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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3087. 

Врз основа на член 9 став (3) од Законот за контро-
ла на државната помош (“Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 145/2010), Владата на Република 
Македонија, на  седницата одржана на 28.09.2011 годи-
на, донесе 

    
У Р Е Д Б А 

ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА ПОМОШ ОД МАЛО ЗНАЧЕЊЕ (DE MINIMIS) (∗)  

 
Член 1 
Предмет 

Со оваа уредба се уредуваат условите и постапката 
за доделување на помош од мало значење - de minimis 
(во понатамошниот текст: помош).   

Член 2 
Примена 

 
(1) Oваа уредба се применува само за помош во од-

нос на која е можно однапред, ex ante прецизно да се 
пресмета бруто грант еквивалентот на помошта без да 
мора да се преземе оценување на ризик (транспарентна 
помош). 

(2) Помошта се смета за доделена во моментот кога 
претпријатието-корисник на помошта се стекнало со 
право да ја добие помошта.  

Член 3 
Услови за доделување на помош 

 
Помош може да се додели само под услов ако: 

- претпријатието-корисник не е во потешкотии. 
Претпријатие во потешкотии е  претпријатие кое не 
е во можност да ги исполнува своите обврски од 
сопствените ресурси или со средства што може да ги  

                                                                 
(∗) Со оваа Уредба се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) 
бр.1998/2006 ма Комисијата од 15 декември 2006 годиназа приме-
на на членовите 87 и 88 од Договорот за де минимис помош, ОJ L 
379,28.12.2006, стр.5-10, Број 32006 R1998 
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Декларации, заеднички позиции и 
демарши на Европската унија кон 
кои се придружува/прифаќа Репуб-
лика Македонија на покана на ЕУ  

23. Одлука за воведување на рестриктив-
ната мерка согласно со Одлуката 
2011/71/ЗНБП на Советот од 31 јануа-
ри 2011 година за изменување на Од-
луката 2010/656/ЗНБП за продолжу-
вање на рестриктивните мерки против 
Брегот на Слоновата Коска................... 1

24. Одлука за воведување на рестриктивна 
мерка согласно Одлуката за спроведу-
вање 2011/300/ЗНБП на Советот од 23 
мај 2011 година за спроведување на Од-
луката 2011/137/ЗНБП за рестриктивни-
те мерки со оглед на состојбата во Ли-
бија................................................................ 22

25. Одлука за воведување на рестриктив-
ната мерка согласно со Одлуката 
2011/261/ЗНБП на Советот од 29 
април 2011 година за спроведување 
на Одлуката 2010/656/ЗНБП за 
обновување на рестриктивните мерки 
против Брегот на Слоновата Коска...... 58

 Огласен дел........................................... 1-36
 
 

 
 
добие од својот сопственик/акционерите или 
кредиторите, за да ги запре загубите, кои без 
надворешна интервенција од давателите на помош со 
сигурност ќе доведат до краткорочен и долгорочен 
престанок со работа на претпријатието; 

- претпријатието-корисник  не се занимава со про-
изводство на јаглен; 

- не е наменета за извозни активности на претприја-
тието, а особено да не е помош директно поврзана со 
количеството извезени производи, со основањето и ра-
ботењето на мрежа за дистрибуција или за други теков-
ни трошоци на претпријатието поврзани со извозни 
активности; 

- доделувањето на помошта не е условено со фаво-
ризирање на домашни наспроти увезени производи и 

- помошта не е наменета за набавка на товарни 
транспортни возила од страна на претпријатија кои вр-
шат товарен патен транспорт за наем или надоместок. 

 
Член 4 

Максимално дозволени износи на помошта 
 (1) Вкупната помош која се доделува на определе-

но претпријатие не смее да го надмине вкупниот износ 
од 200 000 евра за период од три фискални години.  

(2) Вкупната помош која се доделува на определено 
претпријатие активно во секторот за патен сообраќај не 
смее да надмине 100 000 евра за период од три 
фискални години.   

(3) Износите од став (1) и (2) од овој член се приме-
нуваат без оглед на формата на доделување на помо-
шта, како и без оглед на целта која се планира да се ос-
твари. 

(4) Кога вкупниот износ на доделената помош го 
надминува износот од 200.000 односно 100.000 евра 
соодветно на мерката со која се доделува таквата по-
мош, не се применуваат одредбите на оваа уредба, како 
за делот кој не го надминува тој износ, така и за  вре-
мето кога се доделува помошта, ниту во било кој по-
доцнежен момент.  
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Член 5 
Пресметување на износот на помошта  

(1) Максималните износи утврдени во член 4 став 
(1) и (2) на оваа уредба се изразуваат како грант во го-
товина (субвенција).  Сите износи треба да се изразени 
во бруто вредност, т.е. пред секое пресметување на да-
нок или други давачки. Кога помошта е доделена во 
форма различна од субвенција, износот на помошта се 
определува како бруто грант еквивалент на помошта.  

(2) Помошта која се исплаќа на рати се намалува 
(дисконтира) до вредноста што ја има во моментот на 
нејзиното доделување.   

(3) Каматната стапка што се користи за пресметува-
ње на намалувањето (дисконтирањето) од став (2) од 
овој член и за пресметување на бруто грант еквивален-
тот од став (1) од овој член е референтната каматна 
стапка важечка во времето на доделување на помошта. 

(4) Референтната каматна стапка се состои од две ком-
поненти: основна каматна стапка и референтна маржа за 
ризик. Основната каматна стапка е меѓубанкарската ка-
матна стапка на пазарот на депозити во Република Маке-
донија (SKIBOR) со рочност од три месеци.  

 
Член 6 

Правила за оценување на транспарентна помош 
 
При оценување на постоење на транспарента по-

мош од член 2 став (1) од оваа уредба, особено се при-
менуваат следните правила:  

1) Помошта која се состои во кредити се третира 
како транспарентна помош кога бруто грант еквивален-
тот е пресметан врз основа на пазарните каматни стап-
ки кои преовладуваат во времето на доделување на 
кредитот. 

2) Помошта која се состои во капитални инјекции 
не се смета како транспарентна помош, освен ако вкуп-
ниот износ на договорот за јавна (капитална) инјекција 
не го надминува износот од 200 000 евра, односно 100 
000 евра соодветно.  

3) Помошта содржана во мерки за ризичен капитал 
не се смета како транспарентна помош од мало значе-
ње, освен ако односната шема за ризичен капитал обез-
бедува капитал само до износот од 200 000 евра, однос-
но 100 000 евра соодветно за секое претпријатие-ко-
рисник. Ризичен капитал во смисла на оваа уредба зна-
чи финансирање на претпријатија во нивниот почеток 
и развојните фази вклучувајќи го учеството на држава-
та во капиталот на овие претпријатија. 

4) Индивидуалната помош која е обезбедена според 
гарантна шема на претпријатија кои не се претпријати-
ја со потешкотии се третира како транспарентна помош 
кога гарантираниот дел од основниот кредит предви-
ден според таквата шема не надминува 1 500 000 евра 
по претпријатие.  

5) Индивидуалната помош која е обезбедена според 
гарантна шема во корист на претпријатија кои се 
активни во секторот за патен сообраќај кои не се прет-
пријатија со потешкотии се третира како транспарент-
на помош кога гарантираниот дел од основниот кредит 
предвиден според таква шема не надминува 750 000 
евра по претпријатие. Ако гарантираниот дел од основ-
ниот заем се однесува само на определен процент од 
овие износи (1 500 000 евра, односно 750 000 евра со-
одветно), се смета дека бруто грант еквивалентот на 
таа гаранција одговара на истиот процент од износите 
утврдени во член 4 став (1) и (2) од оваа уредба, однос-
но 200 000 евра или 100 000 евра соодветно.  Гаранци-
јата не смее да надмине 80% од основниот кредит.   

 
Член 7 

Кумулација 
 

Помошта не смее да се кумулира со државна помош 
во однос на истите оправдани трошоци доколку таква-
та кумулација ќе резултира со интензитет на помош кој 

го надминува интензитетот определен согласно посеб-
ните околности на секој поединечен случај, а согласно 
соодветното важечко законодавство или согласно опре-
делено решение на Комисијата за заштита на конкурен-
цијата.   

Член 8 
Евидентирање на помошта 

 
(1) Давателите на помош треба да  водат прецизна 

евиденција во врска со секоја доделена помош, а особе-
но за износот, примателот, времето, целта и начинот  
на доделување на помошта и истата треба да ја чуваат 
10 години од денот на кој последен пат ја доделиле.  

(2) Корисниците на помош треба да  водат прецизна 
евиденција за секоја примена помош, а особено за 
износот, давателот, времето, целта и начинот  на доде-
лување на помошта и истата треба да ја чуваат 10 годи-
ни од денот на кој последен пат ја примиле. 

(3) Секој давател на помош треба до Комисијата за 
заштита на конкуренцијата да ги достави податоците за кои 
ја води евиденцијата од став (1) од овој член на образецот 
даден  во  Прилог  кој е составен дел на оваа уредба.  

(4) Образецот од став (3) на овој член се доставува 
до Комисијата за заштита на конкуренцијата пред до-
делувањето на помошта, а доколку тоа не е можно, вед-
наш штом тоа е можно.  

 
Член 9 

Известување на претпријатието-корисник 
 

(1) Давателот на помош писмено го известува прет-
пријатието на кое има намера да му даде помош и при 
тоа го наведува потенцијалниот износ на помошта 
(изразена како бруто грант еквивалент) и нејзиниот ка-
рактер, согласно одредбите од Законот за контрола на 
државна помош и оваа уредба.  

(2) Кога се доделува помош на различни претприја-
тија врз основа на шема на помош, при што на тие 
претпријатија се доделуваат различни износи на инди-
видуална помош во рамките на шемата, давателот на 
помошта може да одбере да ја исполни обврската од 
став (1) од овој член преку информирање на претприја-
тијата дека планира да им додели определна фиксна су-
ма која одговара на максималниот износ на помошта 
која ќе се додели  според шемата. Во таков случај, оваа 
сума ќе се користи за утврдување дали максимално 
дозволениот износ на помошта утврден во член 4 став 
(1) и (2) од оваа уредба  е достигнат.  

(3) Пред доделување на помошта, потенцијалниот 
давател, задолжително прибавува изјава од засегнатото 
претпријатие-потенцијален корисник на помошта, во 
писмена или електронска форма, за која било друга по-
мош од која засегнатото претпријатие ја има добиено 
во текот на претходните две фискални години и во те-
ковната фискална година во која се доделува помошта.  

(4) Давателот ја доделува новата помош само отка-
ко ќе утврди дека таа нема да го подигне вкупниот из-
нос на помошта, примена од страна на засегнатото 
претпријатие-корисник на помошта во периодот кој ја 
опфаќа тековната фискална година и претходните две 
фискални години на ниво кое го надминува максимал-
но дозволениот износ на помош утврден во член  4 став 
(1) и (2) од оваа уредба. 

 
Член 10 

Влегување во сила 
 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.  

 
      Бр. 51-4437/1                      Заменик на претседателот           
28 септември 2011 година       на Владата на Република,  
         Скопје          Македонија,  
            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3088. 
Врз основа на член 257 од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28.9.2011 година, донесе  

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ  

ЗАКОН  
Член 1 

Во Уредбата за спроведување на царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj 
66/2005, 73/2006, 40/2007, 62/2007, 42/2009, 38/2010, 
46/2010 и 61/2010 ) во член 1 во точката 8) точката на 
крајот на реченицата се заменува со точка и запирка и 
се додаваат  три нови точки 9), 10) и 11), кои гласат: 

„9) „Интегрирано одобрение“ е одобрение за кори-
стење на повеќе од една од следниве постапки: 

- поедноставена постапка на декларирање согласно 
со член 88 став (1) точка б) на Царинскиот закон; 

- постапка на локално царинење согласно со член 
88 став (1) точка в) на Царинскиот закон; 

- царински постапки со економски ефект согласно 
со член 97 став (1) точка б) на Царинскиот закон и 

- крајна употреба согласно со член 20 став (1) на 
Царинскиот закон.  

10) „Влезна збирна декларација“ е збирна деклара-
ција од член 46-а на Царинскиот закон, која треба да се 
поднесе за стоката која се внесува во царинското по-
драчје на Република Македонија,  освен ако не е поина-
ку пропишано со оваа уредба и 

11) „Излезна збирна декларација“ е збирна деклара-
ција од член 192-в на Царинскиот закон, која треба да 
се поднесе за стоката која се изнесува од царинското 
подрачје на Република Македонија, освен ако не е пои-
наку пропишано со оваа уредба.“  

Член 2 
Во член 4 ставот  (1)  се менува и гласи: 
„Под условите и на начин кои ќе ги определи, и со 

целосното почитување на начелата одредени со царин-
ските прописи, Царинската управа може да одобри 
формалностите да се извршуваат со техника на еле-
ктронска обработка на податоци. 

За целите на оваа уредба:  
а)  "техника на електронска обработка на податоци" 

значи: 
- размена на  стандардни  пораки  со  електронска  

размена  на податоци  со царинските органи; 
- внесување на информации потребни за извршува-

ње на соодветните формалности во царинскиот систем 
за обработка на податоци. 

б) „ЕРП“ (електронска размена на податоци) значи 
пренесување на податоци структурирани согласно со 
договорени стандарди за пораки, помеѓу еден компју-
терски систем и друг компјутерски систем, преку еле-
ктронски средства. 

в)  „стандардна порака“ значи претходно дефинира-
на структура прифатена за електронско пренесување на 
податоци.“  

Член 3 
Во членот 5 зборовите “Централната управа на“ се 

бришат. 
 

Член 4 
По членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи: 
 

„Член 5-а 
За програми за тестирање коишто користат техника 

на електронска обработка на податоци изработени за 
проценка на можни поедноставувања, царинскиот ор-

ган може за периодот точно определен за изведување 
на програмата да се откаже од барањето  за приложува-
ње на следниве информации: 

1) декларацијата дадена во член 88 став (1) на оваа 
уредба; 

2) поединостите поврзани со одредени рубрики во 
Единствениот царински документ коишто не се неоп-
ходни за идентификација на стоката и од коишто не за-
виси пресметувањето на увозните или извозните давач-
ки, со исклучок на одредбите на член 128 став (1) на 
оваа уредба. 

Сепак, овие информации мора да бидат достапни на 
барање на царинскиот орган во случај на вршење на 
контрола. 

Износот на увозните давачки кои треба да се напла-
тат во периодот во кој важи изземањето  дадено во сог-
ласност со првиот потстав на овој член не треба да би-
де помал од износот кој би бил наплатен во случај из-
земањето да не е одобрено.“ 

 
Член 5 

По членот 5-а се додаваат две нови глави, Глава 4 и 
Глава 5, и седум нови члена 5-б, 5-в, 5-г, 5-д, 5-ѓ, 5-е и 
5-ж, кои гласат:  

 
“ГЛАВА 4 

Размена на податоци помеѓу царинските органи со упо-
треба на информатичка технологија и компјутерски  

мрежи 
 

Член 5-б 
Без исклучок на било кои посебни околности и на 

одредбите на предметната постапка кои доколку е со-
одветно се применуваат, кога електронскиот систем за 
размена на информации кои се однесуваат на царин-
ската постапка или на економските оператори е разви-
ен од Царинската управа, царинскиот орган го користи 
таквиот систем за размена на информации помеѓу за-
сегнатите царински испостави. 

 
Член 5-в 

(1) Покрај условите пропишани со членот 4 став (2) 
на оваа уредба, царинскиот орган воспоставува и одр-
жува соодветни безбедносни постапки за ефективна, 
сигурна и безбедна работа на системот. 

(2) За да се обезбеди нивото на системска безбед-
ност утврдена во став (1) на овој член,  секое внесува-
ње, модификација или бришење на податоци се еви-
дентира заедно со информациите кои ја наведуваат 
причината и точното време на таквата обработка и 
идентификување на лицето коешто ја извршило. Ори-
гиналните податоци или кои било податоци кои се 
обработуваат се чуваат во рок пропишан со член 17 на 
Царинскиот закон. 

(3) Царинскиот орган редовно ја следи безбедноста 
на системот. 

(4) Кога е тоа потребно, царинскиот орган го ин-
формира и засегнатиот економски оператор за сите 
сомневања кои се однесуваат на прекршување на без-
бедноста. 

 
ГЛАВА 5 

Управување со ризик 
 

Член 5-г 
(1)  Царинскиот орган презема мерки за управување 

со ризик со цел да се направи разграничување на ниво-
ата на ризик поврзани со стока која е предмет на ца-
ринска контрола или надзор и да се определи дали сто-
ката подлежи на конкретна царинска контрола и ако 
подлежи на таква контрола, да го определи местото на 
нејзиното извршување. 
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(2) Определувањето на нивото на ризик се базира 
на проценка на веројатноста да се случи ризичниот на-
стан и неговото влијание доколку навистина се случи. 
Основата за селекција на пратки или декларации кои 
подлежат на царинска контрола вклучува и елемент на 
случаен избор. 

 
Член 5-д 

 (1) Управувањето со ризик од член 13 на Царин-
скиот закон се извршува во согласност со рамката за 
електронско управување со ризик којшто се состои од 
следниве елементи: 

1) царински систем за управување со ризик, којшто 
се употребува за размена на сите информации поврзани 
со ризик помеѓу царинските органи, кои би помогнале 
да се подобрат царинските контроли; 

2) приоритетни области на контрола и 
3) критериуми за ризик и стандарди за хармонизи-

рана примена на царинските контроли во специфични 
случаи. 

(2) Царинските органи разменуваат информации 
поврзани со ризик во следниве случаи: 

1) царинскиот орган проценил дека ризиците се 
значителни и дека има потреба од царинска контрола, а 
со резултатите од контролата се утврдува дека наста-
нот се случил, како што е наведено во член 4 став (1) 
точка 33 на Царинскиот закон и 

2) со резултатите од контролата не се утврдува дека 
настанот се случил како што е наведено во член 4 став 
(33) на Царинскиот закон, но засегнатиот царински 
орган смета дека заканата претставува висок ризик на 
друго место во Република Македонија.  

 
Член 5-ѓ 

 (1) Приоритетните области на контрола опфаќаат 
одредено царински дозволено постапување или употре-
ба, видови на стока, правци на движење, видови на 
транспорт или економски оператори, кои ќе бидат 
предмет на повисоко ниво на анализа на ризик и царин-
ски контроли во текот на одреден период.   

(2) Примената на приоритетни области на контрола 
се заснова на пристапот за анализа на ризик, со цел да 
се обезбедат соодветни нивоа на царински контроли, 
критериуми за ризик и стандарди за селектирање на 
стока или економски оператори за контрола. 

(3)  Царинските контроли што се вршат во приори-
тетните области на контрола не ја исклучуваат приме-
ната на другите контроли кои вообичаено се вршат од 
страна на царинскиот орган. 

 
Член 5-е 

(1) Критериумите за ризик и стандардите од членот 
5-д став (1) точка в) на оваа уредба ги вклучуваат след-
ните елементи: 

1) опис на ризикот (ризиците); 
2) факторите или индикаторите за ризик што се 

употребуваат за селекција на стока или економски опе-
ратори за царинска контрола; 

3) природата на царинските контроли кои ги врши 
царинскиот орган и 

4) времетраење на примената на царинските кон-
троли наведени во точката (в) на овој став. 

Информациите добиени како резултат од примената 
на елементите од првиот потстав на овој став се испра-
ќаат со употреба на царинскиот систем за управување 
со ризик од член 5-д став (1) точка а) на оваа уредба до 
царинскиот орган надлежен за вршење на контрола. 

(2) Царинскиот орган надлежен за вршење на кон-
трола го информира царинскиот орган надлежен за 
управување со ризик, за резултатите од контролите из-
вршени во согласност со став (1) на овој член. 

Член 5-ж 
При воспоставувањето на приоритетни области на 

контрола и примената на критериуми за ризик и стан-
дарди, се земаат во предвид следниве елементи:  

1) пропорционалност на ризикот; 
2) итност за неопходна примена на контроли и 
3) веројатното влијание врз протокот на трговијата 

и врз контролните ресурси.“ 
 

Член 6 
Во член 6 точка 2) алинеи 1 и 2 зборовите „Цен-

тралната управа на“ се бришат. 
 

Член 7 
Во членот 7 став 1, став (3) точки ѓ) и ж), став (4) 

точка ж) , став (5) и став (6) зборовите “Централната 
управа на“ се бришат. 

 
Член 8 

Во член  8 став (1) точка а) зборовите “Централната 
управа на“ се бришат. 

 
Член 9 

Во членот 10 зборовите “Централната управа на“ се 
бришат. 

 
Член 10 

Во член 10-б во ставот (1) бројот “198“ се брише. 
Во ставот (2) во првата реченица по зборот “под-

нел“ се додава зборот “влезна“. 
Ставот (3) се менува и гласи: 
“Имателите на уверение ОEO од член 10-а став (1) 

точки б) или в) на оваа уредба кои увезуваат или изве-
зуваат стока може да поднесат влезна и излезна збирна 
декларација која содржи намален број на податоци 
пропишани од министерот за финансии во согласност 
со член 72 став (3) на Царинскиот закон.  

Превозниците и застапниците во царинските по-
стапки кои се иматели на уверение ОЕО од член 10-а 
став (1) точки б) или в) на оваа уредба и кои се вклуче-
ни во увозот или извозот за сметка на иматели на уве-
рение ОЕО од член 10-а став (1) точки б) или в) на оваа 
уредба може исто така да поднесат влезна и излезна 
збирна декларација со намален број на податоци про-
пишани од министерот за финансии во согласност со 
член 72 став (3) на Царинскиот закон. Од имателите на 
уверение ОЕО на кои им е одобрено да доставуваат 
влезна и излезна збирна декларација со намален број на 
податоци може да се бара доставување на 
дополнителни податоци со цел да се обезбеди правил-
но функционирање на системите утврдени со ратифи-
кувани меѓународни договори со други земји кои се 
однесуваат на взаемно признавање на уверенија ОЕО, 
како и мерки поврзани со безбедноста.“ 

Во ставот (4) во втората реченица по зборовите “оп-
фатена со“ се додаваат зборовите “влезна или излезна“. 

 
Член 11 

Членот 10-г се менува и гласи: 
“(1) Барањето за издавање на уверение ОЕО се под-

несува во Царинската управа. 
(2) Доколку евиденцијата и документацијата на 

подносителот на барањето се водат во друга земја, ба-
рателот ги пополнува рубриките 13, 16, 17 и 18 во 
образецот за барање од Прилог 3-а на оваа уредба. 

(3) Доколку барателот има простории за чување 
или други простории во друга земја, овие податоци ба-
рателот ги запишува во рубрика 13 од образецот за ба-
рање од Прилог 3-а на оваа уредба, со цел да го олесни 
прегледот на релевантните услови во просториите за 
чување или другите простории од страна на царински-
те органи во таа друга земја. 
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(4) Постапката на консултации од член 10-к се при-
менува во случаите од ставовите (2) и (3) на овој член. 

(5) Барателот треба да обезбеди лесно достапна 
централна точка за контакт или да номинира контакт 
лице во администрацијата на барателот со цел да ги на-
прави достапни на царинскиот орган сите потребни ин-
формации за докажување на исполнувањето на барања-
та за издавање на уверение ОЕО. 

(6) Доколку е можно барателот ги поднесува по-
требните податоци на царинскиот орган во електронска 
форма.“  

Член 12 
Во член 10-ж став (1) во првата реченица зборовите 

„согласно член 4 точка 30 на Царинскиот закон“ се 
бришат, а по точката г) се додава нов потстав кој гласи:  

“Меѓутоа, историјата на придржување кон царин-
ските прописи може да се смета како соодветна докол-
ку надлежниот царински орган смета дека повредата е 
од занемарлива важност во споредба со бројот или обе-
мот на царинските операции и доколку не предизвику-
ва сомнеж во добрата намера на барателот.“  

Член 13 
Во член 10-ј став (1) зборот “Централната“ се заме-

нува со зборот “Царинската“. 
Во став (2) зборовите “Централната управа на“ се 

бришат. 
 

Член 14 
Во член 10-к став (1) во првата реченица зборовите 

“Централната управа на Царинска“ се заменуваат со 
зборот “Царинската“. 

Во став (2) во првата реченица зборот „Централна-
та“ се заменува со зборот “Царинската“.  

Член 15 
Во член 10-л во ставовите (1) и (2) зборот „Цен-

тралната“ се заменува со зборот “Царинската“. 
 

Член 16 
Во член 10-љ став (1) зборовите “Централната 

управа на Царинска“ се заменуваат со зборот “Царин-
ската“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
“Царинскиот орган издава уверение ОЕО или го од-

бива барањето во рок од 120 календарски дена од дату-
мот на приемот на барањето во согласност со член 10-в 
на оваа уредба. Кога не може да го запази рокот, овој 
рок се продолжува за уште 60 календарски дена. Во ва-
кви случаи, царинскиот орган, пред да истече рокот од 
120 календарски дена, го известува барателот за причи-
ната за ова продолжување.“ 

Ставот (3) се брише. 
Ставот (4) станува став (3). 
Во ставот (5) кој сега станува став (4) во првата ре-

ченица зборовите “Централната управа на Царинска“ 
се заменуваат со зборот „Царинската“ а втората рече-
ница се менува и гласи: 

“Периодот наведен во првата реченица од став (2) 
на овој член соодветно се продолжува.“ 

Ставот (6) станува став (5). 
Во став (7) кој сега станува став (6) во првата рече-

ница зборовите „Централната управа на Царинска“ се 
заменуваат со зборот “Царинската“.  

Член 17 
Во член 10-м зборот “Централната“ се менува со 

зборот “Царинската“. 
 

Член 18 
Во член 10-р во ставот (2) во првата реченица збо-

ровите „одложување во рок од 30 дена“ се заменуваат 
со зборовите „разумно одложување под услов овласте-
ниот економски оператор да покажал добра намера“. 

Член 19 
Во член 10-т во ставот (3) бројот “198“ се брише. 
 

Член 20 
Во членот 59 во став (1) во втората и третата рече-

ница и во став (2) зборовите “Централната управа на“ 
се бришат. 

 
Член 21 

Во член 60 во првите реченици во став (2) прв пот-
став и во став (3) зборовите “Централната управа на“ 
се бришат. 

 
Член 22 

Во член 88 став (2) вториот подстав се менува и 
гласи:  

“Членот 74 став (3) на Царинскиот закон соодветно 
се применува“. 

 
Член 23 

Во Дел 1 Поглавје 5 насловот на Глава 1 се менува 
и гласи: “Влезна збирна декларација“, се додава нов 
Оддел 1 и три нови члена 93-а, 93-б и 93-в, кои гласат: 

 
„Оддел 1 
Опфат 

 
Член 93-а 

За целите на ова поглавје и информациите што тре-
ба да се запишат во влезната збирна декларација про-
пишани од министерот за финансии во согласност со 
член 72 став (3) на Царинскиот закон поимот “превоз-
ник“ го има следново значење: 

Превозник е лице што ја внесува или лице што пре-
зема одговорност за превоз на стоката во царинското 
подрачје на Република Македонија, како што е пропи-
шано со член 46-б став (3) на Царинскиот закон. 

Меѓутоа, 
- во случај на комбиниран транспорт од член 96-б 

на оваа уредба, превозник е лице кое управува со 
транспортното средство кое по неговото внесување во 
царинското подрачје на Република Македонија ќе се 
движи како активно транспортно средство и 

- во случај на воздушен сообраќај со заеднички или 
самостоен договор за користење на воздухоплов про-
пишан со член 96-в на оваа уредба, превозник е лицето 
што го склучило договорот и издало товарен лист за 
воздушен сообраќај за превезување на стоката во ца-
ринското подрачје на Република Македонија. 

