТробшптин (12940) 
Диплома на име Исманлп Снитим.Гостивар. (13002) 
Диплома на име Садедин Рсџсчш,ул."Х.Т.Карпош" 

бр 32,Куманово. (13005) 
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Диплома на име Савоски Илчо,ул.Т.Делчев"бр.238/2, 
Тетово. (13019) 
Диплома,издадена од ГМЦ "Чеде Филиповски-Даме" -

Скопје на име Јаневски Стојан,Скопје. (13020) 
Диплома за завршено средно,образование на име 

Мирческа Билјана, ул."11-ти Октомври"бр. 123,Прилеп. 
Книшка на име Андоновски Гоце,с.Доленци,Битола. 
Обрасци за регистрација на даночен обврзник на име 

ДООЕЛ "Кафе Фазан", е.Лабуништа,Струга. (12954) 
Здравствена легитимација на име Мамут Али, е. 

Прналија,Штип. ' (12956) 
Здравствена легитимација на име Ефремов Панче,ул. 

"Ј.Стојковски" бр. 106,Пробиштип. (13009) 
Здравствена легитимација-на име Мицкоски Петре, 

ул "Егејска"бр. 156,Прилеп. (13042) 
Лична карта на име Ајдини Ајдин, е. М. Речица, 

Тетово. (12933) 
Лична карта на име Шерифе, Рецепи,е. Палатица, 

Тетово. - (13051) 
Лична карта на име Божиноска Даринка,Гостивар. 
Даночна картичка' бр. 4030994105486,издадена од 

Управа за приходи на гра д - Скопје на име ОУ "Ацо 
Шопов",Скопје. (12991) 
Цсртифакт за превоз на опасни материи АДР бр. 389, 

издаден од Министерство за сообраќај и врски - Скопје 
на име Милан Стојановски,Кавадарци. (12921) 
Нострификација на диплома бр.68,издадени од , Еко-

номски Факултет-Скопје на име Јани Великов,Скопје. 

^ О Б Ј А В А 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал ЈП Ветери-
нарна станица „Охрид" - Охрид 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал/на седницата одржана на 06.03.2000 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, во согласност со Законот за трансформација на 
цретпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
ЈП Ветеринарна станица „ Охрид" - Охрид, ул. „Хаџи 
Мустафа" бр. 2, секој работен ден од 08 до 14 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки 

(^Службен весник на РМи бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации ^Македонски 
телекомуникации" објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 29/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ИНСТРУМЕНТИ И АЛАТ ЗА ОПТИЧКИ КАБЛИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации ^Македонски Телекомуника-
ции" - Скопје/ со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: 
Инструменти и алат за оптички кабли. 
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цената на набавката 100 бода 
- рок и место на испорака 15 1 

-начин на плаќање 15 
- гаранција за квалитет и стандард 60 
- техничка способност на производителот 60 

1.5. Рок за доставување на понудите: до 25/04/2000 до 10 
часот. ; 

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Техничката спецификација може да се подигне во 
АД ^Македонски Телекомуникации" - Дирекција, 
Скопје, Сектор за инвестиции, соба број 219, секој ра-
ботен ден од 10 до 13 часот. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
гаранција за квалитетно работење како и докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки): 
- референци - список на главни испораки на стоки во 

-последните три години, 
- техничка опременост - опис на техничките постројки 
со кои располага понудувачот односно производителот 
и 
- кадровска структура - посочувана на технички лица 
задолжени за контрола на квалитетот. 
3.3. Понудувачите задолжително да ја достават след-
ната придружна документација: 
- документ за бонитет чија содржина е пропишана од 
министерот за финансии со Правилник, согласно член 
22 од Законот за јавните набавки, 

(Странско правно лице кое се јавува како понудувач 
доставува сертификат за бонитет со извештај и ми-
слење издаден од професионално репрезентативно тела 
на индустрцата, трговијата или на професионално 
здружение на земјата во која се наоѓа неговото се-
диште, односно ревизорски извештај од независна реви-
зорска институција), и 

- и доказ дека понудувачот не е под стечај или во про-
цес на ликвидација ц, дека не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните 
набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фото копија да бидат заверени од страна на 
нотар. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со банкарска 
гаранција на понудите во износ .од 5% од вредноста на 
понудата во валута на понудата, која што треба да биде 
приложена во придружната документација. 

