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220. 
Врз основа на член 228 од Законот за органите 

на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), 
Владата на Република Македонка, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО ДА ВИСИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ МА-
ТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ И ДРУГИ ПРИМАЊА НА 

РАБОТНИЦИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдува надоместокот на од-

редени материјални трошоци и други примања на 
работниците во органите на управата и тоа надо-
месток на патните, дневните и другите трошоци за 
службени патувања во земјата, надоместок на тро-
шоците за користење на возила во лична сопственост 
за службени цели, надоместок на трошоците за од-
воен живот од семејството, надбместок за селидбени 
трошоци, надоместок на трошоците за доаѓање и 
враќање од работа, надоместок за исхрана, надоме-
сток за користење на годишен одмор, надоместок: 
на трошоците за работа на терен, надоместок на 
трошоците за погреб и надоместоци на работниците 
во воздухопловната служба на Владата на Република 
Македонка 

Одредбите на оваа уредба согласно се примену-
ваат и на работниците во судовите, јавните обвини-
телства, јавните правобранителства, казнено-поправ-
ните установи, органите за водење на постапката 
по прекршоците, Службата за општествено книго-
водство, Републичкиот фонд за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
краишта, стручните и други служби на Собранието 
на Република Македонија, стручните и други служ-
би на Претседателот на Републиката, Владата на Ре-
публика Македонија, Уставниот суд на Република 
Македонија и Народната банка на Македонија. 

II. НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ, ДНЕВНИТЕ И 
ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА 

ВО РЕПУБЛИКАТА 

Член 2 
Под службено патување во Републиката во сми-

сла на оваа уредба се подразбира патувањето на 
кое работникот се упатува по налог на функционе-
рот кој раководи со органот на управата или на ра-
ботникот што тој ќе го овласти со задача да извр-
ши определени службени работи надвор од седиш-
тето на органот на управата 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за службено патува-

ње во Републиката ги опфаќа. 
— надоместок за исхрана и ноќевање (дневница); 
— надоместок за патни трошоци на работникот 

од седиштето на органот на управата до местото 
во кое се упатува за извршување на службената 
работа,-

— надоместок на други трошоци што ќе ги на-
прави работникот во врска со вршењето на службе-
ното патување. 

Член 4 
За потребата и траењето на службеното патува-

ње во Републиката решава функционерот КОЈ рако-
води со органот на управата или ' работникот што 
ТОЈ ќе го овласти 

Член 5 
Во налогот за службено патување се наведува 

личното име на работникот, својството на работни-
кот во извршувањето на работите и задачите, трае-
њето и целта на патувањето, денот на тргнувањето, 
превозното средство што ќе се користи, како и дру-
ги потребни податоци 

Член 6 
На службено патување работникот е должен да 

го користи најекономичното превозно средство (нај-
кусиот пат). 

Функционерот или работникот од член 4 на оваа 
уредба определува кое превозно средство во јавниот 
сообраќај, како најпогодно ќе се користи на служ-
беното патување. 

Ако работникот се упатува на службено патување 
на кое поради итноста на извршувањето на работата 
не можат да се користат средства во јавниот сооб-
раќај или службена кола, на работникот му се приз-
нава надоместок на -патните трошоци за превоз со 
сопствено патничко возило до износот што според 
еден изминат километар не може да биде поголем 
од 30%) од продажната цена за еден литар гориво 
за возилото кое се користи 

За користење на патничко возило (автомобил) 
во лична сопственост за службени цели, како и за 
висината на надоместокот од став з на овој член, 
решава функционерот КОЈ раководи со органот на 
управата. 

Член 7 
Службеното патување во Републиката може да 

трае до 15 дена непрекинато. 
Ако службеното патување трае подолго од 15 

дена непрекинато, се смета како работа на терен. 

Член 5 
Надоместокот за дневница за службено патување 

во Републиката без трошоци за ноќевање може да 
изнесува до 8% од просечниот личен доход по работ-
ник исплатен во стопанството на Републиката во 
претходните три месеци^ 

Трошоците за ноќевање се признаваат во полн 
износ, според приложената сметка, освен за хоте-
лите од „де лукс“ категорија. 

Член 9 
Висината на дневницата од член 8 став 1 на оваа 

уредба ја утврдува надлежното тело што ќе го оп-
редели Владата. 

Член 10 
Дневницата се пресметува од часот на тргнува-

њето на работникот на службеното патување до ча-
сот на враќањето со превозното средство и тоа: 
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1. цела дневница, за секои 24 часа поминати на 
службено патување, како и за времето поминато на 
службен пат подолго од 12 часа,-

2. половина дневница, за времето поминато на 
службено патување подолго од 6 до 12 часа 

Член 11 
Надоместокот за патните трошоци ги опфаќа 

трошоците за превоз со превозните средство во јав-
ниот сообраќај 

Член 12 
Надоместоците на другите трошоци што ги има 

работникот во врска со вршењето на работата на 
службеното патување се надоместок за резервација 
на место во превозното средство, трошоци за пре-
воз во градскиот јавен сообраќај, трошоци за теле-
фонски разговори и други трошоци за вршење на 
службените работи. 

Член 13 
По завршеното службено патување работникот 

е должен во рок од 3 дена да поднесе сметка за 
патните трошоци. 

Кон сметката за патните трошоци се приложува 
налогот за службеното патување, картата за пре-
возното средство што. е користено при службеното 
патување, сметката за ноќевање и сметки за други 
трошоци што ги направил работникот во вршењето 
на работата на службеното патување 

Член 14 
Кога на службено патување се упатува лице од 

друг орган или организација да изврши определени 
службени работи за органот на управата, му припа-
ѓа надоместок на патните, дневните и другите тро-
шоци според оваа уредба 

Член 15 
Кога е определено работник на службено пату-

вање да придружува претставник на странска или 
меѓународна организација или установа или да уче-
ствува на состанок со овие претставници му припа-
ѓа надоместок на патните, дневните и другите тро-
шоци според приложената сметка. 

III. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДВОЕН 
ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО 

Член 16 
Одвоен живот од семејството се смета кога ра-

ботникот кој има семејство за издржување заснова 
работен однос по потреба на службата во друг ор-
ган на управата надвор од неговото живеалиште, 
а во местото каде што е седиштето на органот со кој 
засновал работен однос не живее со неговото се-
мејство. ч 

Надоместокот на трошоците за одвоен живот од 
семејството се исплатува од средствата на буџетот 
на Републиката што се обезбедуваат во пресметката 
на соодветниот орган на управата. 

Член 17 
Надоместокот на трошоците за одвоен живот од 

семејството го утврдува телото што ќе го определи 
Владата, а кој изнесува 60% од просечниот месечен 
личен доход по работник исплатен во стопанството 
на Републиката во претходните 3 месеци. 

Надоместокот за одвоен живот не му припаѓа 
на работникот доколку семејството или тој има жи-
веалиште во една од соседните општини. 

На работникот од став 2 на овој член му се 
исплатува само надоместок на трошоците за доаѓање 
на работа во висина на стварните превозни трошо-
ци со средствата во јавниот сообраќај. 

Член 18 
Надоместокот од член 17 на оваа уредба му 

припаѓа на работникот од денот кога ќе поднесе 
барање до надлежното тело на Владата а му пре-
станува со денот кога во местото каде што е седиш-
тето на органот во кој работникот засновал работен 
однос ќе живее со своето семејство. 

IV. НАДОМЕСТОК ЗА СЕЛИДБЕНИ ТРОШОЦИ 

Член 19 
Надоместокот на селидбени трошоци се приз-

нава на 
— работник кој засновал работен однос или 

работник што се распоредува на работа на друго-
работно место во орган на управата по потреба на 
службата, а надвор од неговото живеалиште, докол-
ку не прима надомест за одвоен живот 

Барањето за надоместокот на селидбени трошо-
ци за лицата од став 1 на ОВОЈ член се поднесува 
во рок од еден месец од денот на преселувањето 

Член 20 
Надоместокот за селидбените трошоци од член 

19 на оваа уредба му припаѓа на работникот во из-
нос на стварните трошоци за превоз на покуќнината 

V НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ДОАЃАЊЕ 
И ВРАЌАЊЕ ОД РАБОТА 

Член 21 
Надоместокот за превоз на работниците за до-

аѓање и враќање “ од работа се исплатува во висина 
на стварните превозни трошоци со јавните сообра-
ќајни средства, доколку не прима надомест за одвоен 
живот. 

Надоместокот за превоз на работниците им се 
исплатува кога станот во КОЈ живеат е на оддалече-
ност од над 2 км од местото на работа 

VI. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА 

Член 22 
Правото на надоместок на дел од трошоците за 

исхрана му припаѓа на работникот во органите во 
кои не е организирана исхрана, како и во органите, 
во кои, поради природата на работата таа се одвива 
во смени 

Во органите од став 1 на овој член надоместо-
кот за покривање на издатоците за исхрана во те-
кот на еден месец изнесува 25% од просечниот ме-
сечен чист личен доход по работник исплатен во 
стопанството на Републиката во претходните три 
месеци. 

Висината на надоместокот за делумно покритие 
на трошоците за исхрана ја определува телото што 
ќе го определи Владата 

Во органите од став 1 на овој член, надоместокот 
на дел од трошоците за исхрана на работникот мо-
же да му се исплатува во готови пари, во случаите 
и под условите утврдени со општиот акт на органот. 

VII НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШЕН 
ОДМОР 

Член 23 
На работникот му припаѓа надоместок за ко-

ристење на годишен одмор во висина на просечниот 
месечен чист личен доход по работник исплатен во 
стопанството на Републиката во претходните три 
месеци. ^ 

Висината на надоместокот од став 1 на овој 
член го утврдува телото што ќе го определи Владата. 

VIII. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА 
НА ТЕРЕН 

Член 24 
Под работа на терен во смисла н а оваа уредба 

се подразбираат работите што според својата при-
рода се изведуваат надвор од местото на вработу-
вањето на работникот и во траење подолго од 15 
дена непрекинато. 

Надоместокот за работа на терен ги опфаќа 
трошоците за сместување и исхрана и трошоците за 
превоз на работникот од местото на вработувањето 
до местото каде што се извршуваат работите. 
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Член 25 
Надоместокот на зголемените трошоци за ис-

храна и ноќевање за работа на терен преку 15 дена 
изнесува дневно до 75% од износот на дневницата 

Надоместокот од став 1 на овој член го утврдува 
телото што ќе го определи Владата. 

IX НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ВО' СЛУЧАЈ НА 
СМРТ НА РАБОТНИК ИЛИ НА ЧЛЕН НА НЕГОВО-
ТО ПОТЕСНО СЕМЕЈСТВО, ЗА ПОТЕШКИ ПОСЛЕ-

ДИЦИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ И ЗА 
ПОДОЛГО БОЛЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИКОТ 

Член 26 
Во случај на смрт на работникот ,на неговото 

семејство му припаѓа надоместок на дел од трошо-
ците за погреб во износ од два просечни месечни 
чисти лични доходи во органот каде е вработен 

Во случај на смрт на член на потесното семеј-
ство на работникот кој живее во заедничко дома-
ќинство и го издржува, на работникот му припаѓа 
надоместок на дел од трошоците за погреб во ви-
сина на просечниот месечен чист личен доход по 
работник во органот 

Член 27 
Во случај на потешки последици од елементарни 

непогоди на работникот му припаѓа надоместок во 
висина на просечниот месечен чист личен доход по 
работник во органот. 

