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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 30 став (8) од Законот за царински мерки за спроведување на 
заштита на правата од интелектуална сопственост („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 88/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.8.2015 година, донесе

УРЕДБА ЗА НАЧИН  НА  РАСПРЕДЕЛБА  НА БЕСПЛАТНО  ОТСТАПЕНА 
СТОКА ОД  ДРЖАВЕН ОРГАН, КАКО И ОБРАЗЕЦ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА 

БЕСПЛАТНО ОТСТАПЕНА СТОКА ОД СТРАНА НА ДРЖАВЕН ОРГАН

Член 1
Со оваа уредба се пропишува начинот на распределбата на бесплатно отстапена стока 

од страна на државен орган, како и образецот на извештајот за бесплатно отстапена стока 
од страна на државен орган.

Член 2
(1) Државниот орган надлежен за распределба на стоката за која е утврдено дека 

повредува право од интелектуална сопственост (во натамошниот текст: стока), ги 
известува своите организациони единици (во натамошниот текст: организациони единици) 
за видот на бесплатно отстапената стока утврдена во Одлуката за бесплатно отстапување 
на стоката за која е утврдено дека повредува право од интелектуална сопственост 
донесена од страна на Владата на Република Македонија.

(2) Организационите единици во рок од три работни дена по приемот на известувањето 
од став (1) на овој член до државниот орган доставуваат барање во кое се содржани видот 
и количината на потребната стока согласно податоците од евиденцијата за крајните 
корисници-приматели на социјална помош и на семејствата чиј вкупен приход не 
надминува 1,5 минимална плата утврдена за минатата година.

(3) Распределбата на стоката на организационата единица се врши врз основа на 
решение на државниот орган.

(4) Организационите единици при приемот на стоката од државниот орган треба да 
утврдат дека видот и количината  на стоката што ја примаат се совпаѓа со описот даден во 
решението со кое се распределува таа стока, за што се составува записник.

(5) Организационите единици на кои бесплатно им е отстапена стоката треба да ги 
известат потенцијалните крајни корисници за можноста да поднесат барање за добивање 
социјална помош  во овој вид на стока, преку оглас на огласна табла во просториите на 
организационата единица која ја врши распределбата или преку оглас на веб страната на 
организационата единица.

(6) Барањето од став (5) на овој член го поднесува носителот на правото на социјална 
помош за членовите на неговото семејство, односно член на семејство чиј вкупен месечен 
приход не надминува 1,5 минимална плата утврдена за минатата година  до 
организационата единица.

(7) За семејствата чиј вкупен месечен приход не надминува 1,5 минимална плата, 
утврдена за минатата година,  кон барањето од став (5) на овој член се доставува  и 
потврда од Управата за јавни приходи за пријавени или остварени приходи.
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Член 3
(1) Организационите единици распределбата на стоката на  крајните корисници ја 

вршат врз основа на следните податоците од Евиденцијата за корисниците на правата од 
социјална заштита:

- идентификациони податоци за членовите на семејството/домаќинството; 
- број на членови на семејството/домаќинството,
- состојбата на движниот и недвижниот имот на семејството/домаќинството,
- податоци за материјалната состојба, приходите на семејството/домаќинството и
- податоци за станбените услови за живеење.
(2) Организационите единици при распределбата на стоката на крајните корисници 

треба да ја имаат предвид и соодветноста на стоката  во смисла на потребата на 
барателите.

(3) Распределбата на стоката организационите единици ја вршат врз основа на решение 
за распределба на стока на крајните корисници.

(4) Организационите единици најдоцна во рок од пет работни дена од денот кога ја 
распределиле стоката го известуваат државниот орган за видот и количината на 
распределената стока на крајните корисници и за основот врз кој е направена 
распределбата.

(5) Во случај кога одредена стока не може да се распредели на крајни корисници 
поради нарушен квалитет, организационите единици со записник го констатираат истото и 
за тоа го известуваат државниот орган од член 2 став (1) на оваа уредба.

Член 4
(1) Државните органи кои учествуваат во системот за управување со кризи ја 

распределуваат стоката на крајните корисници-лица погодени од елементарни непогоди  
врз основа на Одлуката за бесплатно отстапување на стоката за која е утврдено дека 
повредува право од интелектуална сопственост донесена од страна на Владата на 
Република Македонија. 

(2) Државните органи од став (1) на овој член надлежни за распределба на стоката во 
случаи на ублажување на последиците од елементарни непогоди во рок од три дена од 
влегувањето во сила на Одлуката за бесплатно отстапување на стоката за која е утврдено 
дека повредува право од интелектуална сопственост донесена од страна на Владата на 
Република Македонија ги известуваат единиците на локална самоуправа за видот на 
бесплатно отстапената стока.

(3) Единицата на локална самоуправа погодена од елементарна непогода во рок од три 
работни дена по приемот на известувањето од став (1) на овој член доставува барање во 
кое се содржани видот и количината на потребната стока.

(4) Распределбата на стоката на единиците на локална самоуправа се врши со решение 
донесено од страна на државниот орган од став (1) на овој член.

(5) Единиците на локална самоуправа при приемот на стоката од државниот орган 
треба да утврдат дека видот и количината  на стоката што ја примаат се совпаѓа со описот 
даден во решението од став (4) на овој член за што се составува записник.

Член 5
(1) Единиците на локалната самоуправа распределбата на стоката на крајните 

корисници ја вршат врз основа на:
- податоците за големината на претрпената штета од елементарната непогода утврдена 

со записникот од Комисијата за проценка на штети;
- податоците за социјалниот статус на барателот;
- условите на домување на барателот на помош и
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- податоците за бројот на членови на неговото семејство, односно домаќинство.
(2) Единиците на локалната самоуправа при распределбата на стоката на крајните 

корисници треба да ја имаат предвид и соодветноста на стоката  во смисла на потребата на 
барателите.

(3) Распределбата на стоката единиците на локалната самоуправа ја вршат врз основа 
на решение за распределба на стока на крајните корисници.

(4) Единиците на локалната самоуправа најдоцна во рок од пет работни дена од денот 
кога ја распределиле стоката го известуваат државниот орган од член 4 став (1) на оваа 
уредба за видот и количината на распределената стока на крајните корисници и за основот 
врз кој е направена распределбата.

(5) Во случај кога одредена стока неможе да се распредели на крајни корисници поради 
нарушен квалитет, единиците на локалната самоуправа со записник го констатираат 
истото и за тоа го известуваат државниот орган од член 4 став (1) на оваа уредба.

Член 6
(1) Државните органи од член 2 став (1) и член 4 став (1) од оваа уредба на кои 

бесплатно им е отстапена стока треба во рок од 15 дена од денот кога ја распределиле  
стоката до крајните корисници да достават извештај за бесплатно  отстапена стока до 
Владата на Република Македонија.

(2) Извештајот за бесплатно отстапена стока се издава на образец во А4 формат на 
хартија во бела боја.

(3) Формата и содржината на извештајот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 
кој е составен дел на оваа уредба.

Член 7
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за начин 

на распределба на бесплатно отстапената стока од државен орган и образец на извештај за 
бесплатно отстапената стока на страна на државен орган („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 143/13).

Член 8
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“.

Бр. 42-8288/1 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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