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1641. 
Врз основа на член 6 од Законот за надворешно-тр-

говското работење (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 45/2002), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 09.12.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ 
НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

 
Член 1 

Стоките што се извезуваат, односно увезуваат се 
распоредуваат на следните форми: 

- слободен извоз; 
- извоз врз основа на дозвола, одобрение, односно 

согласност; 
- слободен увоз; и 
- увоз врз основа на дозвола, одобрение, односно 

согласност. 
Стоките од став 1 на овој член се утврдени во спи-

сокот на стоките со форми на извоз и увоз, кој е соста-
вен дел на оваа одлука (Прилог бр. 1). 

 
Член 2 

Стоките чиј извоз, односно увоз е слободен се означе-
ни во списокот од став 2 на член 1 од оваа одлука со кра-
тенката �ЛБ�, а стоките што се извезуваат, односно увезу-
ваат врз основа на дозвола се означени со кратенката �Д�. 

 
Член 3 

Стоките од член 1 на оваа одлука, покрај ознаките од 
член 2 на оваа одлука, се означуваат и со следните броеви: 

1- се означени стоките за чиј извоз, односно увоз е 
потребно да се прибави одобрение, односно дозвола 
што ја издава Министерството за здравство, односно 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, ако се увезуваат за потребите на ветери-
нарната служба, за заштита на растенијата или како се-
менски материјал, како и други земјоделски производи. 
Опојните дроги, психотропните материи и прекур-

сорите за кои дозволи издава Министерството за здрав-
ство се наведени во списокот на опојни дроги и психо-
тропни супстанци и прекурсори што се составен дел на 
списокот на стоки од став 2 на член 1 (Прилог бр. 2); 

2- се означени стоките за чиј увоз е потребно да се при-
бави потврда од Министерството за економија - Служба за 
стандардизација и метрологија дека ги исполнуваат метро-
лошките и другите услови пропишани со закон; 

3- се означени стоките што се готов производ и што 
не се употребувани, а за чиј увоз е потребно од Мини-
стерството за економија - Служба за стандардизација и 
метрологија, да се прибави потврда за извршен преглед 
и евидентирање на пропратна техничка документација 
на производот што се увезува; 

4- се означени стоките за чиј увоз и извоз е потреб-
но да се прибави дозвола од Министерството за живот-
на средина и просторно планирање, дадени во прилози-
те бр. 3, 4, 5 и 6, кои се составен дел на оваа одлука; 

5- се означува забрана за увоз на патнички моторни во-
зила постари од десет години од денот на производството; 

6- се означува забрана за увоз на товарни, полуто-
варни моторни возила или приклучни возила постари 
од десет години од денот на производството; 

7- се означени стоките за чиј извоз или увоз е потребно 
да се прибави согласност од Министерството за економија; 

8- се означени стоките дадени во Прилог бр. 7, за 
кои при извозот-увозот е потребна согласност од Ми-
нистерството за економија, доколку стоките се извезу-
ваат-увезуваат во/од земји кои не се членки на Европ-
ската Заедница. 
За увозот на стоките од СР Југославија дадени во 

Прилог бр. 8 потребно е да се прибави согласност од 
Министерството за економија; 

9- се означени стоките за чиј извоз-увоз е потребна 
дозвола од Министерството за култура; 

10- се означени стоките за чиј извоз-увоз е потреб-
на дозвола од Министерството за одбрана; 

11- се означени стоките за чиј извоз-увоз е потреб-
на дозвола од Министерството за внатрешни работи. 
Царинските органи при царинењето на стоките што се 

наведени во списокот на опојни дроги, психотропни суп-
станци, прекурсори и материи што ја оштетуваат озонска-
та обвивка, контролираат дали царинењето на тие стоки се 
врши преку Царинарницата која е наведена во дозволата. 

 
Член 4 

Барањето за добивање на дозвола, одобрение, односно 
согласност од член 1 на оваа одлука поднесува увозникот 
или извозникот на стоките пред органите на управата на-
ведени во член 3 од оваа одлука со следниве податоци: 

1) назив и даночен број на правното лице; 
2) тарифна ознака на десетоцифрено ниво; 
3) наименување на стоката според царинската но-

менклатура; 
4) трговско име на стоката; 
5) количина на стоката за која се поднесува барање, 

изразено во единечна мерка; 
6) назив и адреса на странскиот извозник, односно 

увозник; 
7) рок во кој ќе се изврши увозот, односно извозот; 
8) изјава за намена за употреба на увезената стока; и 
9
 

) други податоци, пропишани со посебни прописи. 
Член 5 

При спроведувањето на оваа одлука се применуваат 
одредбите на Законот за царинската тарифа и прописи-
те донесени врз основа на тој закон. 

 
Член 6 

Со оваа одлука за сите тарифни ознаки се пропиша-
ни задолжителни единечни мерки, во зависност од ви-
дот  стоките што се извезуваат, односно увезуваат.  на

 
Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, пре-
станува да важи Одлуката за изменување и дополнување 
на Одлуката за распоредување на стоките на форми на 
извозот и увозот (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 26/02) и Одлуката за распоредување на сто-
ките на форми на извозот и увозот (�Службен весник на 
Реп блика Македонија� бр. 49/02). у

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�, а ќе се применува од 01.01.2003 година. к 
         Бр. 23-6175/1     Претседател на Владата 
9 декември 2002 година        на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 


