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3066. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 23.11.2008 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР.19-157/1 ОД 26.01.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЛС-
ТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОПЈЕ ЗА 
ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ  

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под бр.19-157/1 од 26.01.2006 го-

дина, издадена на Друштвото за туризам, угостителс-
тво и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје, за постојано 
приредување на посебни игри на среќа во автомат 
клуб, во точката 3 бројот „19“ се заменува со бројот 
„20“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 19-6000/1                      Претседател на Владата  

23 ноември 2008 година        на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
3067. 

Врз основа на член 72 став (3) 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ  

НА ШИФРИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пополнување на ца-

ринската декларација и кодексот на шифри кои се упо-
требуваат („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 97/05), во Прилог 2  Кодекс на шифри за попол-
нување на ЕЦД, во рубрика 29 (Излезен/ влезен Царин-
ски орган), во табеларниот дел во точка I, имињата на 
царинските органи и шифрите: 

„ 
Царинска испостава КОНСИГНАЦИЈА И 
САЕМ СКОПЈЕ 1017 
Царинска испостава МИЛАДИНОВЦИ 1060 
Царинска испостава СТЕНКОВЕЦ 1070 
Царинска испостава БЛАЦЕ 1071 
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТА-
НИЦА ТРУБАРЕВО 1030 
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТА-
НИЦА  ВОЛКОВО 1040 
 „ 

  
, се бришат. 
 
По името на царинскиот орган и шифрата ,,Царин-

ската испостава Јажинце 1091,, се додаваат пет нови 
имиња на царинските органи и шифрите и тоа: 

,, 
  

Царинска испостава СЛОБОДНА ЗОНА 
СКОПЈЕ 1020 
Царинска испостава БЛАЦЕ - Отсек стоково 
царинење 1075 

Царинска испостава БЛАЦЕ - Отсек за пат-
нички промет 1071 
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИ-
ЦА ТРУБАРЕВО - Отсек за стоково царинење 1030 
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИ-
ЦА ТРУБАРЕВО - Отсек за патнички промет 1031 
 ,, 

 
Во точка III, имињата  на царинските органи и ши-

фрите:  
,,  

Царинска испостава КОЧАНИ 3020 
Царинска испостава БЕРОВО - Отсек за сто-
ково царинење 3040 
Царинска испостава БЕРОВО - Отсек за пат-
нички промет 3041 
 ,, 

, се бришат. 
 
Во точката IV, имињата на царинските органи и 

шифрите: 
,, 

Царинска испостава БОГОРОДИЦА 4010 
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТА-
НИЦА ГЕВГЕЛИЈА - Отсек за за стоково ца-
ринење  

4020 

Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИ-
ЦА ГЕВГЕЛИЈА - Отсек за патнички промет 

4021 

Царинска испостава КАВАДАРЦИ - Реферат 
за слободна зона ФЕНИ КАВАДАРЦИ 

4045 

Царинска испостава НОВО СЕЛО 4061 
 ,, 

, се бришат. 
 
По името на царинскиот орган и шифрата ,,Царин-

ска испостава НОВО СЕЛО 4061,, се додаваат шест но-
ви  имиња на царински органи и шифри и тоа: 

,, 
 

Царинска испостава БОГОРОДИЦА- Отсек 
за патнички промет 4010 
Царинска испостава БОГОРОДИЦА - Отсек  
за стоково царинење 4015 
Царинска испостава ГЕВГЕЛИЈА  4020 
Царинска испостава ЖЕЛЕЗНИЧКА СТА-
НИЦА ГЕВГЕЛИЈА  4021 
Царинска испостава НОВО СЕЛО - Отсек за 
патнички промет 4061 
Царинска испостава НОВО СЕЛО - Отсек  за 
стоково царинење 4060 
 ,, 

 
Во точка V. царинскиот орган и шифрата ,, ЦА-

РИНСКА ИСПОСТАВА МЕЏИТЛИЈА   5021,, се заме-
нуваат со имињата на царинските органи и шифри: 