3.5. Понудата треба да содржи цени за.СЅЈСојц р о џ ^ а 
од спецификацијата, единечнии ^упца дена1 ;" 
3.6. Понудата треба да ги содржи соте податоци неоп-
ходни за проценка по сите критериуми за избор на нај-
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поволен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци 
не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-

дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја* 
носи ознаката „не отворај44 како , и број на отворениот 
повик. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-

. вачот. 
Првиот внатрешен плик ја содржи придружна^ до-

кументација и ја носи ознаката ..документација44. Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката ..понуда44. 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на АД ^Македонски Телекомуникации44 -
Дирекција, најдоцна до 25/04/2000 година до 10 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, 
нема да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
25/04/2000 година, во 10 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД ^Македонски Телекомуникации44 Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудете потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набав-
ки („Службен весник44 на РМ бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки на АД за телекомуникации Маке-
донски Телекомуникации" објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 28/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
МОНОМОДНИ НЕМЕТАЛНИ ОПТИЧКИ КАБЛИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации ..Македонски Телекомуника-
ции"-Скопје, со седиште во Скопје на улица ,,Орце 
Николов44 бб. 
1.2. Предмет на набавката: 
Мономодни неметални оптички кабли. 
1.3. Ввд и количина: Дадено во тендер документација-
та. 
1.4. Криетриуми за избор на најповолен понудувач: 

- цената на набавка 100 бода 
- рок и место на испорака 15 бода 
- начин на плаќање 15 бода 
- гаранција за квалитет и стандард 60 бода 
- техничка способност на производителот .. 60 бода 

1.5. Рок за доставување на понудите: до 25/04/2000 до 
12 часот. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 

I.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Техничката спецификација може да се подигне во 
АД ..Македонски Телекомуникации44-Дирекција, Ско-
пје, Сектор за Инвестиции, соба број 216, секој рабо-
тен ден од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува: 

- за домашни понудувачи: 100 ДЕМ во денарска 
противвредност според средниот курс на НБМ 
на денот на плаќањето на жиро-сметка бр. 
40100-601-409621, даночен број 4030997339640. 
депонент на Стопанска банка-Скопје; 

- за странски понудувачи: 100 ДЕМ, на жиро-
сметка бр. 40100-620-16-25730522-1950 на АД 
..Македонски Телекомуникации44 во Комерци-
јална-банка А.Д. - Скопје, кеј ..Димитар Вла-
хов44 бр. 4. 91000 Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер доку-
ментацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРИЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за га-
ранција за квалитетно работење како и докази за тех-
ничката способност на понудувачот (согласно член 23 
од Законот за јавните набавки): 

- референци - список на главни испораки на сто-
ки во последните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки со кои располага понудувачот односно 
производителот и 

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задолжени за контрола на квалитетот. 

3.3. Понудувачите задолжително Да ја достават след-
ната придружна документација: 
- документ за бонитет чија содрижина е пропишана 

од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки, 
(Странско правно лице кое се јавува како понуду-

вач доставува сертификат за бонитет со извештај и 
мислење издаден од професионално репрезентативно 
тело на индустријата,'трговијата или на професионал-
но здружение на земјата во која се наоѓа неговото се-
диште, односно ревизорски извештај од независна ре-
визорска институција) и 
- доказ дека понувачот не е под стечја или во процес 

на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден 
од страна на судот, согласно член 24 од Законот за 
јавните набавки. 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фото копија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

3.4 Понудите треба да бидат придружени со бан-
карска гаранција на понудите во износ од 5% од вред-
носта на понудата во валута на понудата, која што 
треба да биде приложена во придружната документа-
ција. 

