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456. 

Врз основа на член 23 од Законот за склучување, 
ратификација и извршување на меѓународни договори 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/98) 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕДВРЕМЕНА ПРИМЕНА НА ПРОТОКО-
ЛОТ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ КОН СПОГОДБАТА ЗА 
СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА МЕЃУ РЕ- 

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ 
 
1. Се одобрува предвремена примена на Протоко-

лот за проширување кон Спогодбата за стабилизација и 
асоцијација меѓу Република Македонија и Европските 
заедници и нивните земји членки. 

2. Составен дел на оваа одлука е Протоколот за 
проширување кон Спогодбата за стабилизација и асо-
цијација меѓу Република Македонија и Европските за-
едници и нивните земји членки. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 01.05.2004 година. 
 
       Бр. 23-1491/1                   Заменик на претседателот 
26 април 2004 година            на Владата на Република  
           Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 
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П Р О Т О К О Л 
КОН СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСО-
ЦИЈАЦИЈА ПОМЕЃУ ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И 
НИВНИТЕ ЗЕМЈИ-ЧЛЕНКИ, ОД ЕДНА СТРАНА И 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД ДРУГА СТРАНА, 
ЗА ДА СЕ ЗЕМЕ ПРЕДВИД ПРИСТАПУВАЊЕТО НА 
РЕПУБЛИКА ЧЕШКА, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЈА, РЕ-
ПУБЛИКА КИПАР, РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА, РЕ-
ПУБЛИКА ЛАТВИЈА, РЕПУБЛИКА ЛИТВАНИЈА,  

РЕПУБЛИКА МАЛТА, РЕПУБЛИКА ПОЛСКА,  
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И РЕПУБЛИКА  

СЛОВАЧКА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
 
КРАЛСТВО БЕЛГИЈА,  
РЕПУБЛИКА ЧЕШКА, 
 
КРАЛСТВО ДАНСКА, 
 
СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА, 
 
РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЈА, 
 
РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА, 
 
КРАЛСТВО ШПАНИЈА, 
 
ФРАНЦУСКА РЕПУБЛИКА, 
 
ИРСКА, 
 
ИТАЛИЈАНСКА РЕПУБЛИКА, 
 
РЕПУБЛИКА КИПАР, 
 
РЕПУБЛИКА ЛАТВИЈА, 

С О Д Р Ж И Н А
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РЕПУБЛИКА ЛИТВАНИЈА, 
 
ГОЛЕМО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ, 
 
РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА, 
 
РЕПУБЛИКА МАЛТА, 
 
КРАЛСТВО ХОЛАНДИЈА, 
 
РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА, 
 
РЕПУБЛИКА ПОЛСКА, 
 
ПОРТУГАЛСКА РЕПУБЛИКА, 
 
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА, 
 
РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА, 
 
РЕПУБЛИКА ФИНСКА, 
 
КРАЛСТВО ШВЕДСКА, 
 
ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО НА ВЕЛИКА БРИТА-

НИЈА И СЕВЕРНА ИРСКА, 
 
Во натамошниот текст "земји-членки" претставени 

од Советот на Европската Унија и Европската Комиси-
ја, од една страна и  

 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 
 
од друга страна, 
 
ИМАЈЌИ ГО ПРЕДВИД пристапувањето на Репуб-

лика Чешка, Република Естонија, Република Кипар, Ре-
публика Латвија, Република Литванија, Република Ун-
гарија, Република Малта, Република Полска, Републи-
ка Словенија, и Република Словачка во Европската 
унија и со тоа и во Заедницата на 1 мај 2004 г, 

 
ПРИТОА ШТО: 
 
(1) Спогодбата за стабилизација и асоцијација по-

меѓу Европските заедници и нивните земји-членки, од 
една страна и Република Македонија, од друга страна, 
(во натамошниот текст ССА) беше потпишана со раз-
мена на писма во Луксембург на  9 април 2001 и стапи 
во сила на 1 април 2004; 

(2) Договорот за пристапување на Република Че-
шка, Република Естонија, Република Кипар, Република 
Латвија, Република Литванија, Република Унгарија, Ре-
публика Малта, Република Полска, Република Слове-
нија, и Република Словачка во Европската унија (во на-
тамошниот текст "Договор за пристапување") беше 
потпишан во Атина на 16 април 2003; 

(3) според член 6(2) на Актот за пристапување 
приклучен кон Договорот за пристапување, пристапу-
вањето на новите Договорни страни кон ССА ќе биде 
договорено преку склучување на протокол кон ССА; 

(4) консултации според член 35(3) на ССА се оства-
рија за да се осигура дека се земат предвид заемните 
интереси на Заедницата и Република Македонија изне-
сени во оваа Спогодба; 

(5) амандманите на Времената спогодба за трговија 
и трговски прашања помеѓу Европската заедница, од 
една страна, и Република Македонија, од друга страна, 

во натамошниот текст "ВС", усвоени со Одлука бр. 
1/2002 од страна на Советот за соработка помеѓу 
Европската заедница и Република Македонија, од 30 
јануари 2002 за воведување на две заеднички Деклара-
ции во врска со Принципатот Андора и Република Сан 
Марино и за амандманите на Протоколот бр. 4 за дефи-
нирање на концептот на производите со потекло и ме-
тодите на админстративна соработка,  кои мора исто 
така да бидат  направени и во однос на ССА, 

(6) амандманите на ВС усвоени со Одлука бр. 
2/2003 од страна на Советот за соработка помеѓу 
Европската заедница и Република Македонија, од 22 
декември 2003г, со кои се имплементира натамошна 
либерализација на трговијата со земјоделски и рибни 
производи, мора исто така да бидат  приклучени и кон 
ССА, 

 
СЕ ДОГОВОРИЈА ЗА СЛЕДНОВО: 
 

ДЕЛ I 
 

ДОГОВОРНИ СТРАНИ 
 

Член 1 
Република Чешка, Република Естонија, Република 

Кипар, Република Латвија, Република Литванија, Ре-
публика Унгарија, Република Малта, Република Пол-
ска, Република Словенија, и Република Словачка (во 
натамошниот текст "новите земји-членки") ќе бидат 
Страни во Спогодбата за стабилизација и асоцијација 
помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки, 
од една страна, и Република Македонија, од друга 
страна, потпишана со размена на писма во Луксембург 
на 9 април 2001г и поединечно ќе ги усвојат и земат 
предвид, на истиот начин како другите земји-членки на 
Заедницата, текстовите на Спогодбата, како и Заеднич-
ките декларации, и Унилатералните декларации ане-
ксирани кон Финалниот акт потпишан на истиот датум. 