,, 
Царинска испостава МЕЏИТЛИЈА Отсек за 
стоково царинење 

 5020 

Царинска испостава МЕЏИТЛИЈА Отсек за 
за патнички промет 

 5021 

 „ 
                                                                                                                     

Член 2 
  Во Рубрика 44 - Дополнителни информации, при-

ложени документи, потврди и одобренија, во точката 2 
-Приложени документи, потврди и одобренија, во ли-
стата на шифри со ознака “Р” (потврди/ уверенија за 
потекло и други потврди/ уверенија/ согласности/ доз-
воли/решенија /одобренија), во табеларниот дел се бри-
шат, следниве шифри, опис на шифри и податоците кој 
се запишуваат: 
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,, 
Шифра Опис на шифрата Податок кој 

се запишува 
P24 Потврда за хомологација за 

увоз на моторни возила 
бр./ГГГГ 

P25 Сертификат за сообразност 
од надлежен орган 

бр./ГГГГ 

P27 Одобрение за превоз  на Воо-
ружување (воена опрема, 
стопански експлозив, ловеч-
ко и спортско оружје и нивна 
муниција, хемиско оружје) 
од Министерство за внатреш-
ни работи 

бр./ГГГГ 

P28 Одобрение за превоз  на ра-
диоактивни материи од Ди-
рекција за радијациона си-
гурност 

бр./ГГГГ 

P29 Одобрение за превоз  за опа-
сен отпад, супстанции што ја 
осиромашуваат озонската об-
вивка, загрозени диви живот-
ни и растителни видови од 
Министерство за животна сре-
дина и просторно планирање 

бр./ГГГГ 

P30 Одобрение за превоз  на 
Отрови од Министерство за 
здравство 

бр./ГГГГ 

P31 Одобрение за превоз  на Пре-
курсори од Министерство за 
здравство 

бр./ГГГГ 

P32 Одобрение за превоз  на 
Опојни дроги и психотропни 
супстанции од Министерство 
за здравство 

бр./ГГГГ 

P34 Потврда за извршен задолжи-
телен преглед од Ветерина-
рен инспекторат 

бр./ГГГГ 

P36 Извоз врз основа на одобре-
ние/дозвола од Министерс-
тво за здравство 

бр./ГГГГ 

P37 Извоз врз основа на одобре-
ние/дозвола од Министерс-
тво за земјоделство шумарс-
тво и водостопанство 

бр./ГГГГ 

P38 Увоз врз основа на одобре-
ние/дозвола од Министерс-
тво за здравство 

бр./ГГГГ 

P39 Увоз врз основа на одобре-
ние/дозвола од Министерс-
тво за земјоделство шумарс-
тво и водостопанство 

бр./ГГГГ 

P40 Увоз врз основа на решение 
за упис во регистарот на Би-
рото за метрологија 

бр./ГГГГ 

P41 Увоз врз основа на потврда од 
Институт за стандардизација 

бр./ГГГГ 

P42 Извоз врз основа на дозвола од 
Министерство за животна сре-
дина и просторно планирење 

бр./ГГГГ 

P43 Увоз врз основа на дозвола од 
Министерство за животна сре-
дина и просторно планирење 

бр./ГГГГ 

P44 Извоз врз основа на дозвола 
од Народна Банка 

бр./ГГГГ 

P45 Увоз врз основа на дозвола 
од Народна Банка 

бр./ГГГГ 

P46 Извоз врз основа на дозвола 
од Министерство за внатреш-
ни работи 

бр./ГГГГ 

P48 Извоз врз основа на соглас-
ност/дозвола од Министерс-
тво за економија 

бр./ГГГГ 

P49 Увоз врз основа на соглас-
ност или дозвола од Мини-
стерство за економија 

бр./ГГГГ 

P50 Извоз врз основа на дозвола 
од Министерство за култура 

бр./ГГГГ 

P51 Увоз врз основа на дозвола 
од Министерство за култура 

бр./ГГГГ 

P53 Одобрение за привремено из-
несување на заштитени добра 
од Управата за заштита на 
културно наследство 

бр./ГГГГ 

P54 Одобрение за извоз на зашти-
тени добра од Управата за за-
штита на културно наследство 