Член 28 
Во случај на боледување подолго од шест месеци 

на работникот му припаѓа надоместок во висина на 
просечниот месечен чист личен доход по работник 
во органот. 

X НАДОМЕСТОЦИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ВОЗДУ-
ХОПЛОВНАТА СЛУЖБА НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 29 
Дневницата на работниците во Воздухопловната 

служба на Владата на Република Македонија (Воз-
духопловна служба), за службено патување во Репуб-
ликата се пресметува еден час пред планираното 
време за полетување и половина час по слетување-
то и изнесува-

1. Цела дневница ако службеното “патување тра-
ело од 12 до 24 часа,-

2. Цела дневница намалена за 30% ако службе-
ното патување траело од 8 до 12 часа, и 

3. Половина дневница ако патувањето траело до 
8 часа. 

Дневницата на работниците во Воздухопловната 
служба за службено патување , во странство се прес-
метува од времето на полетувањето од последниот 
аеродром во Републиката до слетувањето на првиот 
аеродром ,во Републиката. 

Член 30 
На членовите на екипажот на авионот им се 

признаваат трошоците за дневен одмор, врз основа 
на поднесена хотелска сметка, ако задржувањето на 
авионот на аеродром надвор од Скопје траело пове-
ќе од четири часа во текот на денот 

Член 31 
Работниците во Воздухопловната служба имаат 

право на надоместок на трошоците за кондициско-
рекреативен одмор во Републиката, кој во текот на 
една календарска година трае 12 дена вклучувајќи 
го и времето поминато на пат до местото на одмо-
рот и за враќање во местото на живеење 

Надоместокот за користење на одморот од став 
1 на овој член ги опфаќа патните трошоци за но-
ќевање и исхрана според приложената сметка 

Член 32 
Пилотите и копилотите имаат право на надомес-

ток — додаток за летање. 

Надоместокот од став 1 на овој член на пило-
тите се утврдува во месечен износ и може да изне-
сува 

1 за пилот — инструктор 30% од неговиот ли-
чен доход остварен во тековниот месец; 

2. за прв пилот (капетан) 30% од неговиот ли-
чен доход остварен во тековниот месец; 

3 за втор пилот 25% од неговиот личен доход 
остварен во тековниот месец; и 

4 за-пилот на обука 200/о од неговиот лЛчен до-
ход остварен во тековниот месец 

Член 33 
Капетанот на авионот, копилотот и воздухоплов-

но-техничките работници имаат право на надомес-
ток за секо) извршен пробен лет, според упатствата 
на производителот на авионот, заради проверка на 
извршените работи на виталните делови на авионот 
(крилата, деловите на опашката, командите, погон-
ската група, уредите за притисок во кабин^та, инста-
лацијата за гориво и стројниот трап). 

За извршување на пробен лет налог издава ста-
решината што раководи со Воздухопловната служба. 

Надоместокот за пробен лет изнесува една днев-
ница 

Кога сервисирањето на авионот и пробниот лет 
се извршува во странство, надоместокот за дневни-
ците се исплатува согласно прописите за исплатување 
на дневници за патување во странство 

, XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 34 
Со денот на влегувањето во сила на оваа Уред-

ба, престанува да важи Уредбата за највисоките из-
носи на патните, дневните и^ другите трошоци на 
работниците во републичките органи на управата 
(„Службен весник на СРМ“, бр 36/81, 27/85 и 43/86) 
и Уредбата за највисоките износи на дневните и дру-
гите трошоци и на надоместоците на работниците 
во Воздухопловната служба на Извршниот совет на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ“, бр. 6/82) и текстот на Уредбата 
објавен во „Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 15 од 12 III. 1992 година. 

Член 35 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ 

Бр. 23-361/1 
6 март 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

221. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за 

посебната такса на увезените стоки („Службен лист 
на СФРЈ“ бр. 31/70), која со член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот е преземена како 
Републичка, Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕЗЕНИ 

СТОКИ ВО 1992 ГОДИНА 

1. На стоките што се увезуваат освен на стоките 
што се ослободени од плаќање на царина според од-
редбите од член 25 до член 30 и ЗО-б и член 50 од 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“ број 
10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 
28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), посебни такси на увезе-
ни стоки се плаќаат во височина од 7,5% од царин-
ската основица 

2. По исклучок од одредбите на точка 1 од оваа 
одлука, посебна такса на увезена стока не се пла-
ќа на: 
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1) увозот на стоки на кои според меѓународни 
договори не се плаќа царина, 

2) увозот на суровини што се увезуваат во со-
гласност со актот со КОЈ се утврдува енергетскиот 
биланс на Република Македонија за 1992 година, а 
врз основа на потврда од органот на управата над-
лежен за работите на енергетиката и индустријата, 

3) увозот на готови лекови и потрошен матери-
јал што не се произведува во земјата и што се уве-
зуваат врз основа на одобрение од органот на упра-
вата надлежен за здравство и на увозот на вете-
ринарски лекови и потрошен материјал што не се 
произведува во земјата и што се увезуваат врз ос-
нова на одобрение од органот на управата надле-
жен за работи на земјоделството, 

4) увоз на суровини и репродукционен материјал 
што не се произведуваат во земјата и што служат 
за производство на дијализатори — врз основа на 
потврда од органот на управата надлежен за здрав-
ството , 

5) увоз на суровини и репродукционен матери-
јал што не се произведуваат во земјата и што слу-
жат за производство на фармацевтски хемикалии, ле-
кови ' и ренген филмови врз основа на потврда од 
органот на управата надлежен за работи на сто-
панството, 