 
Член 93-б 

Влезна збирна декларација не се бара за следната 
стока: 

1) електрична енергија; 
2) стока што се внесува низ цевковод; 
3) писма, разгледници и печатен материјал, вклучу-

вајќи го оние на електронски медиум; 
4) стока што се движи во согласност со правилата 

на Универзалната конвенција на Светскиот поштенски 
сојуз; 

5) тока опфатена со царинска декларација изготвена 
на кој било друг начин пропишан со членовите 137, 
139 став (1) и 140 на оваа уредба, со исклучок на пред-
мети за домаќинство, палети, контејнери и средства за 
патен, железнички, воздушен и езерски сообраќај, 
доколку се во рамките на договорот за транспорт; 

ѓ) стока содржана во личниот багаж на патниците; 
6) стока која може да се декларира усно, согласно 

членовите 132, 134 и 136 став (1) на оваа уредба, со 
исклучок на предмети за домаќинство, палети, контеј-
нери и средства за патен, железнички, воздушен и езер-
ски транспорт, доколку се во рамките на договорот за 
транспорт; 
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7) стока опфатена со АТА и ЦПД Карнети; 
8) стока опфатена со образецот 302 согласно Дого-

ворот меѓу страните во Северноатланскиот договор за 
статусот на нивните сили, потпишан во Лондон на 19 
јуни 1951 година; 

ѕ) стока на пловила и воздухоплови што се превезу-
ва помеѓу пристаништа или аеродроми во Република 
Македонија без попатни застанувања на кое било при-
станиште или аеродром надвор од царинското подрачје 
на Република Македонија; 

9) стока ослободена од давачки во согласност со 
Виенската конвенција за дипломатски односи од 18 
април 1961 година, Виенската конвенција за конзулар-
ни односи од 24 април 1963 година или други конзу-
ларни конвенции или Њујоршката конвенција од 16 де-
кември 1969 година за специјални мисии; 

ј) оружје и воена опрема внесена во царинското по-
драчје на Република Македонија од надлежните органи 
за воена одбрана на Република Македонија, со воен 
транспорт или транспорт наменет само за воените ор-
гани и 

к) стока во пратка со незначителна вредност која не 
надминува 22 евра, во  денарска противвредност, под 
услов царинскиот орган да прифати, во договор со еко-
номскиот оператор, да врши анализа на ризик врз осно-
ва на податоците содржани или добиени од системот 
на економскиот оператор. 

 
Член 93-в 

Доколку во ратификуван меѓународен договор по-
меѓу Република Македонија и друга земја се предвиду-
ва признавање на безбедносните проверки што се вр-
шат во земјата на извоз, ќе се применуваат условите 
утврдени во тој договор.“ 

 
Член 24 

Членовите 94 и 95 се бришат. 
 

Член 25 
Во Дел 1 Поглавје 5 Главата 2 се заменува со  Од-

дел 2 со наслов:  
“Поднесување на влезна збирна декларација“. 
 

Член 26 
Членот 96 се менува и гласи: 
“(1) Влезна збирна декларација се изготвува со по-

мош на техника на електронска обработка на податоци. 
Влезната збирна декларација содржи податоци за ваква 
декларација и се пополнува во согласност со појасну-
вачките забелешки за тие податоци. Овие податоци и 
појаснувачки забелешки ги пропишува министерот за 
финансии во согласност со член 72 став (3) на Царин-
скиот закон. 

Влезната  збирна декларација ја заверува лицето 
кое ја изготвува. 

Членот 109 став (1) на оваа уредба соодветно се 
применува. 

(2) Царинскиот орган дозволува поднесување влез-
на збирна декларација во хартиена форма или на кој 
било друг начин одобрен од Царинската управа, само 
во еден од следниве случаи: 

а)   кога царинскиот компјутерски систем не работи 
или 

б) кога електронската апликација на лицето што ја 
поднесува влезната збирна декларација не работи. 

Во случаите од точките а) и б) од првиот потстав на 
овој став, влезната збирна декларација во хартиена 
форма се изготвува на образец „Документ за сигурност 
и безбедност“, даден во Прилог 34-е кој е соствен дел 
на оваа уредба. Кога пратката за која е изготвена влез-
на збирна декларација содржи повеќе од еден вид сто-
ка, Документот за сигурност и безбедност е придружу-
ван од Список на наименуванија на образец даден во 

Прилог 34-ж кој е соствен дел на оваа уредба. Списо-
кот на наименуванија е составен дел на Документот за 
сигурност и безбедност. 

Во случаите од точките а) и б) од првиот потстав на 
овој став, царинскиот орган може да дозволи Докумен-
тот за сигурност и безбедност да биде заменет или на-
дополнет со комерцијални документи, под услов доку-
ментите поднесени до царинскиот орган да содржат 
податоци за влезна збирна декларација пропишани од 
министерот за финансии во согласност со член 72 став 
(3) на Царинскиот закон. 

(3) Царинската управа ја утврдува процедурата која 
ќе се применува во случаите наведени во став (2) точка 
а) на овој член. 

(4) Употребата на влезната збирна декларација во 
хартиена форма од точка б) на првиот потстав на став 
(2) на овој член треба да биде одобрена од царинскиот 
орган. 

Влезната збирна декларација во хартиена форма ја 
потпишува лицето кое ја изготвува. 

(5) Царинскиот орган ја прифаќа влезната збирна 
декларација веднаш по нејзиниот прием. 

(6) Царинскиот орган без одлагање го известува ли-
цето кое ја поднело влезната збирна декларација за неј-
зиното прифаќање. Кога влезната збирна декларација ја 
поднесува лицето од член 46-б став (4) на Царинскиот 
закон, царинскиот орган го известува и превозникот за 
нејзиното прифаќање, под услов превозникот да е по-
врзан со царинскиот систем.  

(7) Кога влезната збирна декларација ја поднело ли-
цето од член 46-б став (4) на Царинскиот закон, царин-
скиот орган може да претпостави, освен кога постои 
доказ за спротивното, дека превозникот ја дал својата 
согласност во рамки на  договорните аранжмани и дека 
поднесувањето е извршено со негово знаење.  

(8) Царинскиот орган без одлагање го известува ли-
цето што поднело барање за измена на податоци во 
влезната збирна декларација дека ги прифатило овие 
измени. Кога измените во влезната збирна декларација 
се поднесени од лицето од член 46-б став (4) на Царин-
скиот закон, царинскиот орган го известува и превоз-
никот, под услов превозникот да побарал такво изве-
стување и да е поврзан со царинскиот систем.  

(9) Доколку, по период од 200 дена од датумот на 
поднесување на влезната збирна декларација царински-
от орган не бил известен за пристигнувањето на транс-
портните средства во согласност со член 97-ѓ на оваа 
уредба или стоката не била ставена на увид кај царин-
скиот орган во согласност со член 99 на оваа уредба, се 
смета дека влезната збирна декларација не била подне-
сена.“ 

 
Член  27 

По членот 96 се додаваат три нови члена 96-а, 96-б 
и 96-в, кои гласат: 

 
„Член 96-а 

(1) Податоците кои се користат во транзитната по-
стапка може да се употребат како влезна збирна декла-
рација доколку се исполнети следниве услови: 

1) стоката е внесена во царинското  подрачје на Ре-
публика Македонија во постапка на транзит; 

2) податоците за транзит се разменуваат со инфор-
матичка технологија и компјутерски мрежи и 

3) податоците ги содржат сите поединости потреб-
ни за влезна збирна декларација. 

 
Член 96-б 

Во случај на комбиниран транспорт, кога активното 
транспортно средство што влегува во царинското по-
драчје на Република Македонија само превезува друго 
транспортно средство кое по влегувањето во царинско-
то подрачје на Република Македонија ќе се движи како 
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активно транспортно средство, обврската за поднесува-
ње на влезна збирна декларација ја има операторот на 
транспортното средство кое по влегувањето во царин-
ското продрачје на Република Македонија ќе се движи 
како активно транспортно средство. 

(2) Временскиот рок за поднесување на влезна 
збирна декларација е соодветен на временскиот рок 
што се применува за активното транспортно средство 
што влегува во царинското подрачје на Република Ма-
кедонија, како што е пропишано во член 97-а на оваа 
уредба. 
 

Член 96-в 
Во случај на воздушен сообраќај за кој постои дого-

ворен аранжман, обврската за поднесување на влезна 
збирна декларација ја има лицето што го потпишало 
договорот и издало авионски товарен лист за превезу-
вањето на стоката на воздухопловот кој е предмет на 
договорот.“   

Член 28 
Во член 97 став (1) по зборовите “збирна деклара-

ција“ се додаваат зборовите „за привремено чување на 
стока“, а по зборовите „став (1)“ се додаваат зборовите 
„и став (2)“.  

Член 29 
По членот 97 се додаваат три нови Оддела, Оддел 3, 

Оддел 4 и Оддел 5 и шест нови члена 97-а, 97-б, 97-в, 
97-г, 97-д и 97-ѓ, кои гласат: 

 
„Оддел 3 

Временски рокови 
 

Член 97-а 
(1) Во случај на воздушен сообраќај влезната збир-

на декларација се поднесува кај царинската испостава 
во следниве рокови: 

1) за кратки летови, најдоцна до моментот на поле-
тување на воздухопловот; 

2) за долги летови, најдоцна четири часа пред при-
стигнувањето на првиот аеродром во царинското по-
драчје на Република Македонија. 

За целите на овој став, “краток лет“ е лет со време-
траење пократко од четири часа од последниот појдо-
вен аеродром во друга земја до пристигнувањето на пр-
виот аеродром во Република Македонија. Сите други 
летови се сметаат за долги летови. 

(2) Во случај на железнички или езерски сообраќај 
влезната збирна декларација се поднесува кај царин-
ската испостава на влез најмалку два часа пред при-
стигнувањето кај царинската испостава на влез во ца-
ринското подрачје на Република Македонија. 

(3) Во случај на патен сообраќај влезната збирна 
декларација се поднесува кај царинската испостава на 
влез најмалку еден час пред пристигнувањето кај ца-
ринската испостава на влез во царинското подрачје на 
Република Македонија. 

(4) Кога влезната збирна декларација не се поднесу-
ва со употреба на техника на електронска обработка на 
податоци, временскиот рок пропишан во ставот (1) 
точка а) на овој член и во ставовите (2) и (3) на овој 
член, изнесува најмалку четири часа. 

(5) Доколку компјутерскиот систем на царинскиот 
орган привремено не работи, се применуваат роковите 
од ставовите од (1), (2) и (3) на овој член. 

 
Член 97-б 

Роковите од член 97-а став (1), (2) и (3) на оваа 
уредба не важат во следниве случаи: 

1) кога со ратификуван меѓународен договор поме-
ѓу Република Македонија и друга земја се предвидува 
признавање на безбедносните проверки од член 93-в на 
оваа уредба;  

2) кога ратификуван меѓународен договор помеѓу 
Република Македонија и друга земја пропишува разме-
на на податоци од декларацијата во рокови различни 
од оние од член 97-а став (1), (2) и (3) на оваа уредба; 

3) во случај на виша сила. 
 

Член 97-в 
Во случај кога стоката ставена на увид кај царин-

скиот орган за која е потребно да се поднесе влезна 
збирна декларација не е опфатена со таква декларација, 
лицето што ја внело стоката или ја презело одговорно-
ста за превоз на стоката во царинското подрачје на Ре-
публика Македонија мора веднаш да поднесе влезна 
збирна декларација.  

Оддел 4 
Анализа на ризик 

 
Член 97-г 

(1) Царинскиот орган на влез по приемот на подато-
ците содржани во влезната збирна декларација врши 
соодветна анализа на ризик пред пристигнувањето на 
стоката во царинското подрачје на Република Македо-
нија, првенствено поради безбедносни и сигуроносни 
цели,. Кога влезната збирна декларација била поднесе-
на кај царинска испостава различна од царинската ис-
постава на влез и податоците биле ставени на распола-
гање во согласност со член 46-а став (2) и со вториот 
потстав од член 46-в став (1) на Царинскиот закон, ца-
ринската испостава на влез ќе ги прифати резултатите 
од анализата на ризик извршена од другата царинска 
испостава или ќе ги земе предвид овие резултати кога 
извршува сопствена анализа на ризик. 

(2) Царинскиот орган ја завршува анализата на ри-
зик пред пристигнувањето на стоката, под услов да е 
запазен рокот од член 97-а на оваа уредба. 

(3) Кога стоката која не е опфатена со влезна збир-
на декларација, во согласност со член 93-б точки од в) 
до ѕ), точка ј) и точка к) на оваа уредба, е внесена во 
царинското подрачје на Република Македонија, анали-
зата на ризик се врши при ставањето на стоката на 
увид, кога тоа е можно врз основа на збирна деклара-
ција за привремено чување на стока или царинска дек-
ларација што ја опфаќа оваа стока. 

(4) За стоката ставена на увид кај царинскиот орган 
може да се одреди царински дозволено постапување 
или употреба веднаш по извршената анализа на ризик 
и кога резултатите дозволуваат такво одредување.  

 
Член 97-д 

(1) Кога пловилото или воздухопловот треба да за-
стане во повеќе од едно пристаниште или аеродром на 
царинското подрачје на Република Македонија, под ус-
лов да се движи помеѓу овие пристаништа или аеро-
дроми без попатно застанување на кое било пристани-
ште или аеродром надвор од царинското подрачје на 
Република Македонија, се поднесува влезна збирна 
декларација кај првото пристаниште или аеродром во 
Република Македонија за сета стока што се превезува. 
Царинскиот орган кај првото пристаниште или аеро-
дром на влез врши анализа на ризик за цели на безбед-
носта и сигурност, за целата стока која што се превезу-
ва. Може да се врши дополнителна анализа на ризик за 
таа стока кај пристаништето или аеродромот каде што 
постапката завршува. 

(2) Кога е утврден ризик, царинската испостава кај 
првото пристаниште или аеродром на влез забранува 
влез во случај кога пратката претставува закана од та-
ква сериозна природа што е потребна итна интервенци-
ја, и, во секој случај, ги праќа резултатите од анализата 
на ризик до наредните пристаништа или аеродроми.  

(3) Кај наредните пристаништа или аеродроми во 
царинското подрачје на Република Македонија, за сто-
ката ставена на увид кај царинскиот орган во тоа при-
станиште или аеродром, се применува членот 99 на 
оваа уредба. 
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Оддел 5 
Известување за пристигнување  

Член 97-ѓ 
Операторот на активните транспортни средства 

што влегуваат во царинското подрачје на Република 
Македонија или неговиот претставник го известува ца-
ринскиот орган кај првата царинска испостава на влез 
за пристигнување на транспортните средства. Ова из-
вестување за пристигнување содржи поединости неоп-
ходни за идентификација на влезната збирна деклара-
ција поднесена за стоката што се превезува на тие 
транспортни средства. Кога е можно, се употребуваат 
методите за известување што се на располагање.“   

Член 30 
 Во Дел 1 Поглавје 5 Главата 3 станува Глава 2. 
 

Член 31 
Членот 99 се менува и гласи: 
“(1) Странска стока ставена на увид кај царинскиот 

орган е опфатена со збирна декларација за привремено 
чување на стока како што е определено од царинскиот 
орган. 

Збирната декларација за привремено чување на сто-
ка се поднесува од страна на, или за сметка на, лицето 
кое ја става стоката на увид, не подоцна од времето 
определено за ставање на увид. Кога збирната деклара-
ција за привремено чување на стока ја поднесува лице 
различно од имателот на просторијата за привремено 
чување, царинскиот орган го известува имателот под 
услов тоа лице да е наведено во збирната декларација 
за привремено чување на стока и да е поврзано со ца-
ринскиот систем. 

(2) Збирната декларација за привремено чување на 
стока може да биде во една од следните форми: 

1) повикување на која било влезна збирна деклара-
ција за предметната стока, надополнета со поединости 
од збирната декларација за привремено чување на сто-
ка; 

2) збирна декларација за привремено чување на сто-
ка во форма на образец даден во Прилог 17 од оваа 
уредба и повикување на која било влезна збирна декла-
рација за предметната стока или 

3) манифест или друг транспортен документ, под 
услов да ги содржи поединостите за збирната деклара-
ција за привремено чување на стока и повикување на 
која било влезна збирна декларација за предметната 
стока. 

(3) Повикување на која било влезна збирна деклара-
ција не е потребно кога стоката веќе била во простори-
ја за привремено чување или за истата било одобрено 
царински дозволено постапување или употреба и не го 
напуштила царинското подрачје на Република Македо-
нија. 

(4) Комерцијален, пристаништен или транспортен 
систем за попис може да се употребува доколку е одо-
брен од царинскиот орган. 

(5) Збирната декларација за привремено чување на 
стока може да се поднесе со, или да содржи, известува-
ње за пристигнување од член 97-ѓ на оваа уредба. 

(6) За целите на член 59 на Царинскиот закон, збир-
ната декларација за привремено чување на стока се 
смета дека била поднесена на датумот на ставање на 
стоката на увид. 

(7) Збирната декларација за привремено чување на 
стока се задржува кај царинскиот орган со цел да по-
тврди дека на стоката на која се однесува и е определе-
но царински дозволено постапување или употреба. 

(8) Збирна декларација за привремено чување на 
стока не се бара кога најдоцна до ставањето на увид на 
стоката кај царинскиот орган, таа е декларирана за ца-
ринска постапка или на друг начин и е определено ца-
рински дозволено постапување или употреба. 

(9) Кога царинската декларација била поднесена кај 
царинската испостава на влез како влезна збирна дек-
ларација во согласност со член 46-в на Царинскиот за-
кон, царинскиот орган ја прифаќа декларацијата вед-
наш по ставањето на стоката на увид, и стоката директ-
но се става во декларираната постапка согласно усло-
вите пропишани за таа постапка. 

(10) За целите на ставовите од (1) до (9) на овој 
член, кога странската стока која се движи од појдовна 
царинска испостава во транзитна постапка се става на 
увид кај одредишната царинска испостава во царинско-
то подрачје на Република Македонија, транзитната дек-
ларација наменета за царинскиот орган кај одредишна-
та испостава се смета за збирна декларација за привре-
мено чување.“ 

 
Член 32 

Во членот 100 зборовите “54 став 2“ се заменуваат 
со зборовите “46-б став (3)“. 

 
Член  33 

По членот 100 се додава нов член 100-а, кој гласи: 
 

„Член 100-а 
(1) Царинскиот орган на усно барање на лице кое, 

според царинските правила, може за стоката да одреди 
царински дозволено постапување или употреба, може 
да дозволи преглед на стоката согласно член 52 на Ца-
ринскиот закон. Меѓутоа, царинскиот орган може, во 
зависност од околностите, да побара писмено барање. 

(2) Царинскиот орган може да одобри земање мо-
стри само на писмено барање на лицето од став (1) на 
овој член. 

(3) Барање од ставот (2) на овој член може да биде 
во хартиена или електронска форма. Се потпишува или 
заверува од засегнатото лице и се поднесува кај над-
лежниот царински орган. Барањето треба да ги содржи 
следниве поединости: 

1) име и адреса на подносителот на барање; 
2) локацијата на стоката; 
3) повикување на едно од следните: 
- влезна збирна декларација; 
- претходна царинска постапка; 
- транспортни средства и 
г) сите други поединости потребни за идентифика-

ција на стоката. 
(4) Царинскиот орган го известува сзасегнатото 

лице за својата одлука. Кога се бара земање мостри, ца-
ринскиот орган ја одредува количината на стоката што 
се зема. 

(5) Преглед на стоката и земање мостри се врши 
под надзор на царинскиот орган кој ја определува по-
стапката што треба да се следи.  

Засегнатото лице ги сноси сите ризици и трошоци 
за прегледот, земањето мостри и анализата на стоката. 

(6) Земените мостри се предмет на формалности за-
ради одредување царински дозволено постапување или 
употреба на стоката. Кога прегледот на мострите ре-
зултира со нивно уништување или ненадоместива загу-
ба, се смета дека не настанал царински долг. 

За отпадоците или остатоците што се настанати ка-
ко резултат од прегледот се одредува царински дозво-
лено постапување или употреба пропишано за странска 
стока.“ 

 
Член 34 

Во Дел 1 Поглавје 5 Главата 4 станува Глава 3. 
 

Член 35 
Членот 101 се менува и гласи: 
“(1) Стоката што била внесена во царинското по-

драчје на Република Македонија по воден или возду-
шен пат и останува на истите транспортни средства со 
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кои била превезена, без претовар, се става на увид на 
царинскиот орган согласно член 50 на Царинскиот за-
кон само во тоа пристаниште или аеродром каде се 
истовара или претовара. 

(2) Сепак, стоката внесена во царинското подрачје 
на Република Македонија која е истоварена или прето-
варена на исто превозно средство за време на тековно-
то патување со цел да се овозможи истовар или прето-
вар на друга стока, не мора да се стави на увид на ца-
ринскиот орган.“  

Член 36 
Членот 109 се менува и гласи: 
“(1) Со поднесувањето на царинска декларација кај 

царинската испостава или со поднесување на декларација 
со употреба на техника на електронска обработка на 
податоци, потпишани од страна на декларантот или 
неговиот застапник, според важечките одредби, декларан-
тот или неговиот застапник станува одговорен за: 

- точноста на податоците дадени во царинската дек-
ларација, 

- веродостојноста на поднесените документи, 
- придржувањето кон сите обврски кои се однесува-

ат на ставањето на предметната стока во одредената 
царинска постапка. 

Одредбите од овој став не ја исклучуваат можноста 
за примена на казнени одредби во однос на декларан-
тот или на неговиот застапник. 

(2) Кога декларантот ги изготвува своите царински 
декларации со употреба на систем на електронска 
обработка на податоци, вклучувајќи ги и транзитните 
декларации од член 231 став (2) точка б) на оваа уред-
ба, Царинската управа може да пропише своерачниот 
потпис да може да се замени со друга техника за иден-
тификација која може да биде врз основа на употреба 
на шифри. Ова олеснување се одобрува само доколку 
пропишаните технички и административни услови од 
страна на Царинската управа се исполнети. 

Царинската управа може исто така да пропише ве-
родостојноста на декларациите, вклучувајќи ги и тран-
зитните декларации од член 231 став (2) точка б) на 
оваа уредба, кои се изготвуваат со употреба на систем 
за електронска обработка на податоци да може да се 
провери и потврди директно во рамките на тој систем 
наместо рачно или механички со потврдување со печат 
на царинскиот орган и потпис на одговорниот царин-
ски службеник. 

(3) Царинската управа може да одобри, под услови 
и на начин кој таа ќе ги одреди, некои од податоците 
од царинската декларација во писмена форма, пропи-
шани од министерот за финансии во согласност со 
член 72 став (3) на Царинскиот Закон, да бидат замене-
ти со испраќање на овие податоци по електронски пат, 
по потреба во шифрирана форма, до царинскиот орган 
одреден за таа цел.“  

Член 37 
Во членот 110 во првата реченица зборовите “Цен-

тралната управа на“ се бришат. 
 

Член 38 
Членот 111 се менува и гласи: 
“(1) Царинската декларација се поднесува кај една 

од следните царински испостави: 
1) царинската испостава надлежна за местото каде 

стоката била или треба да се стави на увид кај царин-
скиот орган  во согласност со царинските правила; 

2) царинската испостава надлежна за надзор на ме-
стото каде извозникот е регистриран или каде стоката 
се пакува или се утоварува за извоз, освен во случаите 
од членовите 404-а, 405, 406 и 408-г на оваа уредба. 

Царинската декларација може да се поднесе веднаш 
штом стоката се стави на увид или на располагање за 
контрола на царинскиот орган. 

(2) Царинскиот орган може да дозволи царинската 
декларација да се поднесе пред декларантот да биде во со-
стојба да ја стави стоката на увид или да ја стави на распо-
лагање за контрола, кај царинската испостава каде била 
поднесена царинската декларација или кај друга царинска 
испостава или место определено од царинскиот орган. 

Царинскиот орган може да пропише временски рок, 
што го утврдува според околностите, во кој стоката се 
става на увид или на располагање. Доколку стоката не 
се стави на увид или на располагање во овој рок, се 
смета дека царинската декларација не била поднесена. 

Царинската декларација може да се прифати само откако 
предметната стока била ставена на увид кај царинскиот 
орган или, на начин кој е задоволителен за царинскиот орган, 
била ставена на располагање заради контрола. 

(3) Царинскиот орган може да дозволи царинската 
декларација да биде поднесена кај царинска испостава 
различна од онаа каде стоката била ставена на увид 
или треба да се стави на увид или на располагање за 
контрола.“  

Член 39 
Членот 112 се менува и гласи: 
“(1) Царинската декларација се поднесува кај над-

лежната царинска испостава во деновите или часовите 
определени како работно време. Меѓутоа, царинскиот 
орган може, на барање на декларантот и на негов тро-
шок, да одобри царинската декларација да биде подне-
сена и надвор од деновите или часовите определени ка-
ко работно време. 

(2) Секоја царинска декаларација поднесена кај ца-
ринските службеници на царинската испостава на не-
кое друго место определено за таа цел, договорено ме-
ѓу царинскиот орган и засегнатото лице, се смета како 
да е поднесена кај наведената царинска испостава. 

(3) Транзитната декларација се поднесува и стоката 
се става на увид кај појдовната испостава во времето 
што ќе го одреди царинскиот орган. 

Појдовната испостава може, на барање и трошок на 
главниот обврзник, да дозволи стоката да се стави на 
увид на друго место.“  

Член 40 
По член 114 насловот на Оддел 2 се менува и гласи: 
“Обрасци што се употребуваат“.  

Член 41 
Во член 116 став (3) во алинеите 3 и 6 зборовите 

“Централната управа на“ се бришат, а алинеите 4 и 5 се 
менуват и гласат: 

“– користење, од страна на засегнатите лица, на то-
варница за спроведување на транзитните формалности 
во случај на пратки кои се состојат од повеќе од еден 
вид стока, кога се применуваат членовите 231 став (2) 
и 302 на оваа уредба, 

- печатење на декларации за увоз, декларации за 
транзит кога се применува член 231 став (2) точка б) на 
оваа уредба, и декларации за извоз кога се применува 
член 403-з став (2) на оваа уредба и документи со кои 
се потврдува царинскиот статус на  стоката со употре-
ба на службени или системи за електронска обработка 
на  податоци на трговските друштва, по потреба и на 
обична хартија согласно условите утврдени со царин-
ските прописи, и“.  

Член 42 
Во член 117 ставот (2) се менува и гласи: 
“Кога на транзитната постапка и претходи или кога 

по неа следи друга царинска постапка може да се под-
несе сет кој го содржи потребниот број на листови за 
завршување на формалностите за транзитната постапка 
кога се применува член 231 став (2) на оваа уредба и за 
постапката која претходи или која следи.“ 

Во ставот (6) зборовите “Централната управа на“ се 
бришат. 
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Член 43 
Во член 121 во вториот потстав зборовите „(листо-

ви со реден број 1, 4 и 5)“ се заменуваат со зборовите 
“во согласност со член 231 став (2) на оваа уредба“. 

 
Член 44 

Во член 123 став (2) зборовите “Централната упра-
ва на“ се бришат. 

