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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

525.
Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
39/2005 и 04/2008), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 17.02.2009 година, донесе
ОД Л У К А
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ
ЗА ДОМАТНО ПИРЕ
Член 1
Со оваа одлука се пропишува мерка за намалување
на увозни давачки – царинската стапка од 50% на 20%
при увозот на домати приготвени или конзервирани на
друг начин освен со оцет или оцетна киселина: - Друго:
-- Со содржина на сува материја поголема од 30% по
маса: --- Во пакување со нето маса што надминува 1 кг
(доматно пире) со тарифна ознака 2002 90 91 00, за
квота во количина од 500 тони.
Член 2
Распределбата на квотата за доматното пире од членот 1 на оваа одлука ќе се врши по принципот „прв дојден, прв корисник“ (first come – first served).
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Обработувањето на барањето од член 3 на оваа одлука 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 доматно пире.
Сите поднесени барања во текот на еден календарски ден подеднакво конкурираат за распределба на
преостанатата квота.
Ако вкупната количина на доматно пире од барањата по поединечен ден ја надминува преостанатата квота
на доматно пире распределбата на квотата се врши во
сразмерни делови за секое поединечно барање во зависност од количината која што била барана.
Член 6
Распределената тарифна квота за доматно пире, Царинската управа ја потврдува преку информациониот
систем, односно на образецот од барањето, поднесено
во согласност со член 3 од оваа одлука.
По извршената распределба на тарифните квоти,
преку информациониот систем се изготвуваат извештаи за сите царински испостави кои имаат доставено
барања за распределување на тарифни квоти. Дневните
извештаи за добиени потврди за распределени или делумно одбиени тарифни квоти преку информациониот
систем се изготвуваат по завршување на распределбата
и се достапни на царинските испостави.

Член 3
Барањето за распределба на квотата за доматно пире
се поднесува од страна на увозникот или неговииот застапник во хартиена форма во два примерока или во електронска форма преку информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски
потпис при увоз, извоз и транзит на стоки – EXIM (во
натамошниот текст: информационен систем), на Образец за барање за распределување на тарифни квоти даден во прилог кој е составен дел на оваа одлука.
Барањето од став 1 на овој член се поднесува до 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; и
- Царинска испостава Делчево.
Барањето од став 1 на овој член се поднесува за доматно пире ставена на увид за секоја поединечна царинска декларација.
Царинската испостава кај која е поднесено барање
за распределба на тарифна квота во електронски облик
веднаш по внесувањето на регистарскиот број на декларацијата за увозно царинење во образецот од став 1
на овој член го препраќа барањето преку информациониот систем до Царинската управа.
Царинската испостава кај која е поднесено барањето за распределба на тарифна квота во хартиена форма,
барањето го внесува во електронска форма на образец
од став 1 на овој член и веднаш по внесувањето на регистарскиот број на декларацијата за увозно царинење
го препраќа барањето преку информациониот систем
до Царинската управа.
Барањето од став 1 на овој член се смета за прифатено од страна на царинските органи кога по електронското доставување до Царинската управа, царинската испостава ќе добие по електронски пат известување дека
барањето е евидентирано во информациониот систем.

Член 1
Се дава согласност за регулирање на обврските што
ги имаат ЈП МЖ „Инфраструктура“ Скопје и АД МЖ
„Транспорт“ Скопје спрема Република Македонија по
основ на користени кредити и обврските на АД МЖ
„Транспорт“ Скопје кон странски железнички претпријатија со состојба на ден 31.12.2006 година.

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).

Член 2
Обврските што ги имаат ЈП МЖ „Инфраструктура“
Скопје и АД МЖ „Транспорт“ Скопје спрема Република Македонија по основ на користени кредити со состојба на ден 31.12.2006 година се регулираат под
следните услови:

Член 7
Доматното пире од член 1 на оваа одлука ќе се увезува заклучно со 31.08.2009 година.
Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-629/1
17 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_____________

526.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005 и
37/2006), член 8 од Законот за трансформација на Јавното претпријатие „Македонски железници“ Ц.О.
Скопје („Службен весник на Република Македонија“
број 29/2005) и член 2 од Законот за приватизација на
државниот капитал („Службен весник на Република
Македонија“ број 37/96, 25/99, 81/99, 49/2000, 6/2002 и
74/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 февруари 2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАТУСОТ НА ДОЛГОВИТЕ
НА ЈП МЖ „ИНФРАСТРУКТУРА“ СКОПЈЕ И АД
МЖ „ТРАНСПОРТ“ СКОПЈЕ