 
Член 2 

За да ги земат предвид неодамнешниот институцио-
налниот развој во рамките на Европската унија, Стра-
ните се согласуваат дека по истекот на Договорот со 
кој се воспоставува Европската заедница за јаглен и че-
лик, постојните одредби во Спогодбата што се однесу-
ваат на Европската заедница за јаглен и челик ќе се 
смета дека се однесуваат на Европската заедница која 
ги презела сите права и обврски склучени од страна на 
Европската заедница за јаглен и челик. 

   
ПРИЛАГОДУВАЊА НА ТЕКСТОТ НА  
ССА ВКЛУЧИТЕЛНО И НЕЈЗИНИТЕ  

АНЕКСИ И ПРОТОКОЛИ 
 

ДЕЛ II 
 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 
 

Член 3 
 

Земјоделски производи sensu stricto 
 
1. Анексот IV(a) кон ССА ќе се замени со текстот 

на Анексот I кон овој Протокол. 
2. Анексот IV(b) кон ССА ќе се замени со текстот 

на Анексот II кон овој Протокол. 
3. Анексот IV(c) кон ССА ќе се замени со текстот 

на Анексот III кон овој Протокол. 
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4. На крајот на членот  27 (3) од ССА, ќе биде вмет-
ната следнава точка: 

"(d) да се намалуваат прогресивно царинските да-
вачки применливи на увозите на одредени земјоделски 
производи со потекло од Заедницата, наброени во Ане-
ксот IV(d), согласно следниов распоред: 

- на 1 јануари 2004г. секоја давачка ќе биде намале-
на на 95% од МФН, 

- на 1 јануари 2005г. секоја давачка ќе биде намале-
на на 90% од МФН, 

- на 1 јануари 2006г. секоја давачка ќе биде намале-
на на 85% од МФН, 

- на 1 јануари 2007г. секоја давачка ќе биде намале-
на на 80% од МФН, 

- на 1 јануари 2008г. секоја давачка ќе биде намале-
на на 70% од МФН, 

- на 1 јануари 2009г. секоја давачка ќе биде намале-
на на 60% од МФН, 

- на 1 јануари 2010г. секоја давачка ќе биде намале-
на на 50% од МФН, 

- на 1 јануари 2011г. останатите давачки ќе бидат 
укинати." 

5. Текстот на Анексот IV кон Протоколов ќе биде 
додаден на ССА како Анекс IV(d). 

6. На крајот на членот 27 на ССА, ќе биде вметнат 
следниов нов став 5: 

"5. За оние производи каде за време на процесот на 
намалување споменат во овој член преференцијалната 
тарифна давачка ја стигнува резидуалната вредност од 
1 процент или помалку за ad valorem давачки и од 0,01 
ЕВРО по кг (или по соодветната специфична единица) 
или помалку за специфичните давачки, царинските да-
вачки ќе бидат елиминарни во тој момент". 

 
Член 4 

 
Рибни производи 

 
1. Членот 28(2) на ССА ќе се замени со следново: 
"2. Република Македонија ќе ги укине сите давачки 

кои имаат еквивалентен ефект на царинска давачка и 
ќе ги укине царинските давачки при увоз на риба и 
рибни производи со потекло од Заедницата со исклу-
чок на производите наброени во Анексот V(б) од ССА, 
што ќе ги утврди тарифните намалувања за производи-
те наброени таму." 

2. Изразот "Година 3" во насловот на последниот 
колона од табелите во Анексите V(а)и (b) кон ССА ќе 
се заменат со "Година 3 и понатаму." 
 

Член 5 
 

Преработени земјоделски производи 
 
1. Членот 1(1) на Протоколот 3 кон ССА ќе се заме-

ни со следново: 
 
"1. Заедницата и Република Македонија за прерабо-

тените земјоделски производи ќе ги применуваат ца-
ринските давачки наброени во Анекс I, Анекс II и 
Анекс III, во согласност со условите споменати таму, 
без разлика дали се ограничени со квота или не." 

2. Табелата во Анексот II кон Протоколот 3 на ССА 
ќе се замени со табела во Анекс V на овој Протокол. 

3. Текстот на Анекс VI на овој Протокол ќе се дода-
де на Протокол 3 на ССА како Анекс III. 

4. По член 3 од Протоколот 3 на ССА, ќе се внесе 
следниов нов член 4   

"Член 4 
За оние производи каде за време на процесот на на-

малување споменат во овој Протокол преференцијал-
ната тарифна давачка ја стигнува резидуалната вред-
ност од 1 процент или помалку за ad valorem давачки и 
од 0,01 ЕВРО по кг (или по соодветната специфична 
единица) или помалку за специфичните давачки, ца-
ринските давачки ќе бидат елиминирани во тој мо-
мент". 

Член 6 
 

Договор за вино 
 
Табелата во став 1 од Анексот I (Договор помеѓу 

Европската заедница и Република Македонија за реци-
прочни преференцијални трговски концесии за одреде-
ни вина, spomenat во член 27 (4) од ССА) на Дополни-
телниот протокол со кој се прилагодуваат трговските 
аспекти на ССА за да се земе предвид исходот од пре-
говорите помеѓу страните за реципрочни преференци-
јални концесии за одредени вина, реципрочното приз-
навање, заштита и контрола на имињата на вината, и 
реципрочно признавање, заштита и контрола на обе-
лежјата за алкохолни пијалаци и ароматизираните пија-
лаци, ќе се замени со табелата во Анекс VII на овој 
Протокол. 

