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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
   Бр.19-4453/1               Заменик на претседателот 

15 септември 2009 година   на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

2243. 
Врз основа на член 43 од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
39/2005 и 4/2008), министерот за финансии  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМЕНА НА СРЕДНИОТ 
КУРС ВО ПОСТАПКА НА УТВРДУВАЊЕ НА  

ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот на примена 

на средниот курс во постапка на утврдување на царин-
ска вредност. 

 
Член 2 

(1) Поимите употребени во овој правилник го имаат 
следново значење: 

а) „девизен курс“  е среден курс утврден и објавен  
од страна на Народна банка на Република  Македонија; 

б) „валута“ е било која парична единица користена 
како средство за изразување на монетарните побарува-
ња на девизниот пазар. 

 
Член 3 

(1) Кога условите кои се користат за утврдување на 
царинска вредност на стоката се одредени во валута 
различна од денарот, курсот кој  се применува за утвр-
дување на царинската вредност во однос на денарот, е 
важечкиот курс од претпоследната среда од месецот. 

(2) Важечкиот курс од предпоследната среда од ме-
сецот се применува во текот на следниот календарски 
месец, освен ако истиот не е заменет со курсот утврден 
со член 4 од овој правилник. 
 

Член 4 
(1) Кога курсот од последната среда на предходни-

от месец се разликува за 5%  или повеќе од курсот за 
утврдување на царинската вредност одреден во соглас-
ност со член 3 за примена во тековниот месец, тогаш 
почнувајќи од првата среда на тековниот месец, како 
курс за одредување на царинската вредност  се приме-
нува курсот од последната среда на предходниот ме-
сец. 

(2) Кога во текот на периодот на примена, курсот во 
среда се разликува за 5% или повеќе од важечкиот курс 
за одредување на царинска вредност пропишан во овој 
правилник, тогаш тој курс се применува како курс за 
одредување на царинската вредност почнувајќи од пр-
вата наредна среда на тековниот месец. 

(3) Курсот од став 2 на овој член ќе  се применува  
до крајот на тековниот месец, освен ако не дојде до но-
ва промена на курсот како резултат на примена на 
одредбите од став 2 на овој член. 

 
Член 5 

Кога царинскиот орган му одобрува на декларантот 
дополнително да достави одредени податоци кои се од-
несуваат на декларацијата за слободен промет на стоки 
во форма на периодична декларација, ова одобрување 
може на барање на декларантот, да овозможи примена 
на единствен курс за конверзија на определена валута 
во која се изразени составните делови на царинската 
вредност, во денари. Во овој случај, курсот кој што се 
користи, е курсот утврден со овој правилник кој се 
применува на првиот ден од периодот опфатен во пред-
метната декларација.  

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот  на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
    Бр.02-25839/1               Заменик на Претседателот  

11 септември 2009 година     на Владата и министер за  
              Скопје                       финансии, 

                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

2244. 
Врз основа на член 49 од Законот за хемикалии 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07), 
министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА КЛАСИФИКАЦИЈА, ПАКУВАЊЕ 
И ОЗНАЧУВАЊЕ НА БИОЦИДНИТЕ ПРОИЗВОДИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на класи-
фикација, пакување и означување на биоцидните про-
изводи. 

 
Член 2 

Биоцидни производи во смисла на овој правилник 
се активни супстанции и препарати кои содржат една 
или повеќе активни супстанции, подготвени во облик 
во кој се испорачуваат на корисникот, а се наменети за 
уништување, спречување на дејството или намалување 
на опасноста, спречување на дејството, или на поина-
ков начин постигнуваат контролирачки ефект на кој 
било штетен организам, на хемиски или биолошки на-
чин (во натамошниот текст: биоциди). 

Производите за заштита на растенијата не се вбро-
јуваат во биоциди, во смисла на овој правилник. 

 
Член 3 

За начинот на класификација и означувањето на би-
оцидите ќе се применува правилникот за начинот на 
класификација и означување на опасните хемикалии 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
85/09). 