6) увоз на руди и железо, цинк, никел, хром 
и манган и нивни концентрати, 

7) увозот и закупот на авиони, 
8) увозот на средства за заштита на растенија 

и вештачки ѓубрива и суровини и репродукционен 
материјал што не се произведува во земјата и што 
служи за производство на средства за заштита на 
растенијата, детергенти и вештачки ѓубрива — врз 
основа на потврда од органот на управата надлежен 
за работи на стопанството, 

9) увозот на репродукционен материјал за ам-
балажа и амбалажа за млеко и сокови што не се 
произведуваат во земјата, врз основа на потврда од 
органот на управата надлежен за работи на сто-
панството ; 

10) увозот на живи животни, месо, освен јагнеш-
ко, преработка на месо, вклучувајќи и конзервирано, 
риба, преработка од риба, вклучувајќи и конзерви-
рана, млеко и млеко во прав, масло за јадење и 
сурово масло, пченица, брашно, пченка, шеќер и 
нерафиниран шеќер и сол, врз основа на потврда 
од надлежниот орган на управата за работи на 
стопанството, по претходно прибавено мислење од 
надлежниот орган на управата за работа на земјо-
делството ; 

11) увозот на семенски материјал — врз основа 
на потврда од надлежниот орган на управата за ра-
боти на земјоделството; 

12) увозот на сточна храна и компоненти за 
производство на сточна храна и рибино брашно — 
врз основа на потврда од надлежниот орган на уп-
равата за работи на земјоделството; 

13) увозот на опрема што не се произведува во 
земјата, освен на патнички моторни возила — врз 
основа на потврда од надлежниот орган на управата 
за работи на стопанството, 

14) увозот на производи од следните тарифни 
броеви и тарифни ознаки. 

12 01 1201.00 

29.03 

2903.2 

2903 21 

2915 3 
2915.32 

Соја во зрно, вклучувајќи и крше-
на или дробена, 
Халогени деривати на јагленоводо-
род 
Хлорисани деривати на незаситени 
ациклични јагленоводороди; 
винилхлорид (хлоретилен) ; 
Заситени ациклични монокарбонски 
киселини и нивни анхидриди, хало-
гениди, пероксиди и перкиселини; 
нивни халогени, сулфо; нитро и 
нитроза-дериват. 
Естри на оцетна киселина 
винил-ацетат 

29 26 

29 29 

32 01 

2917 Поликарбонски киселини, нивни ан-
хидриди, халогениди, пероксиди и 
перкиселини, нивни халогени сул-
фо-нитро — и нитроза — деривати 

2917 3 — ароматични поликарбонски кисели-
ни, нивни анхидриди, халогениди, 
пероксиди. перкиселини и нивни 
деривати, 

2917 37 — диметил — терефталат 
Соединенија со нитрална функција 

292610 — Акрилонитрил 
Соединенија со останати азотни 
функции 

2929 10 — изоцијанати 
Екстракти за штавење од растител-
но потекло ,танини и нивни соли, 
естри, етри и други деривати, 

32.02 32 02 00 Синтетички органски материи за 
' штавење, неоргански материи за 

штавење, препарати за штавење 
без оглед на тоа дали содржат 
природни материи за штавење, 
ензимски препарати за претштаве-
ње, 

32 03 Материи за бојосување од расти-
телно или животинско потекло 
(вклучувајќи ги екстрактите за бо 
јосување, но исклучувајќи го жи-
вотинското црнило), хемиски опре-
делени или неопределени, препара-
ти врз база на материи за бојосу-
вање од растително или животинско 
потекло наведени во забелешката 
3 кон оваа глава, 

42 04 Синтетички органски материи за 
бојосување, хемиски определени 
или неопределени, препарати врз 
база на синтетички органски мате-
рии за бојосување, наведени во за-
белешката 3 кон оваа глава, синте-
тички органски производи што се 
употребуваат како средства за флу-
оресценција или како луминофири 
хемиски определени или неопреде-
лени, 

38 09 Средства за доработка, носачи на 
бои, средства за забрзување на бо-
јосувањето и за фиксирање на ма-
териите за бојосување и други про-
изводи (на пр. средства за апаре-
тура и нагризување), што се упо-
требуваат во индустријата на тек-
стил, хартија, кожа и во слични 
индустрии, на друго место неспо-
менати ниту опфатени, 
Полимери на пропилен или оста-
нати олефини, во примарни облици 

3902.10 — Полипропилен 
Полиацетали, останати полиетри и 
епоксидни смоли, во примарни об-
лици, поликарбонати, алкидни смо-
ли, полиалил естри и останати по-
лиестри, во примарни облици, 

3907.20 — останато полиетри, 
3907.201 — чисти полиетри за меки полиуре-

тански пени 
3907.204 — чисти полиетри за полутврди поли-

уретански пени 
3907 205 — припремени полиетри за полутвр-

ди полиуретански пени 
3907.207 — чисти полиетри за тврди полиуре-

тански пени 
3907.99 — Останати : 

39.08 Полиамиди во примарни облици 
3908.10 — Полиамид 6, 11, -12, -6, 6, -6-9, -6, 

10 и - о , 12: 
3908 90 — останати 

41.01 Суровини крупни и ситни кожи, 
говедски кожи и кожи од копита-
ри (свежи или солени, сушени, лу-

39.02 

39.07 
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жени, пиклувани или поинаку кон-
зервирани, но нештавени, ниту пер-
гаментно обработени ,ниту натаму 
обработувани), со влакна или без 
влакна, цепени или нецепени, 

41 02 Сурови кожи овчи и јагнешки (све-
жи или солени, сушени, лужени, 
пиклувани или поинаку конзерви-
рани, но нештавени пергаментно 
или транспарентно необработени, 
ниту поинаку натаму обработува-
ни), со влакна или без влакна, це-
пени или исцепени, освен исклу-
чените со забелешката 1 под 3), кон 
оваа глава, 