 
ДЕЛ III 

 
ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО 

 
Член 7 

Протоколот 4 кон ССА во врска со дефиницијата на 
концептот на "производи со потекло" и методите на ад-
министративната соработка ќе се измени како што сле-
ди:  

1. Во "Табелата со содржина" до Делот II, втората 
алинеја ќе се замени со следново: 

"- Член 3 Билатерална кумулација во Заедницата" 
2. Во "Табелата со содржина", во Делот II , третата 

алинеа ќе се замени со следново:  
"- Член 4 Билатерална кумулација во Република 

Македонија"  
3. Насловот на членот 3 ќе се замени со следново: 
"Билатерална кумулација во Заедницата" 
4. Последната реченица од членот 3 ќе се замени со 

следново: 
"Нема да биде неопходно таквите материјали да ми-

нале низ достаточен процес на доработка или обрабо-
тка, под услов да минале низ процес на доработка или 
обработка кој  ги надминува операциите наведени во 
членот 7."  

5. Последната реченица од членот 4 ќе се замени со 
следново:  

"Нема да биде неопходно таквите материјали да ми-
нале низ достаточен процес на доработка или обрабо-
тка, под услов да минале низ процес на доработка или 
обработка кој  ги надминува операциите наведени во 
членот 7."  

6. Термините "земја членка на ЕЗ" и " земји-членки 
на ЕЗ" во членот 5, став 2(а)(б)(в)(г)(д), членот 17(4) и 
членот 31(1) ќе се заменат со следниве термини:  

"Земја членка на Заедницата" и "земји членки на За-
едницата" 

7. Членот 15(1) ќе се замени со следново:  
"1. Материјалите без потекло употребени во произ-

водството на производи со потекло од Заедницата или 
Република Македонија за кои се издава доказ за потек-
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ло или кој се составува во согласност со одредбите од 
Делот V во Заедницата или Република Македонија не-
ма да подлежат на повлекување или изземање од ца-
рински давачки од било кој вид."  

8. Членот 15(2) ќе се замени со следново:  
"2. Забраната од ставот 1 ќе се применува за било 

каков аранжман за рефундирање, намалување или 
неплаќање, делумно или целосно, на царинските да-
вачки или давачки кои имаат еквивалентен ефект, кои 
се применуваат во Заедницата или во Република Ма-
кедонија за материјали кои се употребуваат за произ-
водство, кога таквото рефундирање, намалување или 
неплаќање изрично или се во сила, кога добиените 
производи од таквите материјали се извезуваат, а не 
кога се задржуваат за натамошна домашна употреба." 

9. Последниот став од членот 15 ќе се замени со 
следново:  

"7. Одредбите од овој член ќе се применуваат од 1 
јануари 2003. Одредбите од ставот 6 ќе се применуваат 
до 31 декември 2005 и можат да се ревидираат со зае-
мен договор." 

 
10. Членот 18(4) ќе се замени со следново:  
"4. Потврди за движење ЕУР.1 издадени ретроспе-

ктивно мора да бидат одобрени со една од следниве 
фрази: 

 
"EXPEDIDO A POSTERIORI", 
"VYSTAVENO DODATE Č N E ", 
"UDSTEDT EFTERFØLGENDE", 
"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", 
"VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT", 
"ΕΚ∆ΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", 
"ISSUED RETROSPECTIVELY", 
"DÉLIVRÉ A POSTERIORI", 
"RILASCIATO A POSTERIORI", 
"IZSNIEGTS RETROSPEKT I VI", 
"RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS", 
"KIADVA VISSZAMEN Ő LEGES HATÁLLYAL", 
"MA H RUG  RETROSPETTIVAMENT", 
"AFGEGEVEN A POSTERIORI", 
"WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE", 
"EMITIDO A POSTERIORI", 
"IZDANO NAKNADNO", 
"VYDANÉ DODATO Č NE", 
"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", 
"UTFÄRDAT I EFTERHAND", 
"ДОПОЛНИТЕЛНО ИЗДАДЕНО".’ 
 
11. Членот 19(2) ќе се замени со следново: 
"2. Дупликатот издаден на овој начин мора да биде 

одобрен со еден од следниве зборови: 
 
"DUPLICADO" 
"DUPLIKÁT",  
"DUPLIKAT",  
"DUPLIKAT", 
"DUPLIKAAT ", 
"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", 
"DUPLICATE",  
"DUPLICATA",  
"DUPLICATO", 
"DUBLIK A TS", 
"DUBLIKATAS",  
"MÁSODLAT",  
"DUPLIKAT",  
"DUPLICAAT",  
"DUPLIKAT", 

"SEGUNDA VIA", 
"DVOJNIK", 
"DUPLIKÁT", 
"KAKSOISKAPPALE",  
"DUPLIKAT", 
"ДУПЛИКАТ".’   
 
12. Членот 30(1) ќе се замени со следново:  
"1. За примена на одредбите од членот 21(1)(б) и 

членот 26(3) во случаи во кои за производите се издава 
фактура во валута која не е ЕВРО, износите во нацио-
налните валути на државите-членки или на Република 
Македонија еквивалентни на износите изразени во ЕВ-
РА ќе бидат годишно утврдени во секоја од засегнати-
те земји." 

13. Терминот "Европска комисија" во членот 30(3) 
и членот 31(1) ќе се замени со следново:  

"Комисија на Европските заедници". 
 

Член 8 
3. Анексот I  на Протоколот 4 на ССА ќе се замени 

со текстот на Анексот VIII на овој Протокол. 
4. Анексот II  на Протоколот 4 на ССА ќе се замени 

со текстот на Анексот IX на овој Протокол. 
5. Анексот IV  на Протоколот 4 на ССА ќе се заме-

ни со текстот на Анексот X на овој Протокол. 
 