 
Член 45 

Во Дел 1, Поглавје 6 Глава 1 во Оддел 3 се додава 
нов член 123-а, кој гласи: 

 
„Член 123-а 

(1) Листата на рубрики кои треба да се користат за 
декларации за ставање стока во определена царинска 
постапка со употреба на Единствен царински документ 
ја пропишува министерот за финансии во согласност 
со член 72 став (3) на Царинскиот закон. 

(2) Во случај кога е потребна царинска декларација 
за изнесување на стока од царинското подрачје на Ре-
публика Македонија, во согласност со член 192-б на 
Царинскиот закон, таа декларација, покрај податоците 
потребни за определената постапка содржи податоци и 
за излезна збирна декларација, пропишани од министе-
рот  за финансии во согласност со член 72 став (3) на 
Царинскиот закон.“ 

 
Член 46 

Во член 125 став 3 зборовите “член 94 од Царин-
скиот закон“ се заменуваат со зборовите “член 3-а од 
Законот за царинска тарифа“. 

 
Член 47 

Во член 126 ставот (1) се менува и гласи: 
“Стоката опфатена со транзитна декларација се ста-

ва на увид заедно со транспортниот документ. 
Појдовната испостава може да не бара приложува-

ње на траспортниот документ за  завршување на царин-
ските формалности, под услов овој документ да може 
да се презентира на барање на појдовната испостава. 

Меѓутоа, транспортниот документ се става на увид 
на барање на царинскиот орган или на друг надлежен 
орган во текот на самиот превоз.“ 

Во ставот (2) зборовите “појдовниот царински ор-
ган“ се заменуваат со зборовите “појдовната испоста-
ва“. 

 
Член 48 

Во член 129 ставови (1) и (3) зборовите “Централ-
ната управа на“ се бришат. 

 
Член 49 

Во член 160 по ставот (4) се додава нов став (5) кој 
гласи: 

“(5) За спроведување на транзитната постапка, пој-
довната испостава ги заверува резултатите од провер-
ката со запишување на соодветните податоци во тран-
зитната декларација.  

За спроведување на извозната постапка, царинската 
испостава за извоз ги заверува резултатите од провер-
ката со запишување соодветни податоци во извозната 
декларација.“ 

 
Член 50 

Во член 163 по ставот (2) се додава нов став (3) кој 
гласи: 

“(3) За спроведување на транзитната постапка, и 
доколку резултатите од проверката го дозволуваат тоа, 
појдовната испостава го одобрува пуштањето на стока-
та и го запишува датумот на пуштањето во компјутер-
скиот систем.  

За спроведување на извозната постапка, и доколку 
резултатите од проверката го дозволуваат тоа, царин-
ската испостава за извоз го одобрува пуштањето на 
стоката и го запишува датумот на пуштањето во комп-
јутерскиот систем.“  

Член 51 
Во член 165 став (1) точка 5) потточка а) во алинеи-

те 1, 2, 3 и 4 зборовите “извозниот царински орган“ се 
заменуваат со зборовите “царинската испостава за из-
воз“, а потточката б) се менува и гласи: 

“за друга стока, кога царинската испостава за извоз 
е информирана согласно член 409 став (1) на оваа уред-
ба, или во согласност со член 409-ѓ став (2) на оваа 
уредба смета, дека декларираната стока не го напушти-
ла царинското подрачје.“ 

 
Член 52 

Во Дел 1 Поглавје 9, во Глава 1 се додава нов Од-
дел 1 со назив “Општо“. 

 
Член 53 

Во член 167 по ставот (3) се додаваат пет нови ста-
ва (4), (5), (6), (7) и (8), кои гласат: 

“(4) Секое лице може да бара да му биде издадено 
одобрение за употреба на  поедноставена постапка на 
декларирање или постапка на локално царинење за не-
говите сопствени потреби или за потребите како за-
стапник во царинските постапки, под услов евиденци-
јата што ја води и постапките што ги спроведува да му 
овозможуваат на надлежниот царинскиот орган да ги 
идентификува лицата што се застапувани и да врши со-
одветни царински контроли.  

Ваквото барање може да се поднесе и за интегрира-
но одобрение. Оваа одредба не ја исклучува примената 
на член 74 на Царинскиот закон. 

(5) Употребата на поедноставена постапка за декла-
рирање или постапка на локално  царинење е условена 
со поднесување гаранција за увозни и други давачки. 

(6) Имателот на одобрение мора да ги исполни усло-
вите и критериумите пропишани во оваа глава и обврски-
те што произлегуваат од одобрението. Ова не го исклучу-
ва исполнувањето на обврските од страна на декларантот 
и правилата за настанување на царински долг. 

(7) Имателот на одобрение го известува надлежни-
от царински орган за сите промени кои што ќе настанат 
по издавањето на одобрението, а кои може да влијаат 
врз неговото продолжување или содржина.  

(8) Надлежниот царински орган врши повторна 
проценка на одобрението за поедноставена постапка за 
декларирање или постапка за локално царинење во  
случај на: 

1) големи измени во законската регулатива на Ре-
публика Македонија и 

2) постоење основано сомневање дека имателот на 
одобрение веќе не ги исполнува условите под кои одо-
брението е издадено. 

Кога му е издадено одобрение за поедноставена по-
стапка за декларирање или постапка на локално цари-
нење на барател кој е регистриран во последните три 
години, во првата година по издавањето на одобрение-
то се врши засилен надзор.“  

Член 54 
Членот 168 се брише. 
 

Член 55 
Во членот 169 по ставот (1) се додава нов став (2) 

кој гласи: 
“(2) Кога царинскиот комјутерски систем е во 

функција, употребата на поедноставената декларација 
или постапката на локално царинење  ќе биде условена 
со поднесување на електронска царинска декларација и 
известување.“ 
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Член 56 
По членот 169 се додава нов Оддел, Оддел 2 и шест 

нови члена 169-а, 169-б, 169-в, 169-г, 169-д и 169-ѓ, кои 
гласат: 

 
„Оддел 2 

Издавање, суспендирање и укинување на одобрени-
ја за поедноставена постапка за декларирање или  

постапка на локално царинење 
 

Член 169-а 
(1) Барањето за одобрение за поедноставена постап-

ка за декларирање или постапка на локално царинење 
се поднесува на образецот даден во Прилог 27 на оваа 
уредба  или во соодветен електронски формат. 

(2) Кога надлежниот царински орган утврдил дека 
барањето од став 1 на овој член  не ги содржи сите по-
требни податоци, тој во рок од 30 календарски дена од 
приемот на барањето, бара од барателот да му ги до-
стави тие податоци и го известува за причината за ва-
квото барање. 

 (3) Барањето од став (1) на овој член не се прифаќа 
доколку: 

1) не е во согласност со став (1) на овој член; 
2) не било поднесено кај надлежниот царински ор-

ган; 
3) барателот бил осуден за сериозно кривично дело 

поврзано со стопанската дејност на барателот; 
4) против барателот се води стечајна постапка или 

постапка за ликвидација во моментот на поднесување 
на барањето. 

(4) Доколку не можат да се употребат резултатите 
од претходните проверки, надлежниот царински орган 
пред да издаде одобрение за постапка на поедноставе-
но декларирање или постапка на локално царинење, вр-
ши проверка на евиденцијата што ја води барателот.  

 
Член 169-б 

(1) Одобрение за поедноставена постапка за декла-
рирање се издава доколку се исполнети критериумите 
и условите од член 10-ж на оваа уредба, со исклучок на 
точка в) од став (1) на член 10-ж, условите од член 10-з 
точки г), д) и е) и условите од член 10-ѕ на оваа уредба. 

Одобрение за поедноставена постапка на локално 
царинење се издава доколку се исполенети критериу-
мите и условите од член 10-ж на оваа уредба, со исклу-
чок на точка в) од став (1) на член 10-ж, условите од 
член 10-з и условите од член 10-ѕ на оваа уредба. 

За издавање на одобренијата од првиот и вториот 
потстав на овој став, царинскиот орган го применува 
членот 10-а став (2) на оваа уредба и го употребува 
образецот од Прилог 27 на оваа уредба или соодветен 
електронски формат. 

(2) Кога барателот има уверение за ОЕО од член 10-
а став (1) точки а), б) и в) на оваа уредба, условите и 
критериумите од став (1) на овој член се сметаат за ис-
полнети. 

 
Член 169-в 

(1) Надлежниот царински орган го суспендира одо-
брението за поедноставена постапка за декларирање 
или постапка на локално царинење кога: 

1) утврдил дека повеќе не се исполнети условите и 
критериумите од член 169-б став (1) на оваа уредба или 

2) царинскиот орган има основана причина да веру-
ва дека некое дејствие поради кое е поведена кривична 
или прекршочна постапка и кое е поврзано со прекр-
шување на царинските правила било извршено од стра-
на на имателот на одобрение или друго лице од член 
10-ж став (1) точки а), б) или г)  на оваа уредба. 

Меѓутоа, во случајот од точка б) од првиот потстав 
на овој став, надлежниот царински орган може да од-
лучи да не го суспендира одобрението за поедноставе-

на постапка за декларирање или за постапка на локално 
царинење доколку смета дека повредата е од занемар-
лива важност во однос на бројот или обемот на царин-
ските операции и не предизвикува сомневање за добра-
та намера на имателот на одобрението. 

Пред да донесе одлука, надлежниот царински орган 
го доставува својот наод до имателот на одобрение. 
Имателот на одобрението има право да ги отстрани не-
правилностите и/или да ги изнесе своите забелешки во 
рок од 30 календарски дена од доставување на наодот. 

(2) Доколку имателот на одобрението не ги отстра-
ни неправилностите од точка а) од првиот потстав на 
став (1) на овој член во рок од 30 календарски дена, 
надлежниот царински орган го известува имателот на 
одобрение дека одобрението за поедноставена постап-
ка за декларирање или постапка на локално царинење 
се суспендира за период од 30 календарски дена, за да 
му овозможи на имателот на одобрение да ги преземе 
потребните мерки за отстранување на неправилостите. 

(3) Во случаите од став (1) прв потстав точка б) на 
овој член, царинскиот орган што го издал одобрението 
го суспендира одобрението до правосилно завршува-
њето на кривичната или прекршочната постапка и го 
известува имателот на одобрението дека презел таква 
мерка. 

(4) Кога имателот на одобрението не успеал да ги 
отстрани неправилностите во рок од 30 календарски 
дена, но може да обезбеди доказ дека условите можат 
да се исполнат доколку времетраењето на суспендира-
њето се продолжи, надлежниот царински орган го про-
должува периодот за суспендирање на одобрението за 
поедноставена постапка за декларирање или постапка 
на локално царинење за дополнителни 30 календарски 
дена. 

(5) Суспендирањето на одобрението не влијае врз 
царинските постапки кои започнале пред суспендира-
њето и кои се уште не завршиле. 

 
Член 169-г 

(1) Кога имателот на одобрението, на начин кој е 
задоволителен за надлежниот царински орган, ги пре-
зел сите потребни мерки за исполнување на условите и 
критериумите во одобрението за поедноставена по-
стапка за декларирање или постапка на локално цари-
нење, надлежниот царинскиот орган го повлекува сус-
пендирањето и за тоа го известува имателот на одобре-
ние. Суспендирањето може да се повлече пред истекот 
на рокот од член 169-в став (2) или став (4) на оваа 
уредба. 

(2) Доколку имателот на одобрение не ги преземе 
потребните мерки во периодот кога важи суспендира-
њето од член 169-в став (2) или став (4), се применува 
член 169-ѓ на оваа уредба. 

 
Член 169-д 

(1) Кога имателот на одобрение привремено не мо-
же да ги исполни условите и критериумите за одобре-
нието за поедноставена постапка за декларирање или 
постапка на локално царинење, може да побара суспен-
дирање на одобрението. Во вакви случаи, имателот на 
одобрение го известува надлежниот царински орган за 
датумот кога ќе може повторно да ги исполни условите 
и критериумите. 

Тој го известува надлежниот царински орган и за 
мерките што планира да ги преземе и за нивниот вре-
менски распоред. 

 (2) Доколку имателот на одобрение не успее да ги 
отстрани неправилностите во рокот наведен во негово-
то известување, царинскиот орган кој го издал одобре-
нието може да одобри разумно продолжување, доколку 
имателот на одобрение покажал добра намера. 
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Член 169-ѓ 
Надлежниот царински орган го укинува одобрение-

то за поедноставена постапка за декларирање или по-
стапка на локално царинење во следниве случаи:  

1) кога имателот на одобрение не успеал да ги над-
мине состојбите од членовите 169-в став (2) и 169-д 
став (1) на оваа уредба; 

2) кога имателот на одобрение или други лица од 
член 10-ж став (1) точки а), б) или г) на оваа уредба из-
вршиле тешки или повеќекратни прекршувања на ца-
ринските правила и немаат право на понатамошна жал-
ба; 

3) на барање на имателот на одобрение. 
Меѓутоа, во случајот од првиот став точка б) на 

овој член, надлежниот царински  орган може да одлучи 
да не го укине одобрението за поедноставена постапка 
за декларирање или постапка на локално царинење до-
колку смета дека повредата е од занемарлива важност 
во споредба со бројот или обемот на царинските опера-
ции и не предизвикува сомневање за добрата намера на 
имателот на одобрение. 

Одредбите на овој член не ја исклучуваат примена-
та на член 7-б на Царинскиот закон и член 3 на оваа 
уредба.“  

Член 57 
Членот  170 се менува и гласи: 
“На барање на декларантот, царинските органи мо-

же да прифатат декларација за пуштање во слободен 
промет која не ги содржи сите податоци пропишани од 
министерот за финансии во согласност со член 72 став 
(3) на Царинскиот закон. Меѓутоа, таа декларација 
мора да ги содржат најмалку податоците за непотполна 
декларација пропишани од министерот за финансии во 
согласност со член 72 став (3) на Царинскиот закон.“ 

  
Член 58 

Во член 176 став (1) по бројот “178“ сврзникот “и“ 
се брише, а зборот “декларантот“ се заменува со зборот 
“барателот“ . 

Ставот (2) се менува и гласи: 
“Таквата поедноставена декларација мора да ги со-

држи најмалку податоците за поедноставена увозна 
декларација пропишани од министерот за финансии во 
согласност со член 72 став (3) на Царинскиот закон.“ 

 
Член 59 

Членот 177 се менува и гласи: 
“(1) На барателот му се издава одобрение за поед-

ноставена постапка за декларирање доколку ги испол-
нува условите и критериумите од членовите 167, 169, 
169-а и 169-б на оваа уредба. 

(2) Доколку барателот има уверение за ОЕО од 
член 10-а став (1) точки а) или в) на оваа уредба,  над-
лежниот царински орган го издава одобрението од став 
(1) на овој член кога ќе утврди дека е договорена по-
требната размена на податоци помеѓу барателот и над-
лежниот царински орган. Сите услови и критериуми од 
став (1) на овој член се сметаат за исполнети.“ 

 
Член 60 

Членот 178 се менува и гласи: 
“(1) Одобрението од член 176 ги содржи 

следниве податоци: 
1) царинската испостава или царинските испостави 

надлежни за прифаќање на поедноставени декларации; 
2) стоката за која важи одобрението и 
3) податок  за гаранцијата која се поднесува од за-

сегнатото лице за покривање на царинскиот долг кој 
може да настане. 

4) Исто така се наведува формата и содржината на 
дополнителната декларација и се определува рокот во 
кој таа мора да биде поднесена кај царинскиот орган 
одреден за таа цел. 

(2) Царинскиот орган може да одлучи да не се под-
несува  дополнителна декларација кога поедноставена-
та декларација се однесува на стока чија вредност не 
надминува 800 ЕВРА во денарска противвредност и 
поедноставената декларација веќе ги содржи сите по-
датоци потребни за пуштање во слободен промет.“  

Член 61 
Во член 179 во алинеа 1 зборовите “одредишниот 

царински орган“ се заменуваат со зборовите “одредиш-
ната испостава“.  

Член 62 
Членот 180 се менува и гласи: 
“(1) Одобрение за постапка на локално царинење 

се издава на барателот доколку ги исполнува условите 
и критериумите од членовите 167, 169, 169-а и 169-б на 
оваа уредба. 

(2) Кога барателот има уверение за ОЕО од член 
10-а став (1) точки а) или в) на оваа уредба, надлежни-
от царинскиот орган издава одобрение откако ќе утвр-
ди дека е договорена потребната размена на податоци 
помеѓу барателот и царинскиот орган кој издава одо-
бренија. Сите услови и критериуми од став (1) на овој 
член се сметаат за исполнети.“ 

 
Член 63 

Членот 181 се брише. 
 

Член 64 
Во член 182 ставот (3) се менува и гласи: 
“Записот во евиденција од став (1) точки а), б) и в) 

на овој член може да биде заменет со која било друга 
формалност побарана од надлежниот царински орган, 
која дава слични гаранции. Овој запис го содржи дату-
мот на  неговото изготвување и најмалку податоците за 
декларацијата за стока во постапка на локално царине-
ње пропишани од министерот за финансии во соглас-
ност со член 72 став (3) на Царинскиот закон.“  

 
Член 65 

Членот 184 се менува и гласи: 
“(1) На барање на декларантот надлежната царин-

ска испостава може да прифати декларација за постап-
ка на царинско складирање која не ги содржи сите по-
датоци пропишани од министерот за финансии во сог-
ласност со член 72 став (3) на Царинскиот закон. 

Меѓутоа таа декларација мора да ги содржат нај-
малку податоците за непотполна декларација пропиша-
ни од министерот за финансии во согласност со член 
72 став (3) на Царинскиот закон. 

(2) Одредбите на членовите 171, 172 и 175 на оваа 
уредба соодветно се применуваат.“ 

 
Член 66 

Во член 185 ставот (1) се менува и гласи: 
“Одобрение за поедноставена постапка за деклари-

рање во согласност со условите и на начин пропишан 
во членовите 167, 169, 169-а, 169-б и 186 на оваа уред-
ба, му се издава на барателот врз основа на поднесено 
барање.“ 

Ставот (4) се менува и гласи: 
“Користење на поедноставена декларација во фор-

ма на административен или комерцијален документ, не 
се применува за царински склад од тип Б.“ 

 
Член 67 

Членот 186 се менува и гласи: 
“(1) Барањето од член 185 став (1) на оваа уредба се 

поднесува во писмена форма и треба да ги содржи сите 
податоци потребни за издавање на одобрение. 

Барањето од член 185 став (1) на оваа уредба може 
да биде заменето со општо барање кое се однесува на 
операции кои треба да се извршат во текот на одреден 
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период, доколку тоа околностите го дозволуваат. Во 
овој случај барањето треба да се изготви под условите 
пропишани во членовите 312, 313 и 314 на оваа уредба 
и да се поднесе заедно со барање за работење со царин-
ски склад. Кога работењето со царински склад е веќе 
одобрено, барањето од член 185 став (1) на оваа уредба 
се поднесува до царинскиот орган што го издал одо-
брението за постапка за царинско складирање, како ба-
рање за измена на одобрение. 

(2) Кога барателот има уверение за ОЕО од член 10-
а став (1) точки а) или в) на оваа уредба, надлежниот 
царинскиот орган издава одобрение откако ќе утврди 
дека е договорена потребната размена на податоци по-
меѓу барателот и надлежниот царински орган. Сите ус-
лови и критериуми од став (1) на овој член се сметаат 
за исполнети.“ 

 
Член 68 

Членот 187 се менува и гласи: 
“Со одобрението од член 185 став (1) на оваа уред-

ба се пропишуваат посебните правила за спроведување 
на постапката, вклучувајќи ги податоци за царинската 
испостава или царинските испостави за започнување 
на постапката. 

Дополнителна декларација не мора да се поднесе.“ 
 

Член  69 
Во член 191 ставот (1) се менува и гласи: 
“На барање на декларантот надлежната царинска 

испостава може да прифати декларации за ставање на 
стока во постапка со економски ефект, освен за постап-
ка за извоз за облагородување или царинско складира-
ње, кои не ги содржат сите податоци пропишани од 
министерот за финансии во согласност со член 72 став 
(3) на Царинскиот закон или кон кои не се приложени 
некои документи од член 127 на оваа уредба. 

Меѓутоа, тие декларации мора да ги содржат нај-
малку податоците за непотполна декларација пропиша-
ни од министерот за финансии во согласност со член 
72 став (3) на Царинскиот закон.“ 

 
Член 70 

Членот 196 се менува и гласи: 
“Извозните формалности пропишани во членовите 

403-ж до 409-ѓ на оваа уредба може да се поедностават 
во согласност со одредбите од оваа глава.“ 

 
Член 71 

Членот 197 се менува и гласи: 
“(1) На барање на декларантот, царинската испоста-

ва за извоз може да прифати извозна декларација која 
што не ги содржи сите податоци пропишани од мини-
стерот за финансии во согласност со членот 72 став (3) 
на Царинскиот закон. 

Сепак, оваа декларација треба да ги содржи најмал-
ку податоците за непотполна декларација пропишани 
од министерот за финансии во согласност со Членот 72 
став (3) на Царинскиот закон и: 

- сите податоци потребни за правилна примена на 
извозни давачки или мерки, кога стоката подлежи на 
вакви давачки или мерки и 

- сите други податоци кои се сметаат за потребни 
заради идентификација на стоката, примена на пропи-
сите со кои се регулира извозот или определување на 
износот на која било гаранција која е потребна пред да 
може стоката да се извезе. 

(2) Одредбите на членовите 171, 172, 173, 174 и 175 
на оваа уредба соодветно се применуваат за извозните 
декларации. 

(3) Кога се применува член 404-а на оваа уредба, 
дополнителната декларација може да се поднесе кај ца-
ринската испостава надлежна за надзор на местото ка-
де што извозникот е регистриран. 

(4) Во непотполната извозна декларација се наведу-
ва царинската испостава каде што се поднесува допол-
нителната декларација. Царинската испостава којашто 
ја прима непотполната извозна декларација ги испраќа 
податоците од непотполната извозна декларација до 
царинската испостава каде што треба да се поднесе до-
полнителната декларација, во согласност со став (3) на 
овој член.“ 

 
Член 72 

Во Дел 1, Поглавје 9 во Глава 4 Одделот 2 и членот 
198 се бришат, а Одделот 3 станува Оддел 2. 

 
Член 73 

Членот 199 се менува и гласи: 
“(1) Одобрението за употреба на постапка за локал-

но царинење се издава во согласност со условите и на 
начин утврдени во членовите 167, 169, 169-а и 169-б на 
оваа уредба, на секое лице, во понатамошниот текст 
„одобрен извозник“, кое сака да извршува извозни по-
стапки во свои простории или на други места опреде-
лени или одобрени од царинскиот орган. 

(2) Во одобрението од став (1) на овој член се одре-
дува дали одобрениот  извозник поднесува потполна 
царинска декларација, во согласност со член 201 став 
(1) на оваа уредба или е овластен да врши запишување 
во неговата евиденција, во согласност со член 201 став 
(2) на оваа уредба.“ 

 
Член 74 

Членот 200 се брише. 
 

Член 75 
Членот 201 се менува и гласи: 
“(1) За да му овозможи на царинскиот орган пра-

вилно следење на спроведувањето на постапките, одо-
брениот извозник, пред да ја изнесе стоката од местата 
наведени во член 199 на оваа уредба, до царинската ис-
постава за извоз поднесува потполна царинска деклара-
ција изготвена со помош на техника на електронска 
обработка на податоци, во роковите пропишани во чле-
новите 403-б и 403-в на оваа уредба. Во овој случај, 
одобрениот извозник се ослободува од обврската да 
поднесе дополнителна декларација, пропишана во член 
88 став (2) на Царинскиот закон. 

(2) Наместо обврската да поднесе потполна декла-
рација во согласност со став (1) на овој член, надлеж-
ниот царински орган може да го овласти одобрениот 
извозник да направи запис во неговата евиденција, под 
услов царинскиот орган да има пристап до тие подато-
ци во електронскиот систем на одобрениот извозник и 
да се исполнети барањата за размена на такви податоци 
помеѓу царинските испостави. 

Одобрениот извозник:  
1) ги запишува во евиденцијата податоците за пот-

полна декларација или податоците за декларација за 
постапка на локално царинење пропишани од  мини-
стерот за финансии согласно член 72 став (3) на Царин-
скиот закон и податоци од сите придружни документи 
од член 128 став (1) на оваа уредба. На барање на ца-
ринската испостава за извоз, имателот на одобрението 
ги става на располагање тие податоци или документи; 

2) ги запишува местото и времето кога стоката ќе 
биде достапна за контрола; 

3) ја известува царинската испостава за извоз за се-
кој запис во евиденцијата на одобрениот извозник и за 
достапноста на стоката во неговите простории или на 
други места определени или одобрени од царинскиот 
орган. 

Одредбите од оваа точка не ја исклучуваат приме-
ната на одредбите од член 88, став (1) точка в) на Ца-
ринскиот закон. 
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4) периодично поднесува дополнителна деклараци-
ја до царинската испостава за извоз во рокот пропишан 
во одобрението и 

5) има безбеден систем кој покажува кој пристапил 
во евиденцијата и кога и кои дејства се извршени. 

(3) Царинската испостава за извоз ги испраќа пода-
тоците од став (2) точка в) на овој член до царинска ис-
постава на излез. 

(4) Царинската испостава за извоз го известува има-
телот на одобрението за пуштањето на стоката, освен 
во случаите кога во одобрението е наведено дека исти-
от се  ослободува од обврската да ја стави стоката на 
увид. Кога обврската за ставање на стоката на увид е 
изземена, запишувањето во евиденцијата се смета како 
пуштање на стоката. 

(5) Надлежниот царински орган може да одбие да 
даде овластување за запишување во евиденцијата на 
одобрениот извозник доколку царинските декларации 
се однесуваат на стока чие пуштање зависи од приме-
ната на ограничувања или која е предмет на забрани, 
пропишани за предметната постапка.“ 

 
Член 76 

Членот 202 се брише.  
 

Член 77 
Членот 203 се менува и гласи: 
„Во одобрението од член 199 на оваа уредба се 

утврдуваат сите детални правила за спроведување на 
постапката, а особено следново: 

1) податоци за стоката на којашто се однесува; 
2) начинот и времето на пуштање на стоката; 
3) содржината на сите придружни документи, наве-

дени во член 128 став (1) на оваа уредба.  
Кога се применуваат членовите 409-a до 409-ѓ на 

оваа уредба, пуштањето на стоката од точка б) од први-
от потстав на овој член се одобрува во согласност со 
член 409-б на оваа уредба.“ 

 
Член 78 

Во Дел 1, Поглавје 9, во Глава 4 Одделот 4 и членот 
204 се бришат. 

 
Член 79 

Во Дел 2, Поглавје1, Главата 2 и членот 206 се бри-
шат, а Главите 3 и 4 стануваат Глави 2 и 3. 

 
Член 80 

Во член 216 во првата реченица на ставовите (4) и 
(5) и во втората реченица на став (8) зборовите „Цен-
тралната управа на“ се бришат. 

 
Член 81 

Во член 217 во ставовите (1) и (2) зборовите “Цен-
тралната управа на“ се бришат. 

 
Член 82 

Во член 218 став (1) зборовите „Централната упра-
ва на“ се бришат. 