3.5 Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
ција од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
неопходни за проценка по сите критериуми за избор 
на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие 
податоци не се доставени понудата ќе се смета за ие-
комп летна. 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 
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Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката „не отворај" како и број на отворе-
ниот повик. ' 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на пликот треба да биде назначена адресата на 
набавувачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружнатл до-
кументација и ја носи ознаката ..документација". Вго: 
риот внатрешен плик кој ја содржи понуда/а. ја носи 
ознаката „понуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со иреда- . 
вање во архивата на АД ..Македонски Телекомуника-
ции" г Дирекција, најдоцна до 25/04/2000 година," до" 12 
часот, со Задача да се обезбедат докази за, датумот на 
предавањето на понудата. 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на Отворениот повик и Законот за јавните на-
бавки, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 25/04/2000 година, во 12 часот во просториите на 
Дирекцијата на АД Македонски Телекомуникации'4 

Скопје, во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-

то на понудите потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапување 
на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само а) по 
една понуда. 

5.5. За дополнител1*и информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 112-003 или 070-200-

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10,14 и 15 од Законот за јавните 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на опрема, услуги, материјални 
права и добра на Министерството за образование обја-
вува . 
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1.4.2. Дневниците за работа на паралелките, Глав-
ните книги за учениците и Главните книги на кан-
дидати кои положиле завршен испит треба да би-
дат изработени согласно ^Правилникот за педа-
гошка евиденција и документација во организаци-
ите за.средно образование и виспитание". (Сл. вес-
ник на СРМ" бр. 22/82, 11/84, 16/85 , 29/86, 7/88, 18/ 
89, 29/89, 12/90, 29/90, 11/91, 40/91, 15/92 и 18/93) и 

согласно Тсндсрската документација. 

1.5. Предметот на набавката е неделив. 
1.6. Критериуми за избор на најповолен понудувач 

се: 
- цена - 90 бода 
- начин и рок на плаќање - 10 бода 
1.7. Рокови: 
- Краен рок за испорака на нарачката е 30. 05. 2000 

година. 
- Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 

отворање на понудата. 
- Рок за доставување на понудите е 15 (петнаесет) 

дена од денот на објавување на повикот во јавно гла-
сило, 

1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.9. Право на учество имаат сите заинтересирани 

домашни правни лица кои се регистрирани за овој вид 
дејност. 

1.10. Тендерска документација. 
- Прегледи за дистрибуција на нарачката по по-

драчни претставници на Министерството за. образова-
ние; 

- Опис на техничките карактеристики и стандарди; 
- Тендер документацијата може да се подигне во 

Министерството за образование на ул. ^Пролет" бр. 1, 
Скопје, соба бр. 2, со готовински надоместок во износ 
од 500,00 денари. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Во понудите треба да бидат разработени ел ед-

ните елементи: 
- Поединечна цена за секој вид образец и вкупна 

цена со пресметан данок, изразена во денари во која 
треба да бидат содржани сите трошоци до крајниот 
корисник - до седиштата на подрачните претставници 
на Министерството за образование наведени во тен дер-
ек ата документација, 

- Обем на понудата: понудата да се однесува за сите 
видови обрасци и вкупна количина за сите Организаци-
они единици наведени во Тендерската документација, 

- Рок- на испорака, односно извршување на набав-
ката - наведен во повикот (30. 05. 2000 година) 

- Начин и услови на плаќана, 
- Гаранција дека обрасците ќе бидат изработени 

според квалитетот наведен во тендереката документа-
ција. ^ 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишана од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите треба да се доставуваат до архивата на 
Министерството за обрак)вание, најдоцна до истекот 
на петнаесеттиот ден од денот на објавувањето во јавно 
гласило или по пошта на адреса Министерство за обра-
зование ул. „Димитрие Чулевски" бр. 9, Скопје', со 
обврска да се обезбедат докази за датумот на пратката. 

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително 
треба да достават и придружна документација, согласно 

[Јшен: 22 и.24.од .Законот за јавните набавки и тоа: 
| Пѓ-̂ изв0#1ОЈј1 ѓсудска ̂ спи.страција, 

-документ" за~^нитст~на понудувачот издаден од 
носителот на платниот пј^к^т согласн^ ссУЛравилнма-
КСУТ за содржината на документот за бонитет („Служ-

, бен весник на РМ" 6^32/98 и 55/98), 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција (потврда заверена од надлежен Основен суд), 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност 
(извод од судска евиденција - уверение од надлежен 
Основен суд - оддел за прекршоци). . 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-
кументација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, со исклу-
чок на изводот од судска регистрација на дејноста кој 
може да се достави како копија. 