Член 9 
По Протоколот 4 кон ССА ќе се додаде следнава 

Заедничка декларација:  
" 

ЗАЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА 
 

Во врска со Принципатот Андора 
 
1. Производите со потекло од Принципатот Андора 

кои се опфатени со Поглавјата 25 до 97 од Хармонизи-
раниот систем ќе се прифатат од страна на Република 
Македонија како производи со потекло од Заедницата, 
во рамките на значењето на оваа Спогодба. 

2. Протоколот 4 ќе се применува mutatis mudandis 
во целите на дефинирање на статусот на производи со 
потекло на погоренаведените производи.  

___________ 
 

ЗАЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА 
 

Во врска со Република Сан Марино 
 
1. Производите со потекло од Република Сан Мари-

но кои се опфатени со Поглавјата 25 до 97 од Хармони-
зираниот систем ќе се прифатат од страна на Републи-
ка Македонија како производи со потекло од Заедница-
та, во рамките на значењето на оваа Спогодба. 

2. Протоколот 4 ќе се применува mutatis mudandis 
во целите на дефинирање на статусот на производи со 
потекло на погоренаведените производи." 

 
ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

 
ДЕЛ IV 

 
Член 10 

 
СТО 

 
Република Македонија се обврзува дека нема да на-

прави било какво побарување, барање или упат ниту 
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пак ќе измени или пак ќе повлече било каква концесија 
во согласност со  чл. XXIV.6 и XXVIII од ГАТТ од 
1994 година во однос на ова проширување на Заедни-
цата. 

Член 11 
 
Доказ на потекло и административна соработка 

 
1. Доказите на потекло уредно издадени или од Ре-

публика Македонија или од нова земја-членка во рам-
ките на преференцијалните договори или автономни 
аранжмани применети помеѓу нив, ќе бидат прифатени 
во соодветните земји, ако: 

(а) аквизицијата на таквото потекло донесува пре-
ференцијален тарифен третман на база на преференци-
јални тарифни мерки содржани во ССА; 

(б) доказот на потеклото и транспортните докумен-
ти биле издадени не покасно од денот пред датумот на 
пристапувањето; 

(в) доказот на потеклото е доставен до царинските 
органи  во рамките на периодот од 4 месеци од датумот 
на пристапувањето. 

Таму каде стоката била декларирана за увоз или во 
Република Македонија или во нова земја-членка, пред 
датумот на пристапувањето, под преференцијални до-
говори или автономни аранжмани применети помеѓу 
Република Македонија и таа нова земја-членка во тоа 
време, доказот за потекло издаден ретроспективно сог-
ласно тие договори или аранжмани може исто така да 
биде прифатен ако тоа се достави до царинските орга-
ни во рок од 4 месеци од датумот на пристапувањето. 

2. Република Македонија и новите земји-членки се 
овластени да ги задржат овластувањата со коишто ста-
тусот на "докажани извозници" бил доделен во рамки-
те на преференцијалните договори или автономни 
аранжмани применети помеѓу нив, ако: 

(а) таква одредба е исто така предвидена во Догово-
рот склучен пред датумот на пристапувањето помеѓу 
Република Македонија и Заедницата; и  

(б) докажаните извозници ги применуваат правила-
та за потекло на сила под тој договор. 

Овие овластувања ќе се заменат, не подоцна од 1 
година по датумот на пристапувањето, со нови овла-
стувања издадени под условите на ССА. 

3. Барањата за последователна верификација на до-
казот за потекло издаден согласно преференцијалните 
договори или автономните аранжмани споменати во 
ставовите 1 и 2 погоре, ќе се прифатат од страна на ов-
ластените царински органи или на Република Македо-
нија или на земјите-членки за период од три години по 
издавањето на споменатиот доказ за потекло и тоа мо-
же да се направи од страна на органите за период од 
три години по прифаќањето на доказот за потекло до-
ставено до тие органи како поддршка на увозната дек-
ларација. 

 
Член 12 

 
Стока во транзит 

 
1. Одредбите на ССА може да се применуваат на 

стока извезена или од Република Македонија во една 
од новите земји-членки или од  новите земји-членки во 
Република Македонија, кои се во согласност со одред-
бите на Протокол 4 на ССА и да на датумот на приста-
пувањето се или на пат или во привремено складирање, 
во царински склад или во во слободна зона во Републи-
ка Македонија или пак во таа нова земја-членка. 

2. Преференцијален третман може да се додели 
во такви случаи, доколку доказот за потекло, изда-
ден ретроспективно од царинските органи на земја-
та- извозник се достави до царинските органи на 
земјата-увозник, во рок од 4 месеци од датумот на 
пристапувањето. 

 
Член 13 

 
Квоти во 2004 г. 

 
За  2004 г, износите на новите тарифни квоти и зго-

лемувањето на износите на постојните тарифни квоти 
ќе се пресметуваат како про рата на основните износи, 
земајќи го предвид периодот изминат пред 1 мај 2004 г. 

 
 

ОПШТИ И КОНЕЧНИ ОДРЕДБИ 
 
 

ДЕЛ V 
 

Член 14 
Овој Протокол и Анексите кон истиот ќе претставу-

ваат составен дел на ССА. 
 
 

Член 15 
1. Овој Протокол ќе биде одобрен од Заедницата, 

Советот на Европската Унија во името на земјите-
членки, и од Република Македонија во согласност со 
нивните сопствени постапки. 

2. Страните меѓусебно ќе се известат за извршува-
њето на соодветните постапки споменати во претход-
ниот став. Инструментите за одобрување ќе бидат де-
понирани при Генералниот секретаријат на Советот на 
Европската унија. 

 
Член 16 

1. Овој Протокол ќе стапи во сила  на истиот ден 
како и Договорот за пристапување, ако сите инстру-
менти за одобрување на овој Протокол се депонирани 
пред тој датум. 