 
Член 83 

Членот 219 се менува и гласи:  
“Поимите употребени во оваа Глава го имаат след-

ново значење: 
1) “транзит“ е постапка во која стоките се превезу-

ваат под контрола на царинскиот орган од појдовната 
до одредишната испостава;  

2) “појдовна испостава” е царинска испостава каде 
се прифаќаат декларациите за ставање на стоката во 
постапка на транзит; 

3) “одредишна испостава” е царинска испостава ка-
де стоката ставена во транзитна постапка треба да се 
стави на увид со цел да се заврши постапката; 

4) “гарантна испостава“ е царинската испостава 
определена за поднесување на гаранциите кои ги дава 
гарантот; 

5) “гарант“ е било кое физичко или правно лице 
трето лице, кое писмено превзема обврска поединечно 
и солидарно со главниот обврзник да плати кој било 
долг кој може да настане до висина на утврдениот зага-
рантиран износ; 

6) “долг“ се увозни или извозни давачки и други да-
вачки кои треба да се платат за стоките кои се ставени 
во транзитна постапка; 

7 “транзитна декларација“ е дејство со кое некое 
лице во пропишана форма и на пропишан начин изра-
зува желба да се стави некоја стока во транзитна по-
стапка;  

8) “транзитен придружен документ“ е документ кој 
што ја придружува стоката, отпечатен од компјутер-
скиот систем врз основа на податоците од транзитната 
декларација; 

9) “транзитен придружен документ/документ за си-
гурност“ е документ кој што ја придружува стоката, от-
печатен од компјутерскиот систем врз основа на пода-
тоците од транзитната декларација и влезната или из-
лезната збирната декларација; 

10) “главен обврзник“ е лице кое изготвува тран-
зитна декларација и/или лице во чие име се изготвува 
транзитна декларација;  

11) “пуштање на стока“ е дејство со кое царинскиот 
орган ја става стоката на располагање за цели предви-
дени со транзитната постапка; 

12) “лични податоци“ се било кои информации кои 
се однесуваат на определено физичко или правно лице, 
или на лице кое што може да се определи и 

13) “резервна постапка“ е постапка во која се упо-
требуваат хартиени документи со цел да се овозможи 
поднесување и контрола на транзитна декларација и 
следење на транзитната операција кога нема можност 
за спроведување на стандарната постапка со употреба 
на електронски средства.“ 

 
Член 84 

Членот 220 се менува и гласи: 
“По завршување на извоз или повторен извоз во ре-

довна постапка, царинскиот орган може да одреди сто-
ката да се превезува во транзитна постапка согласно 
член 105 став (1) точка б) на Царинскиот закон.“ 

 
Член 85 

Во член 221 се додава нов потстав кој гласи: 
“Прилогот 28 се ревидира најмалку еднаш годиш-

но.“ 
 

Член 86 
Во член 222 зборот “претовар“ се заменува со збо-

рот “претовара“. 
 

Член 87 
Членот 224 се менува и гласи:  
“(1) Гаранцијата дадена од главниот обврзник важи 

на целото царинско подрачје на Република Македони-
ја. 

(2)  Кога гарантот ја дава гаранцијата во гарантната 
испостава: 

1) на главниот обврзник му се доделува “референ-
тен број на гаранцијата“ за употребата на гаранцијата и 
за идентификација на секое постапување на гарантот; 

2) на главниот обврзник му се доделува и му се со-
општува шифра за пристап која е поврзана со “рефе-
рентниот број на гаранцијата“. “ 

 
Член 88 

По членот 225 се додава нов член 225-а кој гласи: 
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„Член 225-а 
(1) Во рамките на транзитната постапка, формално-

стите се извршуваат со техника на електронска обрабо-
тка на податоци. 

(2) Структурата и поединостите на пораките кои се 
користат за спроведување на формалностите во тран-
зитната постапка ги утврдува Царинската управа.“  

Член 89 
Во член 226 став (2) во првата реченица зборовите 

“појдовниот царински орган“ се заменуваат со зборо-
вите “појдовната испостава“.  

Во став (3) зборовите “банкарска гаранција“ се за-
менуваат со зборовите “гаранција дадена од гарант“, 
зборовите “Банката гарант“ се заменуваат со зборовите 
“Гарантот“ и  се додава нов став (4) кој гласи:  

“(4) Кога се употребува поединечна гаранција даде-
на од гарантот, кодот за пристап поврзан со “референт-
ниот број на гаранцијата“ не може да биде модифику-
ван од главниот обврзник.“   

Член 90 
 Членот 227 се менува и гласи: 
“Поединечната гаранција дадена од гарантот е во 

согласност со образец даден во Прилог 30 на оваа 
уредба.  

Гарантниот инструмент се задржува во гарантната 
испостава.“  

Член 91 
Членот 228 се менува и гласи: 
“(1) Во случајот од член 226 став (3) на оваа уредба, 

поединечната гаранција треба да е во согласност со 
образецот даден во Прилог 31 на оваа уредба. 

(2) Гарантот треба на гарантната испостава да и ги 
даде сите потребни податоци за ваучерите за поединеч-
на гаранција кои тој ги издал, на начин определен од 
царинскиот орган. 

Крајниот рок до кога може да се употреби ваучерот 
не може да биде подолг од една година од денот на из-
давање. 

(3) Гарантот му го соопштува “референтниот број 
на гаранцијата“ на главниот  обврзник за секој ваучер 
за поединечна гаранција кој му е доделен. Главниот об-
врзник не може да го менува доделениот код за при-
стап. 

(4) Кога се применува член 231 став (2) точка б) на 
оваа уредба, гарантот му издава на главниот обврзник 
ваучери за поединечна гаранција изготвени на хартија 
во согласност со образецот даден во Прилог 32 на оваа 
уредба, на кои е наведен бројот за идентификација. 

(5) Гарантот може да издаде ваучери за поединечна 
гаранција кои не важат за транзитна постапка на стока 
наведена во Прилог 28 на оваа уредба. Во таков случај, 
гарантот на секој ваучер за поединечна гаранција дија-
гонално треба да стави забелешка: "Ограничено важе-
ње - 99200". 

(6) Главниот обврзник до појдовната испостава до-
ставува толкав број на ваучери за поединечна гаранци-
ја кој помножен со износ од 7.000 ЕВРА во денарска 
противвредност дава износ кој е потребен за покрива-
ње на целиот износ од член 226 став (1) на оваа уредба. 
Кога се применуваат одредбите на членот 231 став (2) 
точка б) на оваа уредба, поединечните ваучери во хар-
тиена форма се доставуваат до појдовната испостава 
која ги задржува, а таа пак ја известува гарантната ис-
постава наведена на ваучерот за идентификациониот 
број на секој ваучер.“   

Член 92 
Во членот 229 ставот (1) се менува и гласи: 
“Гарантната испостава ја укинува својата одлука за 

прифаќање на преземањето на обврската од гарантот 
доколку условите пропишани во моментот на издавање 
повеќе не се исполнуваат. 

Исто така, гарантот може да ја откаже својата обвр-
ска во секое време. Укинувањето или откажувањето ва-
жи од 16-тиот ден од денот на кој гарантот или гарант-
ната испостава, во зависност од случајот, биле известе-
ни.“ 

Ставот (3) се менува и гласи:  
“Гарантната испостава во компјутерскиот систем ги 

внесува информациите за секое укинување или откажу-
вање на гаранцијата и за датумот кога тоа почнува да 
важи.“   

Член 93 
Во член 230 став (1) зборовите “од еден појдовен до 

еден одредишен царински орган“ се заменуваат со збо-
ровите „од една појдовна испостава до една одредишна 
испостава“.  

Во ставот (2) зборовите “еден појдовен царински 
орган“ се заменуваат со зборовите “една појдовна ис-
постава“ а зборовите“еден одредишен царински орган“ 
се заменуваат со зборовите  “една одредишна испоста-
ва“.  

Член 94 
Членот 231 се менува и гласи: 
“(1) Транзитната декларација се изготвува со упо-

треба на техника на електронска обработка на подато-
ци и истата ги содржи податоците за таква декларација 
пропишани од министерот за финансии во согласност 
со член 72 став (3) на Царинскиот закон.   

(2) Царинскиот орган прифаќа транзитна деклара-
ција изготвена во форма на  Единствен царински доку-
мент во согласност со постапката утврдена од Царин-
ската управа во следниве случаи: 

1) кога стоката се пренесува од патници кои немаат 
директен пристап до царинскиот компјутерски систем, 
во согласност со методите опишани во член 231-а на 
оваа уредба и 

2) кога се спроведува резервна постапка според ус-
ловите и во согласност со методите утврдени во При-
лог 34-и кој е составен дел на оваа уредба. 

(3) Употребата на  транзитна декларација во писме-
на форма во согласност со став (2) точка (б) на овој 
член, кога компјутерскиот систем на главниот обврз-
ник или компјутерската мрежа се недостапни, треба да 
се одобри од страна на царинскиот орган. 

(4) Транзитната декларација може да биде дополне-
та со еден или повеќе дополнителни листови кои се во 
согласност со образецот даден во Прилог 21 на оваа 
уредба. Обрасците претставуваат составен дел на дек-
ларацијата.  

(5) Товарници изготвени на образец од Прилог 34 
на оваа уредба, во согласност со објаснувачките забе-
лешки дадени во Прилог 33 на оваа уредба, може да се 
употребуваат наместо дополнителни листови како опи-
сен дел на транзитна декларација во писмена форма и 
претставуваат нејзин составен дел.“  

 
Член 95 

По членот 231 се додава нов член 231-а, кој гласи: 
 

“Член 231-а 
(1) Кога се применува член 231 став (2) точка а) на 

оваа уредба, патникот изготвува транзитна декларација 
во согласност со член 117 на оваа уредба и во соглас-
ност со прописот  утврден од министерот за финансии 
во согласност со член 72 став (3) на Царинскиот закон. 

(2) Надлежните царински органи со употреба на ин-
форматичка технологија и компјутерски мрежи обезбе-
дуваат размена на транзитните податоци.“ 

 
Член 96 

Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, Оддел 2 називот на 
Пододдел 3 се менува и гласи: “Формалности во пој-
довната испостава“. 
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Член 97 
Во член 232 став (1) зборовите “одредишниот ца-

рински орган“ се заменуваат со зборовите “одредишна-
та испостава“.  

Во ставот (2) во првата реченица зборовите “пој-
довниот царински орган“ се заменуваат со зборовите 
“појдовната испостава“. 

 
Член 98 

Во член 233 став (1) зборовите “Појдовниот царин-
ски орган“ се заменуваат со зборовите “Појдовната ис-
постава“, а зборовите “одредишниот царински орган“ 
се заменуваат со зборовите “одредишната испостава“.  

Ставот (2) се брише. 
 

Член 99 
Во член 234 став (1) по првата реченица се додава 

нова реченица која гласи: 
“Појдовната испостава презема мерки за идентифи-

кација за кои смета дека се потребни и ги внесува реле-
вантните податоци во транзитната декларација.“ 

Во ставот (2) точка (а) зборовите “појдовниот ца-
рински орган“ се заменуваат со зборовите “појдовната 
испостава“. 

 
Член 100 

Во членот 235 во првиот потстав зборовите “Пој-
довниот царински орган“ се заменуваат со зборовите 
“Појдовната испостава“, а зборот “транзитната“ се за-
менува со зборовите “податоците од транзитната“, а 
третиот постав  на овој член се брише. 

 
Член 101 

Членот 236 се менува и гласи: 
“(1) При пуштање на стоката, појдовната испостава 

ги испраќа деталите за транзитната операција до прија-
вената одредишна испостава со употреба на пораката   
„запис за очекувано пристигнување“. 

Оваа порака се заснова на податоци добиени од 
транзитната декларација, изменети по потреба. 

(2) По пуштањето на стоката, транзитниот придру-
жен документ или транзитниот придружен доку-
мент/документ за сигурност ја придружуваат стоката 
ставена во транзитна постапка.    

Транзитниот придружен документ е во согласност 
со образецот и поединостите на транзитниот придру-
жен документ дадени во Прилог 34-а на кој е составен 
дел на оваа уредба или, во случај кога податоците за 
влезна или излезна збирна декларација пропишани од 
министерот за финансии во согласност со член 72 став 
(3) на Царинскиот закон се дадени заедно со транзит-
ните податоци, со образецот и поединостите на Тран-
зитниот придружен документ/документ за сигурност 
дадени во Прилог 34-в кој е составен дел на оваа уред-
ба и Списокот на наименуванија за транзит/сигурност 
даден  во Прилог 34-г кој е составен дел на оваа уред-
ба. Овој документ е достапен на операторот на еден од 
следните начини: 

1) се дава на главниот обврзник од појдовната испо-
става или со одобрение на царинскиот орган се печати 
од компјутерскиот систем на главниот обврзник или 

2) се печати од компјутерскиот систем на овласте-
ниот испраќач по добивање на пораката за пуштање на 
стока, испратена од појдовната испостава. 

(3) Кога декларацијата содржи повеќе од едно наи-
менувание на стока, транзитниот придружен документ 
од став (2) на овој член се надополнува со Список на 
наименуванија во согласност со образецот даден во 
Прилог 34-б кој е составен дел на оваа уредба. 

Транзитниот придружен документ/документ за си-
гурност од став (2) на овој член  секогаш се надополну-
ва со Список на наименуванија утврден во Прилог 34-г 
кој е составен дел на оваа уредба. Овој список на наи-

менуванија е составен дел на транзитниот придружен 
документ или транзитниот придружен доку-
мент/документ за сигурност.“  

Член 102 
Членот 237 се менува и гласи: 
 „Пратката и транзитниот придружен документ – 

транзитниот придружен документ/документ за сигур-
ност се ставаат на увид на секое барање на царинскиот 
орган.“   

Член 103 
Во член 238 во ставот (1) во првата реченица зборо-

вите “листовите број 4 и број 5 од транзитната деклара-
ција, и да ги стави на увид“ се заменуваат со зборовите 
“транзитниот придружен документ - транзитниот при-
дружен документ/документ за сигурност и да го стави 
на увид“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
“Кога царинскиот орган смета дека предметната 

транзитна операција може да продолжи по редовен пат, 
тој ги превзема сите потребни мерки, а потоа го оверу-
ва транзитниот придружен документ - транзитниот 
придружен документ/документ за сигурност. 

Соодветните информации кои се однесуваат на пре-
товарот или на одредена  незгода се запишуваат во 
компјутерскиот систем од страна на одредишната ис-
постава.“  

Член 104 
Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, Оддел 2 називот на 

Пододдел 5 се менува и гласи:  “Формалности во одре-
дишната испостава“  

Член 105 
Членот 239 се менува и гласи: 
“(1) Стоката и потребните документи се ставаат на 

увид во одредишната испостава во текот на деновите и 
часовите предвидени за работа. Меѓутоа, одредишната  
испостава може, на барање и на трошок на засегнатата 
страна, да дозволи документите и стоката да бидат ста-
вени на увид надвор од предвидените денови и часови. 
На сличен начин, на барање и на трошок на засегнатата 
страна, одредишната испостава може исто така да доз-
воли стоката и потребните документи да бидат ставени 
на увид во кое било друго место. 

(2) Кога стоката се става на увид во одредишната 
испостава по истекот на рокот утврден од појдовната 
испостава и кога неможноста за почитување на рокот 
настанала поради околности кои можат да се објаснат 
и се прифатливи за одредишната испостава, а не може 
да се припишат на превозникот или главниот обврзник, 
ќе се смета дека главниот обврзник го почитувал вре-
менскиот  рок утврден согласно член 233 став (1) на 
оваа уредба. 

(3) Одредишната испостава го задржува транзитни-
от придружен документ - транзитниот придружен до-
кумент/документ за сигурност, а прегледот на стоката 
се врши исклучиво врз основа на податоците од пора-
ката „запис за очекувано пристигнување“ добиена од 
појдовната испостава. 

(4) На барање на главниот обврзник, а за да се обез-
беди доказ дека постапката е завршена согласно член 
243 став (1) на оваа уредба, одредишната испостава го 
заверува транзитниот придружен документ - транзит-
ниот придружен документ/документ за сигурност со 
следната забелешка: “Алтернативен доказ – 99202“. 

(5) Транзитната операција може да се заврши и во 
царинска испостава различна од онаа која е наведена 
во транзитната декларација. Во тој случај, таа станува  
одредишна испостава. 

Новата одредишна испостава ќе ја побара пораката 
“запис за очекувано пристигнување“ од појдовната ис-
постава со цел да ја евидентира промената на одредиш-
ната испостава.“ 
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Член 106 
Членот 240 се менува и гласи: 
“(1) Одредишната испостава на барање на лицето 

кое ги става на увид стоката и потребните документи 
му заверува потврда. 

(2) Потврдата е во согласност со образецот даден во 
Прилог 36 на оваа уредба. 

(3) Потврдата од став (1) на овој член ја пополнува 
засегнатото лице. Потврда може да содржи и други по-
датоци во врска со пратката, освен во просторот резер-
виран за одредишната испостава. Потврдата не се упо-
требува како доказ дека постапката е завршена во 
смисла на член 243 став (1) на оваа уредба.“ 

 
Член 107 

Членот 241 се менува и гласи: 
“(1) Одредишната испостава со пораката “известу-

вање за пристигнување“ ја известува појдовната испо-
става за пристигнувањето на стоката истиот ден кога 
стоката е ставена на увид во одредишната испостава. 

(2) Кога транзитната операција завршува во друга 
испостава од првично декларираната во транзитната 
декларација, новата одредишна испостава ја известува 
појдовната испостава за пристигнување на стоката со 
пораката “известување за пристигнување“.  

Појдовната испостава ја известува првично декла-
рираната одредишна испостава за пристигнување на 
стоката со пораката „препратено известување за при-
стигнување“.   

(3) Пораката “известување за пристигнување“ од 
ставовите (1) и (2) на овој член не може да се користи 
како доказ за завршување на постапката во смисла на 
член 243 став (1) на оваа уредба. 

(4) Освен кога е оправдано, одредишната испостава 
ја испраќа пораката “резултат од контролата“ на пој-
довната испостава најдоцна третиот ден по ставање на 
увид на стоката во одредишната испостава. 

Меѓутоа, кога се применува членот 274 на оваа 
уредба, одредишната испостава ја испраќа пораката 
“резултат од контролата“ на појдовната испостава нај-
доцна шестиот ден по денот на испорака на стоката.“ 

 
Член 108 

Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, Оддел 2 насловот на 
Пододел 6 се менува и гласи: “Испитна постапка“. 

 
Член 109 

Членот 242 се менува и гласи: 
“(1) Доколку појдовната испостава во рок во кој 

стоката мора да се стави на увид кај одредишната испо-
става не ја примила пораката “известување за пристиг-
нување”  или во рок од шест дена по прием на пораката 
„известување за пристигнување“ не ја примила порака-
та „резултати од контролата“, појдовната испостава ја 
разгледува можноста за покренување на испитна по-
стапка за добивање на потребните информации за завр-
шување на постапката, или ако тоа не можно: 

- да утврди дали настанал царински долг и 
- да го идентификува должникот. 
(2) Испитната постапка започнува најдоцна седум 

дена по истекот на еден од временските рокови наведе-
ни во став (1) на овој член. Доколку појдовната испо-
става порано добие информации дека транзитната по-
стапка не е завршена, или се сомнева дека нема да биде 
завршена, веднаш започнува испитна постапка. 

(3) Доколку појдовната испостава добила само по-
рака „известување за пристигнување“, започнува ис-
питна постапка со барање до одредишната испостава, 
која ја испратила пораката „известување за пристигну-
вање“, да ја испрати пораката “резултати од контрола“. 

(4) Доколку појдовната испостава не ја добила по-
раката "известување за пристигнување“ започнува ис-
питна постапка со испраќање барање до главниот об-

врзник за информации потребни за завршување на по-
стапката или, кога во одредиштето има доволно пода-
тоци, барањето го испраќа до одредишната испостава.  

Најдоцна во рок од 28 дена по започнувањето на ис-
питната постапка во одредишната испостава, во случај 
кога транзитната операција не може да се заврши, пој-
довната испостава ќе побара од главниот обврзник да 
ги приложи потребните информации за завршување на 
постапката. 

(5) Одредишната испостава и главниот обврзник 
треба да одговорат на барањето од ставот (4) на овој 
член во рок од 28 дена. Доколку главниот обврзник 
обезбеди доволно информации во овој период појдов-
ната испостава ќе ги земе предвид таквите информации 
или ќе ја заврши постапката доколку обезбедените ин-
формации тоа го дозволуваат.  

(6) Доколку појдовната испостава смета дека ин-
формациите добиени од главниот обврзник не се до-
волни за завршување на постапката, но се доволни за 
продолжување на испитната постапка, веднаш испраќа 
барање до засегнатите царински испостави. 

(7) Кога со испитната постапка ќе се утврди дека 
транзитната постапка е завршена правилно, појдовната 
испостава ја завршува постапката и без одлагање го ин-
формира главниот обврзник, а кога тоа е потребно, и 
секој царински орган кој можеби започнал постапка за 
пресметка и наплата на долг во согласност со членови-
те 233 до 244 на Царинскиот закон.“ 

 
Член 110 

Членот 243 се менува и гласи: 
“(1) Доказот дека постапката е завршена во времен-

скиот рок предвиден во декларацијата може да се до-
стави од главниот обврзник во облик на документ заве-
рен од одредишната испостава со кој се идентификува 
стоката и се утврдува дека истата била ставена на увид 
кај одредишната испостава или кога се применува чле-
нот 272 на оваа уредба кај овластениот примач. Обли-
кот  на документот треба да биде прифатлив за царин-
скиот орган.  

(2) Транзитната постапка може исто така да се сме-
та дека е завршена кога главниот обврзник поднесува 
еден од следниве документи, кои се прифатливи за ца-
ринскиот орган:  

1) царински документ издаден во друга земја со кој 
на стоката и се одредува царински дозволено постапу-
вање или употреба или 

2) документ издаден во друга земја, заверен со пе-
чат од царинскиот орган на таа земја со кој се потврду-
ва дека стоката била пуштена во слободен промет во 
односната земја.  

(3) Документите од став (2) на овој член можат да 
бидат заменети со копии или фотокопии заверени како 
верни на оригиналот од органот кој ги заверил ориги-
налните документи или од надлежните органи на одре-
дишната земја.“ 

 
Член  111 

Во членот 244 ставот (1) се брише.  
Во ставот (2) кој станува став (1) зборовите „точка 

е) “ се заменуваат со зборовите “точка ѓ)“. 
 

Член 112 
Членовите 245, 246, 247 и 248 се бришат.  

Член 113 
Во членот 249  точката б) се брише, а точките в), г), 

д), ѓ) и е) стануваат точки б), в), г), д) и ѓ). 
Во точката е) која станува точка ѓ) во алинеја (i) 

по зборот „железница“ се додаваат зборовите “или 
големи контејнери“ а во алинеа (iv) зборовите 
“цевовод или електични водови“ се заменуваат со 
зборот “цевковод“.  
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Член 114 
Во членот 250 став (1) точка б) зборовите “точка ѓ)“ 

се заменуваат со зборовите “точка д)“.  
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
“(3)  Кога засегнатото лице има уверение за ОЕО 

од член 10-а став (1) точки а) или в) на оваа уредба, се 
смета дека се задоволени барањата утврдени во став (1) 
точка (в) и став 2 точка (б) на овој член.“, 

 
Член 115 

Во член 251 ставот  (1) се менува и гласи: 
„Барањето за одобрување за употреба на поедноста-

вувања, во понатамошниот текст “барање“, треба да со-
држи датум и да биде потпишано. Под услови и на на-
чин пропишани од страна на надлежниот царински ор-
ган барањето се изготвува во писмена форма или се 
поднесува со употреба на техника на електронска обра-
ботка на податоци.“  

 
Член 116 

Во член 253 став (3) зборовите “точки в), г) и е)“ се 
заменуваат со зборовите „точки б), в) и ѓ)“, а зборовите 
“појдовниот царински орган“ се заменуваат со зборо-
вите “појдовната испостава“. 

 
Член 117 

Во член 255 став (2) зборот “одобиено“ се заменува 
со зборот “одбиено“ а по зборовите “во зависност од 
случајот,“ се додаваат зборовите “како и сите приложе-
ни придружни документи,“. 

 
Член 118 

Член 256 се менува и гласи: 
„(1) Главниот обврзник може да употребува општа 

гаранција, односно изземање од обврската за поднесу-
вање на општа гаранција, во натамошниот текст “иззе-
мање на гаранција”, до висина на одредениот износ. 

(2) Одредениот износ треба да биде идентичен со 
износот на царинскиот долг и друг долг кој може да на-
стане за стоката која главниот обврзник ја става во 
транзитна постапка во текот на најмалку една недела. 

Гарантната испостава го утврдува тој износ во сора-
ботка со засегнатата страна врз основа на: 

1) информациите за стоката која претходно ја пре-
везувал и за претпоставениот обем на планираните 
транзитни операции наведени, меѓу другото, во негова-
та комерцијална документација и евиденција и 

2) при утврдување на одредениот износ, се земааат 
предвид највисоките увозни давачки и другите давачки 
кои може да се применат на стоката. 

Со цел да се утврди одредениот износ се врши 
пресметка за износот на царинскиот долг кој може да 
настане за секоја транзитна операција. Кога потребните 
податоци не се достапни, се претпоставува дека изно-
сот е 7.000 ЕВРА во денарска противвредност, освен 
доколку други информации кои се познати на царин-
ските органи не доведат до поинаков износ.  

(3) Гарантната испостава го преиспитува одредени-
от износ посебно врз основа на барање од главниот об-
врзник и по потреба истиот го прилагодува. 

(4) Секој главен обврзник презема обврска износот 
за кој станува збор да не го надмине одредениот износ 
од став (1) на овој член, земајќи ги предвид сите тран-
зитни операции за кои постапката сé уште не е заврше-
на. 

(5) Одредениот износ од став (1) на овој член ќе би-
де управуван и може да биде надгледуван со помош на 
комјутерскиот систем на царинскиот орган, со следење 
на секоја транзитна  операција“. 

 
Член 119 

По членот 257 се додава нов член 257-а, кој гласи: 

„Член 257-а 
За секоја општа гаранција и/или секое изземање од 

гаранција: 
1) на главниот обврзник за употреба на гаранцијата 

му се доделува “референтен број на гаранција“ поврзан 
со еден одреден износ; 

2) гарантната испостава на главниот обврзник му 
доделува и му ја соопштува првична шифра за пристап 
која е поврзана со “референтниот број на гаранцијата“. 

Главниот обврзник може да назначи една или пове-
ќе шифри за пристап до општата гаранција и/или секое 
изземање од гаранција што ќе ги употребува тој или 
неговите застапници.“  

 
Член 120 

Членот 259 се менува и гласи: 
“(1) Општа гаранција дава гарантот.  
(2) Гарантниот документ е во согласност со образе-

цот даден во Прилог 38 на оваа уредба. Гарантниот ин-
струмент го задржува гарантната испостава.“  

 
Член 121 

Во членот 260 ставот (2) се брише. 
Во став (3) кој станува став (2) во втората реченица 

зборовите “Гарантниот царински орган“ се заменуваат 
со зборовите “Меѓутоа, гарантната испостава“.  

Член 122 
Членот 261 се менува и гласи: 
“(1) Одредбите член 229 став (1) на оваа уредба, со-

одветно се применуваат за укинување и откажување на 
општата гаранција. 

(2) Гарантната испостава во компјутерскиот систем 
ги внесува податоците за укинувањето на одобрението 
за употреба на општа гаранција или изземањето на га-
ранција од страна на царинскиот орган, и ефективниот 
датум на укинување на нејзиното прифаќање од страна 
на гарантната испостава или ефективниот датум на 
откажување на превземање на обврската од страна на 
гарантот.  