бр./ГГГГ 

P55 Уверение за извоз во странс-
тво на незаштитени добра од 
Управата за заштита на кул-
турно наследство 

бр./ГГГГ 

P56 Уверение за привремено из-
несување во странство на не-
заштитени добра од Управата 
за заштита на културно нас-
ледство 

бр./ГГГГ 

P58 Потврда/согласност за цари-
нење од Државен инспекто-
рат за земјоделство 

бр./ГГГГ 

P59 Потврда/согласност за цари-
нење од Управата за ветери-
нарство 

бр./ГГГГ 

P60 Согласност за царинење од 
Државен санитарен и здрав-
ствен инспекторат 

бр./ГГГГ 

P61 Согласност за царинење од 
Дирекција за храна 

бр./ГГГГ 

P62 Решение за согласност за ца-
ринење од Државен ветери-
нарен инспектор 

бр./ГГГГ 

  ,, 
 
По шифрата, опис на шифрата и податокот кој се 

запишува „Р62 Решение за согласност за царинење од 
Државен ветеринарен инспектор бр./ГГГГ„ , се додава-
ат шифрите, описи на шифрите и податоците кои се за-
пишуваат со забелешка и тоа: 

,, 
Шифра Опис на шифрата Податок кој 

се запишува 
РE 001 Одобрение за извоз на семе и 

саден материјал  
Реф.бр. 

РE 002 Одобрение за извоз на орео-
ви, црешови и костенови 
трупци 

Реф.бр. 

РE 004 Решение за  дозвола извоз Д8  Реф.бр. 
РE 005 Дозвола  за извоз на прекур-

зори 
Реф.бр. 

РE 012 Дозвола за изнесување и из-
воз на културни добра  

Реф.бр. 

РE 016 Уверение за извоз и изнесу-
вање на незаштитени  кул-
турни добра 

Реф.бр. 

РE 017 Одобрение за извоз на труп-
ци, огревно дрво и други 
производи од дрво 

Реф.бр. 

РE 019 Дозвола за извоз на разни про-
изводи на хемиската инду-
стрија и пероксоли на неорган-
ски киселини и метали и сл. 

Реф.бр. 
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РE 021 Одобрение за пренесување 
(трансфер) на оружје и муни-
ција при извоз 

Реф.бр. 

РE 022 Одобрение за превоз на 
оружје и муниција при извоз 

Реф.бр. 

РE 024 Одобрение за превоз на експ-
лозивни материи при извоз 

Реф.бр. 

РE 036 Дозвола за вршење на дејност 
со извори за јонизирачко 
зрачење во постапка на извоз  

Реф.бр. 

РE 037 Овластување за вршење пре-
нос на монетарно злато од 
Република Македонија  

Реф.бр. 

РE 038 Дозвола за извоз на отпадни 
материи 

Реф.бр. 

РE 040 Одобрение за извоз на лекови Реф.бр. 
РE 041 Одобрение за извоз на меди-

цински помагала 
Реф.бр. 

РE 042 Одобрение за извоз на опас-
ни и други видови на хемика-
лии 

Реф.бр. 

РE 044 Дозвола за извоз на загрозе-
ни и заштитени диви расти-
тенија, габи и животни и нив-
ни делови 

Реф.бр. 

РE 048 Дозвола за извоз на руди на 
молибден и концетрати 

Реф.бр. 

РE 050 Дозвола за извоз на опојни 
дроги и психотропни суп-
станции 

Реф.бр. 

РI 002 Одобрение за увоз на произво-
ди за заштита на растенијата 

Реф.бр. 

РI 003 Одобрение за увоз на ѓубрива Реф.бр. 
РI 004 Одобрение за увоз на семе и 

саден материјал 
Реф.бр. 

РI 005 Потврда за извршен органо-
лептички преглед и земени 
мостри  

Реф.бр. 

РI 006 Одобрение за увоз на репро-
дуктивен материјал од шум-
ски видови дрвја 

Реф.бр. 

РI 007 Согласност пратката со храна, 
производи и материјали кои 
доаѓаат во контакт со храната 
да влезе на територијата на 
Република Македонија  

Реф.бр. 