2. Ако сите инструменти за одобрување на овој 
Протокол не се депонирани пред тој датум, овој Прото-
кол ќе стапи во сила на првиот ден на првиот месец по 
датумот на депонирањето на последниот инструмент за 
одобрување. 

3. Ако сите инструменти за одобрување на овој 
Протокол не се депонирани пред 1 мај 2004 г, овој 
Протокол ќе се применува привремено ефективно од 1 
мај 2004 г. 

 
Член 17 

Овој Протокол е составен во дупликат на секој од 
официјалните јазици на Договорните страни, а секој од 
овие текстови е еднакво автентичен. 

 
Член 18 

Текстот на ССА, вклучително Анексите и Протоко-
лите, претставуваат составен дел од истиот, и Финал-
ниот акт заедно со декларациите анексирани кон исти-
от, ќе бидат составени на чешки, естонски, унгарски, 
латвиски, литвански, малтешки, полски, словачки и на 
словенечки јазик, и овие текстови ќе бидат автентични 
на истиот начин како и оригиналните текстови. Сове-
тот за стабилизација и асоцијација ќе ги одобри овие 
текстови. 
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А Н Е К С  I 
 
 

ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ ВО ВРСКА  
СО СПИСОКОТ ОД АНЕКС II 

 
 
Забелешка 1: 
Списокот ги одредува условите што треба да се ис-

полнат со цел сите производи да се сметаат за доволно 
преработени или обработени како што е одредено со 
членот 6 од Протоколот. 

 
 
Забелешка 2: 
2.1 Првите две колони од списокот го опишуваат 

добиениот производ. Првата колона ги дава тарифните 
броеви или броевите на главите од Хармонизираниот 
Систем, а втората колона дава опис на стоките употре-
бен во тој систем за тој тарифен број или глава. За се-
кој внес во првите две колони правилото е одредено во 
колоните 3 или 4. Кога во некои случаи, на внесот во 
првата колона му претходи ознаката "ех", тоа значи де-
ка правилата во колоните 3 или 4 се однесуваат само на 
дел од тој тарифен број како што е опишано во колона-
та 2. 

 
2.2 Кога неколку тарифни броеви се групирани во 

колоната 1 или кога е даден бројот на главата, па затоа 
описот на производот во колоната 2 е даден со општи 
термини, соседните правила во колоните 3 или 4 се од-
несуваат на сите производи кои, според Хармонизира-
ниот Систем, се распоредени во тарифните броеви од 
главата или во кој и да е од тарифните броеви групира-
ни во колоната 1. 

 
2.3 Кога во списокот постојат различни правила 

што се однесуваат на различни производи во некој та-
рифен број, во секој ред е содржан описот на тој дел од 
тарифниот број опфатен со соседните правила во коло-
ните 3 или 4. 

 
2.4 Кога за внесот во првите две колони, постои 

правило и во колоната 3 и во колоната 4, извозникот 
може како алтернатива да се определи да го примени 
или правилото дадено во колоната 3 или правилото да-
дено во колоната 4. Ако во колоната 4 не е дадено пра-
вило за потеклото, мора да се примени правилото даде-
но во колоната 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Забелешка 3: 
 
3.1 Одредбите на член 6 од овој Протокол, за про-

изводи што се здобиле со статус на производи со по-
текло и кои се употребуваат во производството на дру-
ги производи, се применуваат, без оглед на тоа дали 
производите статусот го добиле во фабриката каде што 
тие производи се употребени или во некоја друга фа-
брика во Република Македонија или во Заедницата. 

 
Пример: 
Мотор од тар. број 8407, за кој правилото вели дека 

вредноста на сите употребени материјали што се без 
потекло и кои можат да се вградат во него, не смее да 
надмине 40% од цената на производот франко фабрика, 
е изработен од "друг легиран челик грубо обликуван со 
ковење" од тар. број ех 7224. 

Ако тоа ковење е направено во Заедницата од инго-
та без потекло, тој веќе го добил статусот на потекло со 
употреба на правилото од списокот за тар. број ех 7224. 
Ковањето во тој случај може да се смета како потекло 
во пресметковната вредност на моторот, без оглед на 
тоа дали тој е произведен во истата или во друга фа-
брика во Заедницата. Вредноста на инготата без потек-
ло не се зема предвид при собирање на вредноста на 
материјалите без потекло што се употребени. 

3.2 Правилото во списокот претставува минима-
лен потребен степен на преработка или обработка, па 
со преземање повисок степен на обработка или прера-
ботка се стекнува статус на производ со потекло; и 
спротивно на тоа, со помал степен на преработка или 
обработка не може да се стекне статус на производ со 
потекло. Така, ако правилото предвидува дека при 
одредена етапа на изработка може да се користи мате-
ријал без потекло, користењето на тој материјал во 
претходна етапа на изработка е дозволено, додека ко-
ристењето на тој материјал во подоцнежна етапа на 
изработка не е дозволено. 

3.3 Без прејудицирање на забелешката 3.2, каде 
што правилото гласи "Производство од материјали од 
кој било тарифен број", тогаш материјали  од било кој 
тарифен број (броеви) (дури и материјали од истиот 
опис и тарифен број во кој се распоредува и произво-
дот) можат да бидат употребени, согласно со кое било 
конкретно ограничување опфатено во правилото. 

Меѓутоа, изразот "Производство од материјали од 
било кој тарифен број, вклучувајќи и други материјали 
од тарифен број ...." или "Производство од материјали 
од било кој тарифен број, вклучувајќи и други матери-
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јали од истиот тарифен број како и производото" значи 
дека можат да се користат материјали од било која та-
рифен број (броеви), освен оние со ист опис како и 
производот даден во во колоната 2 од списокот. 

3.4 Кога правилото во списокот одредува дека 
производот може да биде произведен од повеќе од еден 
материјал, тоа значи дека може да се употребува еден 
или повеќе материјали. Тоа не предвидува дека сите ќе 
бидат употребени. 