4103 Други крупни и ситни сурови ко-
жи (свежи или посолени, сушени, 
лужени, пиклувани или поинаку 
конзервирани, но нештавени или 
поинаку конзервирани, но нешта-
вени ниту пергаментно или тран-
спарентно обработени, ниту поина 
ку обработувани) со влакна или 
без влакна, цепени или исцепени, 
освен исклучените со забелешката 
1 под 2 и 3 кон оваа глава, 

51 01 Волна, невлачена и нечешлана, 
51 02 Фина или груба животинска длака, 

невлачена и нечешлана, 
5103 Отпадоци од волна и фини или 

груби животински влакна, вклучу-
вајќи отпадоци од предиво, но ис-
клучувајќи скубени текстилни ма-
теријали, 

52 01 5201.00 — Памук, невлачен и нечешлан 
52 02 Отпадоци од памук, вклучувајќи 

отпадоци од предиво и од скубени 
текстилни материјали, 

72 04 Отпадоци и остатоци од железо и 
челик, отпадни инготи, слабови и 
друго од железо и челик, за прето-
пување , 

72 07 Полупроизводи од железо или не-
легиран челик 

7207 1 — Со содржина помала од 0,250/о по 
маса јагленород, 

7207.11 — со правоаголен (вклучувајќи ква-
дратен) напречен пресек со широ-
чина помала од двојната дебелина, 

720712 — Други, со правоаголен (освен ква-
дратен) напречен пресек; 

72 08 Топловалани плоснати производи од 
железо и нелегиран челик, со ши-
рочина 600 мм или поголема, не-
платирани и непревлечени, 

7208 1 — во макари, само топловалани со 
дебелина помала од 3 мм и мини-
мална граница на развлекување од 
275 МРа или со дебелина 3 мм и 
поголема и минимална граница на 
развлекување од 355 МРа, 

7208 121 — за валање и производство на цевки, 
7208 131 — за валање и производство на цевки, 
7208 141 — за валање и производство на цевки, 
7208 221 — за валање и производство на цевки, 
7208 231 — за валање и производство на цевки,-
7208.241 — за валање и производство на цевки, 

72 11 Плоснати валани производи од же-
лезо или нелегиран челик со ши-
рочина помала ч од 600 м м , непла-
тирани или ^Превлечени; 

7211 1 — Само топловалани, со дебелина по-
мала од 3 мм и со минимална гра-
ница на развлекување од 275 МРа 
или со дебелина од 355 МРа,-

7211.12 — други, со дебелина од 4,75 мм и 
поголема; 

7211.121 — за ладно валање и производство на 
цевки,-

7211.19 - ДРУГИ; 

— за ладно валање и производство 
на цевки, 

— други, само топловалани, 
— дру1 и, со дебелина 'Од 4,75 мм и 

поголема, 
— за ладно валење и производство 

на цевки, 
— други, 
— за ладно валење и производство 

на цевки, 
- - Дигитална централна единица, ис-

порачана посебно или како дел на 
системот, вклучувајќи и дигитални 
централни единици кои во исто Ку-
ќиште имаат една или две од след-
ните единици мемориска единица, 
влезна единица, излезна единица, 

— Влезни и излезни единици, испо-
рачани посебно или како дел од 
системот, вклучувајќи влезни и из-
лезни единици КОИ ВО ИСТО Куќиш-
те имаат и мемориска единица, 
Јаглени електроди, јаглени четкич-
к а јаглен за сијалици, јаглен за 
батерии и други производи од гра-
фит или од друг Јаглен, со или 
без метал, за електрични цели, 

8545 1 — Електроди, 
8545 11 — за печки, 
8545 111 — со дијаметар преку 600 мм 
8545 119 — Други, 

3 Републичката управа за царини, води евиден-
ција за увозот на стоките во согласност со оваа од-
лука и тоа за вредноста на увезените стоки, за из-
носот на наплатената давачка за израмнување на 
даночното оптоварување на увезените стоки и за 
износот што би се платил да не се користени повлас-
тици Републичката управа за царини доставува до 
Владата на Република Македонија, преку Министер-
ството за финансии, тримесечен извештај за подато-
ците од евиденцијата 

4 За стоките за кои според Одлуката за опре-
делување на стоките на кои се плаќа посебна давач-
ка за израмнување на даночното оптоварување на 
увезени стоки во 1991 година („Службен лист на 
СФРЈ“ бр 83/90, 6/91, 8/91, 13/91 и 22/91), не беше 
пропишано плаќање на таа давачка или е пропи-
шано плаќање на давачка по пониска стапка, а кои 
до денот на влегувањето во сила на оваа одлука ја 
примениле царинската линија, ќе се примени одред-
бата од таа одлука 

5 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“ 

Бр 23-830/1 
12 март 1992 година 

Скопје 
Претседател на Владата, 

д-р Никола Кљусев, с. р. 

222. 
Врз основа на член 33 од Царинскиот закон, 

(„Службен ЛИСТ на СФРЈ“ бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 И 21/90), 
кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување 
на Уставот е преземен како републички, Владата на 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДАВАЧКИТЕ ЗА ЦАРИНСКО 
ЕВИДЕНТИРАЊЕ ВО 1992 ГОДИНА 

1 На стоките што се увезуваат ,освен на сто-
ките што се ослободени од плаќање царина според 
одредбите од член 25 до член 30 и зо-б на Царин-
скиот закон, давачка за царинско евидентирање се 
плаќа во височина од 10/о од царинската основица. 

