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Под III. за членови, во точката 4 наместо "Вера Жбајнова, раководител на Одделение за правни работи" треба
да стои "Бранислава Јаневска, новинар во Секторот за
играна програма на Македонската телевизија".
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4815/1
Претседател
27 декември 2005 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.
__________
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1613.

Врз основа на член 199 од Царинскиот закон
("Службен весник на Република Македонија" бр.
39/05) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2005 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ
НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО
ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ, КАКО И
ВРЕДНОСТА, КОЛИЧИНАТА И ВИДОТ ИЛИ НАМЕНАТА НА СТОКАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ ОСЛОБОДИ ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ
ГЛАВА 1
Општи одредби
Член 1
Со оваа уредба се уредуваат поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од
плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се
ослободи од плаќање на увозни давачки во согласност
со членовите од 193 до 198 од Царинскиот закон во
случаите кога стоката се пушта во слободен промет.
Член 2
Поимите употребени во оваа уредба го имаат следново значење:
а) „лична употреба“ е употреба која не е поврзана со
било каква дејност од професионална или комерцијална
природа и која е во суштина наменета за задоволување на
потребите на домаќинството и приватниот живот;
б) „предмети за лична употреба“ се:
- предметите за домаќинство,
- велосипеди, моторцикли, приватни моторни возила и нивни приколки, каравани за кампување, пловни
објекти и летала за разонода и приватни авиони;
Предметите за лична употреба треба да бидат соодветни на нормалните потреби на семејството и по својата
природа или количина не смее да бидат такви што може
да укажуваат дека се увезуваат за комерцијални цели;
в) „предмети за домаќинство“ се лични предмети,
рубелина за домаќинство, мебел, предмети и опрема за
лична употреба од засегнатите лица или за задоволување на потребите на нивното домаќинство;
г) „алкохол и алкохолни пијалоци“ се производите
(пиво, вино, аперитиви со винска или алкохолна основа, ликери или алкохолни пијалоци, и други) кои се
распоредуваат во тарифните броеви од 2203 до 2209 на
Царинската тарифа и
д) „увоз од некомерцијална природа“ се смета увоз кој:
- има повремена природа и
- се состои исклучиво од стока за лична употреба на
патникот, односно примачот или неговото семејство
или стока наменета како подарок. Природата или количината на стоката не смее да биде таква што, може да
укажува дека се увезува за комерцијални цели.
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Член 3
(1) Доколку царинскиот орган го прифати барањето
за ослободување од плаќање на увозни давачки и ако
со оваа уредба не е поинаку утврдено, ќе донесе решение во вид на службена белешка на самата царинска
декларација.
(2) Во случаи кога е дозволена примена на усна царинска декларација, царинскиот орган, барањето за ослободување од плаќање на увозни давачки го уважува
со службена белешка на доставениот комерцијален или
друг службен документ, или пак усно.
(3) Потврдите што во врска со ослободувањето од
плаќање на увозни давачки и во согласност со оваа
уредба ги издаваат надлежните органи се однесуваат
само на надлежностите на соодветниот органи и истите
не ги обврзуваат царинските органи во одлучувањето
при спроведување на постапката за ослободување од
плаќање на увозни давачки.
(4) Потврдите што ги издаваат надлежните органи
во согласност со оваа уредба, можат 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.
ГЛАВА 2
Дипломатски и конзуларни претставништва
како и претставници и нивниот персонал
Член 4
(1) Лицето кое сака да го оствари правото на ослободување од плаќање на увозни давачки согласно член 193
од Царинскиот закон, треба на царинскиот орган да му
поднесе потврда од министерството за надворешни работи дека предметите кои што се увезуваат се наменети за
службени потреби, односно за негова лична употреба.
(2) За лицата наведени во член 193 став (2) точка 3)
од Царинскиот закон потврдата од став (1) на овој член
мора да содржи и податок за денот на доаѓање на тоа
лице во Република Македонија.
(3) Царинскиот орган може да одобри ослободувањето од плаќање на увозни давачки согласно член 193
од Царинскиот закон да се пренесе на друго лице кое
истотака ги исполнува условите да го користи правото
на ослободување од плаќање на увозни давачки врз основа на член 193 од Царинскиот закон под услов тоа
лице да ја употребува стоката за цели кои се соодветни
на правото на такво ослободување.
ГЛАВА 3
Стока во личниот багаж на патниците
Член 5
(1) Стоката во личниот багаж на патниците кои доаѓаат од странство е ослободена од плаќање на увозни
давачки во согласност со член 194 точка 1) од Царинскиот закон, под услов таквиот увоз да е од некомерцијална природа.
(2) Како личен багаж во смисла на став (1) од овој
член се смета багажот кој патникот е во состојба да го
стави на увид на царинскиот орган при неговото пристигнување во царинското подрачје на Република Македонија, како и багажот ставен на увид на истиот орган подоцна, под услов да може да докаже дека, во времето на заминувањето на патникот, тој бил регистриран како придружен багаж кај компанијата која го превезла во Република Македонија од странство. Преносни садови кои што содржат гориво не се сметаат за личен багаж.
Член 6
(1) Ослободувањето од член 194 точка 1) од Царинскиот закон се применува во рамките на количински
ограничувања по патник, за следната стока:
а) преработки од тутун:
- 200 цигари, или
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- 100 цигарилоси (цигари со максимална тежина од
3 грама по парче), или
- 50 пури, или
- 250 грама тутун за пушење, или
- сразмерна количина на различни преработки на
тутун;
б) алкохол и алкохолни пијалоци:
- дестилирани и жестоки алкохолни пијалоци со
процент на алкохол над 22%: 1 литар, или
- дестилирани и алкохолни пијалоци и аперитиви со
винска или алкохолна основа со процент на алкохол
што не надминува 22%: 2 литри и
- вино: 2 литри и
в) парфеми: 50 грама и
тоалетна вода: 0,25 литри.
(2) Ослободување за стоката од точка а) и б) од став
(1) на овој член не може да се даде на патниците помлади од 18 години.
Член 7
(1) Предметите кои домашните патници покрај личниот багаж ги внесуваат од странство, различни од
оние наведени во член 6 на оваа уредба, во вредност до
45 ЕВРА во денарска противвредност се ослободени од
плаќање на увозни давачки во согласност со член 194
точка 2) од Царинскиот закон, под услов таквиот увоз
да е од некомерцијална природа.
(2) Кога вкупната вредност по патник на два или повеќе предмети го надминува износот од став (1) на овој
член, ослободувањето се дава до износот наведен во тој
став за предметите кои доколку би биле увезени поединечно би биле ослободени од плаќање на увозни давачки.
(3) Кога вредноста на поединечен предмет го надминува износот од став (1) на овој член неговата вредност не
може да се подели заради остварување на правото на ослободување од плаќање на увозни давачки до висината на
тој износ. Вредноста на поединечен предмет исто така неможе да се подели на два или повеќе патника.
(4) Во случај на оправдано сомневање, а со цел да
се докаже дека се исполнети условите за ослободување
од плаќање на увозни давачки согласно член 194 точка
2) од Царинскиот закон, царинскиот орган може да бара од патникот да приложи потврда од министерството
за внатрешни работи со која се потврдува дека патникот не влегол во царинското подрачје повеќе од еднаш
во тековното деноноќие.
Член 8
(1) Ослободувањето од плаќање на увозни давачки
за стоката од членот 6 и 7 од оваа уредба не се однесува на:
а) лицата со живеалиште или одобрен постојан престој во пограничната зона,
б) вработени на граничниот премин или во пограничната зона и
в) екипажот и лицата кои управуваат со јавните
транспортни средства кои се употребуваат помеѓу Република Македонија и други земји, за време на патувањето при вршењето на својата работа.
(2) За вработен на граничниот премин или во пограничната зона се смета лицето кое заради вообичаените
работни дејствија треба да ја преминува царинската линија во текот на работниот ден.
(3) Ограничувањето за лицата од точка а) и б) од
став (1) на овој член се применуваат само во случаите
кога овие лица ја преминуваат царинската линија со
погранични или малогранични пропусници.
ГЛАВА 4
Предмети со мала вредност
Член 9
Стоката испратена од странство во помали пратки
со писмо или поштенски пакет која ја прима физичко
лице кое живее или има одобрен престој во Република
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Македонија е ослободена од плаќање на увозни давачки
во согласност со член 194 точка 3) од Царинскиот закон,
под услов вкупната вредност на пратката да не го надминува износот 45 ЕВРА во денарска противвредност и таквиот увоз да е од некомерцијална природа.
Член 10
Ослободувањето од член 194 точка 3) од Царинскиот закон не се применува за следната стока:
а) алкохол и алкохолни пијалоци,
б) парфеми и тоалетна вода и
в) тутун и преработки од тутун.
ГЛАВА 5
Лекови
Член 11
(1) Лековите за лична употреба што ги носат со себе или ги добиваат во пратка од странство државјани
на Република Македонија или странски државјани со
одобрен престој во Република Македонија се ослободени од плаќање на увозни давачки согласно член 194
точка 4) од Царинскиот закон, под услов предметната
количина да одговара на личните потреби на патникот
или примачот.
(2) Лицето кое сака да го оствари правото на ослободување од плаќање на увозни давачки согласно член
194 точка 4) од Царинскиот закон, треба на царинскиот
орган да му поднесе соодветен лекарски рецепт или негова заверена фотокопија, односно друг документ со
податоци за идентификација на лекот, пациентот и лекарот, како и потпис на лекарот, од кои може да се увиди потребата за набавување на лековите од тој пациент.