(3) Од ефективниот датум на укинување или отка-
жување, сите уверенија издадени за примена на член 
231 став (2) точка б) на оваа уредба не смеат да се упо-
требат за ставање стока во транзитна постапка и глав-
ниот обврзник без одлагање ги враќа во гарантната ис-
постава. 

Гарантната испостава на соодветен начин ги изве-
стува царинските органи кои од важечите потврди не 
можат да се употребат за ставање на стока во транзит-
на постапка, затоа што сé уште не се вратени или се 
пријавени како украдени, изгубени или биле идентифи-
кувани како фалсификувани.“  

 
Член 123 

Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, во Оддел 3 Подооде-
лот 3 и членот 262 се бришат. Подооделите 4, 5, 6, 7, 8, 
9 и 10 стануваат Подоодели 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 

 
Член 124 

Во член 263 ставот (2) се менува и гласи: 
“Главниот обврзник, во транзитната декларација, во 

рубриката "Г. Контрола на појдовна испостава" а во вр-
ска со "ставени пломби" ги запишува видот, бројот и 
ознаките на употребените пломби. 

Главниот обврзник ги става пломбите најдоцна до 
моментот на пуштање на стоката.“  

Член 125 
Членот 264 се менува и гласи: 
“Царинскиот орган може да одобри изземање од ба-

рањето за следење на пропишаниот правец на движење 
на главниот обврзник доколку тој  може да обезбеди 
царинскиот орган да биде сигурен за локацијата на 
предметните пратки во секој момент.“ 
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Член 126 
Во членот 265 во првиот потстав зборовите “пој-

довниот царински орган“ се заменуваат со зборовите 
“појдовната испостава“. 

 
Член 127 

Во членот 266 во точката а) зборовите “појдовниот 
царински орган одговорен за“ се заменуваат со зборо-
вите  “појдовната испостава одговорна за“.  

Точката б) се менува и гласи: 
“временскиот рок во кој царинскиот орган по под-

несувањето на транзитната декларација од страна на 
овластениот испраќач, може да ги изврши сите потреб-
ни контроли пред поаѓање на стоката, доколку е по-
требно;“  

Член 128 
Членот 267 се менува и гласи: 
“Овластениот испраќач поднесува транзитна декла-

рација во појдовната испостава. Стоката не се пушта 
пред временскиот рок определен во член 266 точка б) 
на оваа уредба.“  

Член 129 
Членот 268 се брише. 
 

Член 130 
Членот 269 се менува и гласи: 
„Овластениот испраќач, кога е тоа соодветно, го 

внесува во компјутерскиот систем пропишаниот пра-
вец на движење во согласност со член 232 став (2) на 
оваа уредба, временскиот рок определен во согласност 
со член 233 на оваа уредба во кој стоката мора да се 
стави на увид кај одредишната испостава, како и бро-
јот, видот и ознаките на пломбите.“ 

 
Член 131 

Членовите 270 и 271 се бришат. 
 

Член 132 
Во членот 272 ставот (1) се менува и гласи: 
“На лицата кои сакаат да примаат, во своите про-

стории или на некое друго определено место, стока 
ставена во транзитна постапка без ставање на увид на 
таа стока и на транзитниот придружен документ - тран-
зитниот придружен документ/документ за сигурност 
кај одредишната испостава, може да им се одобри ста-
тус на овластен примач.“ 

Ставот (2) се менува и гласи: 
“Се смета дека главниот обврзник ги исполнил сво-

ите обврски од член 109 став (1) точка а) на Царински-
от закон и дека транзитната постапка е завршена кога 
транзитниот придружен документ - транзитниот при-
дружен документ/документ за сигурност кој ја прати 
пратката, заедно со стоката во непроменета состојба, се 
доставени во пропишаниот рок до овластениот примач 
во неговите простории или местото определено во одо-
брението, при што мерките за идентификација биле 
доследно применети.“  

Член 133 
Членот 273 се менува и гласи:  
“(1)  Во одобрението посебно се наведува: 
1) одредишната или одредишните испостави одго-

ворни за стоката која ја прима овластениот примач; 
2) кога овластениот примач преку пораката „дозво-

лен истовар“ ќе ги прими податоците од пораката “за-
пис за очекувано пристигнување“, од страна на одре-
дишната испостава со цел соодветна примена на член 
361 став (3) на оваа уредба и 

3) кои категории или движења на стока се исклуче-
ни. 

(2) Надлежниот царински орган во одобрението на-
ведува дали е потребно преземање на некое дејствие од 
страна на одредишната испостава пред овластениот 
примач да биде во можност слободно да располага со 
примената стока.“  

Член 134 
Членот 274 се менува и гласи: 
“(1) Кога стоката ќе пристигне во неговите просто-

рии или на местото определено во одобрението, овла-
стениот примач: 

1) веднаш ја известува одредишната испостава од-
говорна за пристигнување на стоката со пораката “из-
вестување за пристигнување“, вклучувајќи ги сите нез-
годи за време на транспортот; 

2) чека да ја добие пораката “дозволен истовар“ 
пред да почне со истовар; 

3) по приемот на пораката „дозволен истовар“, а 
најдоцна третиот ден од пристигнувањето на стоката, 
во согласност со постапката пропишана во одобрение-
то ја испраќа пораката “забелешки при истовар“ заедно 
со сите несовпаѓања, до одредишната испостава и 

4) го става на располагање или испраќа до одре-
дишната испостава копија од транзитниот придружен 
документ - транзитниот придружен документ/документ 
за сигурност којшто ја прател стоката, во согласност со 
постапката утврдена во одобрението. 

(2) Одредишната испостава ќе ги запише податоци-
те од пораката “резултат од контрола“ во компјутер-
скиот систем.“ 

 
Член 135 

Членовите 275 и 276 се бришат. 
 

Член 136 
Во член 277 бројот “288“ се заменува со бројот 

“289“. 
 

Член 137 
Во член 282 во првиот потстав зборовите „појдов-

ниот царински орган“ се заменуваат со зборовите „пој-
довната испостава“.  

Во вториот потстав зборовите „го известува појдов-
ниот царински орган“ се заменува со зборовите „ја из-
вестува појдовната испостава“. 

 
Член 138 

Членот 283 се менува и гласи: 
“Како општо правило и имајќи ги предвид мерките 

за идентификација што ги применуваат трговските 
друштва за железнички транспорт, појдовната испоста-
ва не ги пломбира транспортните средства или пакети-
те.“ 

 
Член 139 

Членот 284 се менува и гласи: 
“(1) Товарниот лист - ЦИМ се поднесува кај појдов-

ната испостава во случај на транспортна операција во 
рамките на транзитна постапка која започнува и завр-
шува во царинското подрачје. 

(2) Појдовната испостава во листовите 1, 2 и 3 од 
товарниот лист - ЦИМ во рубриката резервирана за ца-
ринскиот орган,  јасно ја внесува ознаката „странска 
стока“.  Доколку се применуваат одредбите од ставот 
(3) на овој член оваа ознака се внесува и во копиите од 
листот број 1 од товарниот лист – ЦИМ. 

(3) Со одобрението од член 252 од оваа уредба мо-
же да се пропише обврска изведувачот на железнички-
те транспортни операции да поднесува три копии од 
листот број 1 од товарниот лист - ЦИМ. 

(4) Сите примероци од товарниот лист - ЦИМ се 
враќаат на подносителот. Доколку се применуваат 
одредбите на ставот (3) на овој член, појдовната испо-
става задржува една копија од листот број 1, а две заве-
рени копии од листот број 1 од товарниот лист - ЦИМ 
му ги враќа на подносителот. 

(5) За стоката од став (2) на овој член царинската 
испостава во одредишната станица дејствува како 
одредишна испостава. Кога стоката се пушта во слобо-
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ден промет или се става во друга царинска постапка во 
некоја попатна станица, царинската испостава во таа 
станица има улога на одредишна испостава. 

(6) При вршење на контрола од член 279 на оваа 
уредба, изведувачот на железничките транспортни опе-
рации ќе ги стави на раполагање на царинскиот орган 
сите транспортни листови – ЦИМ за транспортните 
операции кои ги спровел.“ 

 
Член 140 

Во член 285 став (1) по бројот „284“ се додаваат 
зборовите „став (5)“, а зборовите „одредишниот царин-
ски орган му“ се заменуваат со зборовите „одредишна-
та испостава и“. 

Во ставот (2) зборовите „Одредишниот царински 
орган“ се заменуваат со зборовите „Одредишната испо-
става“.  

Ставот (3) се менува и гласи: 
“Доколку се применуваат одредбите на член 284 

став (3) на оваа уредба, одредишната испостава задр-
жува една копија од листот број 1, а една заверена ко-
пија од листот број 1 и ја враќа на појдовната испоста-
ва.“  

 
Член 141 

Во член 286 став (2) зборовите “одредишниот ца-
рински орган“ се заменуваат со зборовите “одредишна-
та испостава“.  

Во ставот (4) зборовите “појдовниот царински ор-
ган“ се заменуваат со зборовите “појдовната испоста-
ва“.  

Во ставот (5) зборовите „дејствува како одредишен 
царински орган“ се заменуваат со зборовите “има уло-
га на одредишна испостава“. 

Во ставот (6) зборовите “одредишниот царински 
орган“ се заменуваат со зборовите “одредишната испо-
става“, а зборовите “му враќа на појдовниот царински 
орган“ се заменуваат со зборовите “и враќа на појдов-
ната испостава“.  

 
Член  142 

Во член 287 ставот (1) се менува и гласи: 
“Кога транспортната операција започнува надвор 

од царинското подрачје, а треба да заврши во него, ца-
ринската испостава на граничната станица преку која 
стоката влегува во царинското подрачје, има улога на 
појдовна испостава. 

Во појдовната испостава не се вршат никакви до-
полнителни формалности.“  

Во ставот (2) бројот “1“ се заменуваат со бројот “3“. 
Во ставот (3) зборовите “појдовниот царински ор-

ган“ се заменуваат со зборовите “појдовната испоста-
ва“, а бројот “1“ се заменуваат со бројот “3“. 

Ставот (4) се менува и гласи: 
“Царинската испостава во одредишната станица 

има улога на одредишна испостава. Формалностите од 
член 285 се извршуваат во одредишната испостава. До-
колку се применува став (2) на овој член одредишната 
испостава задржува една копија од листот број 3, а ед-
на дополнително заверена копија од листот број 3 и ја 
враќа на појдовната испостава.“ 

Ставот (5) се менува и гласи: 
“Кога стоката се пушта во слободен промет или се 

става во друга царинска постапка во некоја попатна 
станица, царинската испостава во таа станица има уло-
га на одредишна испостава. Оваа царинска испостава 
ги заверува листовите број 2 и број 3 и дополнителните 
копии од листот број 3 доставени од изведувачот на 
железничките транспортни операции и на нив ја става 
забелешката: “Оцаринето”.  

Оваа царинска испостава без одлагање ги враќа ли-
стот број 2 и број 3 на изведувачот на железничките 
транспортни операции откако ќе ги завери, задржувај-

ќи една дополнителната копија од листот број 3, а една 
дополнително заверена копија од листот број 3 и враќа 
на појдовната испостава.  

Во ставот (7) зборовите “попатната станицата“ се 
менуваат и гласат „попатната станица“. 

 
Член 143 

Во член 288 ставот (1) се менува и гласи: 
“Кога транспортната операција започнува и завр-

шува надвор од царинското подрачје, царинските испо-
стави кои треба да имаат улога на појдовна и одредиш-
на испостава се оние од член 287 став (1) и член 286 
став (5) на оваа уредба.“ 

Ставот (2) се менува и гласи: 
“Во појдовната и одредишната испостава не се вр-

шат никакви формалности.“ 
Во ставот (3) бројот “1“ се заменува со бројот „3“. 
Ставот (4) се менува и гласи: 
“(4) Сите примероци од товарниот лист - ЦИМ се 

враќаат на подносителот. Доколку се применуваат 
одредбите на став (3) на овој член, појдовната испоста-
ва задржува една копија од листот број 3, а две завере-
ни копии од листот број 3 му ги враќа на подносите-
лот.“ 

Ставот (5) се менува и гласи: 
“Доколку се применуваат одредбите на став (3) на 

овој член одредишната испостава задржува една копија 
од листот број 3, а една дополнително заверена копија 
од листот број 3 и ја враќа на појдовната испостава.“  

Член 144 
Во член 291 точка (3) втора поточка во втората али-

неа зборот “застапникот“ се заменува со зборовите “на-
ционалниот застапник“.  

 
Член 145 

Во член 293 став (1) пред зборот “застапници“ се 
додава зборот “национални“. 

Во став (2) пред зборот “застапници“ се додава збо-
рот “национални“.  

Во став (3) зборовите “застапници го“ се заменува-
ат со зборовите “национални застапници ја“. 

Во точката а) зборовите “одредишниот царински 
орган“ се заменуваат со зборовите “одредишната испо-
става“, зборовите “му бил“ се заменуваат со зборовите 
“и бил“. 

Во точката б) зборовите “појдовниот царински ор-
ган“ се заменуваат со зборовите “појдовната испоста-
ва“, зборовите “му бил“ се заменуваат со зборовите “и 
бил“, а зборовите “одредишниот царински орган“ се за-
менуваат со зборовите “одредишната испостава“.  

 
Член 146 

Во членот 297 во првиот потстав зборовите „пој-
довниот царински орган“ се заменуваат со зборовите 
„појдовната испостава“. 

Во вториот потстав зборовите „го известува појдов-
ниот царински орган“ се заменуваат со зборовите „ја 
известува појдовната испостава“.    

Член 147 
По членот 297 се додава нов член 297-а кој гласи: 
 

„Член 297-а 
(1) Предавниот лист ТР се поднесува кај појдовната 

испостава во случај на транспортна операција во рам-
ките на транзитна постапка која започнува и завршува 
во царинското подрачје  на Република Македонија. 

(2) Појдовната испостава во листовите 1, 2, 3А и 3Б 
на секој предавен лист ТР, во рубриката резервирана за 
царинскиот орган, јасно ја внесува ознаката “странска 
стока“.   

Оваа забелешка се заверува со печат на појдовната 
испостава. 
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(3) Во случаите од став (1) од овој член, кога се ко-
ристи листа на големи контејнери, се изготвува посеб-
на листа за секој контејнер и серискиот број или сери-
ските броеви од листата или односните листи, се вне-
суваат во листовите 1, 2, 3А и 3Б од предавниот лист, 
во рубриката резервирана за царинскиот орган. 

Сите листови од предавниот лист ТР се враќаат на 
засегнатото лице. 

(4) За стоката од став (2) на овој член, предавниот 
лист ТР мора да се поднесе во одредишната испостава 
во која стоката е декларирана за пушање во слободен 
промет или за друга царинска постапка. Затоа транс-
портното друштво ќе ги достави листовите 1, 2 и 3А од 
предавниот лист ТР на одредишната испостава. 

Одредишната испостава без одлагање ги заверува 
листовите 1 и 2 и ги враќа на транспортното друшто, а 
го здржува листот 3А.   

(5) При вршење на контрола од член 293 на оваа 
уредба, транспортното друштво ќе ги стави на рапола-
гање на царинскиот орган сите предавни листови ТР за 
транзитните операции кои ги спровел.“ 

 
Член 148 

Во членот 298 во втората реченица зборовите „пој-
довниот царински орган“ се заменуваат со зборовите 
“појдовната испостава“, а во третата реченица зборови-
те “резервиран за царинскиот орган“ се заменуваат со 
зборовите “резервиран за царинска употреба“. 

 
Член 149 

Во член 299 став (1) се менува и гласи:  
“Кога транспортна операција започнува во царин-

ското подрачје, а треба да заврши надвор од него, 
одредбите на членовите 297-а став (1), (2), (3) и (4) и 
298 на оваа уредба соодветно се применуваат.“ 

Ставот (2) се менува и гласи: 
“Царинската испостава којашто е одговорна за по-

граничната станица преку која стоката го напушта ца-
ринското подрачје има улога на одредишна испостава.“ 

Во ставот (3) зборовите “одредишниот царински 
орган“ се заменуваат со зборовите “одредишната испо-
става“.  

 
Член 150 

Членот 300 се менува и гласи: 
“(1) Кога транспортната операција започнува над-

вор од царинското подрачје, а треба да заврши во него, 
царинската испоставата којашто е одговорна за погра-
ничната станица преку која стоката влегува во царин-
ското подрачје има улога на појдовна испостава. Во 
појдовната испостава не се извршуваат никакви фор-
малности.  

(2) Царинската испостава каде стоката се става на 
увид има улога на одредишна испостава.  

Формалностите пропишани со член 297-а став (5) 
на оваа уредба се извршуваат во одредишната испоста-
ва. 

(3) Кога стоката се пушта во слободен промет или 
се става во друга царинска постапка во некоја попатна 
станица, царинската испостава во таа станица има уло-
га на одредишна испостава. Оваа царинска испостава 
ги заверува листовите број 1, 2 и 3А од предавниот 
лист ТР,  доставени од транспортното друштво и на 
нив ја става забелешката: “Оцаринето”.  

Одредишната испостава без одлагање ги враќа ли-
стовите 1 и 2 на транспортното друштво по нивното за-
верување, а го задржува листот 3А. 

(4) Одредбите од член 287 ставови (6) и (7) на оваа 
уредба соодветно се применуваат.“  

 
Член 151 

Членот 301 се менува и гласи: 

“(1) Кога транспортна операција започнува и треба 
да заврши надвор од царинското подрачје, царинските 
испостави кои треба да имаат улога на појдовна испо-
става и одредишна испостава се оние од член 299 став 
(2) и член 300 став (1) на оваа уредба, во зависност од 
случајот. 

(2) Во појдовната или одредишната испостава не се 
извршуваат никакви формалности.“ 

 
Член 152 

Во член 303 став (1) по бројот 244 зборовите “до 
248“ се бришат. 

 
Член 153 

Во член 304 став (1) зборовите „појдовниот царин-
ски орган“ се заменуваат со зборовите „појдовната ис-
постава“.  

Во ставот (2) зборовите „одредишниот царински 
орган“ се заменуваат со зборовите „одредишната испо-
става“.  

 
Член 154 

Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, Оддел 3 називот на 
Пододдел 10 се менува и гласи: „Поедноставна постап-
ка за транспорт по цевковод“. 

 
Член 155 

Во член 306 став (1) зборовите “или по цевовод или 
по електрични водови“ се заменуваат со зборовите “по 
цевковод“. 

 
Член 156 

Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, во Оддел 4 се додава 
нов член 306-а, кој гласи: 

 
„Член 306-а 

Рокот наведен член 231 став (1) алинеа 3 на Царин-
скиот закон изнесува: 

- седум месеци од последниот ден кога стоката тре-
бала да биде ставена на увид кај одредишната испоста-
ва, или 

- еден месец од истекот на рокот од член 242 став 
(5) на оваа уредба, кога главниот обврзник не обезбе-
дил задоволителни податоци или истите воопшто не ги 
обезбедил.“ 

 
Член 157 

Во член 307 ставот (1) се менува и гласи: 
“Кога постапката не е завршена, царинскиот орган 

во рок од девет месеци од пропишаниот рок за ставање 
на стоката на увид кај одредишната испостава, го изве-
стува гарантот дека постапката не е завршена.“ 

Ставот (2) се менува и гласи: 
“Кога постапката не е завршена, царинскиот орган 

во рок од три години од денот на прифаќање на тран-
зитната декларација, го известува гарантот дека се бара 
или би можело да се бара да го плати долгот за кој е 
обврзан во врска со предметната транзитна постапка. 
Во известувањето се наведува број и датум на деклара-
цијата, име на појдовната испостава, име на главниот 
обврзник и износот за кој се однесува.“ 

Во ставот (3) зборовите “Банката гарант“ се замену-
ваат со зборот “Гарантот“, а зборот “примила“ се заме-
нува со зборот “примил“. 

Во ставот (4) зборовите “банката гарант“ се замену-
ваат со зборот „гарантот“. 

 
Член 158 

Во член 310 зборовите “појдовниот царински орган 
е должен“ се заменуваат со зборовите “појдовната ис-
постава е должна“. 
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Член 159 
Во Дел 2, Поглавје 4 насловот на Глава 1 се менува 

и гласи: “Општи одредби за царински декларации“, се 
додава нова Глава 1-a и се додаваат девет нови члено-
ви: 403-а, 403-б, 403-в, 403-г, 403-д, 403-ѓ, 403-е, 403-ж 
и 403-з, кои гласат: 

 
„Член 403-a 

Одредбите на членовите 403-б до 403-ѓ на оваа 
уредба не се однесуваат на следната стока:  

1) електрична енергија; 
2) стока која се изнесува преку цевковод; 
3) писма, разгледници, печатени материјали, вклу-

чувајќи на електронски медиум; 
4) стока која се пренесува под правилата на Уни-

верзалната конвенција на Светскиот поштенски сојуз; 
5)  стока опфатена со царинска декларација изго-

твена на кој било друг начин во согласност со членови-
те 138, 139 став (2) и 140 на оваа уредба, со исклучок 
на предмети за домаќинство, палети, контејнери и 
средства за патен, железнички, воздушен и езерски со-
обраќај, доколку се опфатени со договор за транспорт;  

ѓ) стока содржана во личниот багаж на патниците; 
6) стока за која е дозволена усна декларација во 

согласност со членовите 133, 134 и 136 став 2 на оваа 
уредба, со исклучок на предмети за домаќинство, пале-
ти, контејнери и средства за копнен, железнички, воз-
душен и езерски транспорт, доколку се опфатени со до-
говор за транспорт; 

7) стока опфатена со АТА и ЦПД карнети; 
8) стока која се пренесува опфатена со образецот 

302 пропишан со Конвенцијата помеѓу страните на Се-
верноатлантскиот договор во однос на статусот на нив-
ните сили, потпишан во Лондон на 19 јуни 1951 годи-
на; 

ѕ) стока на пловни објекти или воздухоплови кои-
што се движат помеѓу пристаништа или аеродроми на 
Република Македонија без застанување на  било кое 
пристаниште или аеродром надвор од царинското по-
драчје на Република Македонија;  

9) оружје и воена опрема која се изнесува од царин-
ското подрачје на Република Македонија од органите 
надлежни за воена одбрана на Република Македонија, 
при воен транспорт или транспорт организиран единс-
твено за потребите на воените органи; 

ј) стоки во пратка чија реална вредност не надмину-
ва 22 ЕВРА во денарска противвредност, под услов 
царинскиот орган да прифати, во согласност со еко-
номскиот оператор, да изврши анализа на ризик кори-
стејќи ги информациите содржани и обезбедени од си-
стемот кој го користи економскиот оператор;   

10) стока со право на ослободување во согласност 
со Виенската конвенција за дипломатски односи од 18 
април 1961 година, Виенската конвенција за конзулар-
ни односи од 24 април 1963 година или други конзу-
ларни конвенции, или Њујоршката конвенција од 16 
декември 1969 година за посебни мисии и 

11) стока што се обезбедува за вградување, како де-
лови или како опрема во пловни објекти и воздухопло-
ви, моторни горива, мазива и гас неопходни за работе-
њето на пловни објекти или воздухоплови, прехранбе-
ни производи и други предмети што треба да се потро-
шат или продадат на споменатите превозни средства. 

 
Член 403-б 

(1) Кога стоката која го напушта царинското по-
драчје на Република Македонија е опфатена со царин-
ска декларација, таа царинска декларација се поднесу-
ва кај надлежната царинска испостава во следниве ро-
кови: 

1) во случај на воздушен сообраќај, најмалку 30 ми-
нути пред полетување од аеродром лоциран во царин-
ското подрачје на Република Македонија; 

2) во случај на железнички сообраќај или сообраќај 
по внатрешни водени патишта, најмалку два часа пред 
заминување од царинската испостава на излез и 

3) во случај на патен сообраќај, најмалку еден час 
пред заминување од царинската испостава на излез. 

(2) Во случај кога царинската декларација не е под-
несена со употреба на техника на електронска обрабо-
тка на податоци, временското ограничување пропиша-
но во став (1) точки а), б) и в) на овој член, ќе изнесува 
најмалку четири часа. 

(3) Роковите пропишани во став (1) на овој член се 
применуваат и во случај кога компјутерскиот систем 
на царинскиот орган е привремено надвор од употреба. 

 
Член 403-в 

(1) Во случај на интермодален транспорт, кога сто-
ката се пренесува од едно транспортно средство на 
друго транспортно средство за транспорт надвор од ца-
ринското подрачје на Република Македонија, времен-
ското ограничување за поднесување на декларацијата 
одговара на временскиот рок кој се применува за 
транспортното средство кое го напушта царинското по-
драчје на Република Македонија, како што е наведено 
во членот 403-б на оваа уредба. 

(2) Во случај на комбиниран транспорт, при што 
активното транспортно средство што ја минуваат гра-
ницата само пренесува друго активно транспортно 
средство, временскиот рок за поднесување на  деклара-
цијата одговара на временскиот рок кој се однесува на 
активното транспортно средство кое ја минува грани-
цата, како што е наведено во членот 403-б на оваа 
уредба.  

 
Член 403-г 

(1) Роковите пропишани во членовите 403-б и 403-в 
на оваа уредба не се применуваат во случај кога според 
ратификувани меѓународните договори помеѓу Репуб-
лика Македонија и другите држави има потреба за раз-
мена на податоци од царинските декларации во рокови 
различни од утврдените во наведените членови. 

(2) Временскиот рок, во никој случај, не смее да би-
де пократок од времето потребно за завршување на 
анализа на ризик пред стоката да го напушти царинско-
то подрачје на Република Македонија.  

Член 403-д 
(1) По прием на царинската декларација, а пред пу-

штањето на стоката за извоз, надлежната царинска ис-
постава врши соодветна анализа на ризик и царинска 
контрола. 

(2) Стоката може да биде пуштена веднаш откако 
резултатите од извршената анализата на ризик и од из-
вршената контрола го дозволуваат таквото пуштање. 

 
Член 403-ѓ 

Во случај кога стоката ставена на увид на царин-
скиот орган не е опфатена со царинска декларација ко-
ја ги содржи податоците неопходни за излезна збирна 
декларација, лицето кое ја донело стоката или кое ја 
презема одговорноста за превозот на стоката надвор од 
царинското подрачје на Република Македонија веднаш 
поднесува царинска декларација  или излезна збирна 
декларација.   

Член 403-е 
Кога стоката од член 403-а точки в) до л) на оваа 

уредба, која е предмет на ослободување од обврската 
за поднесување на царинска декларација во роковите 
утврдени во членовите 403-б и 403-в на оваа уредба, се 
изнесува од царинското подрачје на Република Маке-
донија, анализата на ризик се спроведува при ставање 
на стоката на увид, врз основа на царинската деклара-
ција со која е опфатена оваа стока, доколку тоа е мож-
но. 
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ГЛАВА 1-a 
Редовен извоз 

 
Член 403-ж 

(1) Извозната постапка во смисла на член 174 став 
(1) на Царинскиот закон ќе се користи во случај  до-
машните стоки да  треба да се изнесат надвор од ца-
ринското подрачје на Република Македонија. 

(2) Формалностите во врска со извозната деклара-
ција утврдени во оваа глава ќе се применуваат и во 
случај кога домашна стока која е предмет на ослободу-
вање од давачки е наменета за снабдување на возду-
хоплови и бродови, без оглед на нивната дестинација. 
Во ваков случај во извозната декларација не е неопход-
но да се вклучат податоци за излезната збирна деклара-
ција, пропишани од министерот за финансии во соглас-
ност со член 72 став (3) на Царинскиот закон. 