7211 194 

7211 2 
7211 22 

7211 221 

7211 29 
7211 293 

84 71 8471 91 

8471 92 

85 45 
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2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, давачка за царинско евидентирање не се 
плаќа на увозот на стоки на кои според меѓународ-
ни договори не се плаќа царина и на увоз и закуп 
на авиони 

3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“ 

Бр. 23-834/1 
12 март 1992 година Претседател на Владата, 

Скопје д-р Никола Кљусев, с р 

223 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за пла-

ќање на посебна давачка за израмнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки („Службен 
ЛИСТ на СФРЈ“ бр 63/80), КОЈ СО член 5 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот е преземен како 
републички, Владата на Република Македонија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ 
ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ 
НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ 

СТОКИ ВО 1992 ГОДИНА 
1 На стоките што се увезуваат, освен на стоките 

што се ослободени од плаќање на царина според 
одредбите од член 25 до член 30 и 30-б и член 50 
од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“ бр 
10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 
28/88, 40/89, 70/89 и 21/90)- посебна давачка за израм-
нување на даночното оптоварување на увезени сто-
ки се плаќа во височина од 7,5% од царинската ос-
новица 

2 По исклучок од одредбата на точка 1 на оваа 
одлука, посебна давачка за израмнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки не се пла-
ќа на 

1) увозот на стоки на кои според меѓународни 
договори не се плаќа царина; 

2) увозот на суровини што се увезуваат во со-
гласност со актот со кој се утврдува енергетскиот 
биланс на Република Македонија за 1992 година, а 
врз основа на потврда од органот на управата над-
лежен за работите на енергетиката и индустријата; 

3) увозот на готови лекови и потрошен матери-
јал што не се произведува во земјата и што се уве-
зуваат врз основа на одобрение од органот на упра-
вата надлежен за здравство и на увозот на ветери-
нарски лекови и потрошен материјал што не се 
произведува во земјата и што се увезуваат врз ос-
нова на одобрение од органот на управата надлежен 
за работи на земјоделството, 

4) увоз на суровини и репродукционен матери-
јал што не се произведуваат во земјата и што слу-
жат за производство на дијализатори — врз основа 
на потврда од органот на управата надлежен за 
здравството, 

5) увоз на суровини и репродукционен материјал 
што не се произведуваат во земјата и што служат 
за производство на фармацевтски хемикалии, лекови 
и ренген-филмови врз основа на потврда од орга-
нот на управата надлежен за работи на стопан-
ството, 

6) увоз на руди и железо, цинк, никел, хром и 
манган и нивни концентрат,-

7) увозот и закупот на авиони; 
8) увозот на средства за заштита на растенија и 

вештачки ѓубрива и суровини и репродукционен ма-
теријал што не се произведува во земјата и што 
служи за производство на средства за заштита на 
растенијата, детергенти и вештачки ѓубрива — врз 
основа на потврда од органот на управата надле-
жен за работи на стопанството; 

9) увозот на репродукционен материјал за амба-
лажа и амбалажа за млеко и сокови што не се про-
изведуваат во земјата, врз основа на потврда од ор-
ганот на управата надлежен за работи на стопан-
ството , 

10) Увозот на живи животни, месо, освен јагнеш-
ко, преработка од месо, вклучувајќи и конзервира-

но, риба, преработка од риба, вклучувајќи и кон-
зервирана, млеко и млеко во прав, масло за јадење 
и сурово масло, пченица, брашно, пченка, шеќер 
и нерафиниран шеќер и сол врз основа на потв“рда 
од надлежниот орган на управата за работи на сто-
панството, по претходно прибавено мислење од над-
лежниот орган на управата за работа на земјодел 
ството, 

11) Увозот на семенски материјал — врз основа 
на потврда од надлежниот орган на управата за ра-
боти на земјоделството, 

12) Увозот на сточна храна и компоненти за 
производство на сточна храна и рибино - брашно — 
врз основа на потврда од надлежниот орган на уп-
равата за работи на земјоделството, 

13) Увозот на опрема што не се произведува во 
земјата, освен на патнички моторни возила — врз 
основа на потврда од надлежниот орган на управата 
за работи на стопанството; 

14) увозот на производи од следните тарифни 
броеви и тарифни ознаки 
12 01 1201.00 Соја во зрно, вклучувајќи и крше-

на или дробена, 
29 03 Халогени деривати на јагленоводо-

род 
2903.2 - Хлорисани деривати на незаситени 

ациклични јагленоводороди, 
2903 21 — винилхлорид (хлоретилен); 

2915 Заситени ациклични монокарбон 
ски киселини и нивни анхидриди, 
халогениди, пероксиди и перкисе-
лини; нивни халогени, сулфо, ни-
тро и нитроза-дериват, 

2915.3 — Естри на оцетна киселина 
2915 32 — винил-ацетат 

2917 Поликарбонски киселини, нивни 
анхидриди, халогениди, пероксиди 
и перкиселини, нивни халогени сул 
фо-нитро и нитроза — деривати 

2917 3 — ароматични поликарбонски кисели-
ни, нивни анхидриди, халогениди, 
пероксиди, перкиселини и нивни 
деривати, 

2917 37 — диметил — терефталат 
29 26 Соединенија со нитрална функција 

2926.10 — Акрилонитрил 
29 29 Соединенија со останати азотни 

функции 
2929.10 — изоцијанати 

32 01 Екстракт за штавење од растител-
но потекло, танини и нивни соли, 
естри ,етри и други деривати,-

32 02 32.02.00 Синтетички органски материи за 
штавење, неоргански материи за 
штавење, препарати за штавење 
без оглед на тоа дали содржат 
природни материи за штавење,- ен-
зимски препарати за претштавење, 

32 оз Материи за бојосување од расти-
телно или животинско потекло -
(вклучувајќи ги екстрактите за бо-
јосување, но исклучувајќи го жи-
вотинското црнило), хемиски опре-
делени или неопределени; препара-
ти врз база на материи за бојо-
сување од растително или животин-
ско потекло наведени во забелеш-
ката 3 кон оваа глава,-