ГЛАВА 6
Предмети наменети за инвалиди и инвалидски организации
Член 12
(1) Предметите кои се специјално дизајнирани за
образовен, научен или културен развој на слепи лица,
наведени во Прилог 1 на оваа уредба се ослободени од
плаќање на увозни давачки согласно член 194 точка 5)
од Царинскиот закон.
(2) Предметите кои се специјално дизајнирани за
образовен, научен или културен развој на слепи лица,
наведени во Прилог 2 на оваа уредба, се ослободени од
плаќање на увозни давачки согласно член 194 точка 5)
од Царинскиот закон, под услов тие да се увезат од самите слепи лица за нивна лична употреба.
(3) Предметите кои се специјално дизајнирани за
образовен, научен или културен развој на слепи лица,
наведени во Прилог 2 на оваа уредба, се ослободени од
плаќање на увозни давачки согласно член 195 точка 7)
од Царинскиот закон, под услов тие да се увезат од институции или организации кои се грижат за образование или помош на слепи лица кои имаат потврда за
увоз со ослободување од плаќање на увозни давачки на
такви предмети издадена од министерство за труд и социјална политика.
(4) Ослободувањето од став (2) и став (3) на овој
член се применува на резервни делови, компоненти
или прибор специфични за тие предмети, како и алатите кои се користат за одржување, проверка, калибрирање или поправка на тие предмети, под услов таквите
резервни делови, компоненти, прибор или алат да се
увезени во исто време како и тие предмети, или ако се
увезуваат последователно да може да се идентификува
дека биле наменети за предмети кои претходно биле
увезени со ослободување од плаќање на увозни давачки или кои би можеле да бидат ослободени во времето
кога таквото ослободување се бара за предметните специфични резервни делови, компоненти или прибор и
предметните алати.
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Член 13
(1) Предметите (опрема и технички помагала) кои
се специјално дизајнирани за образовен, работен или
социјален развој на физички или ментално хендикепирани лица, освен слепите лица, се ослободени од плаќање на увозни давачки согласно член 194 точка 5) од
Царинскиот закон, под услов тие да се увезат од самите
хендикепирани лица за нивна лична употреба.
(2) Предметите (опрема, уреди, инструменти и технички помагала) кои се специјално дизајнирани за образовен, работен или социјален развој на физички или
ментално хендикепирани лица, освен слепите лица, се
ослободени од плаќање на увозни давачки согласно член
195 точка 7) од Царинскиот закон, под услов тие да се
увезат од институции или организации кои се грижат за
образование или помош на хендикепирани лица кои
имаат потврда за увоз со ослободување од плаќање на
увозни давачки на такви предмети издадена од министерство за труд и социјална политика.
(3) Ослободувањето од став (1) и став (2) на овој
член се применува на резервни делови, компоненти
или прибор специфични за тие предмети, како и алатите кои се користат за одржување, проверка, калибрирање или поправка на тие предмети, под услов таквите
резервни делови, компоненти, прибор или алат да се
увезени во исто време како и тие предмети, или ако се
увезуваат последователно да може да се идентификува
дека биле наменети за предмети кои претходно биле
увезени со ослободување од плаќање на увозни давачки или кои би можеле да бидат ослободени во времето
кога таквото ослободување се бара за предметните специфични резервни делови, компоненти или прибор и
предметните алати.
Член 14
(1) Потврдата од член 12 став (3) или член 13 став
(2) од оваа уредба се дава на барање на лицата кои сакаат да го остварат правото на ослободување од плаќање на увозни давачки на предметите согласно член 195
точка 7) од Царинскиот закон.
(2) Барањето од став (1) на овој член се доставува
до министерство за труд и социјална политика и треба
да содржи:
а) прецизен трговски опис на предметите кој го
употребува производителот, претпоставена тарифна ознака според Царинската тарифа, објективни технички
карактеристики кои укажуваат дека предметите се специјално дизајнирани за слепи или хендикепирани лица;
б) име и адреса на производителот, и кога е потребно на добавувачот;
в) земја на потекло на производите;
г) прецизен опис на употребата за која предметите
се наменети;
д) цената на предметите или цената за царински цели;
ѓ) количина на предметите и
е) карактеристиките и техничките спецификации на
предметите.
Член 15
(1) Лицата кои сакаат да го остварат правото на ослободување од плаќање на увозни давачки согласно
член 194 точка 5) од Царинскиот закон, под условите
од член 12 став (2) или член 13 став (1) од оваа уредба
треба на царинскиот орган да му поднесат потврда за
статус на слепо или хендикепирано лице кое има право
на увоз со ослободување од плаќање на увозни давачки
на такви предмети издадена министерство за труд и социјална политика.
(2) Лицата кои сакаат да го да го остварат правото
на ослободување од плаќање на увозни давачки согласно член 195 точка 7) од Царинскиот закон, под условите од член 12 став (3) или член 13 став (2) од оваа уредба треба на царинскиот орган да му поднесат:
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- доказ за регистрирана образовна институција или хуманитарна организација или здружение за образование
или помош на слепи или на други хендикепирани лица;
- потврдата од член 12 став (3) или член 13 став (2)
од оваа уредба за увоз со ослободување од плаќање на
увозни давачки на такви предмети издадена од министерство за труд и социјална политика;
- писмена изјава дека предметната стока е наменета
за лична употреба од страна на слепи и други хендикепирани лица и
- писмената изјава од член 16 став (2) на оваа уредба.
(3) Врз основа на поднесено барање од лицата од
став (1) и став (2) од овој член царинскиот орган донесува решение за ослободување од плаќање на увозни
давачки согласно член 194 точка 5) или член 195 точка
7) од Царинскиот закон.
Член 16
(1) Увозот со ослободување од плаќање на увозни
давачки согласно член 195 точка 7) од Царинскиот закон, на предметите од член 12 и член 13 од оваа уредба, им ги наметнува на институциите или организациите до кои тие предмети се испратени следните обврски:
- да ги испорачаат тие предмети директно до местото кое е декларирано како одредиште,
- да ги внесат тие предмети во нивното книговодство,
- да ги употребуваат исклучиво за целите од наведените членови и
- да ја помогнат и олеснат било која проверка која
царинскиот орган смета дека е потребна со цел да утврди дали условите за одобрување на увоз со ослободување од плаќање на увозни давачки се исполнети, или
продолжиле да се исполнуваат.
(2) Одговорното лице на институцијата или организацијата до која тие предмети се испратени или негов
овластен застапник треба да достави до царинскиот орган писмена изјава со која ќе изјави дека знае за обврските од став (1) на овој член и дека се обврзува истите
да ги исполни.
Член 17
(1) Опремата наменета за вршење на дејност, од
страна на инвалиди од I и II категорија, за која биле оспособени по спроведената професионална рехабилитација е ослободена од плаќање на увозни давачки согласно член 194 точка 6) од Царинскиот закон, под услов тие самостојно да ја вршат таквата дејност.
(2) Лицето кое сака да го оствари правото на ослободување од плаќање на увозни давачки согласно член
194 точка 6) од Царинскиот закон треба на царинскиот
орган да му поднесе:
- потврда од надлежен орган, односно комисија дека е оспособено за вршење на предметната дејност;
- доказ за регистрирање на дејноста, за која ја увезува опремата и
- потврда дека предметната опрема не се произведува во Република Македонија издадена од министерството за економија.
(3) Врз основа на поднесено барање од лицата од
став (1) од овој член царинскиот орган донесува решение за ослободување од плаќање на увозни давачки
согласно член 194 точка 6) од Царинскиот закон.
ГЛАВА 6
Гориво и мазиво во резервоарите, кои фабрички се
вградени во моторните возила и моторцикли
Член 18
(1) Горивото кое се наоѓа во стандардните фабрички вградени резервоари на:
- приватните и комерцијалните моторни возила и на
моторциклите и
- специјалните контејнери,
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при влегување во царинското подрачје на Република Македонија е ослободено од плаќање на увозни давачки согласно член 194 точка 7) од Царинскиот закон,
во рамките на одредбите од член 19 на оваа уредба.
(2) Како стандардни фабрички вградени резервоари, во смисла на став (1) на овој член се сметаат:
- резервоарите кои се трајно прицврстени од производителот во сите моторни возила и од ист тип како и
предметните возила и чија трајна инсталација овозможува горивото директно да се употребува за погон, а
кога е тоа потребно и за работа на ладилни и други системи во текот на транспортот,
- плински резервоари вградени во моторните возила
кои се дизајнирани за директна употреба на плин како
гориво и резервоари кои одговараат на останатите системи со кој можат да бидат опремени моторните возила и
- резервоари кои се трајно прицврстени од производителот во сите контејнери од ист тип и чија трајна инсталација овозможува горивото во текот на транспортот директно да се употребува за работа на ладилни и
други системи, со кои специјалните контејнери можат
да бидат опремени.
(3) Како специјални контејнери во смисла на став
(1) на овој член се сметаат сите контејнери кои се опремени со посебни уреди за системите за ладење, системите за довод на кислород, системите за топлотна изолација и други системи.
(4) Ослободувањето од став (1) на овој член не се
однесува за горивото во дополнителните резервоари,
дури и кога тие резервоари се фабрички додадени кон
стандардните фабрички вградени резервоари.
