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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје се именува Јасминка Васкова Ташкова.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-2335/3
12 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
___________

1160.
Врз основа на член 99 од Законот за јавните набавки
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/2004
и 109/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јули 2007 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Слободан Поповски се разрешува од должноста
претседател на Комисијата за жалби по јавни набавки
на Владата на Република Македонија, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4336/2
12 јули 2007 година
Скопје

Член 2
Видот и износот на царински надоместоци кои царинскиот орган ги наплатува за услугите направени во
царинските постапки се следните:
Реден
број
1.

2.

3.

4.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
___________

1161.
Врз основа на член 99 од Законот за јавните набавки
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/2004
и 109/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јули 2007 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За претседател на Комисијата за жалби по јавни
набавки на Владата на Република Македонија се
именува Стојан Тодоров.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33-4337/1
12 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
___________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
1162.
Врз основа на член 12 став 2 од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
39/05), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ВИДОТ И ИЗНОСОТ НА ЦАРИНСКИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА НАПРАВЕНИ УСЛУГИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА
Член 1
Со овој правилник се утврдува видот и износот на
царинските надоместоци кои царинскиот орган ги наплатува за услугите направени во царинските постапки.

Бр. 89 - Стр. 7

5.

Опис на надоместокот

Износ во денари

Преглед на стока на место различно од место
одредено за таа цел од
страна на царинскиот
орган, на барање на
декларантот
Преглед на стока во
време различно од работното време на царинскиот орган, на барање на декларантот

600,00 денари за
еден час ангажиран
еден царински службеник, при што, секој започнат час се
смета како цел час
600,00 денари за
еден час ангажиран
еден царински службеник, при што, секој започнат час се
смета како цел час
600,00 денари за
еден час ангажиран
еден царински службеник, при што, секој започнат час се
смета како цел час

Царинска придружба како дополнителна мерка
за обезбедување на евентуален царински долг за
стока во транзитна постапка
Лабараториско испитување на земена мостра
од стока која се царини, само доколку со испитувањето се утврди
дека се работи за погрешна тарифна ознака
во однос на декларираната или доколку е земена мостра на барање
на декларантот
- Растителни и животински производи (Глава 0224 од Царинската Тарифа)
- Минерални производи, хемиски производи,
пластични маси и производи од нив, каучук и
производи од каучук,
кожа, дрво, хартија
(Глава 25-40 од Царинската Тарифа)
-Текстил, обувки и покривки (Глава 41-67 од
Царинската Тарифа)
- Производи од камен,
цемент, керамика, стакло (Глава 68-70 од Царинската Тарифа)
- Прости метали и производи од метали (Глава 71-83 од Царинската
Тарифа)
- Машини, апарати, возила, мебел, играчки,
старини (Глава 84-97
од Царинската Тарифа)
- Мислење само врз основа на техничка документација
Трошоците направени
во други институции се
наплатуваат на износот
на фактурираните трошоци од страна на тие
институции
Образец ЕУР 1 кој го продава царинскиот орган

4.000,00 денари
3.600,00 денари

3.600,00 денари
3.200,00 денари

2.800,00 денари

4.000,00 денари

2.000,00 денари

60,00 денари за еден
образец

Стр. 8 - Бр. 89

6.

7.

За стока која што се наоѓа на привремено чување или во постапка
на складирање во склад
на царинскиот орган,
лицето кое ја дало стоката на привремено чување или ја ставило во
постапка на складирање плаќа надоместок
согласност со следните
стапки:
- ако времето на чување или складирање не е
подолго од пет дена
сметајќи го и денот кога стоката била ставена
во склад на царинскиот
орган
- ако времето на чување или складирање е
подолго од пет дена а
помалку од дваесет дена сметајќи го и денот
кога стоката била ставена во склад на царинскиот орган
- ако времето на чување или складирање е
подолго од дваесет дена сметајќи го и денот
кога стоката била ставена во склад на царинскиот орган
- ако времето на чување или складирање не е
подолго од дваесет дена сметајќи го и денот
кога стоката која се состои од документи, документација и други
пишани материјали, била ставена во склад на
царинскиот орган
- ако времето на чување е подолго од дваесет дена, сметајќи го и
денот кога стоката која
се состои од документи, документација и
други пишани материјали, била ставена во
склад на царинскиот
орган
За испраќање на преглед на доспеани неплатени обврски заедно со
опомена од член 467
од Уредбата за спроведување на Царинскиот
закон
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Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.”
мај 2007 година
Скопје

5% од царинската
вредност на предметната стока, односно
минимален надоместок од 700,00 денари доколку вредноста на стоката е помала од 35.000,00
денари,
10% од царинската
вредност на предметната стока, односоно
минимален надоместок од 1.400,00 денари доколку вредноста
на стоката е помала
од 140.000,00 денари,
20% од царинската
вредност на предметната стока;

700,00 денари

1.400 денари

500,00 денари

Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за видот и износот на
царинските надоместоци за направени услуги во царинската постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 114/05 и 62/06).

Министер за финансии,
д-р Трајко Славески, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
1163.
Врз основа на член 15 став 2 на Законот за безбедност на производите (“Службен весник на Република
Македонија” бр.33/06 и 63/07), министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОПАСНИ ПРОИЗВОДИ
ПУШТЕНИ НА ПАЗАРОТ ОД СТРАНА НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ДИСТРИБУТЕРИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот, постапката и роковите за известување, како и начинот, постапката, критериумите и методите за процената на
опасноста од страна на производителите и дистрибутерите и формата и содржината на образецот за известување.
Член 2
Известувањето се врши во случај на ризик кој произлегува од производот кој се користи или има интерес
за него од страна на потрошувачите, вклучувајќи и
производи набавени со цел на вршење на услуга или
користени производи или производи опфатени со технички прописи доколку тие не содржат постапки за известување за опасни производи, за да се утврди дека:
1) производот е пуштен на пазарот,
2) производителите или дистрибутерите имаат доказ од следењето на безбедноста на производот на пазарот, тестирањето, контролата на квалитетот или други извори дека производот е опасен (не ги задоволува
општите барања за безбедност или не ги задоволува суштествените барања определени во техничките прописи за негово производство),
3) ризикот е таков да поради тоа производот не може да остане на пазарот и производителите и дистрибутерите треба да превземат соодветни превентивни и корективни активности.
Член 3
Производителите и дистрибутерите не вршат известување за:
1) производи кои не се наменети за употреба од
страна на потрошувачите и нема интерес за нивна употреба,
2) користени производи набавени за поправка и антиквитети,
3) производи кои се опфатени со други прописи кои
содржат постапки за известување за опасни производи,
4) производи за кои производителот бил во можност да преземе веднаш корективни активности за сите парчиња кои биле засегнати,
5) недостатоци кои се ограничени на идентификуван број на парчиња или серија на парчиња и производителот ги има повлечено сите проблематични парчиња,
6) проблеми кои се однесуваат на функционалниот
квалитет на производот, а не на неговата безбедност,
7) проблеми кои се однесуваат на неусогласеност
со соодветните правила кои не влијаат на безбедноста
на начин на кој производот може да се смета за опасен,

