Стр. 2 - Бр. 88

1138.
1139.

151.

1112.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 167/2006 од
27 јуни 2007 година...............................
Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 227/2006 од
20 јуни 2007 година...............................
Совет за радиодифузија на РМ
Одлука од Советот за радиодифузија....

13 јули 2007

Стр.
23
25
29

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 199, а во врска со член 195, точка 2 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.07.2007 година,
донесе

УРЕДБА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ, КАКО И ВРЕДНОСТА, КОЛИЧИНАТА И ВИДОТ ИЛИ НАМЕНАТА
НА СТОКАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ ОСЛОБОДИ ОД
ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми и начинот
на спроведување на ослободувањето од плаќање на
увозни давачки, како и вредноста, количината и видот
или намената на стоката која може да се ослободи од
плаќање на увозни давачки („Службен весник на Република Македонија“ бр.117/05), по членот 41 се додава нов член 41а, кој гласи:
„Член 41 а
(1) Регистрираните хуманитарни и добротворни
организации, при поднесувањето на барање за издавање на потврда согласно член 41, став 1, алинеја 4 од
оваа уредба, на Министерството за труд и социјална
политика треба да му поднесат:
1) Барање за издавање на потврда, со наведување на
видот, количината и вредноста на стоката, како и адресата на магацинскиот простор во кој ќе биде сместена
стока се до нејзина распределба;
2) Изјава од примателот на хуманитарната помош
со која се тврди дека стоката бесплатно ќе се доделува
на лица на кои им е потребна помош, со наведување на
личните податоци на лицата на кои се доделува хуманитарната пратка;
3) Писмен документ заверен од давателот, со кој се
потврдува дека стоката се дава бесплатно на хуманитарната или добротворната организација;
4) Доказ од Централниот регистар дека организацијата е регистрирана во Република Македонија за вршење на хуманитарни цели;
5) Ако примателите на помошта (крајните корисници), се лица на кои им е потребна помош (лица во социјален ризик), потребно е да се обезбедат заверени
списоци од соодветниот Меѓуопштински центар за социјални работи (договор за соработка), при што Центарот за социјална работа ќе учествува при распределбата на хуманитарната пратка заедно со хуманитарната
или добротворната организација;
6) Ако хуманитарната помош се подарува за потребите на здравствена, социјална, образовна или друга
институција, се доставува потврда од истата дека ќе ја
примат хуманитарната помош со наведениот вид, количина и вредност и
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7) Ако се внесува хуманитарна помош на одредена
лабораторија за испитување и сл. потребно е да се
обезбеди потврда од соодветната здравствена, образовна или друг вид на институција дека ќе ја примат таквата хуманитарна помош. Ако тие инструменти се наменети за самата хуманитарна организација, а служат
за некакво испитување, тогаш потребно е да се обезбеди согласност од надлежните институции.
(2) Хуманитарните или добротворните организации
кои добиле потврда од Министерството за труд и социјална политика дека стоката со наведениот вид и вредност има хуманитарен карактер, најдоцна во рок од 90
дена од приемот на потврдата, треба да достават документација за прием на хуманитарната пратка, поединечно по приматели на помошта (крајни корисници).
(3) При Министерството за труд и социјална политика, се води евиденција за бројот на издадените потврди согласно член 41, став 1, алинеја 4 од оваа уредба, за што на крајот на тековната година, писмено се
известува Министерството за финансии.“
Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-4020/1
10 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

1113.
Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија”
бр.19/95, 55/97,38/02,33/03, 19/04 и 51/05) и член 19
точка 14 алинеја 4 од Законот за одбрана (“Службен
весник на Република Македонија” бр.42/01, 5/03 и
58/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.07. 2007 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ЛИЧНОСТИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ШТО СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ, ВИДОВИТЕ НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
И СТЕПЕНИТЕ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа уредба се определуваат личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степените на обезбедување.
Член 2
Под обезбедување на личности и објекти во смисла
на оваа уредба се подразбира планирање, организирање, координирање и извршување на оперативно-превентивни, превентивно-технички, физички, санитарнобиолошки, хемиски, здравствени и други мерки и
активности со цел за обезбедување на:
- Државните органи, нивните седишта и просторот
околу нив како и резиденцијални и репрезентативни
објекти и околниот простор што им припаѓа на државните органи на Република Македонија,