Член 19
Горивото, кое е ослободено од плаќање на увозни
давачки може да се користи само во моторните возила, односно моторцикли во кои било увезено и не е
дозволено да се отстрани од тоа возило односно моторцикл и да се чува, освен во време на неопходна поправка на возилото односно моторциклот, ниту е дозволено да се продаде или бесплатно да му се отстапи
на друго лице.
Член 20
Ослободувањето од член 194 точка 7) од Царинскиот закон се однесува и на мазивата и моторните масла
кои се наоѓаат во моторните возила односно моторцикли и кои се потребни за нивно нормално работење за
време на предметното патување.
ГЛАВА 7
Лични предмети наследени во странство
Член 21
(1) Личните предмети кои биле сопственост на починатиот, а кои се наследени во странство од државјани на Република Македонија или од странски државјани со одобрен постојан престој во Република Македонија се ослободени од плаќање на увозни давачки согласно член 194 точка 8) од Царинскиот закон, во рамките на одредбите од член 22 и член 23 на оваа уредба.
(2) Предметите купени со наследени пари, предметите купени со пари кои се добиени со продавање на
наследени предмети, како и предметите добиени со замена за наследени предмети не се сметаат за лични
предмети во смисла на член 194 точка 8) од Царинскиот закон.
Член 22
Ослободувањето од член 194 точка 8) од Царинскиот закон не важи за:
а) алкохол и алкохолни пијалоци;
б) тутун и преработки од тутун;
в) комерцијални моторни возила;
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г) предмети за употреба при вршење на трговија
или професионална дејност кои ги употребувал починатиот при вршење на трговската или професионалната дејност;
д) залихи на суровини и готови или полуготови
производи и
ѓ) живи животни и земјоделски производи кои ги
надминуваат количините кои се соодветни за вообичаените семејни потреби.
Член 23
(1) Ослободувањето се дава само за лични предмети кои се пуштаат во слободен промет најдоцна во рок
од две години од датумот кога лицето го добило правото на сопственост на предметите со конечната одлука
за наследување.
(2) Личните предметите може да се увезуваат во една или повеќе одвоени пратки во периодот од став (1)
на овој член.
Член 24
(1) Лицата кои сакаат да го остварат правото на ослободување од плаќање на увозни давачки согласно
член 194 точка 8) од Царинскиот закон треба на царинскиот орган да му поднесат документ од овластен македонски или странски суд или документ од друг надлежен орган за наследување на предметите кои се увезуваат во кој изречно се наведени тие предмети.
(2) По исклучок од став (1) на овој член доколку се работи за наследени употребувани лични предмети кои починатиот лично ги употребувал (облека, кондури и слично) како доказ во смисла на став (1) на овој член може да
се поднесе и извод од матичната книга на умрените.
(3) Врз основа на поднесено барање од лицата од
став (1) од овој член царинскиот орган донесува решение за ослободување од плаќање на увозни давачки
согласно член 194 точка 8) од Царинскиот закон.
ГЛАВА 8
Производи добиени од земјоделци на сопствени
имоти кои се наоѓаат во соседната држава
Член 25
(1) Земјоделските, сточарските и животинските,
пчеларските, градинарските и шумските производи од
сопствени имоти, кои се наоѓаат во пограничниот појас
на соседната држава, а кои ги обработуваат државјани
на Република Македонија кои вршат земјоделска дејност во Република Македонија, се ослободени од плаќање на увозни давачки согласно член 194 точка 9) од
Царинскиот закон, во рамките на одредбите од член 26
и член 27 на оваа уредба.
(2) За да се користи правото на ослободувањето од
став (1) на овој член за сточарските и животинските
производи, вклучувајќи го и подмладокот, тие треба да
бидат добиени од животни со потекло од Република
Македонија или од животни кои во Република Македонија биле пуштени во слободен промет.
(3) Правото на ослободување од плаќање согласно
член 194 точка 9) од Царинскиот закон се користи согласно одредбите на соодветните меѓудржавни договори за малограничен и двосопственички промет.
Член 26
Ослободувањето од член 194 точка 9) од Царинскиот закон е ограничено на производите кои не биле подложени на било каков третман, освен од оној кој вообичаено следи по жетвата или производството.
Член 27
Ослободувањето од член 194 точка 9) од Царинскиот закон се дава само за производи кои се внесени во
царинското подрачје на Република Македонија од земјоделскиот производител или во негово име.
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Член 28
Лицето, кое сака да го оствари правото на ослободување од плаќање на увозни давачки од член 194 точка 9) од Царинскиот закон, на барање на царинскиот
орган треба да достави доказ за сопственост на имотот
кој се наоѓа во пограничното подрачје на соседната држава, како и изјава дека предметните производи се добиени на споменатиот имот.
ГЛАВА 9
Учебни помагала
Член 29
(1) Учебните помагала кои се наменети за лична употреба на ученици и студенти државјани на Република Македонија кои се школуваат во странство се ослободени од
плаќање на увозни давачки согласно член 194 точка 10)
од Царинскиот закон, доколку тие престојуваат во странство во период од најмалку една учебна година, и доколку
ги поседувале тие помагала во период од најмалку 6 месеци пред нивното доаѓање во Република Македонија.
(2) Учебните помагала на странски ученици и студенти кои се школуваат во Република Македонија, а
кои се наменети за нивна лична употреба за време на
нивното школување, се ослободени од плаќање на
увозни давачки согласно член 194 точка 10) од Царинскиот закон.
(3) Како учебно помагало во смисла на став (1) и
став (2) на овој член се смета било кој предмет или инструмент (вклучувајќи калкулатор, машина за пишување и компјутер) кој вообичаено се употребува од ученици или студенти во текот школувањето.
Член 30
(1) Ослободувањето од член 194 точка 10) од Царинскиот закон за едно лице може се даде најмногу еднаш во текот на учебната година.
(2) Лицето, кое сака да го оствари правото на ослободување од плаќање на увозни давачки од член 194
точка 10) од Царинскиот закон, треба на царинскиот
орган да му достави доказ дека е запишано во образовната институција како редовен ученик / студент.
(3) Како доказ од став (2) на овој член, се смета потврда од образовната институција (училиштето или факултетот) или ученичка книшка, индекс или друг сличен
доказ кој според околностите за секој посебен случај,
царинскиот орган може да го прифати како соодветен.
ГЛАВА 10
Одликувања или награди
Член 31
Со поднесување на доказ од страна на засегнатото
лице на царинскиот орган, со кој се потврдува дека условите под кои се одобрува таквото ослободување се
исполнети и доколку предметните дејствија не се од
комерцијална природа од плаќање на увозни давачки,
во согласност со член 194 точка 11) од Царинскиот закон, ослободени се следните одликувања и награди:
а) одликувања кои на државјани на Република Македонија со живеалиште во Република Македонија или
на странски државјани со одобрен престој во Република Македонија им ги доделиле странски влади или меѓународни организации;
б) медали, пехари и слични предмети кои имаат
пред се симболичен карактер, а кои биле доделени во
странство на државјани на Република Македонија со
живеалиште во Република Македонија или на странски
државјанин со одобрен престој во Република Македонија како подарок, односно израз на почит, за дејностите во области како што се уметноста, науката, спортот
или јавните служби или како признание за заслуги за
поединечен настан (натпревари, изложби или приредби
од меѓународно значење) кои во Република Македонија ги увезува самото лице кое ги добило;
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в) медали, пехари и слични предмети кои имаат
пред се симболичен карактер кои се дадени бесплатно
од органи или лица со седиште во странство за доделување на царинското подрачје на Република Македонија
за истите цели како оние наведени во точка б) на овој
став и
г) трофеи и сувенири од симболична природа, а кои
имаат мала вредност, наменети за бесплатна дистрибуција на лица кои имаат живеалиште или одобрен престој во странство на конгреси, деловни конференции
или слични меѓународни настани. Нивната природа,
единечна вредност или други карактеристики не смее
да бидат такви што, може да укажуваат дека се увезуваат за комерцијални цели.
Член 32
(1) Лицето, кое сака да го оствари правото на ослободување од плаќање на увозни давачки од член 194
точка 11) од Царинскиот закон, во барањето за ослободување ги наведува околностите и условите за добивање на предметното одликување во странство со краток
опис на предметот кој се увезува, односно околностите
и условите за доделување на одликувања во Република
Македонија со краток опис на видот, количината и
вкупната вредност која се увезува.
(2) Со барањето од став (1) на овој член се доставува и документот кој го издава организаторот на настанот со кој се потврдува дека одликувањето, медалот,
пехарот, спортскиот или друг трофеј, односно соодветниот предмет од симболична природа е доделен во
странство на натпревар, изложба или приредба од меѓународно значење, односно документ со кој се потврдува организирањето на соодветен настан во Република Македонија.
(3) Наместо документот од став (2) на овој член, царинскиот орган може да прифати и лична изјава од лицето кое сака да го оствари правото на ослободување,
доколку, според околностите на случајот ја смета за соодветна.
ГЛАВА 11
Сопствени дела на научници, книжевници и уметници
Член 33
(1) Предметите кои како сопствени дела ги внесуваат научници, книжевници и уметници се ослободени од
плаќање на увозни давачки согласно член 194 точка 12)
од Царинскиот закон. Како сопствени дела се сметаат и
ограничен број на копии на тие дела заверени од авторот кога за таквиот вид на дела е вообичаен таков вид
на презентација на уметничката или друга јавност.