РI 008 Согласност за царинење на 
предмети за општа употреба 

Реф.бр. 

РI 010 Дозвола за увоз на прекурсори Реф.бр. 
РI 012 Решение за  дозвола увоз Д8  Реф.бр. 
РI 013 Потврда за идентификација 

на единечно возило 
Реф.бр. 

РI 014 Одобрение за тип на возило  Реф.бр. 
РI 015 Потврда за сообразеност на 

единечно прегледано возило 
Реф.бр. 

РI 016 Решение за упис/одбивање во 
регистар на Биро за метроло-
гија при увоз 

Реф.бр. 

РI 019 Дозвола за увоз на разни про-
изводи на хемиската инду-
стрија 

Реф.бр. 

РI 020 Дозвола за увоз на употребу-
вани гуми 

Реф.бр. 

РI 024 Одобрение за увоз на мрежи 
за стопански риболов 

Реф.бр. 

РI 025 Дозвола за увоз на нова тех-
ничка стока која содржи раз-
ладни средства 

Реф.бр. 

РI 026 Дозвола за увоз на употребу-
вана техничка стока која со-
држи разладни средства 

Реф.бр. 

РI 031 Одобрение за пренесување 
(трансфер) на оружје и муни-
ција при увоз 

Реф.бр. 

РI 032 Одобрение за превоз на 
оружје и муниција при увоз 

Реф.бр. 

РI 033 Одобрение за набавка (тран-
сфер) на експлозиви и експло-
зивни материи при увоз 

Реф.бр. 

РI 034 Одобрение за превоз на експ-
лозивни материи при увоз 

Реф.бр. 

РI 036 Дозвола за вршење на дејност 
со извори за јонизирачко зра-
чење во постапка на увоз 

Реф.бр. 

РI 037 Овластување за вршење пре-
нос на монетарно злато во 
Република Македонија  

Реф.бр. 

РI 038 Дозвола за увоз на отпадни 
материи 

Реф.бр. 

РI 040 Одобрение за увоз на лекови Реф.бр. 
РI 041 Одобрение за увоз на меди-

цински помагала 
Реф.бр. 

РI 042 Одобрение за увоз на опасни 
и други видови на хемикалии 

Реф.бр. 

РI 043 Дозвола за увоз на минерали 
на азбест 

Реф.бр. 

РI 044 Дозвола за увоз на загрозени 
и заштитени диви раститени-
ја, габи и животни и нивни 
делови 

Реф.бр. 

РI 045 Согласност за царинење на  
козметички производи 

Реф.бр. 

РI 046 Одобрение за увоз на ветри-
нарно медицински препарати 

Реф.бр. 

РI 047 Документ за ветеринарна 
проверка на продукти за ис-
храна на животни при увоз 

Реф.бр. 

РI 048 Дозвола за увоз на руди на 
молибден и концетрати 

Реф.бр. 

РI 050 Дозвола за увоз на опојни 
дроги и психотропни суп-
станции 

Реф.бр. 

РT 001 Дозвола за вршење на деј-
ност со извори за јонизирач-
ко зрачење во постапка на 
транзит 

Реф.бр. 

РT 002 Одобрение за пренесување 
(трансфер) на оружје и муни-
ција при транзит 

Реф.бр. 

РT 003 Одобрение за превоз на оружје 
и муниција при транзит 

Реф.бр. 

РT 005 Одобрение за превоз на експ-
лозивни материи при транзит 

Реф.бр. 

РT 010 Дозвола  за транспорт/транзит 
на опасни материи 

Реф.бр. 

РT 038 Дозвола за транзит на отпад-
ни материи 

Реф.бр. 

РN 100 Дозвола CITES   Реф.бр. 
РN 101 Дозвола за увоз на опасни от-

падни материи (Базелска кон-
венција) 

Реф.бр. 

РN 640 Ветеринарен влезен доку-
мент за живи животни 

Реф.бр. 

РN 851 Документ за здравствена без-
бедност при движење на рас-
тенијата 

Реф.бр. 