 
Член 403-з 

(1)  Извозните декларации треба да се во согласност 
со одредбите што се однесуваат на структурата и пое-
диностите утврдени во оваа Глава, во членовите 196 до 
203 на оваа уредба, и со одредбите за начинот на 
пополнување на царинска декларација со употреба на 
техника на електронска обработка на податоци утврден 
со прописот од министерот за финансии во согласност 
со член 72 став (3) на Царинскиот закон. Извозните 
декларации се поднесуваат кај надлежната царинска 
испостава. 

(2) Кога не функционира компјутерскиот систем на 
царинскиот орган или кога не функционира електрон-
ската апликација на лицето кое поднесува извозна 
декларација, царинскиот орган ќе прифати и царинска-
та декларација во писмена форма под услов да биде из-
готвена на еден од следниве начини: 

1) со употреба на образец кој одговора на примеро-
кот даден во прилозите 19 до 22 на оваа уредба, надо-
полнет со Документ за сигурност и безбедност којшто 
одговара на примерокот даден во Прилог 34-е кој е со-
ставен дел на оваа уредба и Список на наименуванија 
за сигурност и безбедност, којашто одговара на образе-
цот даден во Прилог 34-ж кој е составен дел на оваа 
уредба.  

2) со употреба на Единствен царински документ за 
извоз/сигурност кој одговора на примерокот даден во 
Прилогот 34-з кој е составен дел на оваа уредба, надо-
полнет со Список на наименуванија за ЕЦД за из-
воз/сигурност којшто одговара на примерокот даден во 
Прилог 34-ѕ кој е составен дел на оваа уредба.  

Обрасците од точките а) и б) на овој став ги содр-
жат најмалку податоците за извозна декларација про-
пишани од министерот за финансии во согласност со 
член 72 став (3) на Царинскиот закон. 

(3) Царинската управа ја утврдува постапката која 
треба да се следи во случајот од став (2) на овој член. 

(4) Употребата на декларација во писмена форма од 
став (2) на овој член ја одобрува царинскиот орган. 

(5) Кога стоката ја извезуваат патници кои немаат 
директен пристап до царинскиот компјутерски систем 
и немаат можност да поднесат извозна декларација со 
употреба на техника на електронска обработка на пода-
тоци кај царинската испостава за извоз, царинскиот ор-
ган му одобрува на патникот да употреби царинска 
декларација во писмена форма, изготвена на образец 
којшто одговара на примерокот даден во прилозите 19 
до 22 на оваа уредба, која ги содржи најмалку подато-
ците за извозна декларација пропишани од министерот 
за финансии во согласност со член 72 став (3) на Ца-
ринскиот закон.   

(6) Во случаите од ставовите (4) и (5) на овој член, 
царинскиот орган обезбедува барањата од членовите 
409-а до 409-ѓ на оваа уредба да бидат исполнети.“ 

Член 160 
По членот 404 се додава нов член 404-а кој гласи: 
 

„Член 404-а 
Во случаите во коишто се вклучени поддоговарачи, 

извозната декларација може исто така да биде поднесе-
на кај царинската испостава одговорна за местото каде 
што е регистриран поддоговарачот.“  

 
Член 161 

Во член 406 став (1) прв потстав во алинеите 1 и 2 
зборовите „царински орган различен од оној наведен“ 
се заменуваат со зборовите „царинска испостава раз-
лична од онаа наведена“. 

Ставот (2) се брише. 
 

Член 162 
Членот 407 се менува и гласи: 
“(1) Кога извозна декларација се изготвува на 

Единствен царински документ се употребуваат листо-
вите 1, 2 и 3. Царинската испостава каде извозната дек-
ларација била поднесена става печат во рубрика А и, 
кога е соодветно, ја пополнува рубриката Г. При пу-
штање на стоката, таа ги задржува листовите број 1 и 2 
и, кога не се применуваат членовите 409-а до 409-ѓ на 
оваа уредба, го враќа листот број 3 на засегнатото ли-
це.  

(2) Кога извозната декларација е обработена во ца-
ринската испостава за извоз со употреба на техника на 
електронска обработка на податоци, листот број 3 од 
Единствениот царински документ може да биде заме-
нет со придружен документ отпечатен од компјутер-
скиот систем на царинскиот орган. Овој документ ги 
содржи најмалку податоците потребни за извозниот 
придружен документ од член 409-а на оваа уредба. 

Царинскиот орган може да му одобри на декларан-
тот да го испечати придружниот документ од неговиот 
компјутерски систем.  

(3) Царинската управа може да одобри иземање од 
барањето за употреба на извозниот придружен доку-
мент или Листот број 3 од Единствениот царински до-
кумент, под услов да се задоволени барањата од членот 
192-б став (2) на Царинскиот закон. 

(4) Без исклучок на одредбите на членовите 409-а 
до 409-ѓ на оваа уредба, кога царинските прописи ну-
дат можност друг документ да го замени листот број 3 
од Единствениот царински документ, одредбите на 
овој член се применуваат соодветно за тој друг доку-
мент.“ 

 
Член 163 

По членот 407 се додава нов член 407-а кој гласи: 
 

„Член 407-а 
Одредбите на членовите 409-д и 409-ѓ на оваа уред-

ба соодветно се применуваат во случаи кога е поднесе-
на извозна декларација во писмена форма.“ 

 
Член 164 

Членот 408 се менува и гласи: 
“(1) Листот број 3 од Единствениот царински доку-

мент или извозниот придружен документ од членот 
408-а на оваа уредба и стоката пуштена за извоз заедно 
се ставаат на увид во царинската испостава на излез. 

(2) Царинската испостава на излез е последната ца-
ринска испостава пред стоката да го напушти царин-
ското подрачје на Република Македонија.   

По исклучок на одредбите на првиот потстав на 
овој став, царинската испостава на излез е една од 
следниве: 

1) за стока извезена по цевководи или за електрична 
енергија, царинската испостава каде извозникот е 
регистриран; 
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2) за стока која се извезува со железница, по пошта, 
по воздушен или воден пат, царинската испостава над-
лежена за местото каде што стоката е преземена     под 
единствен транспортен договор, за транспорт на стоки 
надвор од царинското подрачје на Република Македо-
нија од страна на железничка компанија, поштенски 
служби, авио или езерски компании, доколку се 
задоволени следниве услови: 

- стоката го напушта царинското подрачје на Репуб-
лика Македонија по железнички, воздушен, внатрешен 
воден пат или со пошта; 

- декларантот или неговиот претставник бара фор-
малностите наведени во членот 408-в став (2) или во 
членот 409-ѓ став (1) на оваа уредба да бидат извршени 
во таа испостава. 

(3) Во случаите наведени во ставот (2) втор потстав 
точката б) на овој член, доколку стоката превземена 
под единствен транспортен договор пристигне во ца-
ринската испостава преку која стоката навистина го на-
пушта царинското подрачје на Република Македонија, 
превозникот е должен на барање на царинската испо-
става да достави: 

1) референтен број на движењето на извозната дек-
ларација, доколку истиот е познат или 

2) копија од единствениот транспортен договор или 
извозната декларација за предметната стока или 

3) единствен референтен број на пратката или рефе-
рентен број на транспортниот документ и бројот на 
пакети и доколку има контејнери, идентификацискиот 
број на контејнерот или 

4) информации кои се однесуваат на единствениот 
транспортен договор или договор за транспорт на сто-
ки надвор од царинското подрачје на Република Маке-
донија, содржани во системот за обработка на подато-
ци на лицето кое ги превзема стоките или во другите 
трговски системи за обработка на податоци.“   

Член  165 
По членот 408 се додаваат четири нови члена: 408-

а, 408-б, 408-в и 408-г, кои гласат:  
“Член 408-a 

(1) Царинската испостава на излез ги врши соодвет-
ните контроли базирани на анализа на ризик пред сто-
ката да го напушти царинското подрачје на Република 
Македонија, првенствено да обезбеди дека стоката 
ставена на увид одговара на декларираната стока. Ца-
ринската испостава на излез го контролира физичкото 
изнесување на стоката. 

Кога извозната декларација е поднесена во испоста-
ва која е различна од царинската испостава на излез, а 
поединостите се пренесени во согласност со член 192-б 
став (2) на Царинскиот закон, царинската испостава на 
излез може да ги земе предвид резултатите од  која би-
ло контрола извршена од другата испостава.  

(2) Кога декларантот запишува “RET-EXP“ во ру-
бриката 44, или шифрата 30400, или на друг начин оз-
начува дека сака листот број 3 да му се врати, царин-
ската испостава на излез го потврдува физичкото изне-
сување на стоката со заверување на задната страна на 
тој лист. 

Царинскиот орган на излез го враќа заверениот 
примерок на лицето кое го поднело документот или на 
застапникот наведен во него и регистриран на подрач-
јето на царинската испостава на излез, со цел да го вра-
ти на декларантот.  

Заверката се врши со ставање печат на царинската 
испостава на излез и датумот на изнесување на стоката.  

(3) Во случај на сукцесивен извоз преку иста царин-
ска испостава на излез, заверката се врши само за стока 
што навистина е изнесена. 

Во случај на сукцесивен извоз преку неколку раз-
лични царински испостави на излез,  царинска испоста-
ва за извоз или царинската испостава на излез каде што  

оригиналниот примерок од листот број 3 е поднесен, 
по приемот на исправно поткрепено барање, заверува 
копија од примерокот од листот број 3 за секој дел од 
стоката, со цел да се поднесе во друга царинска испо-
става на излез. 

Во случаите од првиот и вториот потстав на овој 
став, се става соодветна забелешка на оргиналниот 
примерок од листот број 3. 

(4) Царинската управа може да одобри примерок од 
листот број 3 да не се заверува. Во овој случај приме-
рок од листот број 3 не се враќа на декларантот.  

(5) Кога царинската испостава на излез ќе утврди 
дека дел од стоката или целата стока недостасува, ста-
ва забелешка на примерокот од поднесената извозната 
декларација и ја известува царинска испостава за извоз.  

Кога царинската испостава на излез ќе утврди дека 
има вишок на стока, не дозволува изнесување на таа 
стока сé додека извозните формалности не се завршат 
за целата стока. 

Кога царинската испостава на излез ќе утврди раз-
лика во поглед на видот на декларираната стока, не 
дозволува изнесување на таа стока сé додека извозните 
формалности не се завршат за вистинскиот вид на сто-
ка, и исто така ќе ја информира царинска испостава за 
извоз. 

(6) Во случаите од член 408 став (2) втор потстав 
точка б на оваа уредба, царинската испостава на излез 
го заверува примерокот од листот број 3 од извозната 
декларација во согласност со став (2) на овој член, 
откако ќе стави забелешка “Извоз“ на транспортниот 
документ и ќе стави свој печат. 

Во примерокот од листот број 3 се врши повикува-
ње на транспортниот документ и обратно.  

Доколку, во случај на редовни бродски линии, ди-
ректен транспорт или летови до одредишта надвор од 
царинското подрачје на Република Македонија, опера-
торите можат да гарантираат регуларност на операции-
те, не е потребно да се стави забелешката “Извоз“ и да 
се стави печат на транспортниот документ. 

 
Член 408-б 

Во случај кога стоката се изнесува од царинското 
подрачје на Република Македонија или се испраќа до 
царинска испостава на излез во транзитна постапка, 
појдовната испостава го заверува листот број 3 во сог-
ласност со член 408-а став 2 на оваа уредба и го враќа 
на лицето наведено во тој член.  

Кога се користи придружен документ, и на овој до-
кумент се става забелешката “Извоз“. Во примерокот 
од листот број 3 од извозната декларација се врши по-
викување на придружниот документ и обратно. 

Царинската испостава на излез го контролира фи-
зичкото изнесување на стоката. 

 
Член 408-в 

(1) Стоката која не е предмет на ограничувања или 
забрани и чија вредност не е поголема од 3.000 ЕВРА 
во денарска противвредност, по пратка и по декларант, 
може да биде декларирана кај царинската испостава на 
излез. 

Царинската управа може да обезбеди оваа одредба 
да не се применува кога лицето кое ја изготвува извоз-
ната декларација настапува во својство на  царински 
застапник. 

(2)  Усни декларации може да се поднесат само кај 
царинската испостава на излез. 

 
Член 408-г 

(1) Кога стоката го напуштила царинското подрачје 
на Република Македонија без извозна декларација, та-
квата декларација се поднесува дополнително од извоз-
никот во царинската испостава надлежна за местото 
каде што тој е регистриран.  
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Одредбите на првиот потстав на овој став не ја иск-
лучуваат примената на одредбите од членот 405 на 
оваа уредба.   

Царинската испостава ја прифаќа оваа декларација 
доколку од извозникот се исполнува еден од следниве 
услови:  

1) извозникот се повикал на излезна збирна декла-
рација или 

2) поднел доволно докази за видот и количината на 
стоката, и околностите под кои таа го напуштила ца-
ринското подрачје на Република Македонија. 

Оваа царинска испостава, на барање на декларан-
тот, ја врши и заверката од членот 408-а став (2) или од 
членот 409-ѓ став (1) на оваа уредба. 

(2) Дополнителното прифаќање на извозна деклара-
ција од царинскиот орган не ја исклучува примената на 
мерките на трговската политика.“ 

 
Член 166 

Членот 409 се менува и гласи: 
“(1) Кога стоката пуштена за извоз не го напушта 

царинското подрачје на Република Македонија, извоз-
никот или декларантот веднаш ја информира царинска 
испостава за извоз. Кога е соодветно, извозниот при-
дружен документ или Листот број 3 од Единствениот 
царински документ се враќа во таа царинска испостава. 

(2) Кога, во случаите од член 408 став (2) втор пот-
став точка б) или член 408-б на оваа уредба, промената 
во транспортниот договор резултира со завршување на 
транспортна операција во царинското подрачје на 
Република Македонија, а која требало да заврши над-
вор од Република Македонија, трговските друштва кои 
го склучиле транспортнот договорот можат да го извр-
шат изменетиот договор само со согласност на царин-
ската испостава наведена во член 408 став (2) втор пот-
став  точка б) на оваа уредба или, во случај на транзит-
на операција, појдовната испостава. Извозниот придру-
жен документ или Листот број 3 од Единствениот ца-
рински документ се враќа на царинската испостава за 
извоз и таа испостава ја поништува извозната деклара-
ција.“  

 
Член 167 

По членот 409 се додава нова Глава 1-б и се додава-
ат шест нови члена: 409-а, 409-б, 409-в, 409-г, 409-д и 
409-ѓ, кои гласат: 

 
“ГЛАВА 1-б 

Размена на податоци помеѓу царинските органи со 
употреба на информатичка технологија и 

компјутерски мрежи 
 

Член 409-а 
(1) Царинска испостава за извоз го одобрува пушта-

њето на стока со издавање на извозен придружен доку-
мент на декларантот. Извозниот придружен документ е 
во согласност со образецот и забелешките дадени во 
Прилог 34-д кој е составен дел на оваа уредба. 

(2) Кога извозната пратка се состои од повеќе од ед-
но наименувание, извозниот придружен документ се 
надополнува со Список на наименуванија за извоз кој е 
во согласност со образецот и забелешките дадени во 
Прилог 34-ѓ кој е составен дел на оваа уредба. Списо-
кот  на наименуванија е составен дел на извозниот при-
дружен документ.  

(3) Извозниот придружен документ може да биде 
отпечатен од компјутерскиот систем на декларантот  
доколку тоа е одобрено од царинскиот орган. 

 
Член 409-б 

(1) При пуштање на стоката, царинска испостава за из-
воз ги пренесува поединостите од извозното движење до 
декларираната царинска испостава на излез со употреба 

на пораката „Запис за очекуван извоз“. Оваа порака содр-
жи податоци добиени од извозната декларација и соодвет-
но се надополнува од царинскиот орган. 

(2) Кога стоката се преместува до повеќе од една 
испостава на излез во повеќе од една пратка, секоја по-
единечна пратка се опфаќа од поединечна порака за 
“запис за очекуван извоз“ и поединечен извозен при-
дружен документ. 

 
Член 409-в 

Царинскиот орган може да побара известувањето за 
пристигнување на стоката кај царинската испостава на 
излез да биде директно испратено до неа по електрон-
ски пат. Во овој случај нема потреба извозниот придру-
жен документ физички да се стави на увид кај царин-
скиот орган, туку истиот се задржува од страна на дек-
ларантот. 

Таквото известување ќе го содржи референтниот 
број на движење од извозната декларација. 

 
Член 409-г 

(1) Без оглед на одредбите од член 408 став (2) втор 
потстав точка б) на оваа уредба, царинската испостава 
на излез проверува дали стоката ставена на увид одго-
вара на декларираната стока и врши надзор на физич-
кото изнесување на стоката од царинското подрачје на 
Република Македонија. Секоја проверка на стоката се 
врши од страна на царинската испостава на излез со 
употребата на пораката "запис за очекуван извоз" доби-
ена од царинската испостава за извоз,  како основ за ва-
ката проверка.  

Со цел да се овозможи царински надзор, доколку 
стоката е истоварена од транспортното средство и пре-
дадена во владение на друго лице за натоварање на 
други превозни средства со кои ќе се изнесе надвор од 
царинското подрачје на Република Македонија, при 
ставањето на стоката на увид во царинската испостава 
за излез ќе се применуваат следниве одредби: 

1) најдоцна при предавањето на стоката, сопствени-
кот го известува следниот  сопственикот на стоките за 
единствениот референтен број на пратката или рефе-
рентен број на транспортниот документ и бројот на 
пакети, или доколку има контејнери, идентификаци-
скиот број на контејнерот, и доколку веќе е доделен, 
референтниот број на движењето на извозната деклара-
ција. Оваа известување може да се направи по еле-
ктронски пат и/или со користење на комерцијални или 
транспортни информациски системи и процеси, или 
доколку истите не се достапни, известувањето може да 
се направи во која било друга форма. Најдоцна по пре-
давањето на стоката, лицето на кое тие се предадени ги 
запишува известувањата доставени од претходниот 
сопственик на стоката; 

2) превозникот не смее да ја утовари стоката за пре-
воз надвор од царинското подрачје на Република Маке-
донија доколку информациите од точка а) на овој став 
не бидат доставени на превозникот и 

3) превозникот ќе го најави излезот на стоката на 
царинската испостава на излез со обезбедување на ин-
формацијата од точка а) на овој член, освен во случаи-
те кога оваа информација е достапна на царинскиот ор-
ган преку постојните комерцијални или транспортни 
системи или процеси. Секогаш кога е можно ова изве-
стување ќе биде дел од постојниот товарен лист или 
другите барања за известување во врска со транспор-
тот.  

За целите на вториот потстав на овој став "превоз-
ник" значи лице кое ја изнесува стоката или кое ја пре-
зема одговорноста за превоз на стоки надвор од царин-
ското подрачје на Република Македонија. Сепак,  

- во случај на комбиниран превоз, каде што актив-
ното превозно средство кое го напушта  царинското 
подрачје на Република Македонија само превезува 
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друго превозно средство, кое по доаѓањето на активно-
то превозно средство во неговата дестинација ќе се 
движи самостојно како активно превозно средство, под 
превозникот се подразбира лице кое ќе го управува 
транспортното средство кое ќе се движи самостојно 
откако транспортното средство кое го  напушта царин-
ското подрачје на Република Македонија пристигне во 
своето одредиште и 

- во случај на воздушен сообраќај во рамките на до-
говорен аранжман, под превозникот се подразбира ли-
це кое има склучено договор и издадено авионски това-
рен лист за тековниот превоз на стоката надвор од ца-
ринското подрачје на Република Македонија.  

(2) Царинската испостава на излез ја препраќа пора-
ката „излезни резултати“ на  царинска испостава за из-
воз најдоцна наредниот работниот ден, по денот кога 
стоката го напуштила царинското подрачје на Републи-
ка Македонија. Кога постојат посебно оправдани и 
образложени причини царинската испостава на излез 
може да ја препрати таа порака и подоцна. 

(3) Во случај на сукцесивен извоз, кога стоката која 
е опфатена со една порака “запис за очекуван извоз“ е 
пренесена до царинска испостава на излез како една 
пратка, но сукцесивно го напушта царинското подрачје 
на Република Македонија од таа испостава на излез 
како повеќе од една пратка, царинска испостава на 
излез го контролира физичкото изнесување на стоката 
и испраќа порака “излезни резултати“ само откако це-
лата стока ќе го напушти царинското подрачје на Ре-
публика Македонија. 

Во исклучителни околности, кога стоката која е оп-
фатена со една порака “запис за очекуван извоз“ е пре-
несена до царинска испостава на излез како една пра-
тка, а сукцесивно го напушта царинското подрачје на 
Република Македонија како повеќе од една пратка и 
преку повеќе од една царинска испостава на излез, ца-
ринската испостава на излез каде што пратката првпат 
била ставена на увид, врз основа на образложено бара-
ње, заверува копија од извозниот придружен документ 
за секој дел од стоката. 

Ова заверување може да биде извршено од царин-
скиот орган само доколку податоците содржани во из-
возниот придружен документ одговараат на податоци-
те во пораката “запис за очекуван извоз“. 

Заверената копија од извозниот придружен доку-
мент заедно со стоката се ставаат на увид кај царинска 
испостава на излез каде што стоката треба да го напу-
шти царинското подрачје на Република Македонија. 
Секоја царинска испостава на излез заверува копија од 
извозниот придружен документ со податоците од член 
408-а став (2) на оваа уредба и ја враќа на царинската 
испостава на излез каде што пратката првично била 
ставена на увид. Оваа испостава ја праќа пораката “из-
лезни резултати“ само откако целата стока го напушти-
ла царинското подрачје на Република Македонија. 

(4) Без исклучок на примената на одредбите од член 
409 на оваа уредба, во случаите кога стоката наменета 
за сукцесивен извоз, опфатена со копија од извозен 
придружен документ од став (3) на овој член не го на-
пушта царинското подрачје на Република Македонија, 
лицето кое ги пренело стоките до место во рамките на 
царинското подрачје на Република Македонија, треба 
да ги достави до царинската испостава на излез каде 
што пратката првпат била ставена на увид информаци-
ите од став (1) втор потстав точка а) на овој член. Оваа 
информација може да се достави во било каков облик. 

 
Член 409-д 

(1) Кога, по истекот на 90 дена од пуштањето на 
стоката за извоз, царинска испостава за извоз не добила 
порака “излезни резултати“ од членот 409-г став (2) на 
оваа уредба, царинската испостава за извоз може, до-
колку е потребно, да побара од извозникот или декла-

рантот информација за датумот и царинската испостава 
преку која што стоката го напуштила царинското по-
драчје на Република Македонија. 

(2) Извозникот или декларантот може, на своја ини-
цијатива или на барање поднесено во согласност со 
став (1) на овој член, да ја информира царинска испо-
става за извоз дека стоката го напуштила царинското 
подрачје на Република Македонија, со означување на 
датумот и царинската испостава на излез преку која 
што стоката го напуштила царинското подрачје на Ре-
публика Македонија и може да побара од царинската 
испостава за извоз да го потврди излезот.  

Во овој случај, царинска испостава за извоз ќе ја 
побара порака „излезни резултати“ од царинската ис-
постава на излез, која е должна да одговори во рок од 
10 дена. 

(3) Кога, во случаите наведени во став (2) на овој 
член, царинската испостава на излез не го потврдила 
излезот на стоката во рамките на временскиот рок 
утврден во став (2) на овој член, царинската испостава 
за извоз го информира извозникот или декларантот. 

Извозникот или декларантот може да достави дока-
зи до царинската испостава за извоз дека стоката го на-
пуштила царинското подрачје на Република Македони-
ја. 

(4) Доказите од став (3) на овој член може да се до-
стават на еден од следните начини или како комбина-
ција на истите:  

1) копија од испратница потпишана и заверена од 
примачот надвор од царинското подрачје на Република 
Македонија; 

2) доказ за плаќање, фактура или испратница пот-
пишана или заверена од економскиот оператор кој ја 
изнел стоката надвор од царинското подрачје на Репуб-
лика Македонија; 

3) изјава потпишана или заверена од компанијата 
која ја изнела стоката надвор од царинското подрачје 
на Република Македонија и 

4) документ заверен од царински орган на друга др-
жава. 

 
Член 409-ѓ 

(1) Царинска испостава за извоз го потврдува изле-
зот на стоката на извозникот или декларантот во след-
ниве случаи: 

1) кога е добиена порака “излезни резултати“ од ца-
ринската испостава на излез или 

2) кога се уверила дека доставените докази во сог-
ласност со член 409-д став (4) на оваа уредба се задово-
лителни. 

(2) Кога царинската испостава за извоз, по период 
од 150 дена од датумот на пуштањето на стоката за из-
воз, не добила ниту порака “излезни резултати“ од ца-
ринската испостава на излез, ниту задоволителни дока-
зи во согласност со член 409-д став (4) на оваа уредба, 
царинската испостава за извоз може да го смета ова ка-
ко информација дека стоката не го напуштила царин-
ското подрачје на Република Македонија. 

(3) Царинската испостава за извоз го информира из-
возникот или декларантот и декларираната царинска 
испостава на излез за поништувањето на царинската 
декларација. Царинската испостава за извоз ја инфор-
мира царинската испостава на излез за прифаќањето на 
доказите во согласност со став 1 точка б) на овој член.“ 

 
Член 168 

Во членот 410 став (1) точка (б) по зборот “царин-
ско подрачје“ се додаваат зборовите “на Република 
Македонија“.  

Во став (2) зборовите “извозниот царински орган“ 
се заменуваат со зборовите “царинската испостава за 
извоз“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
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“Ако царинската испостава за извоз не е царинска 
испостава на излез, царинската испостава за извоз ги 
извршува формалностите наведени во став (2) на овој 
член, но не ја пополнува рубриката 7 од извозниот та-
лон, кој треба да биде пополнет од царинска испостава 
на излез.“ 

 
Член 169 

Членот 411 се менува и гласи: 
“Кога стоката која го напуштила царинското по-

драчје на Република Македонија со АТА карнет не е 
веќе наменета за повторен увоз, извозна декларација 
која ги содржи податоците пропишани од министерот 
за финансии во согласност со член 72 став (3) на Ца-
ринскиот закон, се доставува кај царинската испостава 
за извоз.  

При доставувањето на предметниот карнет, царин-
ската испостава за извоз го оверува листот број 3 од из-
возната декларација и ги поништува листот за повто-
рен увоз и талонот.“   

 
Член 170 

Во член 414 ставови (1), (2) и (3) зборовите “Цен-
тралната управа на“ се бришат. 

 
Член 171 

Во член  415 став (1) зборовите “Централната упра-
ва на“ се бришат. 

 
Член  172 

Во член 416 став (1) зборовите “Централната упра-
ва на“ се бришат. 

 
Член 173 

Во член 418 став (1) во точката е) точката на крајот 
на реченицата се заменува со точка и запирка и се до-
дава нова точката ж) која гласи: 

“ж) сите дополнителни податоци потребни за излез-
на збирна декларација пропишани од министерот за 
финансии во согласност со член 72 став (3) на Царин-
скиот закон, кога тие се бараат во согласност со член 
192-в на Царинскиот закон.“  

 
Член 174 

По членот 425 во Глава 2 се додава нов Оддел 1 со 
наслов „Повторен извоз“. 