(2) Лицето, кое сака да го оствари правото на ослободување од плаќање на увозни давачки од член 194
точка 12) од Царинскиот закон, поднесува изјава со која се потврдува дека стоката која се внесува е негово
сопствено, научно, книжевно или уметничко дело, со
опис на стоката на начин според кој се овозможува
утврдување на истоветноста на стоката.
ГЛАВА 12
Стока наменета за жртвите од природни и други непогоди
Член 34
Стоката која се увезува од државните органи или
регистрирани хуманитарни или добротворни организации е ослободена од плаќање на увозни давачки согласно член 195 точка 1) од Царинскиот закон, во рамките на одредбите од член 35 до 37 на оваа уредба, кога
таа е наменета:
а) за бесплатна поделба за жртвите од природни и
други непогоди кои имале влијание на територијата на
Република Македонија или
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б) бесплатно да се стави на располагање на жртвите
на такви непогоди, а која останува во сопственост на
тие органи или организации.
Член 35
Ослободување од член 195 точка 1) од Царинскиот
закон не се дава за материјали и опрема наменети за повторна изградба на подрачјата погодени со непогоди.
Член 36
Државниот орган или регистрираната хуманитарна
или добротворна организација, кој сака да го оствари
правото на ослободување од плаќање на увозни давачки согласно член 195 точка 1) од Царинскиот закон,
треба на царинскиот орган да му поднесе:
- изјава дека увезената стока (на пример: храна, лекови, облека, шатори, контејнери за живеење) ќе се
употреби исклучиво за бесплатна поделба меѓу жртвите од природни и други непогоди или дека ќе остане во
сопственост на тој орган или организација и дека ќе им
биде бесплатно ставена на располагање на споменатите
жртви и
- потврда од Министерство за труд и социјална политика, дека стоката со наведената количина вид и
вредност е наменета за жртвите од природни или други
непогоди.
Член 37
Ослободувањето од плаќање на увозни давачки согласно член 195 точка 1) од Царинскиот закон се дава
само на органи и организации кои имаат книговодство
кое на царинскиот орган му овозможува надзор врз
нивното работење и кои ги нудат сите потребни гаранции за тоа дека ослободувањето од плаќање на увозни
давачки не овозможува злоупотреба или нарушување
на конкуренцијата.
ГЛАВА 13
Стока за хуманитарни или добротворни организации
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в) кафе и чај и
в) моторни возила освен за амбулантни коли.
Член 40
Ослободувањето од плаќање на увозни давачки согласно член 195 точка 2) од Царинскиот закон се дава
само на организации кои имаат книговодство кое на
царинскиот орган му овозможува надзор врз нивното
работење и кои ги нудат сите потребни гаранции за тоа
дека ослободувањето од плаќање на увозни давачки не
овозможува злоупотреба или нарушување на конкуренцијата.
Член 41
Регистрирани хуманитарни и доборотворни организации, кои сакаат да го остварат правото на ослободување од плаќање на увозни давачки согласно член 195
точка 2) од Царинскиот закон, треба на царинскиот орган да му поднесат:
- изјава дека увезената стока ќе се употреби исклучиво за извршување на нивните хуманитарни активности;
- спецификација на стоката во која е назначен трговскиот назив на стоката и количината;
- за стоката од точка член 38 став (1) точка б) и в)
од оваа уредба, доказ дека стоката се увезува бесплатно;
- потврда од министерството за труд и социјална
политика, дека стоката со наведената количина, вид и
вредност има хуманитарен карактер и за кого е наменета и
- потврда од министерството за здравство кога хуманитарната помош е во лекови, потрошен медицински
материјал, медицинска опрема и инвентар и резервни
делови за медицински апарати со наведена количина,
вид и вредност и за кого е наменета.
ГЛАВА 14
Противпожарна и спасувачка опрема
Член 42
(1) Техничка противпожарна опрема и спасувачка
опрема, противпожарни возила и други спасувачки возила и резервни делови е ослободена од плаќање на
увозни давачки согласно член 195 точка 3) од Царинскиот закон под услов да се увезуваат за непосредно
вршење противпожарна или спасувачка дејност од противпожарни организации и други спасувачки служби.
(2) Како други спасувачки служби во смисла на
став (1) од овој член се сметаат цивилната заштита и
јавните служби за заштита, спасување и помош.

Член 38
(1) Стока за хуманитарни или добротворни организации е ослободена од плаќање на увозни давачки во
согласност со член 195 точка 2) од Царинскиот закон,
под услов тоа да не предизвикува злоупотреби или поголеми нарушувања на конкуренцијата, и тоа:
а) стока за основни потреби која се увезува од хуманитарни или добротворни организации за бесплатно
доделување на лица на кои им е потребна помош;
б) стока која е испратена бесплатно и без било каква комерцијална намера од странско лице или организација до хуманитарна или добротворна организација
заради собирање на средства на повремени хуманитарни настани за потребите на лица на кои им е потребна
помош и
в) опрема и канцелариски материјал, кои се испратени бесплатно и без било каква комерцијална намера
од странско лице или организација до хуманитарна или
добротворна организација за да се употребува исклучиво за задоволување на нивните службени потреби или
за извршување на нивните хуманитарни или добротворни задачи.
(2) Како стока за основни потреби во смисла на
став (1) точка а) од овој член се смета стоката потребна
за задоволување на непосредните човечки потреби, како што се прехрамбени производи, лекови, облека и постелнина.

Член 43
Противпожарните организации и другите спасувачки служби, кои сакаат да го остварат правото на ослободување од плаќање на увозни давачки согласно член
195 точка 3) од Царинскиот закон, треба на царинскиот
орган да му поднесат:
- потврда од министерството за внатрешни работи
или друго министерство надлежно за заштита од природни и други несреќи со која се утврдува статусот на
организацијата или службата од член 42 од оваа уредба, како и соодветноста на стоката која се увезува со
мерките за организирање и опремување на силите за
заштита, спасување и помош и
- потврда дека предметната опрема не се произведува во Република Македонија издадена од министерството за економија.

Член 39
Ослободувањето од член 195 точка 2) од Царинскиот закон не важи за:
а) алкохол и алкохолни пијалоци;
б) тутун и преработки од тутун;

Член 44
(1) Организациите или службите кои го оствариле
правото на ослободување од плаќање на увозни давачки согласно член 195 точка 3) од Царинскиот закон за
возила кои на царинското подрачје дополнително се
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опремуваат за противпожарна или друга спасувачка намена, треба во рок од три месеци сметано од денот на
пуштањето во слободен промет, на царинскиот орган
да му достават доказ дека возилата биле дополнително
опремени и како биле опремени.
(2) Доколку организациите или службите во рокот
наведен во став (1) на овој член не достават доволно
докази за тоа дека возилата биле дополнително опремени и како биле опремени, за увезените возила треба да
се платат увозните давачки пресметани врз основа на
елементите за утврдување на давачки кои важеле во
моментот на пуштање во слободен промет.
(3) Како дополнителна опрема во смисла на смисла на
став (1) и став (2) од овој член се смета сета опрема со која се обезбедува или подобрува способноста на возилата
за вршење на противпожарна или спасувачка дејност.
ГЛАВА 15
Збирки и уметнички предмети, библиотекарски материјал и репродуцирано архивско градиво
Член 45
Збирките и уметничките предмети кои се увезуваат
за јавни музеи и јавни уметнички галерии, библиотекарски материјал кои се увезува за јавни библиотеки и
репродуцирано архивско градиво кое се увезува за јавни архиви се ослободени од плаќање на увозни давачки
согласно член 195 точка 4), точка 5) или точка 6) од
Царинскиот закон под услов истите да се производи од
процесот на уметничкото создавање или образование и
да не се наменети за натамошна продажба.
Член 46
Јавните музеи, галерии, библиотеки и архиви, кои
сакаат да го остварат правото на ослободување од плаќање на увозни давачки согласно член 195 точка 2) од
Царинскиот закон, треба на царинскиот орган да му
поднесат:
- изјава дека предметите не се наменети за натамошна продажба;
- потврда дека стоката е наменета за потребите на
установата од член 45 на оваа уредба издадена од Министерството за култура и
- доказ со кој се потврдува дека се работи за јавна
установа.
ГЛАВА 16
Опрема и резервни делови врз основа на влог на
странско лице
Член 47
Неупотребувани опрема и резервни делови (освен
автомобили и канцелариски мебел) кои се увезуваат
врз основа на влог на странско лице се ослободени од
плаќање на увозни давачки согласно член 196 точка 1)
од Царинскиот закон, под услов истата да служи за
обавување на дејноста на друштвото.
