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- 10,00 до 11,00 метри должина............ 8.000,00 ден. 
- 11,00 до 12,00 метри должина............ 9.000,00 ден. 
- над 12,00 метри должина.................... 10.000,00 ден. 
 
2. за јахта 

 

- од 12,00 до 15,00 метри должина....... 10.500,00 ден. 
- од 15,00 до 20,00 метри должина....... 12.000,00 ден. 
- над 12,00 метри должина.................... 15.000,00 ден. 

 
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за висината и начинот на 
плаќање на надоместок за вршење на технички преглед 
на странски пловни објекти („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 106/05). 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

  
    Бр. 19-4989/1               Заменик на претседателот 

16 октомври 2008 година       на Владата на Република 
             Скопје                           Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2594. 

Врз основа на член 19, став 7 од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија бр. 39/05 
и 4/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.10.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ ЗА 
ПИПЕРКИ ОД РОДОТ CAPSICUM ИЛИ ОД РОДОТ 

PIMENTA: - СЛАТКИ ПИПЕРКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување 

на увозните давачки – царинска стапка и посебна да-
вачка при увозот на пиперки од родот Capsicum или од 
родот Pimenta: - Слатки пиперки, тарифна ознака 0709 
60 10 00 за квота во количина од 5000 тони. 

 
Член 2 

Распределбата на квотата на пиперки од родот 
Capsicum или од родот Pimenta: - Слатки пиперки од 
членот 1 на оваа одлука ќе се врши по принципот „прв 
дојден, прв корисник“ (first come – first served). 

 
Член 3 

Барањето за распределба на квотата за пиперки од 
родот Capsicum или од родот Pimenta: - Слатки пипер-
ки се поднесува на Образец – барање за распределува-
ње на квотата даден во прилог кој е составен дел на 
оваа одлука, во два примерока. 

Барањето од став 1 на овој член се пополнува од 
страна на увозникот или неговиот застапник и се пре-
дава во една од следниве царински испостави: 

- Царинска испостава Скопје; 
- Царинска испостава Терминал увоз – Скопје; 
- Царинска испостава Железничка станица Трубарево; 
- Царинска испостава Куманово; 
- Царинска испостава Гевгелија; 
- Царинска испостава Струмица; 
- Царинска испостава Битола; 
- Царинска испостава Штип; 
- Царинска испостава Струга; 

- Царинска испостава Делчево – отсек за стоково 
царинење. 

Барањето од став 1 на овој член се поднесува за пи-
перки од родот Capsicum или од родот Pimenta: - Сла-
тки пиперки ставено на увид за секоја поединечна ца-
ринска декларација. 

Царинската испостава кон која барањето е предаде-
но е должна веднаш да го испрати својот примерок од 
барањето по факс апарат кај одговорниот царински 
службеник во Царинската управа. 

Ќе се смета дека барањето од став 1 на овој член е 
прифатено од страна на царинските органи кога од 
факс апаратот ќе се добие потврда дека факс пораката е 
правилно испратена. 

 
Член 4 

Приемот на барањето од член 3 на оваа одлука во 
Царинската управа се врши непрекинато. 

Прифаќањето на барањето од член 3 на оваа одлука 
во Царинската управа се врши по ред што одговара на 
редот на нивното добивање (датум). 

Обработувањето на барањето од член 3 на оваа од-
лука во Царинската управа се врши секој работен ден 
(од понеделник до петок) до 15 часот истиот работен 
ден. 

 
Член 5 

Царинската управа по обработката на поднесените 
барања во 15 часот врши распределба на квотата за пи-
перки од родот Capsicum или од родот Pimenta: - Сла-
тки пиперки. Сите поднесени барања во текот на еден 
календарски ден подеднакво конкурираат за распредел-
ба на преостанатата квота. 

Ако вкупната количина на пиперки од родот Capsi-
cum или од родот Pimenta: - Слатки пиперки од бара-
њата по поединечен ден ја надминува преостанатата 
квота на пиперки од родот Capsicum или од родот 
Pimenta: - Слатки пиперки, распределбата на квотата се 
врши во сразмерни делови за секое поединечно барање 
во зависност од количината која што била барана. 

 
Член 6 

Распределената квота за пиперки од родот Capsi-
cum или од родот Pimenta: - Слатки пиперки, Царин-
ската управа ја потврдува на Образецот од барањето 
поднесено во согласност со член 3 од оваа одлука. 

Одговорниот царински службеник во Царинската 
управа е должен истиот ден најдоцна до 16 часот да ги 
испрати дневните извештаи во секоја Царинска испо-
става во која пиперките од родот Capsicum или од ро-
дот Pimenta: - Слатки пиперки треба увозно да се цари-
нат и наредниот ден по пошта да ги испрати сите по-
тврди коишто се издадени во текот на работниот ден. 

 
Член 7 

Пиперките од родот Capsicum или од родот 
Pimenta: - Слатки пиперки од член 1 на оваа одлука ќе 
се увезуваат заклучно со 15.11.2008 година. 

 
Член 8 

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

 
        Бр. 19-5249/1                     Претседател на Владата 
16 октомври 2008 година       на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 