 
Член 175 

Во членот 426 во првата реченица зборовите “од 
член 404 до 409“ се заменуваат со зборовите “од 403-ж 
и 403-з до 409-ѓ “.  

 
Член 176 

По членот 426 се додаваат нов член 426-а и нов Од-
дел 2, кои гласат: 

 
„Член 426-а 

(1) Во случаи различни од оние дефинирани во тре-
тата реченица од член 191 став (3) на Царинскиот за-
кон, известувањето за повторен извоз се врши со излез-
на збирна декларација во согласност со членовите 427-
a до 427-ѓ на оваа уредба, освен во случаите кога ца-
ринскиот орган се откажал од ова барање во согласност 
со член 427-a ставови (3) или (4) на оваа уредба.  

(2) Кога привремено чуваната стока или стока од 
слободна зона од контролен тип I, повторно се извезу-
ва, а за истото не се бара царинска декларација или из-
лезна збирна декларација, известувањето за повторни-
от извоз ќе се достави до царинската испостава надле-
жена за местото од каде што стоката ќе го напушти ца-
ринското подрачје на Република Македонија, во форма 
пропишана од страна на царинскиот орган.  

На лицето од ставот (3) на овој член, на негово ба-
рање му се одобрува да измени еден или повеќе пода-
тоци од известувањето. Ваква измена нема да се одо-
бри откако стоката наведена во известувањето го напу-
штила царинското подрачје на Република Македонија.  

(3) Известувањето од првиот потстав од став (2) на 
овој член се врши од страна на превозникот. Меѓутоа, 
таквото известување ќе се поднесе од страна на имате-
лот на просторијата за привремено чување на стока или 
од имателот на просторија за чување во слободната зо-
на од контролен тип I или од било кое друго лице кое 
може да ја стави стоката на увид, доколку превозникот 
бил информиран и ја дал својата согласност лицето од 
втората реченица на овој став да го поднесе известува-
њето. Царинската испостава на излез може да заклучи, 
освен во случаите кога  има доказ за спротивното, дека 
превозникот има дадено својата согласност и дека из-
весувањето е поднесено со негово знаење.  

Последниот потстав на член 409-г став (1) се при-
менуваат во однос на дефинирањето на превозникот.  

(4) Во случаите кога, согласно известувањето од 
став (2) прв потстав на овој член стоката не го напу-
штила царинското подрачје, членот 409-г став (4) на 
оваа уредба соодветно се применува.  

Оддел 2 
Уништување и отстапување“ 

 
Член 177 

Во Дел 2, по членот 427 се додава ново Поглавје 6, 
нова Глава 1 и се додаваат шест нови члена 427-а, 427-
б,  427-в, 427-г, 427-д и 427-ѓ, кои гласат:  

“ПОГЛАВЈЕ 6 
СТОКА КОЈА ГО НАПУШТА ЦАРИНСКОТО  

ПОДРАЧЈЕ  
ГЛАВА 1 

Излезна збирна декларација  
Член 427-a 

(1) Без исклучок на одредбите од ставовите (3) и (4) 
на овој член, доколку за изнесувањето на стоките над-
вор од царинското подрачје на Република Македонија 
не се бара царинска декларација, излезната збирна дек-
ларација се поднесува во царинската испостава на из-
лез. 

(2) За целите на ова поглавје, "царинска испостава 
на излез" ке биде:  

1) царинската испостава надлежена за местото од 
каде што стоката ќе го напушти царинското подрачје 
на Република Македонија или 

2) кога стоката треба да го напушти царинското по-
драчје на Република Македонија по воден или возду-
шен пат, царинската испостава надлежена за местото 
каде што стоката е натоварена на пловниот објект или 
воздухопловот со кој таа ќе биде изнесена надвор од 
царинското подрачје на на Република Македонија.  

(3) Излезна збирна декларација не се поднесува во 
случаите кога електронската транзитната декларација 
содржи податоци од излезна збирна декларација, до-
колку одредишната испостава е истовремено и царин-
ска испостава на излез.  

(4) Излезна збирна декларација нема да се бара во 
следниви случаи: 

1) исклучоците наведени во член 403-a на оваа 
уредба; 

2) ако стоката е натоварена во пристаниште или на 
аеродром во царинското подрачје на Република Маке-
донија за истовар на друго пристаниште или аеродром 
во Република Македонија, доколку доказите за плани-
раното место за истовор, во форма на комерцијален, 
пристанишен или транспортен товарен лист или товар-
ница, на барање на царинскиот орган да се достапни на 
царинската испостава на излез; 



Стр. 32 - Бр. 141 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 октомври 2011 
 

3) кога во пристаништето или аеродромот, стоката 
не се истовара од транспортното средство со кое е вне-
сена во царинското подрачје на Република Македонија 
и со кое ќе се изнесе надвор од ова подрачје; 

4) кога стоката била натоварена на претходното 
пристаниште или аеродром во царинското подрачје на 
Република Македонија и останува во превозното средс-
тво со кои ќе се превезува надвор од царинското по-
драчје на Република Македонија; 

5) кога во просторијата за привремено чување на 
стока или во слобона зона од контролен тип I, стоката 
се претовара од превозното средство со кои е довезена 
до просторијата за привремено чување на стока или 
слободна зона, во пловен објект, воздухоплов или же-
лезница, кои ќе ги изнесат од просторијата за привре-
мено чување на стока или слободната зона, надвор од 
царинското подрачје на Република Македонија, под 
надзор на истата царинска испостава, доколку:  

- претоварот да се изврши во рок од 14 календарски 
дена од денот кога стоката била ставена на увид за 
привремено чување на стока или во слободна зона од 
контролен тип I, а во оправдани случаи царинскиот ор-
ган може да го продолжи овој рок, 

- царинскиот орган располага со информации за 
стоката и 

- според сознанијата на превозникот дестинацијата 
на стоката и примачот не се менуваат;  

ѓ) кога на царинската испостава на излез, преку си-
стемот за обработка на податоци на имателот на про-
сторија за привремено чување на стока, превозникот, 
пристанишниот или воздухопловниот оператор или 
преку друг комерцијален систем за обработка на пода-
тоци, и се доставени податоци дека стоката која треба 
да се изнесе надвор од царинското подрачје на Репуб-
лика Македонија веќе е опфатена со царинската декла-
рација која содржи податоци од излезна збирна декла-
рација, под услов таа царинска декларација да е прифа-
тена од царинскиот орган. 

Без исклучок на одредбите на член 427-г став (2) на 
оваа уредба, во случаите од точките од а) до ѓ) на овој 
став, при извршување на царинските контроли ќе се зе-
мат во предвид посебнити околности. 

(5) Кога треба да се поднесе излезна збирна декла-
рација, истата се поднесува од страна на превозникот. 
Меѓутоа, излезна збирна декларација може да поднесе 
имателот на просторијата за привремено чување на 
стока или имателот на склад во слободна зона од кон-
тролниот тип I или било кое друго лице кое може да ја 
стави стоката на увид, доколку превозникот бил ин-
формиран и ја дал својата согласност лицето од втора-
та реченица на овој став да поднесе излезна збирна 
декларација. Царинската испостава на излез може да 
заклучи, освен во случаите кога има доказ за спротив-
ното, дека превозникот има дадено својата согласност 
и дека декларацијата е поднесена сонегово знаење.  

Последниот потстав од членот  409-г став (1) на 
оваа уредба се применува во однос на дефинирањето 
на превозникот. 

(6) Во случаи каде што, по поднесувањето на излез-
ната збирна декларација, стоката веќе не е наменета да 
биде изнесена надвор од царинското подрачје на Ре-
публика Македонија, одредбите на членот 409-г став 
(4) на оваа уредба соодветно се применува. 

 
Член 427-б 

(1) Излезната збирна декларација се изготвува со 
употреба на техника на електронска обработка на пода-
тоци и истата ги содржи податоците за таква деклара-
ција пропишани од министерот за финансии во соглас-
ност со член 72 став (3) на Царинскиот закон.   

Излезната збирна декларација ја заверува лицето 
кое ја изготвува.  

(2) Излезнита збирна декларација изготвена во сог-
ласност со условите пропишани со став (1) на овој 
член, царинскиот орган ја прифаќа веднаш по поднесу-
вањето.  

Одредбите од членот 109 став (1) на оваа уредба со-
одветно се применуваат.  

(3) Царинскиот орган дозволува поднесување на из-
лезна збирна декларација во хартиена форма во след-
ниве случаи: 

1) кога не функционира компјутерскиот систем на 
царинскиот орган или 

2) кога не функционира електронската апликација на 
лицето кое ја поднесува излезната збирна декларација.  

Во случаите наведени во точките (а) и (б) од првиот 
потстав на овој член, излезната збирна декларација во 
хартиена форма се подготвува со употреба на Доку-
ментот за сигурност и безбедност на обрезецот даден 
во Прилог 34-е кој е составен дел на оваа уредба. Кога 
пратката за која се поднесува  излезна збирна деклара-
ција се состои од повеќе наименуванија, кон Докумен-
тот за сигурност и безбедност се приложува Список  на 
наименуванија на образец даден во Прилог 34-ж кој е 
составен дел на оваа уредба. Списокот на наименува-
нија претставува составен дел на Документот за сигур-
ност и безбедност.  

Во случаите наведени во точките (а) и (б) од првиот 
потстав на овој член, царинскиот орган можат да доз-
воли  Документот за сигурност и безбедност да биде 
заменет или надополнет со комерцијален документ, 
под услов истиот да ги содржи податоците предвидени 
за излезна збирна декларација, пропишани од министе-
рот за финансии во согласност со член 72 став (3) на 
Царинскиот закон.  

(4) Царинскиот орган ја пропишува постапката ко-
јашто треба да се спроведе во случаите наведени во 
став (3) точка а) на овој член.   

(5) Употребата на излезна збирна декларација во 
хартиена форма наведена во став (3) прв потстав точка 
(б) на овој член, треба да биде одобрена од царинскиот 
орган. Излезната збирна декларација во хартиена фор-
ма ја потпишува  лицето кое ја изготвува.   

 
Член 427-в 

(1) Во случај на мултимодален транспорт, кога сто-
ката се претоварува од едно транспортно средство на 
друго транспортно средство за превоз надвор од царин-
ското подрачје на Република Македонија, временското 
ограничување за поднесување на излезната збирна дек-
ларација одговара на временскиот рок кој се применува 
за транспортното средство кое го напушта царинското 
подрачје на Република Македонија, како што е наведе-
но во членот 403-г став (1) на оваа уредба.  

(2) Во случај на комбиниран транспорт, при што 
активното транспортно средство кое ја преминува гра-
ницата само превезува друго активно транспортно 
средство, обврската за поднесување на излезна збирна 
декларација ја има операторот на  транспортно средс-
тво во кое што е натоварена стоката.  

Временскиот рок за поднесување на декларацијата 
одговара на временското ограничување кое се однесува 
на активното транспортно средство кое ја преминува 
границата, како што е пропишано во членот 427-г став 
(1) на оваа уредба.   

 
Член 427-г 

(1) Излезната збирна декларација се поднесува кај 
излезната испостава во временскиот рок утврден во 
член 403-б став (1) на оваа уредба.  

Одредбите на членот 403-б ставови (2) и (3) и член 
403-в на оваа уредба соодветно се применуваат.  

(2) Надлежната царинска испостава, при поднесува-
ње на излезна збирна декларација, врши соодветни 
контроли базирани на анализа на ризик, пред сè за цели 
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на сигурност и безбедност, пред пуштањето на стоката 
за излез од царинското подрачје на Република Македо-
нија, во рамките на периодот помеѓу рокот за поднесу-
вање на декларацијата утврден во член 403-б на оваа 
уредба за одредениот вид сообраќај и товарењето или 
заминувањето на стоката.  

Кога стоката опфатена со еден од исклучоците од 
барањата за излезна збирна декларација утврдени во 
член 427-a став (4) на оваа уредба се изнесува од ца-
ринското подрачје на Република Македонија, анализа 
на ризикот се врши врз основа на документацијата или 
други информации што се однесуваат на стоката, по 
ставањето на стоката на увид, доколку истото се бара.  

Стоката може да биде пуштена за излез веднаш  
штом се изврши анализа на ризик.  

(3) Доколку се утврди дека стоката која што е наме-
нета за излез од царинското подрачје на Република Ма-
кедонија и за која е потребно да се поднесе излезна 
збирна декларација, не е опфатена со ваква деклараци-
ја, лицето кое ја донело стоката или кое ја презело од-
говорноста за превозот на стоката надвор од царинско-
то подрачје на Република Македонија, мора веднаш да 
поднесе излезна збирна декларација.  

(4) Кога, врз основа на извршените проверки, ца-
ринскиот орган не е во можност да одобри пуштање на 
стоката за излез, надлежната царинска испостава го из-
вестува лицето кое ја поднело излезната збирна декла-
рација и доколку е различно, лицето одговорно за изне-
сување на стоката надвор од царинското подрачје на 
Република Македонија, дека стоката нема да биде пу-
штена.  

Таквото известување се врши во разумен рок по за-
вршувањето на анализа на ризик за оваа стока.  

 
Член 427-д 

(1) Роковите наведени во член 427-г став (1) на оваа 
уредба не се применуваат доколку роковите за размена 
на податоци од царинските декларации се поинаку 
утврдени со ратификуван меѓународен договор склу-
чен помеѓу Република Македонија и другите држави.  

(2) Роковите од ставот (1) на овој член, во никој 
случај, не смее да бидат пократки од времето потребе-
но за завршување на анализата на ризик, пред стоката 
да го напушти царинското подрачје на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 427-ѓ 

Доколку стоката која е предмет на излезна збирна 
декларација, по период од 150 дена од датумот на под-
несување на декларацијата, не го напуштила царинско-
то подрачје на Република Македонија, се смета дека 
излезната збирна декларација не била поднесена.“ 

 
Член 178 

Во член 430 став (2) во втората реченица зборовите 
“Централната управа на“ се бришат. 

 
Член 179 

Членот 447 се менува и гласи: 
“(1) Барањето за одобрување за поднесување на по-

единечната гаранција, царинскиот должник го  подне-
сува кај надлежниот царински орган. 

(2) Барањето за одобрување за поднесување на оп-
шта гаранција согласно член 206 став (1) на Царински-
от закон, царинскиот должник го поднесува кај Царин-
ската управа која одлучува по поднесеното барање и 
истовремено одлучува за висината на гаранцијата. Ба-
рањето за одобрување за поднесување на општа гаран-
ција се поднесува на образецот даден во Прилог 60-а 
кој е составен дел на оваа уредба или во соодветен еле-
ктронски формат. Кон барањето се приложуваат сите 
потребни податоци и документи со кои се докажува де-
ка условите од член 206 став (2) на Царинскиот закон 

се целосно исполнети. Кога царинскиот орган смета де-
ка било кој податок даден во барањето е непотполен 
или несоодветен, тој може да бара дополнителни пода-
тоци од подносителот.“ 

 
Член 180 

Членот 448 се менува и гласи:  
“(1) Царинската управа одлучува по барањето за 

поднесување на општа гаранција во рок од 60 дена од 
денот на приемот на барањето, кон кое се приложени 
сите бараните податоци и документи. Одобрувањето за 
прифаќање на општа гаранцијата се евидентира со вне-
сување на евидентен број на образецот на поднесеното 
барање и еден примерок од прифатеното барање се до-
ставува до подносителот на барањето. Евидентниот 
број на прифатената општа гаранција е потребно да се 
запише во царинските документи. 

(2) Царинската управа веднаш ги известува царин-
ските органи за прифатените општи гаранции. 

(3) Царинскиот должник во царинската постапката 
може да се повикува на општата гаранција од следниот 
работен ден од денот кога гаранцијата е прифатена ка-
ко соодветна.“ 

 
Член 181 

Членот 449 се менува и гласи: 
“(1) Висината на износот на општата гаранција мо-

ра да го обезбедува плаќањето на износот на долгот кој 
настанал или кој би можел да настане во целост. 

(2)  По исклучок на став (1) на овој член, во случаи-
те наведени во член 206 став (3) на Царинскиот закон,  
царинскиот орган може да одобри поднесување на 
општа гаранција со намален износ или изземање од 
обврската за поднесување на гаранција, под услов да се 
исполнети критериумите наведени во член 206 став (3) 
точки а) и б) на Царинскиот закон. Барања за  
одобрување за поднесување на општа гаранција со 
намален износ или изземање од обврската за 
поднесување на гаранција се поднесуваа на образецот 
даден  во Прилог 60-б кој е составен дел на оваа уредба 
или во соодветен електронски формат. 

(3) Критериумот кој се однесува на задоволителен 
систем за управување со комерцијална и каде е соод-
ветно, транспортна евиденција, која овозможува соод-
ветни царински контроли, од член 206 став (3) точка а) 
на Царинскиот закон, се смета за исполнет кога: 

- евиденцијата  која  ја  води  барателот  е  соодвет-
на  за  следење  на  задолженоста на банкарската гаран-
ција во секој момент и  

- барателот  има  внатрешна  пишана  процедура  за  
следење  на  задолженоста  на гаранцијата  и  систем  
на  внатрешна  контрола  за  да  не  се  поднесе  царин-
ска декларација за ставање на стоката во постапка за 
која не е обезбеден соодветен износ на банкарска га-
ранција. 

 (4) Критериумот кој се однесува на докажана сол-
вентност, од член 206 став (3) точка б) на Царинскиот 
закон, се смета за исполнет ако солвентноста на бара-
телот  може да се докаже за последните три години. За 
целите на овој член, докажана солвентност значи добра 
финансиска состојба која е доволна за исполнување на 
обврските на барателот, а којa се однесува на каракте-
ристиките на видот на деловните активности. Ако ба-
рателот е основан пред помалку од три години од под-
несување на барање, неговата докажана солвентност се 
проценува врз база на податоците и информациите кои 
се достапни. 

(5) При одлучувањето по поднесното барањето сог-
ласно став (1) на овој член, соодветно се применуваат 
одредбите на  член 447 став (2) и член 448 став (1) на 
оваа уредба. 
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Член 182 
Членот 450 се менува и гласи: 
“(1) Со преземање на обврска од страна на гарантот 

со издавање на гаранција, гарантот се обврзува да го 
плати гарантираниот износ на долгот, вклучувајќи ја 
каматата и настанатите трошоци во постапката на пла-
ќање, кој царинскиот должник не го платил. 

(2) Рокот на важност на гаранцијата со која се обез-
бедува плаќањето на можниот долг не може да биде 
пократок од 3 месеци, ниту пократок од рокот во кој 
тој долг може да настане, продолжен за 60 дена, однос-
но продолжен за 90 дена при употреба на царински по-
стапки со економски ефект. 

(3) Кога царинскиот должник поднесува нова га-
ранција, долговите кои биле обезбедени со претходна 
гаранција, а не се во целост подмирени или можат да 
настанат се обезбедуваат со новата гаранција која ќе ја 
поднесе царинскиот должник. Новата гаранција треба 
да содржи клаузула дека од неа може да се наплатат и 
долговите кои биле обезбедени со претходна гаранција. 

(4) До истекот на рокот на важност на гаранција ца-
ринскиот должник може да поднесе Анекс на гаранција 
за продолжување на рокот на важноста на истата. Ане-
ксот за продолжување на гаранцијата треба да содржи 
клаузула дека од продолжената гаранција може да се 
наплатат и долговите кои биле обезбедени со основна-
та гаранција.“ 

 
Член 183 

Членот 451 се менува и гласи: 
“(1) Гаранцијата со која се обезбедува долг ги содр-

жи следните податоци: 
1) број на гаранција одреден од страна на гарантот; 
2) рок за употреба на гаранција во царинска постап-

ка во кој може да настане долг; 
3) рок на важност на гаранција; 
4) износ до кој гарантира гарантот; 
5) одредби за нејзина примена "на прв повик" и "без 

приговор"; 
ѓ) податоци за гарантот (назив на гарантот, даночен 

број, седиште, број на жиро сметка и надлежна инсти-
туција кај која се води жиро сметката на гарантот); 

6) податоци за царинскиот должник (назив, седи-
ште и даночен број); 

7) датум и место на издавање на гаранцијата; 
8) наведување на царинската постапка за која важи 

гаранцијата и забелешка дали е можно поднесената га-
ранција да се употребува и за обезбедување на долг на 
други царински должници (на пример во случај на ди-
ректно или индиректно застапување); 

ѕ) одредба за превземање на гаранциските обврски 
од претходна гаранција и 

9) потпис на овластеното лице и печат на гарантот. 
(2) Гарантот ја издава гаранција од став (1) на овој 

член во форма на образец даден  во прилог 60 на оваа 
уредба. Гаранција се издава во два примерока.“ 

 
Член 184 

Во член 455 прв подстав во алинеа 2 зборот “стран-
ката“ се заменува со зборовите “засегнатото лице“.  

Во вториот потстав во точката 2) поточки а), б) и в) 
зборовите “одредишниот царински орган“ се заменува-
ат со зборовите “одредишната испостава“. 

Во точка 7) во подточка а) во првата реченица збо-
рот “странката“ се заменува со зборовите “засеганатото 
лице“. 

 
Член 185 

Во член 458 став (1) зборот “странката“ се заменува 
со зборовите „засегнатото лице“, а зборовите “од нејзи-
на страна“ се заменуваат со зборовите “од страна на 
тоа лице“. 

Член 186 
Во член 459 зборовите “странката да ја“ се замену-

ваат со зборовите “засегнатото лице да го“. 
 

Член 187 
Членот 460 се менува и гласи: 
“Одредбите кои се однесуваат на стандардните 

стапки на неповратни загуби поради природата на са-
мата стока ќе се применуваат кога засегнатото лице не-
ма да докаже дека реалната загуба ја надминува онаа 
пресметана со примена на стандардната стапка за пред-
метната стока.“  

 
Член 188 

Во член 461 во вториот потстав зборот “странката“ 
се заменува со зборовите “засегнатото лице“. 

 
Член 189 

По членот 461 се додава нов член 461-а, кој гласи: 
 

„Член 461-а 
Кога е направена измена на влезната збирна декла-

рација и однесувањето на засегнатото лице не укажува 
на било какво незаконско работење, нема да настане 
царински долг врз основа на член 217 на Царинскиот 
закон како резултат на незаконското внесување на сто-
ката која, пред измената на декларацијата не била про-
писно декларирана.“  

 
Член  190 

Во член 464 став (2) во вториот подстав по зборот 
„евидентира“ се додаваат зборовите „во сметководс-
твената евиденција“ и се додава нова реченица која 
гласи: „Продажбата се врши согласно процедурите кои 
се во сила.“ 

Во ставот (3) зборовите „мора без одлагање да се 
извршат“ се заменуваат со зборовите „самиот царински 
орган мора без одлагање да ги изврши“. 

 
Член 191 

Во Дел 4 насловот на Поглавје 3 се менува и гласи: 
“Евидентирање во сметководствената евиденција и 
наплата на износот на царинскиот долг“. 

 
Член 192 

Членот 465 се брише. 
 

Член 193 
Во членот 467 став (1) зборовите „банкарската га-

ранција“ се заменуваат со зборот “гаранцијата“. 
 

Член 194 
Во Дел 4 Поглавјето 4 се брише. 
 

Член 195 
Во член 468 ставот (1) се менува и гласи: 
“Гаранцијата се наплатува во согласност со пропи-

сите за наплата од гаранција "на прв повик" и "без при-
говор" “. 

 
Член 196 

Во член 469 став (1) зборовите “не мора“ се замену-
ваат со зборот “нема“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
“Нема да се врши дополнителна наплата на увозни-

те или извозните давачки, кога износот по една наплата 
е помала од 10 ЕВРА во денарска противвредност.“ 

 
Член 197 

По членот 469 се додава нов член 469-а, кој гласи: 
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“ Член  469-а 
(1) Царинскиот орган ќе ја одложи обврската на 

должникот да ги плати давачките до периодот наведен 
во одлуката по барањето, под услов доколку стоката не 
е повеќе под царински надзор, е поднесена гаранција за 
износот на тие давачки, и во случај: 

1) кога е поднесено барање за поништување на дек-
ларација, оваа барање веројатно ќе биде прифатено или 

2) кога е поднесено барање за простување на долг 
според член 250 на Царинскиот закон и во согласност 
со член 234-а став (2) точка б) или во согласност со 
членовите 252 или 253 на Царинскиот закон, царински-
от орган процени дека условите пропишани со наведе-
ните одредби можат да се сметаат за исполнети или 

3) во случај различен од наведениот во точка б) на 
овој член, кога е поднесено барање за простување на 
долг согласно член 250 на Царинскиот закон и кога се 
исполнети условите од член 7 став (5) на Царинскиот 
закон. 

(2) Во случај кога стоката во една од околностите 
наведени во членовите 247 став (1) точка в) алинеа 2 
или 247 став (1) точка г) на Царинскиот закон е при-
времено задржана, царинскиот орган ќе ја одложи об-
врската на должникот да ги плати давачките доколку 
процени дека условите за одземањето може да се сме-
таат за исполнети. 

 (3) Кога царинскиот долг настанал согласно член 
218 на Царинскиот закон, царинскиот орган ќе ја одло-
жи обврската на лицето од член 218 став (3) алинеа 4  
на Царинскиот закон да ги плати давачките кога е 
утврден најмалку уште еден друг должник и истиот е 
известен за износот на давачките во согласност со член 
235 на Царинскиот закон.  

Одложување може да се одобри само под услов ли-
цето од член 218 став (3) алинеа 4 на Царинскиот за-
кон, да не е опфатено и со некоја од другите алинеи од 
погоре наведениот став и да не е очигледно небрежно 
во исполнувањето на своите обврски.  

Рокот за одложување е ограничен на една година. 
Меѓутоа, царинскиот орган може да го продолжи овој 
период поради соодветно оправдани причини.   

Одложувањето ќе биде условено со поднесување на 
гаранција за соодветниот износ на давачки од страна на 
лицето во чија корист одложувањето е одобрено, освен 
кога таквата гаранција која го обезбедува целиот износ 
на давачки веќе постои и гарантот не е ослободен од 
преземањето на обврската.“   

Член 198 
Во член 470 во став (1) точката а) се менува и гласи:  
"царински орган на евидентирање во сметководс-

твена евиденција" е царинскиот орган преку кого биле 
евидентирани во сметководствената евиденција увоз-
ните или извозните давачки чие враќање или простува-
ње се бара;“. 

Во точка в) по зборот “евидентирање“ се додаваат 
зборовите “во сметководствена евиденција“. 

Во став (2) по зборот “евидентирање“ се додаваат 
зборовите “во сметководствена евиденција“.  

Член 199 
Членот 472 се менува и гласи: 
“(1) Барањето за враќање или простување, кон 

кое се приложени сите информации и документи по-
требни за одлучување, се поднесува кај царинскиот ор-
ган на евидентирање во сметководствената евиденција, 
освен доколку не е определен друг  царински орган за 
оваа цел. Тој царински орган по прифаќањето веднаш 
го проследува барањето до царинскиот орган кој одлу-
чува, доколку самиот не е определен за тоа. 

(2) Царинскиот орган од став (1) на овој член го за-
пишува датумот на прифаќање на оригиналот и копија-
та од барањето. Копијата ја враќа до барателот. Кога се 
применува вториот подстав од член 471 став (2) на оваа 
уредба, царинскиот орган од став (1) на овој член ќе му 
го потврди приемот на барателот во писмена форма.“ 

 
Член 200 

Во член 477 став (2) точката е) се менува и гласи:  
“забелешка со која примачот се известува дека мора 

да го даде оригиналот на одлуката на царинскиот орган 
за спроведување, по негов избор, кога ја става стоката 
на увид.“ 

 
Член 201 

Во член 483 став (2) зборовите “странката која е за-
сегната со одлуката ќе докаже дека била спречена“ се 
заменуваат со зборовите “лицето кое е засегнато со од-
луката ќе докаже дека било спречено“. 