Член 48
(1) Друштвото кое сака да го оствари правото на ослободување од плаќање на увозни давачки согласно
член 196 точка 1) од Царинскиот закон, треба на царинскиот орган да му поднесе:
- доказ од надлежниот суд за водење на судски, односно трговски регистар за странски вложувања според
кој се докажува дека опремата и резервните делови
претставуваат влог на странско лице вклучувајќи го и
вкупниот износ на средствата на основачот и на секој
вложувач; Како доказ за извршен влог на странско лице се смета и доказот за откупени акции од страна на
странскиот вложувач;
- изјава за точниот процент на учество на странскиот влог во опрема и резервни делови во однос на вкупно вложениот траен капитал на друштвото изготвена
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врз основа на доказот од првата алинеја од овој став од
која произлегува дека процентот на учество на странскиот влог во вкупниот влог е еднаков или поголем од
20%;
- акт за основање (изјава за основање на трговско
друштво - за еден основач, или договор за основање/вложување - за повеќе основачи/вложувачи) кој е
наведен во доказот од првата алинеја од овој став и со
кој се потврдува дека временскиот период за кој се врши вложувањето е подолг од три години;
- проценка од овластен судски проценител на опремата која што се вложува и која што е наведена во
актот за основање;
- спецификација на опремата и резервните делови
со назначена тарифна ознака од Царинската тарифа,
вид, количина и вредност на стоката;
- изјава дека стоката по спецификацијата не била
претходно царинета кој истиот или кај друг царински
орган и
- доказ за дејноста на друштвото.
(2) Врз основа на поднесено барање од лицето од
став (1) од овој член царинскиот орган донесува решение за ослободување од плаќање на увозни давачки
согласно член 196 точка 1) од Царинскиот закон.
ГЛАВА 17
Предмети од образовен, научен и културен карактер
Научни инструменти и апарати
Член 49
Предметите од образовен, научен и културен карактер наведени во списокот од Прилог 3 на оваа уредба
се ослободени од плаќање на увозни давачки согласно
член 196 точка 2) од Царинскиот закон без оглед на
примачот и на употребата за која тие предмети може да
бидат наменети.
Член 50
Предметите од образовен, научен и културен карактер наведени во списокот од Прилог 4 на оваа уредба
се ослободени од плаќање на увозни давачки согласно
член 196 точка 2) од Царинскиот закон под услов тие
да се наменети за:
- јавна образовна, научна или културна установа
или организација, или
- установа или организација од категориите кои се
наведени наспроти секој предмет во третата колона од
Прилог 4 на оваа уредба.
Член 51
(1) Научните инструменти и апарати кои не се опфатени со член 50 од оваа уредба се ослободени од
плаќање на увозни давачки согласно член 196 точка 2)
од Царинскиот закон, во рамките на одредбите од членовите 52, 53, 54, 55 и 56 од оваа уредба, кога исклучиво се увезуваат за некомерцијални цели.
(2) Ослободувањето од став (1) на овој член е ограничено на научни инструменти и апарати кои се наменети за:
- јавни установи кои воглавно се ангажирани во
образовни или научни истражувања и за оние оддели
во јавните установи кои воглавно се ангажирани во
образовни или научни истражувања, или
- приватни установи кои воглавно се ангажирани во
образовни или научни истражувања.
(3) Како „увоз за некомерцијални цели“ во смисла на став (1) на овој член се смета увозот на научни
инструменти или апарати наменети за употреба во
непрофитни научни истражувања или образовни цели.
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Член 52
Ослободувањето од плаќање на увозни давачки согласно член 196 точка 2) од Царинскиот закон се применува и за:
а) резервни делови, компоненти или прибор кои посебно одговараат за научни инструменти или апарати,
под услов таквите резервни делови, компоненти или
прибор да се увезени во исто време како и тие инструменти или апарати, или ако се увезуваат последователно, да може да се идентификува дека биле наменети за
инструменти или апарати:
- кои претходно биле увезени со ослободување од
плаќање на увозни давачки, под услов таквите инструменти или апарати да се сеуште од научна природа во
времето кога се бара ослободување од плаќање на увозни давачки за специфичните резервни делови, компоненти или прибор, или
- кои би можеле да бидат ослободени од плаќање на
увозни давачки во времето кога таквото ослободување
се бара за специфичните резервни делови, компоненти
или прибор и
б) алатите кои се користат за одржување, проверка,
калибрирање или поправка на научни инструменти или
апарати, под услов тие алати да се увезени во исто време
како и таквите научни инструменти или апарати, или
ако се увезуваат последователно да може да се идентификува дека биле наменети за инструменти или апарати:
- кои претходно биле увезени со ослободување од
плаќање на увозни давачки, под услов таквите инструменти или апарати да се сеуште од научна природа во
времето кога се бара ослободување од плаќање на увозни давачки за алатите, или
- кои би можеле да бидат ослободени од плаќање на
увозни давачки во времето кога таквото ослободување
се бара за алатите.
Член 53
(1) Како научни инструменти или апарати во смисла на член 51 и член 52 од оваа уредба се сметаат сите
инструменти или апарати кои заради своите објективни
технички карактеристики и заради резултатите кои
овозможуваат да се добијат се воглавно или исклучиво
погодни за научни активности.
(2) Како објективни технички карактеристики во
смисла на став (1) на овој член се подразбираат оние
технички карактеристики кои произлегуваат од конструкцијата на тој инструмент или апарат или од прилагодувањата извршени на стандардни инструменти
или апарати со кои се овозможува добивање на перформанси со високо ниво кои се над оние кои се бараат
од инструментите или апаратите за индустриска или
комерцијална употреба.
(3) Кога не е можно јасно да се утврди врз основа
на објективните технички карактеристики дали може
инструментот или апаратот да се смета како научен инструмент или апарат, се врши поврзување со употребата на инструментот или апаратот чие ослободување од
плаќање на увозни давачки се бара. Ако од проверките
се утврди дека предметниот инструмент или апарат се
употребува за научни цели се смета дека тој е од научен карактер.
Член 54
(1) Установата или организацијата која сака да го
оствари правото на ослободување од плаќање на увозни давачки согласно член 196 точка 2) од Царинскиот
закон, за предметите од културен карактер во рамките
на одредбите од член 50 на оваа уредба, треба на царинскиот орган да му поднесе:
- потврда од Министерството за култура дека се работи за предмети од културен карактер,
- потврда дека предметната опрема не се произведува во Република Македонија издадена од министерството за економија,
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- изјава дека стоката е непосредно наменета за вршење на дејности од областа на културата и
- писмената изјава во согласност со член 56 став (2)
на оваа уредба.
(2) Потврдата од правата алинеја од став (1) од овој
член се издава врз основа на барање во кое се наведуваат или кон кое се приложуваат сите податоци потребни да се утврди дали се работи за предмети од културен карактер кои може да бидат ослободени од плаќање на увозни давачки согласно член 196 точка 2) од
Царинскиот закон.
(3) Потврдата од правата алинеја од став (1) од овој
член може да се издаде за секој посебен случај или за
определен рок. Доколку потврдата се издава за определен рок, во неа, освен податоците за дејноста, мора да
биде наведена и стоката за која се однесува.
(4) Врз основа на поднесено барање од лицата од
став (1) од овој член царинскиот орган донесува решение за ослободување од плаќање на увозни давачки
согласно член 196 точка 2) од Царинскиот закон.
Член 55
(1) Установата или организацијата која сака да го
оствари правото на ослободување од плаќање на увозни давачки согласно член 196 точка 2) од Царинскиот
закон, за предметите од образовен или научен карактер
во рамките на одредбите од член 50 и член 51 на оваа
уредба, треба на царинскиот орган да му поднесе:
- потврда од Министерството за образование и наука дека предметите се од образовен или научен карактер,
- потврда дека предметната опрема не се произведува во Република Македонија издадена од министерството за економија,
- изјава дека стоката е непосредно наменета за вршење на дејности од областа на образованието или науката и
- писмената изјава во согласност со член 56 став (2)
на оваа уредба;
(2) Потврдата од правата алинеја од став (1) од овој
член се издава врз основа на барање во кое се наведуваат следните информации поврзани со предметниот
инструмент или апарат:
а) прецизен трговски опис на инструментот или
апаратот кој го употребува производителот, претпоставена тарифна ознака според Царинската тарифа, објективни технички карактеристики врз основа на кои се
смета дека инструментот или апаратот е научен;
б) име и адреса на производителот, и кога е потребно на добавувачот;
в) земја на потекло на инструментот или апаратот;
г) место каде инструментот или апаратот ќе се употребува;
д) прецизен опис на употребата за која инструментот или апаратот е наменет;
ѓ) цената на предметите или цената за царински цели и
е) количина на предметите.
(3) Кон барањето се приложуваат и докази кои ги
даваат сите релевантни информации за карактеристиките и техничките спецификации на инструментите
или апаратите.
(4) Потврдата од правата алинеја од став (1) од овој
член може да се издаде за секој посебен случај или за
определен рок. Доколку потврдата се издава за определен рок, во неа, освен податоците за дејноста, мора да
биде наведена и стоката за која се однесува.
(5) Врз основа на поднесено барање од лицата од
став (1) од овој член царинскиот орган донесува решение за ослободување од плаќање на увозни давачки
согласно член 196 точка 2) од Царинскиот закон.
(6) Одредбите од став од (1) од овој член се применуваат соодветно за предметите од член 52 од оваа
уредба. Потврдата од Министерството за образование
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и наука во овој случај се издава врз основа на барање
во кое се наведуваат или кон кое се приложуваат сите
податоци потребни да се утврди дали се работи за
предмети од образовен или научен карактер кои може
да бидат ослободени од плаќање на увозни давачки
согласно член 196 точка 2) од Царинскиот закон во
согласност со условите од член 52 од оваа уредба.