3 3. Согласно член 23 од Законот за јавните набавки 
да се достават следните документи: 

- Список на главни испораки од овој вид во послед-
ните 3(три)години, 

- Список на техничка опрема со која располага по-
нудувачот. 

3.4. Понудата се доставува во затворен коверт кој во 
себе содржи два затворени запечатени коверти. Ед-
ниот, внатрешниот коверт ја содржи понудата и носи 
ознака ^понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи 
документацијата и ја носи ознаката ^документација". 

3.5. Па предната страна од ковертот на горниот лев 
агол да биде назначено „не отворај" како и бројот на 
отворениот повик, а во средината на ковертот треба да 
биде назначена адресата на набавувачот. 

3.6. Јавното отворање На понудите во присуство на 
овластени претставници од понудувачите (кои задолжи-
телно треба да поседуваат писмено овластување од по-
нудувачот за нивно учество на јавното отворање - член 
29 од Законот за јавните набавки) ќе биде извршено во 
12,00 часот 15 тиот ден од денот на објавувањето во 
..Службен весник на република Македонија44 во про-
сториите на Министерството за образование на ул. 
„Димитрие Муловски44 бр. 9, Скопје (во салата за соста-
ноци). 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите* кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на по-
викот, нема да бидат разгледувани. 

4.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон: 236-020; 106-560. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 42 од Статутот на Тутунски ком-
бинат а.д. Скопје Управниот одбор, на седницата одр-
жана на ден 31.03.2000 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 
ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА 

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. СКОПЈЕ 

Малопродажна цена на цигарите за пакување од 20 
пушачки единици се утврдува како што следи: 

Вид на цигари Малопродажна 
цена / денари 

Оаујс1о# с1аѕѕјс 96 , 

ОаујсЈоѓѓ 96 

Оаи1о»ѕеѕ В1опс1еѕ 60 

ОаиЈоЈѕеѕ 1л^егеѕ 60 

\Уеѕт РР 50 

ЛуеѕПЈсЈиѕ 50 

1 Вочѕ с1 а ѕ ѕ Т с ' ' " ' / ^' : Л . . ' 4 2 ; . 
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Воѕѕ 1цгН1ѕ 42 

Во^ѕ ѕирег П§1иѕ 42 

Воѕѕ ЅОЃ1 ЕР 40 

Воѕѕ ѕ о п Нејаз 40 

р|1гег 57 33 

Кос1ео ѕирег 32 

КосЈео 1Је1иѕ 3(1 ' 

Ѕет вол 30 

Но(1ео ѕоѓг 27 

Ѕет ѕоП 27 1 

Пената е со вкалкулиран ;1ДВ и почнува да важи од 
И 04 2К)0 година. 

Бр. 02-302/2 
31 март 2000 година 

Скопје 

Тутунски комбинат а.д. Скопје 
Претседател на Управен одбор. 

Лука Татни, е р. 

О В Ј А В И 

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

Платата по работ ник која претставува основица за 
пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец јануари 2000 година не може да изнесува помалку 
од утврдената по одделни фаики и тоа: 

ј ш и ф р а гранка ' основица 
ј 0101 Електростопанство 10.446 
| 0102 Производство на јаглен 4.428 

ј 0105 Производство на нафтени деривати 8.370 

0106 I Гроизводство на железна руда 
0107 Црна металургија 6.905 
010« Производство ма руда на обоени метуши И 054 

1 0109 ј Производство на обоени метали 10.579 
1 0110 Преработка на обоени метали 5.285 
| 0111 Производство на неметални минерали 

(без градежен материјал) 4.289 
0112 Преработка на неметални минерали 

(без градежен материјал) 4.638 

0113 Металопреработувачка дејност 4.960 
ј (П14 Машиноградба 9.529 
[ 0115 Производство на сообраќајни средства 4.386 