 
Пример: 
Правилото за ткаенини од тар. број 5208 до 5212 

одредува дека може да се користат природни влакна и 
покрај другите материјали може да се употребат и хе-
миски материјали. Тоа не значи дека е потребно да се 
употребат двата, може да се употреби едниот или дру-
гиот, или и двата. 

3.5 Кога правилото во списокот одредува дека 
производот мора да биде произведен од посебен мате-
ријал, условот очигледно не спречува употреба на дру-
ги материјали кои, поради нивната блиска природа, не 
го задоволуваат правилото. (Види ја и забелешката 6.2 
подолу, во врска со текстилот). 

 
Пример:  
Правилото за приготвена храна од тар. број 1904, 

кое посебно ја исклучува употребата на житарки или 
преработки од житарки, не спречува употреба на мине-
рални соли, хемиски и други адитиви кои не се произ-
води од житарки. 

Меѓутоа, ова не се однесува на производи кои, иако 
не можат да бидат произведени од конкретно наведе-
ните материјали во списокот, можат да бидат произве-
дени од материјал од иста природа во некоја претходна 
етапа на производството. 

 
Пример:  
Во случај на производ за облекување од ех Глава 62 

изработен од неткаени материјали, ако за оваа класа на 
производ е дозволено користење само на предиво без 
потекло, не може да се започне од неткаен материјал - 
дури и ако неткаените материјали обично не можат да 
бидат изработени од предено. Во такви случаи почет-
ниот материјал треба да биде на степен на обработка 
пред предиво - а тоа е, степен на влакно. 

3.6 Кога во некое правило од списокот се наведе-
ни два процента за максималната вредност на материја-
лите без потекло што можат да бидат употребени, то-
гаш тие проценти не смеат да се собираат заедно. Со 
други зборови, максималната вредност на сите употре-
бени материјали без потекло никогаш не смее да го 
надмине повисокиот даден процент. Понатаму, поеди-
нечните проценти не смеат да се надминат, во однос на 
материјалите за кои се однесуваат. 

 
Забелешка 4: 
4.1 Терминот "природни влакна" во списокот е 

употребен за да означи влакна што не се вештачки или 
синтетички. Тој е лимитиран на степените пред преде-
ње, вклучувајќи и отпадоци, и, ако тоа не е поинаку оз-
начено, во него се вклучени влакна што биле влачени, 
чешлани или обработени на друг начин, но не впредени. 

4.2 Терминот "природни влакна" вклучува коњ-
ски влакна од тар. број 0503, свила од тар. број 5002 и 
5003, како и волнени влакна и фини или груби живо-
тински влакна од тар. број 5101 до 5105, памучни влак-
на од тар. број 5201 до 5203, и други растителни влакна 
од тар. број 5301 до 5305. 

4.3 Терминот "текстилна пулпа", "хемиски мате-
ријали" и "материјали за производство на хартија" се 
употребени во списокот за да опишат материјали што 
не се распоредуваат во Глава 50 до 63, и кои можат да 
бидат употребени за производство на вештачки, синте-
тички или хартиени влакна или предиво. 

4.4 Терминот "вештачки сечени влакна" во списо-
кот е употребен за означување на синтетички или ве-
штачки филаменти, сечени влакна или отпадоци, од 
тар. број 5501 до 5507. 

 
Забелешка 5: 
5.1 Кога, за даден производ во списокот, се бара 

консултирање на овие забелешки, условите наведени 
во колоната 3 нема да се употребат на ниту еден осно-
вен текстилен материјал употребен во производството 
на тој производ, кој, земен заедно, претставува 10% 
или помалку од вкупната маса на сите употребени ос-
новни текстилни материјали. (Види ги забелешките 5.3 
и 5.4 подолу). 

5.2 Меѓутоа, отстапувањата наведени во забеле-
шката 5.1 можат да се применат единствено на мешани 
производи изработени од два или повеќе основни тек-
стилни материјали. 

Основни текстилни материјали се следниве: 
- свила, 
- волна, 
- груби животински влакна, 
- фини животински влакна, 
- коњски влакна, 
- памук, 
- материјали за правење хартија и хартија, 
- лен, 
- вистински коноп, 
- јута и други текстилни влакна, 
- сисал и други текстилни влакна од видот 

Agava, 
- кокос, абака, рамија и други растителни тек-

стилни влакна, 
- синтетички филаменти, 
-        вештачки филаменти, 
-        спроводливи филаменти,  
- синтетички вештачки сечени влакна од поли-

пропилен, 
- синтетички вештачки сечени влакна од полие-

стер, 
- синтетички вештачки сечени влакна од полиа-

мид, 
- синтетички вештачки сечени влакна од полиа-

крилонитрил, 
- синтетички вештачки сечени влакна од полии-

мид, 
- синтетички вештачки сечени влакна од поли-

тетрафлуороетилен, 
- синтетички вештачки сечени влакна од по-

ли(фенилен сулфид), 
- синтетички вештачки сечени влакна од по-

ли(винилхлорид), 
- други синтетички вештачки сечени влакна,  
- вештачки сечени влакна од вискоза, 
- други вештачки сечени влакна, 
- предиво од полиуретан сегментиран со фле-

ксибилни сегменти од полиетер, обвиткано или необ-
виткано, 

- предиво од полиуретан сегментиран со фле-
ксибилни сегменти од полиестер, обвиткано или необ-
виткано, 

- производи од тар. број 5605 (метализирано 
предено) што содржи лента од алуминиумска фолија 
или од пластичен слој обложени или необложени со 
прав од алуминум, со широчина што не надминува 5 
мм, поврзани со проѕирни или обоени врзивни средс-
тва меѓу два слоја од пластична фолија, 

- други производи од тар. број 5605. 
 
Пример: 
Предиво, од тар. број 5205, изработено од памучни 

влакна од тар. број 5203 и синтетички сечени влакна од 
тар. број 5506, е мешано предено. Така, синтетичките 
сечени влакна без потекло, кои не ги задоволуваат пра-
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вилата за потеклото (кои бараат производство од хеми-
ски материјали или текстилна пулпа), можат да се упо-
требат, под услов нивната вкупна маса да не надминува 
10% од масата на предивото. 