Член 56
(1) Увозот со ослободување од плаќање на увозни
давачки согласно член 196 точка 2) од Царинскиот закон, на предметите од образовен, научен или културен
карактер од членовите 50, 51, и 52 од оваа уредба, им
ги наметнува на установите или организациите до кои
тие предмети се испратени следните обврски:
- да ги испорачаат тие предмети директно до местото кое е декларирано како одредиште,
- да ги внесат тие предмети во нивното книговодство,
- да ги употребуваат исклучиво за целите наведени
во наведените членови и
- да ја помогнат и олеснат било која проверка која
царинскиот орган смета дека е потребна со цел да утврди дали условите за одобрување на увоз со ослободување од плаќање на увозни давачки се исполнети, или
продолжиле да се исполнуваат.
(2) Одговорното лице на установата или организацијата до која тие предмети се испратени или негов овластен
застапник треба да достави до царинскиот орган писмена
изјава со која ќе изјави дека знае за обврските од став (1)
на овој член и дека се обврзува истите да ги исполни.
ГЛАВА 18
Терапевтски супстанци од човеково потекло и реагенси за определување на крвни групи и на типови
ткива
Член 57
Во рамките на одредбите од член 58 од оваа уредба,
ослободена од плаќање на увозни давачки во согласност со член 196 точка 3) од Царинскиот закон е следната стока:
а) терапевтски супстанци од човеково потекло и
тоа: човечка крв и нејзини деривати (чиста човечка
крв, сува човечка плазма, хуман албумин и подготвени
раствори на хумана плазма протеин, хуман имуноглобулин и хуман фибриноген);
б) реагенси за определување на крвни групи, било
да се од човечко, животинско, растително или друго
потекло кои се употребуваат за одредување на крвни
групи и за откривање на крвна некомпатибилност и
в) реагенси за определување на типови ткива било да
се од човечко, животинско, растително или друго потекло
кои се употребуваат за одредување на типови на ткива.
Член 58
Ослободувањето од плаќање на увозни давачки согласно член 196 точка 3) од Царинскиот закон е ограничено за производите кои:
а) се наменети за институции или лаборатории за
употреба исклучиво за некомерцијални медицински
или научни цели;
б) ги прати сертификат за слободна продажба издаден од надлежно тело во земјата на производителот и
в) се наоѓаат во контејнери кои се означени со посебна етикета за нивно препознавање.
Член 59
Ослободувањето од плаќање на увозни давачки
согласно член 196 точка 3) од Царинскиот закон го опфаќа и посебното пакување кое е важно за транспортот
на терапевтските супстанци од човеково потекло и реагенсите за определување на крвни групи и на типови
ткива, како и сите раствори прибор потребни за нивна
употреба доколку се наоѓаат во пратката.
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Член 60
Институцијата или лабораторијата која сака да го
оствари правото на ослободување од плаќање на увозни давачки согласно член 193 од Царинскиот закон,
треба на царинскиот орган да му поднесе потврда од
министерството за здравство од која може да се идентификува видот, количината и вкупната вредност на
стоката која се увезува.
ГЛАВА 19
Лабораториски животни и биолошки или хемиски
супстанции наменети за истражување
Член 61
(1) Ослободување од плаќање на увозни давачки во
согласност со член 196 точка 4) од Царинскиот закон
се дава за:
а) животни посебно подготвени за лабораториска
употреба и
б) биолошки или хемиски супстанци наведени во
Прилог 5 од оваа уредба кои се увезуваат исклучиво за
некомерцијални цели.
(2) Ослободувањето од став (1) на овој член е ограничено на животни и биолошки или хемиски супстанции кои се наменети за:
- јавни установи кои воглавно се ангажирани во
образовни или научни истражувања и за оние оддели
во јавните установи кои воглавно се ангажирани во
образовни или научни истражувања, или
- приватни установи кои воглавно се ангажирани во
образовни или научни истражувања.
(3) Установата која сака да го оствари правото на
ослободување од плаќање на увозни давачки согласно член 196 точка 4) од Царинскиот закон треба на
царинскиот орган да му поднесе потврда од министерството за наука и образование дека се работи за
лабораториски животни или биолошки или хемиски
супстанции наменети за истражување во установи
кои воглавно се ангажирани во образовни или научни истражувања.
ГЛАВА 20
Мостри на стока со мала вредност
Член 62
(1) Мострите на стока со мала вредност кои може
да се употребат само за поттикнување на нарачки за
стока од тој вид, а со цел таа да биде увезена на царинското подрачје на Република Македонија, се ослободени од плаќање на увозни давачки во согласност со член
196 точка 5) од Царинскиот закон.
(2) Царинскиот орган може да побара, одделни мостри да бидат направени трајно неупотребливи со тоа
што ќе бидат истргнати, перфорирани, јасно и неизбришливо означени, или на било кој друг начин, но под
услов таквите операции да не го уништат нивниот карактер како мостра.
(3) Како мостри на стока во смисла на став (1) од
овој член се сметаат било кои предмети кои го претставуваат видот на стока, чиј начин на презентирање и количина, на стока од ист вид или квалитет, не овозможува да бидат употребени за други цели освен за поттикнување на нарачки.
(4) Лицето кое сака да го оствари правото на ослободување од плаќање на увозни давачки согласно 196
точка 5) од Царинскиот закон, треба на царинскиот орган да му поднесе изјава дека декларираните мостри на
стоката му се испратени бесплатно и дека ќе ги користи исклучиво за целите наведени во став (1) на овој
член.
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ГЛАВА 21
Печатен рекламен материјал
Член 63
Печатен рекламен материјал, како што се каталози,
ценовници, упатства за употреба или брошури, е ослободен од плаќање на увозни давачки во согласност со
член 196 точка 6) од Царинскиот закон, во рамките на
одредбите од член 64 на оваа уредба, под услов тој да
се однесува на:
а) стока за продажба или за давање во наем, или
б) понудени транспортни услуги, услуги за осигурување или банкарски услуги од лица со седиште надвор од царинското подрачје на Република Македонија.
Член 64
Ослободувањето од член 63 на оваа уредба е ограничено само на печатени рекламни материјали кои ги
исполнуваат следните услови:
а) во печатениот материјал треба јасно да е наведено името на друштвото кое ја произведува, продава
или дава под наем предметната стока или кое нуди соодветни услуги,
б) секоја пратка треба да содржи не повеќе од еден документ или еден примерок од секој документ доколку
пратката се состои од повеќе документи. Пратката која
содржи повеќе примероци од ист документ може да се ослободи од плаќање на увозни давачки, доколку нејзината
вкупна бруто тежина не надминува еден килограм и
в) печатениот материјал не може да биде предмет
на збирни пратки од ист испраќач до ист примач.
Член 65
Предметите за рекламни цели без вистинска комерцијална вредност, испратени бесплатно од добавувачите
до нивните странки, кои освен тоа што имаат рекламна
функција не е возможно да се употребат поинаку истотака се ослободени од плаќање на увозни давачки во согласност со член 196 точка 6) од Царинскиот закон.
ГЛАВА 22
Предмети за употреба на саеми, трговски изложби
или слични манифестации
Член 66
(1) Предмети за употреба на саеми, трговски изложби или слични манифестации ослободени од плаќање
на увозни давачки во согласност со член 196 точка 7)
од Царинскиот закон се:
а) помали мостри за претставување на стока произведена надвор од царинското подрачје на Република
Македонија, наменети за саеми, трговски изложби или
слични настани;
б) стока која се увезува исклучиво заради претставување на машини и апарати произведени надвор од царинското подрачје на Република Македонија кои се претставуваат на саеми, трговски изложби или слични настани;
в) разни материјали со мала вредност како што се бои,
лакови, тапети и слично кои се користат за поставување,
опремување и уредување на привремените штандови на
странски излагачи на саеми, трговски изложби или слични
настани, кои се уништуваат по нивната употреба и
г) печатен материјал, каталози, проспекти, ценовници, рекламни плакати, календари (илустрирани или неилустрирани), неврамени фотографии и други предмети кои бесплатно им се делат на посетителите со цел да
се рекламира стоката произведена надвор од царинското подрачје на Република Македонија која е изложена
на саеми, трговски изложби или слични настани.
(2) Како саем, трговска изложба или сличен настан
во смисла на став (1) од овој член се смета:
а) саем, трговска изложба, претставување или сличен настан од доменот на трговијата, индустријата,
земјоделието или занаетчиството;
б) саеми, изложби и настани организирани пред се
за добротворни цели;
в) саеми, изложби и настани организирани пред се
за научни, технички, занаетчиски, уметнички, образовни или културни, или спортски цели, за религиозни
или верски цели, синдикални активности, или туризам,
или со цел да се промовира меѓународно разбирање;
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г) средби на претставници од меѓународни организации или колективни органи и
д) службени или комеморативни свечености и собири;
(3) Како саем, трговска изложба или сличен настан во
смисла на став (1) од овој член не се сметаат саеми и изложби организирани за приватни цели во продавници или
други простории заради продажба на странска стока.