32 04 Синтетички органски материи за 
бојосување, хемиски определени 
или неопределени, препарати врз 
база на синтетички органски ма-
терии за бојосување, наведени во 
забелешката 3 кон оваа глава, син-
тетички органски производи што 
се употребуваат како средства за 
флуоресценција или како лумино-
фири хемиски определени или, не-
определени; 

3809. Средства за доработка, носачи на 
бои, средства за забрзување на бо-
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39 02 

39 07 

3907 20 -
3907 201 - чисти 

3907 204 - чисти 

3907 205 -

3907 207 -

3907 99 -

3908 10 -

3908 90 -

39 08 

41 01 

41 02 

41 03 

јосувањето и за фиксирање на ма-
териите за боксување и други про-
изводи (на пр. средства за- апаре-
тура и нагризување), што се упо-
требуваат во и н д у с т р и ј а на текс-
тил, хартија, кожа и во слични 
индустрии, на друго место неспоме-
нати ниту опфатени, 
Полимери на пропилен или оста-
нати олефини, во примарни облици 

3902 10 — Полипропилен 
Полиацетали, останати полиетри и 
епоксидни смоли, во примарни об-
лици, поликарбонати, алкидни смо-
ли, полиалил естри и останати 
полиестри, во примарни облици 
останато полиетри 
полиетри за меки полиуретански 

пени 
полиетри за полутврди полиуретан-
ски пени 
припремени полиетри за полутвр-
ди полиуретански пени, 
чисти полиетри за тврди полиуре-
тански пени 
Останати 
Полиамиди во примарни облици 
Полиамид, 6, -11, -12, -6, 6, -6-9, 
-6, 10 И -6, 12 
останати 
Суровини крупни и ситни кожи, го-
ведски кожи и кожи од копитари 
(свежи или солени, сушени, луже-
ни, пиклувани или поинаку конзер-
вирани, но нештавени, ниту перга-
ментно обработени, ниту натаму 
обработувани), со влакна или без 
влакна, цепени или нецепени, 
Сурови кожи овчи и Јагнешки (све-
жи или солени, сушени, лужени, 
пиклувани или поинаку конзерви-
рани, но нештавени пергаментно 
или транспарентно необработени, 
ниту поинаку натаму обработува-
ни), со влакна или 15ез влакна, це-
пени или исцепени, освен исклуче-
ните со забелешката 1 под 3), кон 
оваа глава, 
Други крупни и ситни сурови ко-
жи (свежи или посолени, сушени, 
лужени, пиклувани или поинаку 
конзервирани, но нештавени или 
поинаку конзервирани, но нештаве-
ни ниту пергаментно или транспа-
рентно обработени, ниту поинаку 
обработувани), со влакна или без 
влакна, цепени или нецепени, ос-
вен исклучените со забелешката 1 
под 2 и 3 кон оваа глава, 
Волна, невлачена и исчешлана, 
Фина или груба животинска дла-
ка, невлачена и исчешлана; 
Отпадоци од волна и фини или 
груби животински влакна, вклучу-
вајќи отпадоци од предиво, но ис-
клучувајќи скубени текстилни ма-
теријали, 
Памук, невлечен и нечешлан: 
Отпадоци од памук, вклучувајќи 
отпадоци од предиво и од скубени 
текстилни материјали; 
Отпадоци и остатоци од железо 
и челик, отпадни инготи, слабови 
и друго од железо и челик, за 
претопување; 
Полупроизводи од железо или не-
легиран челик 

7207.1 — Со содржина помала од О,гѕ /̂о по 
маса јаглерод,-

7207.11 — со правоаголен (вклучувајќи квад-
ратен) напречен пресек со широчи-
на помала од двојната дебелина,-

51 01 
51 02 

51 03 

52.01 5201.00 
52 02 

72.04 

72.07 

7207 12 — други, со правоаголен (освен ква-
дратен) напречен пресек; 

7208 Топловалани плоснати производи од 
железо и нелегиран челик, со ши-
рочина 600 мм или поголема, не-
платирани и непревлечени, 

7208 1 — во макари, само топловалани со 
дебелина помала од 3 мм и ми-
нимална граница на развлекување 
од 275 МРа или со дебелина 3 мм 
и поголема и минимална граница 
на развлекување од 355 МРа, 

7208 121 — за валање и производство на цевки; 
7208 131 — за валање и производство на цевки, 
7208 141 — за валање и производство на цевки; 
7208 221 — за валање и производство на цевки; 
7208 231 — за валање и производство на цевки, 
7208 241 — за валање и производство на цевки, 

72 11 Плоснати валаии производи од же-
лезо или нелегиран челик со ши-
рочина помала од 600 мм, непла-
тирани или непревлечени, 

7211.1 — Само топловалани, со дебелина по-
мала од 3 мм и со минимална гра-
ница на развлекување од 275 МРа 
или со дебелина од 355 МРа, 

7211 12 — други, со дебелина од 4,75 мм и 
поголема, 

7211121 — за ладно валење и производство на 
цевки, 

7211 19 — Други, 
7211 194 — за ладно валење и производство на 

цевки; 
72112 — други, само топловалани, 
7211 22 — други, со дебелина од 4,75 мм и 

поголема, 
7211 221 — за ладно валење и производство 

на цевки; 
7211 29 — Други, 
7211 293 — за ладно валење и производство на 

цевки, 
84 71 8471 91 — Дигитална централна единица, ис-

порачана посебно или како дел на 
системот, вклучувајќи и дигитални 
централни единици кои во исто Ку-
ќиште имаат една или две од след-
ните единици мемориска единица, 
влезна единица, излезна единица, 

