
Врз основа на член 23 од Законот за склучување, ратификација и извршување на меѓу-
народни договори (�Службен весник на Република Македонија� бр. 5/98) и врз основа на 
член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29.12.2005  година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДВРЕМЕНА ПРИМЕНА НА ПРОТОКОЛОТ ЗА ИЗМЕНА НА СПОГОДБАТА 
ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ ЗА ТАРИФНИТЕ КВОТИ 

ЗА УВОЗ НА ШЕЌЕР И ПРОИЗВОДИ ОД ШЕЌЕР СО ПОТЕКЛО ОД  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЗАЕДНИЦАТА 

 
1. Се одобрува предвремена примена на Протоколот за измена на Спогодбата за стаби-

лизација и асоцијација меѓу Европските заедници и нивните земји членки и Република 
Македонија за тарифните квоти за увоз на шеќер и производи од шеќер со потекло од Ре-
публика Македонија во Заедницата. 

2. Составен дел на оваа одлука е Протоколот за измена на Спогодбата за стабилизација 
и асоцијација меѓу Европските заедници и нивните земји членки и Република Македонија 
за тарифните квоти за увоз на шеќер и производи од шеќер со потекло од Република Ма-
кедонија во Заедницата. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во �Службен вес-
ни  на Република Македонија�, а ќе се применува од 1.01.2006 година. к

 
   Бр. 19-4979/1                                      Претседател  

29 декември 2005 година               на Владата на Република 
       Скопје                                            Македонија 
                                                 д-р Владо Бучковски, с.р. 
 

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНА НА СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИ-
ЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ 
ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ ЗА ТАРИФНИТЕ КВОТИ ЗА УВОЗ НА ШЕЌЕР И ПРОИЗВОДИ ОД 
ШЕЌЕР СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЗАЕДНИЦАТА 

 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 
од една страна, 

 
и 

 
ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИЦА, (во понатамошниот текст �Заедницата�) 
од друга страна 

 
тргнувајќи од: 

 
(1) Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Европските заедници и нивните 

земји членки, од една страна и Република Македонија, од друга страна (во понатамошниот 
текст �ССА�) потпишана во Луксембург на 9.04.2001 во сила од 1.04.2004. 

(2) Преговорите кои се одржаа за задржување на преференцијалните  аранжмани во 
ССА кои се однесуваат на увозот на шеќер и производи од шеќер по потекло од Република 
Македонија, во Заедницата. 

(3) Соодветните измени на ССА кои треба да бидат прифатени.  
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СЕ ДОГОВОРИЈА ЗА СЛЕДНОТО: 
 

Член 1 
ССА ќе се измени како што следи: 
 
(1) Член 27 се менува како што следи: 
(а) Во параграф (1) првиот подпараграф се заменува со нов подпараграф со содржина 

како што следи:  
�Заедницата ќе ги укине царинските давачки и давачките кои имаат ист ефект за увозот 

на земјоделските производи по потекло од Република Македонија, освен оние опфатени со 
тарифните ознаки 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 и 2204 од Комбинираната номенклатура.� 

(б) Во параграф (2) се додава нов подпараграф со содржина како што следи: 
�Заедницата ќе применува безцарински пристап на увозот во заедницата за производите 

по потекло од Република Македонија со тарифни ознаки 1701 и 1702 од Комбинираната 
номенклатура, до граница од годишна квота од 7000 тони (нето тежина).� 

(2)      Во Табелата во Анекс 1 на Протоколот 3 референците на производите што потпа-
ѓаат под ознаката 1702 од Комбинираната номенклатура се бришат. 

 
Член 2 

Овој Протокол ќе биде составен дел на ССА. 
 

Член 3 
Овој Протокол ќе влезе во сила првиот ден од месецот по датумот на потпишување. 
 

Член 4 
Овој Протокол е составен во дупликат на секој од официјалните јазици на договорните 

страни, а секој од овие текстови е еднакво автентичен.  
 