Член 67
Ослободувањето од плаќање на увозни давачки согласно член 66 став (1) точка а) од оваа уредба е ограничено на мостри кои:
а) се увезуваат бесплатно од странство или се добиени на саемот или изложбата од стоки кои се увезени
збирно од странство;
б) се делат исклучиво бесплатно на посетителите на
саемите и изложбите за употреба или трошење од самите лица на кои им биле понудени;
в) може да се идентификуваат како рекламни мостри со мала единечна вредност;
г) не може едноставно да се пуштат на пазарот и,
доколку тоа е соодветно, се спакувани на начин од кој
се гледа дека количината на предмети е помала од најмалата количина на исти предмети кои навистина се
продаваат на пазарот;
д) се трошат директно на саемот или изложбата, доколку се работи за храна и пијалоци кои не се спакувани на начинот од точка г) на овој член и
ѓ) нивната вкупна вредност и количина одговара на
видот на саемот и изложбата, како и на бројот на посетителите, времетраењето на саемот и изложбата и учеството на излагачот.
Член 68
Ослободувањето од плаќање на увозни давачки согласно член 66 став (1) точка б) од оваа уредба е ограничено на стока која:
а) се троши или уништува на саемот или изложбата и
б) е соодветна, во поглед на нејзината вкупна вредност и количина, на видот на саемот или изложбата, на
бројот на посетителите, како и на времетраењето на саемот или изложбата и учеството на излагачот.
Член 69
Ослободувањето од плаќање на увозни давачки согласно член 66 став (1) точка г) од оваа уредба е ограничено на
печатен материјал и предмети за рекламни цели кои:
а) се наменети исклучиво за бесплатно делење на
посетителите на местото каде се одржува саемот или
изложбата и
б) во поглед на нивната вкупна вредност и количина се соодветни на видот на саемот или изложбата, на
бројот на посетителите, како и на времетраењето на саемот или изложбата и учеството на излагачот.
Член 70
Ослободувањето од плаќање на увозни давачки согласно член 66 став (1) точки а) и б) од оваа уредба не
се дава за:
а) алкохол и алкохолни пијалоци;
б) тутун и преработки од тутун и
в) горива, било да се работи за течни, тврди или гас.
ГЛАВА 23
Стока која се увезува заради испитување, истражување, анализирање или тестирање
Член 71
Стоката наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање заради утврдување на нејзиниот состав, квалитет или други технички карактеристики заради
информирање или, индустриски или комерцијално истражување е ослободена од плаќање на увозни давачки во согласност со член 196 точка 8) од Царинскиот закон, во рамките на одредбите од член 72 до член 77 од оваа уредба.
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Член 72
Ослободувањето од плаќање на увозни давачки од
член 196 точка 8) од Царинскиот закон се дава само
под услов стоката која се испитува, истражува, анализира или тестира да биде целосно употребена или уништена при спроведување на испитувањето, истражувањето, анализирањето или тестирањето.
Член 73
Стоката која се употребува за испитување, истражување, анализирање или тестирање кое само по себе
претставува дејствие за промоција на продажбата неможе да го користи правото на ослободување од плаќање на увозни давачки согласно член 196 точка 8) од
Царинскиот закон.
Член 74
Ослободувањето од плаќање на увозни давачки од
член 196 точка 8) од Царинскиот закон се дава само за
количината на стока која е точно потребна за целите за
кои се увезува. Оваа количина во секој посебен случај ја
утврдува царинскиот орган врз основа на податоците за
предметната цел за која стоката се употребува.
Член 75
(1) Ослободувањето од плаќање на увозни давачки
од член 196 точка 8) од Царинскиот закон ја опфаќа и
стоката која целосно не се искористува или уништува
за време на испитувањето, истражувањето, анализирањето или тестирањето под услов преостанатите производи кои остануваат, со одобрение и под надзор на царинскиот орган, да бидат:
- целосно уништени или доведени без вистинска комерцијална вредност по завршувањето на испитувањето, истражувањето, анализирањето или тестирањето,
- отстапени во корист на државата без притоа да се
причини било каков трошок, или
- извезени од царинското подрачје на Република Македонија, во посебно оправдани и образложени случаи.
(2) Како преостанати производи кои остануваат во
смисла на став (1) на овој член се смета стоката која произлегува од испитувањето, истражувањето, анализирањето
или тестирањето, како и стоката која не била искористена.
Член 76
(1) За продуктите кои остануваат по испитувањето,
истражувањето, анализирањето или тестирањето треба
да се платат увозните давачки пресметани врз основа
на елементите за утврдување на давачки кои важат во
моментот на завршувањето на испитувањето, истражувањето, анализирањето или тестирањето.
(2) Заинтересираното лице може со одобрение и
под надзор на царинскиот орган продуктите кои остануваат да ги преработи во отпадоци и остатоци. Во
овој случај треба да се платат увозните давачки кои се
применуваат на такви отпадоци или остатоци во времето на преработката.
Член 77
(1) Рокот во кој испитувањето, истражувањето, анализирањето или тестирањето треба да се спроведи и да
се завршат административните формалности со цел да
се обезбеди употребата на стоката за целите за кои е
наменета, го утврдува царинскиот орган.
(2) Врз основа на поднесено барање од заинтересираното лице царинскиот орган донесува решение за ослободување од плаќање на увозни давачки согласно
член 196 точка 2) од Царинскиот закон.
ГЛАВА 24
Пратки испратени на организации за заштита на
авторските права или правата од индустриска
сопственост
Член 78
(1) Трговски марки, модели или дизајни и нивните
придружни документи, како и поднесоци за признавање
на патенти за пронајдоци или слично, што им се доста-

Бр. 117 - Стр. 13

вуваат на организациите кои се надлежни за заштита на
авторските права или правата од индустриска сопственост се ослободени од плаќање на увозни давачки во
согласност со член 196 точка 9) од Царинскиот закон.
(2) Лицето, кое сака да го оствари правото на ослободување од плаќање на увозни давачки од член 196
точка 9) од Царинскиот закон, треба на царинскиот орган да му достави писмена изјава за целта на употребата на документацијата.
ГЛАВА 25
Туристички пропаганден материјал
Член 79
(1) Од плаќање на увозни давачки во согласност со
член 196 точка 10) од Царинскиот закон ослободени се:
а) туристичка информативна документација (проспекти, брошури, книги, списанија, водичи, врамени и
неврамени постери, неврамени фотографии и фотографии во поголем формат, илустрирани и неилустрирани
карти и илустрирани календари), наменета за бесплатно делење, а чија главна цел е поттикнување на јавноста да посети странски држави, а посебно да присуствува на културни, туристички, спортски, верски, трговски, стопански или стручни или настани, под услов
таквата документација да не содржи повеќе од 25 %
странски приватни комерцијални рекламни материјали,
исклучувајќи ги сите приватни комерцијални реклами
за трговски друштва од Република Македонија, и под
услов општата природа на нејзините промотивни цели
јасно да се гледа;
б) списоци на странски хотели и годишници, што
ги издаваат официјални туристички агенции или кои се
издаваат во нивна организација, како и возни редови на
странски превозници, кога таквата литература е наменета за бесплатно делење и доколку не содржи повеќе
од 25% приватни комерцијални реклами, исклучувајќи
ги сите приватни комерцијални реклами за трговски
друштва од Република Македонија и
в) референтен материјал доставен до акредитирани
претставници или дописници, кои се именувани од
официјална национална туристичка агенција, ако не е
наменет за натамошно делење, како на пример годишници, телефонски или телефакс именици, списоци на
хотели, хотелски ценовници, саемски каталози, мостри
од предмети од домашно занаетчиство со мала вредност, како и литература за музеи, универзитети, лекувалишта или други слични установи.
(2) Лицето, кое сака да го оствари правото на ослободување од плаќање на увозни давачки од член 196
точка 10) од Царинскиот закон, треба на царинскиот
орган да му достави изјава дека декларираната стока ќе
ја употреби за целите наведени во став (1) од овој член.
ГЛАВА 26
Фармацевтски производи кои се употребуваат на
меѓународни спортски манифестации
Член 80
(1) Фармацевтските производи за здравствена или
ветеринарна намена од лица или животни кои доаѓаат
од странство да учествуваат на меѓународни спортски
манифестации организирани во царинското подрачје на
Република Македонија, се ослободени од плаќање на
увозни давачки во согласност со член 196 точка 11) од
Царинскиот закон во рамките на количините кои се потребни за задоволување на нивните потреби за време
на престојот во Република Македонија.
(2) Спортистите или сопствениците на животните
кои сакаат да го остварат правото на ослободување од
плаќање на увозни давачки од член 196 точка 11) од
Царинскиот закон на царинскиот орган треба да му достават изјава дека им се потребни фармацевтските производи за задоволување на нивните потреби за време
на престојот во Република Македонија и изјава од организаторот за нивно учество на меѓународна спортска
манифестација.
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(3) Наместо поединечни изјави на организаторот од
став (2) на овој член на царинскиот орган може да му
се достави и збирен список на сите учесници на меѓународната спортска манифестација.
ГЛАВА 27
Материјали потребни за прицврстување и за заштита на стоката во текот на транспортот
Член 81
Разни материјали како што се јажиња, слама, хартија,
платно, хартија и картон, дрво и пластика кои се употребуваат за прицврстување и за заштита, вклучувајќи и заштита од топлина, на стоката во текот на транспортот од
странство во царинското подрачје на Република Македонија, кои вообичаено повторно не се употребуваат, се ослободени од плаќање на увозни давачки во согласност со
член 196 точка 12) од Царинскиот закон.
ГЛАВА 28
Подлога и храна за животни во текот на транспортот
Член 82
Подлога и храна од секаков вид за добиток и животни, која е ставена во превозното средство со кое се
транспортираат животните од странство во царинското
подрачје на Република Македонија со цел да им се дели на тие животни во текот на патувањето е ослободена од плаќање на увозни давачки во согласност со член
196 точка 13) од Царинскиот закон.