8471 92 — Влезни и излезни единици, испора-
чани посебно или како дел од си-
стемот, вклучувајќи влезни и из-
лезни единица кои во исто Куќиш-
те имаат и мемориска единица, 

85 45 Јаглени електроди, јаглени четкич-
к а јаглен за сијалици, јаглен за 
батерии и други производи од гра-
фит или од друг јаглен, со или 
без метал за електрични цели, 

8545 1 — Електроди, 
8545 11 — за печки, 
8545.111 —- со дијаметар преку 600 мм 
8545 119 — други, 

3. Републичката управа за царина води евиден-
ција за увозот на стоките во согласност со оваа од-
лука и тоа за вредноста на увезените стоки, за изно-
сот на наплатената посебна такса и за износот што 
би се платил да не се користи повластици. Репуб-
личката управа за царина на Република Македонија 
доставува до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за финансии тримесечен извеш-
тај за податоците од евиденцијата 

4. За стоките за кои според Одлуката за плаќа-
ње посебна такса на увезени стоки во 1991 година 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/90, 6/91, 8/91, 9/91, 
13/91, 22/91, 38/91 и 46/91), не беше пропишано пла-
ќање на таа такса или е пропишано плаќање на 
такса по пониска стапка, а кои до денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука ја преминале царин-
ската линија, ќе се применат одредбите од таа од-
лука. 
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“ 

Бр. 23-836/1 Претседател на Владата, 
12 март 1992 година д-р Никола Кљусев, с р. 
224 

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр 38/91), а во врска со член 154 став 4 од Законот 
за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“ бр 
77/88, 40/89, 46К90 и 61/90), Владата на ,Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАН ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕ-
НИЕ ЗА ВНЕСУВАЊЕ НА НАЗИВОТ НА ДРЖАВА-

ТА ВО ФИРМАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
Член 1 

За внесување на називот на државата во фирма-
та на претпријатието одобрение дав“а Министерство-
то за стопанство 

Член 2 
Одобрението од член 1 на оваа одлука се дава 

во согласност со Министерството за надворешни ра-
боти за претпријатијата со странски елемент, -а за 
претпријатија од областа на културата во согласност 
со Министерството за култура 

Член з 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ 
12 март 1992 година Претседател на Владата, 

Бр. 23-90/515 Д Р Никола Кљусев, с. р. 
225. 

Врз основа на член 53 став 1 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ“ број 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 И 
21/90) Владата на Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ПРИ 

УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 
1 При увозот на- брашно, пченица, пченка, ше-

ќер, млеко, месо (освен јагнешко), масло за јадење 
(сурово и рафинирано), сол, сточна храна, рибино 
брашно и сувомеснати производи не. се плаќа ца-
рина 

2 Одредбите од точка 1 на оваа Одлука се одне-
суваат единствено на корисници од Република Ма-
кедонија, и за снабдување на пазарот во Република 
Македонија 

3 Одредбите од точка 1 и точка 2 на оваа 
Одлука, се применуваат до 31 05 1992 година 

4 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ 

Бр 23-981/1 Претседател на Владата, 
12 март 1992 година д-р Никола Кљусев, с. р 
226. 

Врз основа на член 4 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр 
20/90), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ВО ПРОМЕТОТ 

1 Претпријатијата што вршат промет на нафте-
ни деривати ги формираат цените за одделни наф-
тени деривати така што највисоките цени изнесуваат, 
л тоа за: 

1) Моторен бензин дин/лит 
- МБ-86 105,00 
- МБ-98 115,00 
- МБМ-95 110,00 

2) Гасно масло-дизел гориво 
- Д-1 85,00 
- Д-2 82,00 

3) Масло за горење 
^^екстра лесно ( Е Л ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 0 , 0 0 

20 март 1992 

4) Масло за горење (мазут) дин/кгр 
— лесно (Л) 18,00 
- средно (С) 15,00 

2. По предлог од Министерството за стопанство, 
Владата ќе ја определи структурата на малопродаж-
ната цена (рафинеријата цена, трошоци за превоз 
и прометот) 

3 Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ 

Бр 23-996/1 Претседател на Владата, 
19 март 1992 година ^ ^ ^ д - р Никола Кљусев, с р 
227. 

Врз основа на член 45, став 1 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Сл весник на 
СРМ“ бр 38/90) и врз основа на заклучокот на Вла-
дата од седницата одржана на 6 март 1992 година. 
Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНТЕРВЕНТНИ СРЕДСТВА 
ЗА ДОВЕДУВАЊЕ НА БРАНИТЕ И ОСНОВНИТЕ 

ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИОНАЛНА СОСТОЈБА 
Член 1 

За да се избегнат штетните последици по зем-
јоделското производство поради настанатите пробле-
ми (неизвршување на наплатата на водниот надомес-
ток) се обезбедуваат Интервентни средства во висина 
од 80 милиони динари што ќе се наменат исклучиво 
за доведување на браните и основните објекти во 
функционална состојба за наводнување во 1992 го-
дина 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука се обезбе-

дуваат како позајмица од Програмата за поттикну-
вање на развојот на земјоделството во 1992 година, 
со рок на враќање од 6 месеци, со камата во виси-
на од 500/о од ексконтната стапка на Народната бан-
ка на Македонија 

Член 3 
За користењето на овие средства Министерството 

за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе склу-
чи договори со водостопанските претпријатија и дру-
ги претпријатија кои управуваат со хидромелиоратив-
ните ситеми во кои ќе се уреди приоритетот, усло-
вите за користење, рокот за враќање и инструмен-
тите за обезбедување на враќањето на позајмицата 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ 

Бр. 23-561/2 Претседател на Владата, 
19 март 1992 година д-р Никола Кљусев, с р. 
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висината на надоместоците за определени 
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