 
Пример: 
Волнена ткаенина, од тар. број 5112, изработена од 

волнено предено од тар. број 5107 и синтетичко преде-
но од сечени влакна од тар. број 5509, претставува ме-
шана ткаенина. Оттука, синтетичкото предиво што не 
ги задоволува правилата за потекло (кое бара произ-
водство од хемиски материјали или текстилна пулпа), 
или волненото предено што не ги задоволува правила-
та за потекло (кое бара производство од природни 
влакна, невлачени или нечешлани ниту поинаку прера-
ботени за предење), или комбинацијата од двете преди-
ва, може да биде употребена, под услов нивната вкупна 
маса да не надминува 10% од масата на ткаенината. 

 
Пример: 
Тафтуваните текстилни ткаенини од тар. број 5802, 

изработени од памучно предиво од тар. број 5205 и па-
мучна ткаенина од тар. број 5210, претставуваат мешан 
производ само ако памучната ткаенина е самата по се-
бе мешана ткаенина, којашто е изработена од предива 
кои се распоредуваат во два различни тарифни броеви, 
или ако употребените памучни предива сами по себе 
претставуваат мешаници. 

 
Пример: 
Ако тафтуваната текстилна ткаенина за којашто 

станува збор е изработена од памучно предено од тар. 
број 5205 и синтетичка ткаенина од тар. број 5407, то-
гаш, очигледно, употребените предива се два различни 
основни текстилни материјали и тафтуваната текстил-
на ткаенина, во согласност со тоа, е мешан производ. 

5.3 Во случај на производи кои содржат "предено 
изработено од полиуретан сегментиран со флексибил-
ни сегменти од полиетер, обвиткано или необвиткано", 
оваа толеранција е 20% во однос на ова предиво. 

5.4 Во случај на производи кои содржат "ленти од 
алуминиумска фолија или од пластичен слој обложени 
или необложени со прав од алуминиум, со широчина 
што не надминува 5 мм, поврзани со проѕирни или обо-
ени врзивни средства меѓу два слоја пластична фоли-
ја", оваа толеранција е 30% во однос на лентата. 

 
Забелешка 6: 
6.1 Во случај кога во списокот се бара да се консул-

тира оваа забелешка, текстилните материјали (со исклу-
чок на поставите и меѓупоставите), кои не ги задоволува-
ат правилата наведени во списокот во колоната 3 за гото-
ви производи, можат да бидат употребени под услов тие 
да се распоредуваат во тарифен број различен од тариф-
ниот број на производот и нивната вредност да не надми-
нува 8% од цената на производот франко фабрика. 

6.2 Без прејудицирање на забелешката 6.3, мате-
ријалите што не се распоредуваат во Глава 50 до 63, 
можат слободно да се употребуваат во производство на 
текстилни производи, било тие да содржат или да не 
содржат текстилни материјали. 

 
Пример: 
Ако правилото во списокот наведува, дека за посеб-

ни текстилни артикли (како панталони), мора да биде 
употребено предиво, тоа не спречува употреба на ме-
тални артикли, како копчиња, затоа што копчињата не 
се распоредуваат во Глава 50 до 63. Од истите причи-
ни, тоа не е пречка за употреба на патенти, иако патен-
тите, во принцип содржат текстил. 

6.3 Онаму каде што се применува правилото за про-
центите, вредноста на материјалите што не се распоредуваат 
во Глава 50 до 63, мора да биде земена предвид кога се прес-
метува вредноста на содржаните материјали без потекло. 

Забелешка 7: 
7.1 Во смисла на тар. број ех 2707, 2713 до 2715, ех 

2901, ех 2902 и ех 3403, "специфичните процеси" се следниве: 
(а) вакуумска дестилација; 
(б) редестилација со многу длабок фракционен 

процес; 
(в)  крекинг; 
(г)     реформирање;     
(д) екстракција со помош на селективни раство-

рувачи; 
(ѓ) процес кој ги опфаќа следниве операции: обра-

ботка со концентрирана сулфурна киселина, олеум или 
сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенси; 
деколоризација и пречистување со природна активна зем-
ја, активна земја, активен јаглен или боксит; 

(е) полимеризација; 
(ж) алкилација; 
(з) изомеризација. 
7.2 За целите на тар. број 2710, 2711 и 2712, "спе-

цифичните процеси" се следниве: 
(а) вакуумска дестилација; 
(б) редестилација со многу длабок фракционен 

процес; 
(в) крекинг; 
(г) реформирање; 
(д) екстракција со помош на селективни раство-

рувачи; 
(ѓ) процес кој ги подразбира следниве операции: 

обработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум 
или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални 
агенти; деколоризација и пречистување со природна 
активна земја, активна земја, активен јаглен или боксит; 

(е) полимеризација; 
(ж) алкилација; 
(з) изомеризација; 
(ѕ) во однос на тешките масла кои се распореду-

ваат во тар. број ех 2710, десулфуризацијата со водо-
род резултира со намалување на барем 85% од содржи-
ната на сулфурот на обработениот производ (метод 
ASTM D 1266-59 T); 

(и) во однос на производите кои се распоредуваат 
само во тар. број 2710, депарафинирање со друг процес 
освен филтрирање; 

(ј) во однос на тешките масла кои се распоредува-
ат само во тар. број ех 2710, обработка со водород под 
притисок од повеќе од 20 бари и температура од над 
250оС со употреба на катализатор, освен ефектот на де-
сулфуризација, кога водородот сочинува активен еле-
мент во хемиската реакција. Натамошната обработка со 
водород на маслата за подмачкување од тар. број ех 
2710 (на пример, хидрофинализација или деколоризаци-
ја), со цел посебно, да се подобри бојата или стабилно-
ста, сепак нема да се смета за специфичен процес; 

(к) во смисла на маслата за гориво кои се распоре-
дуваат само во тар. број ех 2710, атмосферска дестилаци-
ја, под услов помалку од 30% од овие производи да дести-
лираат, по зафатнина, вклучувајќи ги и загубите, на тем-
пература од 300оС според методот ASTM D 86; 

во однос на тешките масла, освен гасните масла и 
маслата за гориво кои се распоредуваат само во тар. 
број ех 2710, обработка со помош на високофреквентно 
празнење на електрична четка; 

во однос на суровите производи (освен нафтено же-
ле, озокерит, восок од лигнит или восок од тресет, па-
рафински восок кои во масат содржат помалку од 
0,75% на масло) само од тар. број ех 2712, отстранува-
ње на маслото со фракциона кристализација. 