ГЛАВА 29
Материјали за изградба, одржување или украсување на спомен обележја или гробишта на жртвите
од војна
Член 83
Стока од секаков вид која се употребува за изградба, одржување или украсување на гробишта и гробови,
како и на спомен обележја на жртвите од војна од
странство кои се погребани во царинското подрачје на
Република Македонија, а која се увезува од организации на кои тоа им е одобрено од надлежен орган во Република Македонија, е ослободена од плаќање на увозни давачки во согласност со член 196 точка 14) од Царинскиот закон.
ГЛАВА 30
Ковчези, погребни урни и придружни погребни
предмети
Член 84
Од плаќање на увозни давачки во согласност со
член 196 точка 15) од Царинскиот закон ослободени се:
а) ковчези со тела и погребни урни со пепел од починати лица, како и цвеќе, погребни венци и други декоративни предмети кои вообичаено ги придружуваат и
б) цвеќе, погребни венци и други декоративни
предмети кои ги внесуваат лица со живеалиште или
одобрен престој во странство кои доаѓаат на погреб
или кои доаѓаат да украсат гроб на царинското подрачје на Република Македонија, под услов по својата природа или количината, да не укажуваат дека се увезуваат за комерцијални намера.
ГЛАВА 31
Други документи и предмети
Член 85
Лицето кое сака да го оствари правото на ослободување од плаќање на увозни давачки на разните документи и предмети од член 197 од Царинскиот закон,
треба на царинскиот орган да му поднесе докази за фактите или околностите кои претставуваат основа за ослободување од плаќање на увозните давачки.
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ГЛАВА 32
Стока која како подарок е добиена од странски
донатори
Член 86
(1) Стоката која како подарок е добиена од странски донатори, како и увезена стока купена со парични
средства добиени како подарок на државните органи,
општините, градот Скопје и на јавно правните субјекти
е ослободена од плаќање на увозни давачки согласно
член 198 став (1) од Царинскиот закон.
(2) Државните органи, општините, градот Скопје и
на јавно правните субјекти кои сакаат да го остварат
правото на ослободување од плаќање на увозни давачки, согласно став (1) од овој член, потребно е на царинскиот орган да му поднесат барање кое треба да ги содржи следниве податоци:
- име-назив и адреса на корисникот и донаторот,
- доказ за статутот на корисникот и донаторот и
- трговски назив на стоката со назначување на количината и вредноста на стоката.
(3) Во прилог на барањето од став (3) на овој член
се доставуваат и следниве исправи:
- доказ дека се работи за донација (фактура која е
без плаќање на противвредност во странство, договор
за подарок-донација на стоката која се увезува или писмо од донаторот дека стоката која се испраќа е подарок, односно донација) и
- изјава каде и за што ќе се користи стоката.
(3) Кога се увезува стока која е купена со парични
средства добиени како подарок, покрај податоците и
исправите наведени во став (2) и став (3) од овој член,
на царинскиот орган треба да му се достави и доказ од
банка дека добиените парични средства како подарок
се внесени, односно евидентирани на сметка на примачот на донацијата.
(4) Како јавно правни субјекти во смисла на став (1)
од овој член се сметаат јавните претпријатија и јавните
установи.
ГЛАВА 33
Стока потребна за реализирање на проекти финансирани со парични средства на странски донатори
Член 87
(1) Стоката која е потребна за реализирање на проекти
финансирани со парични средства на странски донатори
врз основа на договори меѓу Владата на Република Македонија и странски донатори во кој стои клаузула дека донираните средства не можат да се користат за плаќање на
увозни давачки е ослободена од плаќање на увозни давачки согласно член 198 став (2) од Царинскиот закон.
(2) Субјектот задолжен за реализирање на проектот имплементаторот (корисниците на средства од Буџетот на
Република Македонија, фондовите, невладини организации регистрирани во Република Македонија) кој сака да
го оствари правото на ослободување од плаќање на увозни давачки од став (1) на овој член треба на царинскиот
орган да му поднесе потврда од Министерството за финансии со која се потврдува дека стоката има право на ослободување од плаќање на увозни давачки.
ГЛАВА 34
Преодни и завршни одредби
Член 88
Прилозите од членовите 12, 49, 50 и 61 од оваа
уредба се составен дел на оваа уредба.
Член 89
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2006 година.
Бр. 19-4586/1
26 декември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1614.
Врз основа на член 18-а став 1 од Законот за Централен регистар на Република Македонија (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 50/01 и 49/03),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Владата на Република Македонија дава согласност
на Тарифата за изменување и дополнување на Тарифата
на Централниот регистар на Република Македонија бр.
02-01/30 од 18.11.2005 година, донесена од Управниот
одбор на Централниот регистар на Република
Македонија, на седницата одржана на 18.11.2005 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-4552/1
Претседател на Владата
26 декември 2005 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________
1615.
Врз основа на член 94 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04 и 84/05), а во врска со
член 113 од Законот за установите („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 32/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
26.12.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНА РАБОТНА
ОРГАНИЗАЦИЈА
Член 1
Здравствената работна организација Градска општа
болница „Моша Пијаде“ - Скопје, се трансформира во
јавни здравствени установи и тоа во:
- Јавна здравствена установа - Специјална болница
по гинекологија и акушерство „Чаир“ Скопје;
- Јавна здравствена установа - Институт за белодробни заболувања „КОЗЛЕ“ Скопје;
- Јавна здравствена установа - специјална болница
по хируршки болести „Свети Наум Охридски“ Скопје.
Член 2
Делот од Здравствената работна организација Градска општа болница „Моша Пијаде“ Скопје, ООЗТ Специјална болница по гинекологија и акушерство
„Чаир“ Скопје, продолжува да работи како Јавна здравствена установа - Специјална болница по гинекологија
и акушерство „Чаир“ Скопје за вршење на специјалистичко консултативна и болничка здравствена заштита
од областа на гинекологија и акушерство.
За вршител на должноста директор на Јавната
здравствена установа - Специјална болница по гинекологија и акушерство „Чаир“ се именува д-р Кадри Жута, кој ќе ги изврши подготовките за почеток со работа
на установата и ќе ја организира работата во неа до
именување на директор по спроведен конкурс.
Член 3
Делот од Здравствената работна организација Градска општа болница „Моша Пијаде“ Скопје, ООЗТ Институт за белодробни заболувања кај децата Скопје,
продолжува да работи како Јавна здравствена установа
- Институт по белодробни заболувања „Козле“ - Скопје
за вршење на специјалистичко консултативна и болничка здравствена заштита од областа на белодробните
заболувања кај децата.
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За вршител на должноста директор на Јавната
здравствена установа - Институт за белодробни заболувања кај децата „Козле“ Скопје се именува д-р Нада
Узуновска, која ќе ги изврши подготовките за почеток
со работа на установата и ќе ја организира работата
во неа до именување на директор по спроведен конкурс.
Член 4
Делот од Здравствената работна организација Градска општа болница „Моша Пијаде“ Скопје, ООЗТ Клиника за хируршки болести „Св.Наум Охридски“ Скопје, продолжува да работи како Јавна здравствена установа - Специјална болница по хируршки болести
„Св.Наум Охридски“ Скопје за вршење на специјалистичко консултативна и болничка здравствена заштита
од областа на хирургијата.
За вршител на должноста директор на Јавната
здравствена установа - Специјална болница по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ Скопје се именува
д-р Божин Ефтимов, кој ќе ги изврши подготовките за
почеток со работа на установата и ќе ја организира работата во неа до именување на директорот по спроведен конкурс.
Член 5
Делот од Здравствената работа организација Градска општа болница „Моша Пијаде“ Скопје, ООЗТ Центар за продолжено лекување и рехабилитација
„Катлановска бања“ во Катлановска бања ќе се трансформира во целост врз основа на член 200-ц од Законот
за здравствената заштита.
Член 6
Уписот во судскиот регистар на јавните здравствени установи од членот 2, 3 и 4 на оваа одлука ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Со денот на уписот во судскиот регистар јавните
здравствени установи од членот 2, 3 и 4 на оваа одлука
ги преземаат вработените, просторот, опремата, средствата за работа и објектите во кои ООЗТ ги вршеа дејностите, како и правата и обврските од Здравствената
работна организација Градска општа болница „Моша
Пијаде“ Скопје кои се однесуваат на нив.
Со денот на уписот во судскиот регистар јавните
здравствени установи од членот 2, 3 и 4 на оваа одлука
ќе ги преземат и вработените од Работната заедница заедничка стручна служба од Здравствената работна
организација Градска општа болница „Моша Пијаде“
Скопје договорно, а сразмерно на големината на секоја
од нив и дејноста што ја вршат.
Член 7
Донесувањето на статутот, изборот на членовите на
органот на управувањето и именувањето на директорите на јавните здравствени установи од членовите 2, 3 и
4 на оваа одлука ќе се изврши во рок од шест месеци
од денот на нивниот упис во судскиот регистар.
Член 8
Средствата за работа на јавните здравствени установи од членовите 2, 3 и 4 на оваа одлука ќе се обезбедуваат од Фондот за здравственото осигурување, како
и од сопствени приходи.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-4612/1
26 декември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.