РN 853 Ветеринарен влезен доку-
мент за производи од живо-
тинско потекло 

Реф.бр. 
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Забелешка:  
Во рубрика 44 од ЕЦД се запишва бројот (нумерич-

киот дел) од шифрата, додека буквите ја означува ца-
ринската постапка за која е наменета шифрата. Буквите 
PI се однесува за увозна постапка, буквите PE се одне-
сува за извозна постапка, буквите PT се однесува за 
транзитна постапка и буквите PN се однесуваат за сите 
постапки.  

Во колона „Податок кој се запишува“ долунаведе-
ните симболи го имаат следното значење: 

бр./ ГГГГ: број на: 
 потврдите/ уверенијата/ согласностите/ дозволите/ 

решенијата/ одобренијата/ година.  
Реф.бр:референтен број на  
потврдите/уверенијата/согласностите/дозволи-

те/решенијата/ одобренијата, издаден од надлежна ин-
ституција, каде за првите четири места се користи ши-
фра на потврдите/уверенијата/ согласностите/ дозволи-
те/ решенијата/ одобренијата,  од петтото до дванаесет-
тото место е ГГГГ/ мм/ дд и тринаесеттото до осумнае-
сеттото место е за еднозначен реден број на потврдите/ 
уверенијата/согласностите/дозволите/решенија-
та/одобренијата. 

 „   
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр.25-43806 /1 

17 ноември 2008 година               Министер, 
      Скопје                 д-р Трајко Славески, с.р. 

_____________ 
               

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
3068. 

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за заштита 
од бучава во животната средина („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.79/2007), министерот за 
здравство во согласност со министерот за животна сре-
дина и просторно планирање и министерот за внатреш-
ни работи, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ НА НИВОТО НА 
БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат граничните 
вредности за нивото на бучава во животната средина. 

 
Член 2 

Граничните вредности за основните индикатори за 
бучавата во животната средина предизвикана од раз-
лични извори пропишани со овој правилник не треба 
да бидат надминати во подрачјата диференцирани спо-
ред степенот на заштита од бучава определени со Пра-
вилникот за локациите на мерните станици и мерните 
места (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
120/08). 

 
Член 3 

Според степенот на заштита од бучавата гранични-
те вредности за основните индикатори за бучавата во 
животната средина предизвикана од различни извори  
не треба да бидат повисоки од: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 4 
Граничните врeдности за нивото на основните ин-

дикатори за бучава внатре во просториите во кои пре-
стојуваат луѓето, а особено во кои престојуваат осетли-
вите групи на население, како и заради заштитата од 
несакани ефекти по здравјето, изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 5 

Гранична вредност за дополнителниот индикатор, 
LАmax, кои не треба да бидат надминати со цел да се 
спречат несакани ефекти по здравјето кај изложената 
популација изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 6 

Граничните вредности за нивото на бучавата во ре-
они надвор од урбанизирани локации изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Врз основа на член 72 став (3)  од Царинскиот закон (“Службен весник на Република 
Македонија” број 39/2005 и 4/2008), министерот за финансии, донесе

ПРАВИЛНИК
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ  НА 

ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ

Член 1

Во Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на 
шифри кои се  употребуваат  (“Службен  весник  на  Република  Македонија”  број  97/2005 и 
147/2008), во Прилог 2 Кодекс на шифри за пополнување на ЕЦД, во РУБРИКА 15а- ШИФРА 
НА ЗЕМЈА , во табеларниот дел, во делот на Име на земја и Шифра, по името на земја и 
шифра  ,,Кореа, Демократска Народна Република  КР„  се додава  ново име на земја   и 
шифра ,,

Косово ХК
,,

 Името  на  земја и шифра ,, Србија и Црна Гора    СS,, се заменува со  име на земја  и 
шифра:,,

Србија RS
,,

По името на земја и шифра ,,Зимбабве   ZW,, се додава ново име на земја и шифра: ,,
Црна Гора МЕ

,,

Член 2
Овој правилник влегува во сила со денот  на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.

Бр.11-13822/1 Министер
24 април 2009 година Д-р Трајко Славески, 

Скопје