 
Член 202 

Во член 485 зборовите “став (2) точка б)“ се заме-
нуваат со зборовите „став (3)“. 

 
Член 203 

Во член 488 став (1) во алинеа 1 зборот „странката“ 
се заменува со зборовите “засегнатото лице“.  

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
“Во други случаи, царинскиот орган кој одлучува 

ќе одлучи да одобри враќање или простување на увоз-
ните или извозните давачки кога има посебна ситуаци-
ја како резултат на околности во кои на засегнатото ли-
це не може да му се припише намера за мамење или 
очигледна небрежност.“  

Во ставот (2), кој станува став (3) зборот “странка“ 
се заменува со зборовите “засегнато лице“. 

 
 

Член 204 
Во член 489 став (1) во точката ѓ) зборовите “стран-

ката е обврзана“ се заменуваат со зборовите “засегна-
тото лице е обврзано“. 

Во точката ј) зборот “странката“ се заменува со збо-
ровите “засегнатото лице“. 

Во точката љ) зборот “странката“ се заменува со 
зборовите “засегнатото лице“ а по зборот “движење“ се 
додава запирка и зборовите “транзитен документ“. 

 
Член 205 

Во член 491 став (1) точка а) подточка 1) алинеа 2) 
и подточка 2) алинеа 1) зборовите “царинскиот орган“ 
се заменуваат со зборовите “царинската испостава“. 

 
Член 206 

Прилозите 17, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 
40, 41 и 60 се заменуваат со нови прилози 17, 26, 27, 
30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 60. 

 
Член 207 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 
2012 година. 

 
      Бр. 51-4735/1                      Заменик на претседателот           
28 септември 2011 година       на Владата на Република,  
         Скопје        Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3089. 
Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/2010), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20.09.2011 годи-
на, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИ-
РЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДС-
ТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ  
НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Уредбата  за поблиските критериуми за директ-
ни плаќања, корисниците на средствата, максималните 
износи и начинот на директните плаќања за 2011 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.15/2011, 42/2011, 52/2011, 77/2011, 92/2011 и 
125/2011 во член 2 став  2  точка 4 алинеја 3 се додава-
ат следните зборови: „Висината на директни плаќања 
за домати и пиперки  одгледани на отворено и во пла-
стеници висината на директни плаќања е ограничена во 
зависност од корисникот и големината на вкупната по-
вршината и тоа:  

а) За корисници запишани во Регистарот на земјо-
делски стопанства, за одгледување на домати  на повр-
шина до 0,8 ха висината на директни плаќања е 
32.000,00 ден/ха, за површина од 0,8 до 1,5 ха висината 
на директни плаќања е 27.500,00 ден/ха, и за површина 
над 1,5 ха висината на директни плаќања е 25.000,00 
ден/ха. За одгледување на пиперки висината на директ-
ни плаќања е 25.000,00 ден/ха. 

б) За корисници запишани во Регистарот на земјо-
делски стопанства и регистрирани согласно Законот за 
вршење земјоделска дејност и Законот за пензиско и 
инвалидско осигурување , за одгледување на домати  
на површина до 0,8 ха висината на директни плаќања е 
36.000,00 ден/ха, за површина од 0,8 до 1,5 ха висината 
на директни плаќања е 32.000,00 ден/ха, и за површина 
над 1,5 ха висината на директни плаќања е 27.500,00 
ден/ха. За одгледување на пиперки висината на директ-
ни плаќања е 27.500,00 ден/ха.“  

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
      Бр. 51-5136/1                      Претседател на Владата 
20 септември 2011 година    на Република Македонија, 
           Скопје                м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3090. 

Врз основа на член 57 став 6 од Законот за здравје-
то на растенијата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.29/05, 81/08, 20/09, 57/10 и 17/11), Влада-
та на Република Македонија, на седница, одржана на 
4.10.2011 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ПО-
СЕБНИОТ НАДОМЕСТОК, ВИДОТ И КОЛИЧЕС-
ТВОТО НА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВО-
ДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОИ СЕ 
ПЛАЌА НАДОМЕСТОКОТ, КАКО И ВИСИНАТА И 
НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ВО 
ОБЛАСТА НА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се пропишува висината и начинот 
на плаќање на посебниот надоместок, видот и количес-
твото на растенија, растителни производи и други обје-
кти и предмети за кои се плаќа надоместокот, како и 
висината и начинот на плаќање на трошоците во обла-
ста на здравјето на растенијата. 

II. НАДОМЕСТОЦИ ЗА ФИТОСАНИТАРНА  
ИНСПЕКЦИЈА 

 
Член 2 

(надоместок при увоз на пратки со растенија) 
(1) За вршење на фитосанитарна инспекција на пра-

тките со растенија, растителни производи и други обје-
кти и предмети наведени во Листата V дел Б кога се 
увезуваат од трети земји во Република Македонија, се 
плаќа посебен надоместок за преглед на документите, 
преглед на идентитетот и преглед за здравјето на расте-
нијата во износи пропишани според Прилог 1 кој е со-
ставен дел на оваа одлука. 

(2) Кога пратката се состои од растенија кои се на-
ведени во различни подточки од точка 3 од Прилог 1 
секој дел на пратката (партијата или партиите) кои со-
држат растенија наведени во секоја посебна подточка 
се сметаат за посебни пратки. 

(3) Надоместокот за фитосанитарната инспекција 
кај сопствениците на растенијата кои се запишани во 
Регистарот како увозници или дистрибутери на расте-
нија се плаќа во висина наведена во точка 1 од Прилог 
3 кој е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 3 

(надоместок при извоз и ре-експорт) 
(1) За вршење на фитосанитарна инспекција на пра-

тките со растенија, растителни производи и други обје-
кти и предмети наведени во Листата V дел Б кои се из-
везуваат или се ре-експортираат од Република Македо-
нија, надоместокот за прегледот на документите и 
прегледот на идентитетот се плаќа во целосен износ 
пропишан во точките 1 и 2 од Прилог 1 од оваа одлука, 
а за преглед на здравјето на растенијата во висина од 
20 %  помалку  од износот пропишан во точка 3 од 
Прилог 1 на оваа одлука. 

(2) Кога пратката се состои од растенија кои се на-
ведени во различни подточки од точка 3 од Прилог 1 
на оваа одлука, секој дел на пратката (партијата или 
партиите) кои содржат растенија наведени во секоја 
поединечна подточка, се смета како посебна пратка. 

(3) За пратките со растенија кои се ре-експортираат 
од Република Македонија, а кои се прегледани при 
увозот во Република Македонија, ако е исклучена опас-
носта од внесување и ширење на штетните организми, 
не се плаќа надоместокот за прегледот за здравјето на 
растенијата туку само надоместокот за прегледот на 
документите и прегледот на идентитетот доколку пра-
тката веднаш се реекспортита односно ја напушти др-
жавата. 

 
Член 4 

(зголемување на надоместокот за пратките со растенија) 
(1) Надоместокот за извршена  фитосанитарна инс-

пекција  на пратки со растенија за извоз, ако не е извр-
шено на место на утовар, пратката се прегледува на 
граничен премин, а надоместокот за извршениот прег-
лед се зголемува за 100% .  

(2) Ако се врши фитосанитарна инспекција по иск-
лучок и надвор од редовното работно време на фитоса-
нитарната инспекција (во недела, државен празник или 
ноќна смена), износот на надоместокот за фитосани-
тарната инспекција за пратки со растенија од член 2  
став (1)  и  член 3 став (1) на оваа одлука се зголемува 
за 100 %. 

 
Член 5 

(вонредни трошоци) 
Покрај надоместокот од член 2 став (1)  и  член 4  

на оваа одлука  се плаќаат и трошоци за вонредни па-
тувања на фитосанитарните инспектори кога инспекци-
јата се врши надвор од државата, (надвор од гранични-
те премини), до местото на инспекција (бродски, кон-
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тењерски, авионски,танкерски), трошоци за дополни-
телни прегледи на пратки со растенија или при допол-
нителни лабораториски анализи и други трошоци кои 
може да се појават при извршена фитосанитарната инс-
пекција.   

 
Член 6 

(денгубнина) 
Ако порачателот на инспекцијата неточно го наведе 

местото или времето на инспекцијата или не ја подго-
тви пратката со растенија за инспекција во договорено-
то време со фитосанитарниот инспектор тогаш е дол-
жен да плати денгубнина во висина пропишана во точ-
ка 2 од Прилог 3 на оваа одлука. 

 
Член 7 

(надоместоци во врска со движење) 
(1) За вршење на фитосанитарна инспекција на рас-

тенијата наведени во Листата  V дел А, која се врши за-
ради нивното ставање во  движење на пратката (инс-
пекција на местото на производство) се плаќа надоме-
сток во висина пропишана во Прилог 2 кој е составен 
дел на оваа одлука.  

(2) Кога на една катастарска парцела (КП) се врши 
инспекција на растенија кои се наведени во различни 
точки од Прилог 2 на оваа  oдлука, надоместокот од 
став (1) од овој  член се наплатува како за една инспек-
ција и тоа во висина пропишана во точките 1 до 5 од 
Прилог 2. 

(3) Во случај кога се врши фитосанитарна инспек-
ција најмногу на три катастарски парцели (КП) во една 
катастарска општина (КО), кај еден сопственик, тогаш 
надоместокот од став (1) од овој член се наплаќа како 
за една инспекција. 

(4) За работите за издавање на пасоши за растенија-
та кога нив ги издаваат фитосанитарните инспектори 
се наплаќа надоместок во висина пропишан во точка  4 
од Прилог 3 на оваа одлука. 

(5) Надоместокот од став (1) на овој член се напла-
ќа после секоја извршена инспекција. 

 
III. ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ ЗА РАБОТИ ВО ОБЛАСТА 

НА  ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА 
 

Член 8 
(надоместоци за третирање и означување на дрвениот 

материјал за пакување) 
(1)  Правните или физичките лица кои имаат намера 

да вршат третирање и означување на дрвениот матери-
јал за пакување согласно Правилникот за фитосанитар-
ни стандарди за дрвениот материјал за пакување во ме-
ѓународниот промет („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 104/05 ), плаќаат надоместок за обаву-
вање на службената верификација за исполнување на 
техничко-технолошките услови и барања во поглед на 
оспособеноста на персоналот, во висина пропишана во 
точка 5 од Прилог 3 на оваа одлука. 

(2) Правните и физичките лица од став (1) од овој 
член плаќаат надоместок за издавање на уверението за 
службена верификација за исполнувањето на условите 
за третирање и означување на дрвениот материјал за 
пакување во висина пропишана во точка 6 од Прилог 3 
на оваа одлука. 

(3) Правните и физичките лица кои вршат третира-
ње и означување на дрвениот материјал за пакување 
плаќаат надоместок за вршење на инспекција за про-
верка на правилната примена на постапките за третира-
ње и означување на дрвениот материјал за пакување, 
односно дали правните или физичките лица и понатаму 
ги исполнуваат техничко-технолошките услови и бара-
ња во поглед на оспособеноста на персоналот, во виси-
на пропишана во точка 7 од Прилог 3 на оваа одлука. 

 
Член 9 

(трошоци за стручно оспособување и техничка  
обука на лицата) 

Трошоците за спроведување на обуката за оспосо-
бување на сопствениците на растенијата и за стручното 
оспособување на лицата одговорни за здравјето на рас-
тенијата и за исполнување на условите на техничка 
обука за добивање на овластување за издавање на пасо-
ши за растенијата, се пропишани во точка 8 од Прилог 
3 на оваа одлука.   

 
Член 10 

(трошоци за лабораториски анализи) 
(1) Трошоците за лабораториските анализи и тести-

рања на официјалните мостри на растенијата доставени 
од страна на фитосанитарната инспекција и одредува-
њето на штетните организми се пропишани во Прилог 
4 кој е составен дел на оваа одлука. 

(2)  Сите лабораториски анализи се однесуваат пое-
динечно по организам. 

(3) Дополнителни тестирања - може да се побараат 
доколку дополнителните испитувања се со цел да се 
потврди прелиминарната дијагноза на проблемот( су-
прер анализа) и истите  се на  товар на  клиентите.  

 
Член 11 

( надоместоци и трошоци) 
Висината на цената за надоместоците и трошоците 

се изразени во евра, но ќе се наплаќат во денарска про-
тивредност според средниот курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на наплатата. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 12 

(престанок на важење) 
Со влегувањето на сила на оваа одлука престанува 

да важат точките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 
од Одлуката за висината на надоместокот за задолжи-
телен здравствен преглед на растенија, пратки со рас-
тенија, производи со растително потекло и преглед на 
пратки од средства за заштита на растенијата при увоз, 
извоз, транзит и реекспорт „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.74/01). 

 
 

Член 13 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
      Бр. 51-4601/1                     Заменик на претседателот           
4 октомври 2011 година          на Владата на Република,  
         Скопје        Македонија,  
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3091. 

Врз основа на член 39 став (1) од Законот за лов-
ството („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/09) и член 36 став (3) од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 15/07, 19/08, 
82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 28.09.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕ-
СИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „ВЕЛЕШТА“ 

 
Член 1 

Договорот за концесија на дивечот во ловиштето 
“Велешта“ се раскинува од причини што концесионе-
рот на дивечот во ловиштето не ги спроведува одред-
бите од Законот за ловството во поглед на неплаќање 
на надоместокот за користење на дивечот-концесија и 
не ги исполнува обврските утврдени во договорот за 
концесија. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
      Бр. 51-4836/1                      Заменик на претседателот           
28 септември 2011 година      на Владата на Република,  
         Скопје         Македонија,  
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3092. 

Врз основа на член 39, став (2) од Законот за лов-
ството („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 26/09), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 28.9.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА 
ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „ВЕЛЕШТА“  

Член 1 
Дивечот во ловиштето „Велешта“ се дава на при-

силна концесија на ЈП „Македонски шуми“ – Скопје, 
до моментот на давање на концесија на дивечот, сог-
ласно со член 38 од Законот за ловството.  

Член 2 
Правата и обврските на Владата на Република Ма-

кедонија и субјектот од став 1 на оваа одлука на кој ди-
вечот се дава на присилна концесија, до моментот на 
давање на користење на дивечот, согласно со член 38 
од Законот за ловството, ќе се утврди со договор.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
        Бр. 51-4836/2                  Заменик на претседателот 
28 септември 2011 година     на Владата на Република 
              Скопје                                   Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3093. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4.10.2011 година,  донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со  оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за труд и социјална политика  бр. 
07-2266/3 од 2.9.2011 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
      Бр. 51-4914/1                     Заменик на претседателот           
4 октомври 2011 година          на Владата на Република,  
         Скопје          Македонија,  
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3094. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 4.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА  

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА  
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Државната комисија за спречување на корупција бр. 
07-2278/3 од 5.09.2011 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
      Бр. 51-4915/1                      Заменик на претседателот           
4 октомври 2011 година          на Владата на Република,  
         Скопје        Македонија,  
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3095. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 4.10.2011 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за труд и социјална политика бр. 
07-2289/3 од 06.09.2011 година. 

Член 2 
 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
      Бр. 51-4917/1                      Заменик на претседателот           
4 октомври 2011 година          на Владата на Република,  
         Скопје         Македонија,  
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3096. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
  

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за труд и социјална политика 
бр.07-2282/3 од 5.09.2011 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
      Бр. 51-4939/1                      Заменик на претседателот           
4 октомври 2011 година          на Владата на Република,  
         Скопје          Македонија,  
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3097. 

Врз основа на член 55 од Законот за електронските 
комуникации ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 13/05, 14/07, 55/07, 98/08 и 83/10), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
4.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПЛАНОТ ЗА НА-
МЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ ОПСЕЗИ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со  оваа  одлука   се   дава   согласност   на   Пла-

нот за намена на радиофреквенциските опсези во Ре-
публика Македонија  бр.02-4019/5 од 26.09.2011 годи-
на, донесен од директорот на Агенцијата за електрон-
ски комуникации на 26.9.2011 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
      Бр. 51-4941/1                      Заменик на претседателот           
4 октомври 2011 година          на Владата на Република,  
         Скопје         Македонија,  
            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3098. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
4.10.2011 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПРАЌА-
ЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА  

АКТИВНОСТ “LOGEX 11” ВО УКРАИНА 
  
 
1. Во Одлуката за испраќање на припадник на Ар-

мијата на Република Македонија за учество во вежбов-
на активност “LOGEX 11” во Украина  (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.37/11) во насловот 
зборот “припадник” се заменува со зборот “припадни-
ци”.   

2. Во точката 1 зборовите “1 припадник” се замену-
ваат со зборовите “тројца припадници”. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 51-5003/1                     Заменик на претседателот 

4 октомври 2011 година          на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3099. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08 и 51/11), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на  4.10.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ “ENERGY 

FLAME 2011” ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 
    
1. За учество во вежбовната активност “ENERGY 

FLAME 2011” (во натамошниот текст: вежбовната 
активност) која ќе се одржи во Република Бугарија во 
период од 14 до 18.11.2011 година, се испраќаат 16 
припадници на Армијата на Република Македонија. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат сместувањето, ис-
храната и транспортот на учесниците во вежбовната 
активност се на товар на Министерството за одбрана на 
Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
      Бр. 51-5004/1                      Заменик на претседателот           
4 октомври 2011 година          на Владата на Република,  
         Скопје        Македонија,  
            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3100. 

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 4.10.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР НА ОПШТИНА КРАТОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на општина Кратово, за потребите 
на Општинската установа Музеј на Град Кратово и се 
дава на трајно користење, без надомест, недвижна 

ствар Емин Бегова кула, споменик на културата, со по-
вршина од 35 м2 и двор со површина од 3 м2, лоцира-
ни на ул.Даме Груев, КП бр.1070, КО Кратово, евиден-
тиран во Имотен лист бр. 2831, сопственост на Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
      Бр. 51-5112/1                      Заменик на претседателот           
4 октомври 2011 година          на Владата на Република,  
         Скопје        Македонија,  
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3101. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 
82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 4.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНА-
ТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО 
КОЈ СТОПАНИСУВА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО 

СОПСТВЕНОСТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на висината на закупнината за користење 
на деловен простор со кој стопанисува Јавното прет-
пријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопс-
твеност Република Македонија.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија’’ .  

  
      Бр. 51-5361/1                      Заменик на претседателот           
4 октомври 2011 година          на Владата на Република,  
         Скопје         Македонија,  
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
3102. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 
82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 4.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА СО 
КОЈА СЕ УТВРДУВААТ ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ - 
КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ СО КОИ 
СТОПАНИСУВА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО  

СОПСТВЕНОСТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката со 

која се утврдуваат цените на услугите - користење на 
објектите за спорт со кои стопанисува Јавното прет-
пријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопс-
твеност Република Македонија. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија’’ .  

  
      Бр. 51-5361/2                     Заменик на претседателот           
4 октомври 2011 година         на Владата на Република,  
         Скопје         Македонија,  
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3103. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 28.9.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ДРУШТВОТО ЗА 
ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПО-
ВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА  БОРИС ТРАЈКОВСКИ  

ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Друштвото за изградба, управува-

ње и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈ-
КОВСКИ ДООЕЛ Скопје, се дава право на трајно кори-
стење на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија кое претставува КП 550 дел 6, катастарска 
општина Карпош, со вкупна површина од 4742 м2, еви-
дентирано во Имотен лист број 28695. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежно земјиште 
од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 51-5407/1                     Заменик на претседателот  

28 септември 2011 година       на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3104. 

Врз основа на член 54а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 4.10.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ФИНАНСИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за внатрешни работи му престанува кори-
стењето на движнa ствар ПМВ марка  VOLKSWAGEN 
PASSAT, со број на шасија: WVWZZZ3CZ9P056877, со 
број на мотор: BZB096411, година на производство: 
2008, со регистарски број: SK-410-SR.    

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Министерство за фи-
нансии.    

Член  3 
Министерот за внатрешни работи склучува договор 

со министерот за финансии со кои се уредуваат права-
та и обврските за движните ствари од  член 1 од оваа 
одлука. 

 
Член  4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
      Бр. 51-6022/1                      Заменик на претседателот           
4 октомври 2011 година          на Владата на Република,  
         Скопје         Македонија,  
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3105. 
Врз основа на член 54а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 4.10.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ  
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за финансии му престанува користењето на 
движнa ствар ПМВ марка  VOLKSWAGEN PASSAT,  
со број на шасија: WVWZZZ3CZ9Е501899, со број на 
мотор: BWS001938, година на производство: 2008, со 
регистарски број: SK-929-UU.  

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Министерство за 
внатрешни работи. 

 
Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со ми-
нистерот за внатрешни работи со кои се уредуваат пра-
вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука.  

Член  4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.                  
      Бр. 51-6023/1                      Заменик на претседателот           
4 октомври 2011 година          на Владата на Република,  
         Скопје        Македонија,  
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3106. 

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2011 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
161/2010) и член 15 од Законот за рибарство и аквакул-
тура („Службен весник на Република Македонија” бр. 
7/2008, 67/2010, 47/2011 и 53/2011), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на  28.9.2011  
година, донесе   

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА  ФИ-
НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО  РИБАРСТВОТО И 

АКВАКУЛТУРАТА ВО 2011 ГОДИНА  
I 

Во Програмата за финансиска поддршка во рибарс-
твото и аквакултурата во 2011 година („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 3/2011 и 112/2011)  
во делот VIII  став (7)  зборовите “потточка 3.1. и V” се 
заменуваат со  зборовите   “потточките 3.1 и 3.2. и од 
дел V”. 

Ставот (8) се брише. 
Ставовите (9), (10) и (11) стануваат ставови (8), (9) 

и (10). 
II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

 
      Бр. 51-5072/1                      Заменик на претседателот           
28 септември 2011 година       на Владата на Република,  
         Скопје          Македонија,  
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3107. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република 

Македонија” бр.49/2010 и  53/2011) и член 33 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија 
за 2011 година („Службен весник на Република Македонија”бр.161/2010), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4.10.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 
НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2011 ГОДИНА 

 
I 

(1) Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.23/2011 и 72/2011) дел I став (1) износот „657.000.000,00“ се заменува со износот 
„340.000.000,00“. 

(2) Ставот (2 ) се менува и гласи: 
„(2) Дел од средствата од став (1) на овој дел во износ од 272.100.000,00 денари се наменети за реализаци-

ја на следниве мерки на политиката за рурален развој: 
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“(3) Ставот (3) се менува и гласи: 
„(3) Дел од средствата од став  (1) на овој дел во износ од 62.500.000,00 денари се наменети за: 

II 
Делот II се брише. 
 

III 
(1) Во делот III ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) Средствата од потточка 1.1. „Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“ од табелата 

од дел I став (2) на оваа програма во износ од 180.000.000,00 денари се доделуваат за унапредување на 
физичкиот потенцијал на земјоделските стопанства во согласност со член  70 од Законот за земјоделство и 
руралниот развој.“ 

(2) Во делот III ставот (2) се менува и гласи: 
„(2) Средствата од став (1) на овој дел се распределуваат по поединечни земјоделски под-сектори на 

следниов начин: 
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IV 
Делот IV се брише. 
V  
(1) Во делот V став (1), бројот: „1.4.“ се заменува со 

бројот: „1.2.“, износот: „32.700.000,00“ се заменува со 
износот: „13.500.000,00“, а во ставот (1) алинеите 3 и 4 
се бришат. 

(2) Во ставот (2) зборовите: „став (2) алинеја 1, 2 и 
3“ се заменува со зборовите: „став (1)“. 

 
VI 

(1) Во делот VI  ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) Средствата од потточка 1.3. „Инвестиции во 

инфраструктура за развој на земјоделството, шумарс-
твото и водостопанството“ од табелата од дел I став (2) 
на оваа програма во износ од 12.000.000,00 денари ќе 
се доделат во согласност со член 73 од Законот за зем-
јоделство и руралниот развој за инвестиции наменети 
за инфраструктура за пристап до земјоделското земји-
ште.“ 

(2) Ставовите (2), (3) и (4) се бришат. 
(3) По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) Корисници на средствата од став (1) од овој 

дел се единиците на локалната самоуправа на чие по-
драчје се наоѓа земјоделското земјиште.“  

 
VII 

Во делот VII став (1) бројот: „1.6.“ се заменува со 
бројот: „1.4.“, а износот: „70.000.000,00“ се заменува со 
износот: „5.100.000,00“. 

 
VIII 

Во делот VIII став (1) износот: „3.000.000,00“ се за-
менува со износот: „1.500.000,00“. 

 
IX 

Во делот IX износот: „120.000.000,00“ се заменува 
со износот: „60.000.000,00“. 

 
X 

(1) Во делот X  ставот (1) се менува и гласи: 
„ (1) Средствата од точка 1. „Помош за обезбедува-

ње на техничка поддршка во земјоделството“ од табе-
лата од дел I став (3) на оваа програма во износ од 
60.000.000,00 денари ќе се доделат во согласност со 
член 101 од Законот за земјоделство и руралниот раз-
вој.“ 

(2) Ставовите (2) и (3) се бришат. 
(3) Ставот (4) се менува и гласи: 
„(4) Средствата од став (1) на овој дел ќе се доделат 

во висина на направени трошоци за амбалажа (предна 
и задна етика, ПВЦ капсула и тапа од плута) на флаши-
рано и извезено вино со потекло од Република Македо-
нија во висина од 20% од вкупната вредност на при-
фатливи трошоци за амбалажа, но не повеќе од 6 дена-
ри по флаша извезено вино.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI 
(1) Делот IX се менува и гласи: 
„(1) Корисник на средствата од став (3) алинеја 1 и 

2 на оваа програма во износ од 2.000.000,00 денари е 
Агенцијата. 

(2)  Корисник на средствата од став (3) алинеја 3 на 
оваа програма во износ од 500.000,00 денари е Агенци-
јата за поттикнување на развој на земјоделството.“ 

 
XII 

Во делот X став (4) бројот: „1.2.“ се заменува со 
бројот: „1.1.“, а бројот: „1.4.“ се заменува со бројот: 
„1.2.“.  

 
XIII 

Извршувањето на мерките од табелата од дел I став 
(2) е по пат на јавен оглас кој го објавува Агенцијата во 
рок не подоцна од 30 работни дена од денот на објаву-
вање на оваа  програма. 

 
XIV 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
      Бр. 51-5604/1                     Заменик на претседателот           
4 октомври 2011 година          на Владата на Република,  
         Скопје         Македонија,  
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

3105. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 97/10), 
Министерството за труд и социјална политика  
 

О Б Ј А В  У В А 
 
1. Стапката на трошоците на живот за месец сеп-

тември 2011 година, во однос на месец август 2011 го-
дина, е пониска за 0,1%. 

2. Исплатата на платите за месец септември 2011 
година, во однос на месец август 2011 година, работо-
давачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија, ја вршат на нивото 
на правото утврдено за претходниот месец. 

 
              Министер,  
                Спиро Ристовски, с.р. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 
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бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
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Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
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25. 

О Д Л У К А 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО 

ОДЛУКАТА 2011/261/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 29 АПРИЛ 2011 
ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/656/ЗНБП ЗА 
ОБНОВУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ БРЕГОТ 

НА СЛОНОВАТА КОСКА 
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