ј 0117 Производство на електрични машини 
и апарати 5.564 

0118 Производство на базни хемиски 
производи 4.667 

ј 0119 Преработка на хемиски производи 10 273 
0120 Производство на камен, чакал и песок 6.279 

ј 0121 Производство на градежен материјал 10.472 
: (»122 Производство на режана граѓа и плочи 4.726 

| 0123 Производство на финални производи 
од дрво 3.953 

\ 0124 Производство и преработка на хартија 5.286 
| ОД 25 Производство на текстилни предива 

и ткаенини 4.347 
1 0126 
1 
1 

Производство на готови текстилни 
производи 0 3.424 

| 0127 Производство на кожа и крзно 2.899 
; 0128 Производство на кожни обувки и галан. 2.720 
| 0130 Производство на прехранбени 

производи 7.272 
ј 0131 
ј 

Производство на пијалаци 12.216 
| 0132 Производство на добиточна храна 7.781 
1 0133 
1 Производство и преработка на тутун 7.970 

1 0134 Графичка дејност 6.204 

0135 Собирање и примарна преработка на 
индустриски отпадоци 4.603 

0139 Производство на разновидни производи 8.977 
0201 Земјоделско производство 5.453 

0202 Земјоделски услуги 9.038 
0203 Рибарство 5.815 
0300 Шумарство 5.598 
0400 Водостопанство 5.723 
0501 Високоградба 4.205 
0502 Нискоградба и хидроградба 5.267 

0503 Инсталатер. и завршни работи 
во градеж. 4.656 

0601 Железнички сообраќај 6.945 
0604 Воздушен сообраќај 12.338 

0605 Друмски сообраќај 4.744 

0606 Градски сообраќај 7.571 

0608 Претоварни услуги -

0609 ПТТ услуги и врски 9.836 
.0701 Трговија на мало 5.578 
0702 Трговија на големо 10.407 

0703 Надворешна трговија 8.587 
0801 Угостителство 5.898 
0802 Туристичко посредување 5Л47 
0901 Занаетчиски услуги и поправки 5.997 

0902 Лични услуги и услуги во домаќинство 4.665 

1001 Уредување на населби и простори 6.481 
1002 Станбена дејност 10.479 
1003 Комунална дејност 7.024 

1101 Банкарство 11.946 

1102 Осигурување на имоти и лица 13.966 

1103 Услуги во областа на прометот 9.848 
1104 Проектирање и сродни технички услуги 5.511 
1105 Геолошки истражувања 6.521 
1106 Истражувачко развојна работа (освен 

научно истражувачка) 8.522 
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; \т- Деловни услуги 8 . 7 5 0 ј 

ј 1 2 0 1 ; Образование 6 . 1 2 1 ј 

1 2 0 2 Наум но-и стр а ж у в а ч к а деј и ост 7 . 4 1 7 
г ' ј 

; 1 2 0 3 Култура, уметност и информации 6 . 3 1 2 ' | 

1 ј . 0 - 4 Физичка кул*)р-1 и спорт - Л - 4 I 
^ . Ј Ј -т ] 

: 1 3 0 1 Здравствана заштита 6 . 8 7 3 | 

1 1 3 0 2 Општествена заштита на децата и 
младината и социјална заштита 5 . 1 4 6 ; 

- о д Органи на државна власт, единици на 
локалната самоуправа и други облици 6 . 7 6 7 

Г 1 4 0 2 Самоуправни интересни заедници 7 . 2 3 0 

1 1 4 0 3 Здруженија 9 . 8 2 0 

;. 1 4 0 4 Г1 ол итички парт ни /'општествени 
организации, здруженија и други 
организации 9 . 2 3 5 

Министер, 
Бедредин Ибрннмв, с.р 

Врз основа на членот 12 од Законот за персонален 
данок од д"5ход (,,СлуЗсбтн ве сник" на РМ" бр. 80/93, 3/ 
94, 71796 и 28/97). Министерството за труд и социјална 
политика 

О Б Ј А В У В А 

Просечната месечна нето плата по работник во Ре-
публиката за месен март 2000 година која се применува 
за акоитативно пресметување на персоналниот данок 
од доход изнесува 10.000 денари. 

Министер, 
Бедреднн Ибраими, с.р. 
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