7.3 Во смисла на тар. број ех 2707, 2713 до 2715, 
ех 2901, ех 2902 и ех 3403, едноставните операции, ка-
ко чистење, декантирање, отсолување, отстранување 
вода, филтрирање, бојадисување, означување, добива-
ње на сулфурна содржина како резултат на мешање на 
производи со различна содржина на сулфур, или било 
која комбинација од овие операции или слични опера-
ции, не дозволуваат стекнување на статус на потекло. 
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АНЕКС X 
 
 

“АНЕКС IV” 
 

Изјава во фактурата 
 
Изјавите во фактурата, чиј текст е даден подолу, 
мораат да бидат направени во согласност со фуснотите. 
Сепак, фуснотите не треба да бидат репродуцирани. 
 
Македонска верзија: 
Извозникот на производите што ги покрива овој 
документ (царинска дозвола бр.........(1)) изјавува дека, 
освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие 
производи имаат преференцијално потекло (2). 
 
Шпанска верзија 
El exportador de los productos incluidos en el presente 
documento (autorización aduanera n° ..(i).) declara que, 
salvo indicación en sentido contrario, estos productos 
gozan de un origen preferencial ...(ii). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чешка верзија  
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo 
povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, 
mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). 
 
Данска верзија  
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende 
dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), 
erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, 
har præferenceoprindelse i ...(2). 
 
Германска верзија : 
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. 
...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, 
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, 
präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. 
 
Естонска верзија  
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija 
(tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on 
...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt 
näidatud teisiti. 
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Грчка верзија  
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το 
παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει 
ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά 
είναι προτιµησιακής καταγωγής ...(2). 
 
Англиска верзија:  
The exporter of the products covered by this document 
(customs authorization No ...(1)) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) 
preferential origin. 
 
Француска верзија  
L'exportateur des produits couverts par le présent 
document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf 
indication claire du contraire, ces produits ont l'origine 
préférentielle ... (2)). 
 
Италијанска верзија 
L'esportatore delle merci contemplate nel presente 
documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, 
salvo indicazione contraria, le merci sono di origine 
preferenziale ...(2). 
 
Латвиска верзија  
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas 
pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri 
noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). 
 
Литванска верзија 
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas 
(muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip 
nenurodyta, tai yra  …(2) preferencinès kilmés prekés. 
 
Унгарска верзија 
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre 
(vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő 
jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) 
származásúak. 
 
Малтешка верзија 
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument 
(awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief 
fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti 
huma ta’ oriġini preferenzjali …(2). 
 
Холанска верзија 
De exporteur van de goederen waarop dit document van 
toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, 
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze 
goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2). 
 
Полска верзија 
Eksporter produktów objętych tym dokumentem 
(upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z 
wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te 
mają …(2) preferencyjne pochodzenie. 
 
Португалска верзија  
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo 
presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), 
declara que, salvo expressamente indicado em contrário, 
estes produtos são de origem preferencial ...(2). 

Словенска верзија 
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo 
carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače 
jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. 
 
Словачка верзија 
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo 
povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, 
majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). 
 
Финска верзија  
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o 
...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi 
merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). 
 
Шведска верзија 
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument 
(tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa 
varor, om inte annat tydligt markerats, har 
förmånsberättigande ... ursprung (2). 
 
....................................………..……………....................(iii) 

(Место и датум) 
...........…………………………………….......................(iV) 

(Потпис на извозникот; името на лицето што ја 
потпишува изјавата мора да биде означено  

со јасни букви) 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(i) Кога изјавата во фактура е направена од страна на 
одобрен извозник, бројот на овластувањето на 
одобрениот извозник мора да биде вметнат на ова 
место. Ако изјавата во фактура не е направена од 
страна на овластен извозник, зборовите во заграда ќе 
бидат испуштени или местото ќе биде оставено празно. 
(ii) Потеклото на производите мора да биде означено. 
Кога изјавата на фактурата се однесува во целина или 
делумно на производи со потекло од Цеута и Мелила, 
извозникот мора, во документот за кој се прави  
декларацијата, да ги означи јасно со симболот “СМ” 
(iii) Овие информации можат да бидат изоставени ако 
тие веќе се наоѓаат во самиот документ. 
(iV) Во случај кога извозникот не е потребно да 
потпише, тогаш нема потреба од наведување на името 
на  потписникот. 

___________ 
457. 

Врз основа на член 78 од Законот за судовите 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95, 
45/95 и 64/2003), по претходно мислење на Врховниот 
суд на Република Македонија, министерот за правда 
донесе 

Д Е Л О В Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СУДСКИОТ ДЕЛОВНИК 

 
Член 1 

Во Судскиот деловник ("Службен весник на РМ" 
бр. 9/97), во членот 166 став 5, по зборовите "(образец 
бр. 32)", се додаваат зборовите "и (образец  бр. 32-а)". 

Во ставот 6 по зборовите "(образец бр. 32-33)", се 
додаваат зборовите "и (образец бр. 32-а-33-а)". 

Во ставот 7 по зборовите "(образец бр. 33)", се до-
даваат зборовите "и (образец бр. 33-а)". 

 
Член 2 

Во членот 195 став 3, по зборовите "образец бр. 40" 
се става запирка и се додаваат зборовите "40-а". 




