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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на 
Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот 
закон, објавена во („Службен весник на Република Македонија“ број 141 од 12.10.2011 
година), направени се технички грешки, поради што се дава  

 
ИСПРАВКА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 
 
Во член 4, со кој се додава нов член 5-а, пред првиот став се додава бројот „(1)“, а во 

истиот став редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“. 
Во последната реченица, која станува став (2), на почетокот на реченицата пред зборот 
„Износот“ се додава бројот „(2)“. 

Во член 5, со кој 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, во новиот член 5-в став (2) во втората реченица зборот 
„пропишан“ се заменува со зборот „утврден“.  

Во новиот член 5-д став (1) редните броеви „1, 2 и 3“ од точките соодветно се 
заменуваат со буквите „а, б и в“. Во став (2) редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно 
се заменуваат со буквите „а и б“, а во точката 2) која станува точка б) по зборовите „во 
член 4 став“ се додаваат зборовите „(1) точка“. 

Во новиот член 5-е став (1) редните броеви „1, 2, 3 и 4“ од точките соодветно се 
заменуваат со буквите „а, б, в и г“.  

Во новиот член 5-ж редните броеви „1, 2 и 3“ од точките соодветно се заменуваат со 
буквите „а, б и в“.  

Во член 11, со кој се менува членот 10-г, во став (4) по зборовите „од член 10-к“ се 
додаваат зборовите „на оваа уредба“. 

Членот 21 се менува и гласи: 
„ Во член 60 во став (2) во прв потстав во првата реченица и во став (3) зборовите 

„Централната управа на“ се бришат.“ 
Во член 23, со кој се додаваат три нови члена 93-а, 93-б и 93-в, текстот на новиот член 

93-а се менува и гласи: 
 

„Член 93-а 
(1) За целите на ова поглавје и информациите што треба да се запишат во влезната 

збирна декларација пропишани од министерот за финансии во согласност со член 72 став 
(3) на Царинскиот закон превозник е лице што ја внесува или лице што презема 
одговорност за превоз на стоката во царинското подрачје на Република Македонија, како 
што е пропишано со член 46-б став (3) на Царинскиот закон. 

(2) 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 

- воздушен сообраќај со заеднички или самостоен договор за користење на воздухоплов 
пропишан 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 царинското 
подрачје на Република Македонија. 
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Во новиот член 93-б редните броеви „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9“ од точките соодветно се 
заменуваат со буквите „а, б, в, г, д, е, ж, з, и“. 

Во член 26, со кој се менува членот 96, во став (1) во третиот потстав на крајот на 
реченицата по зборот „применува“ се додаваат зборовите „за лицето од вториот потстав 
на овој став“. 

Во член 27,  со кој се додаваат три нови членови 96-а, 96-б и 96-в, во новиот член  96-а 
став (1) редните броеви „1, 2 и 3“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б и в“  

Во член 29, со кој се додаваат три нови оддели, Оддел 3, Оддел 4 и Оддел 5 и шест нови 
члена 97-а, 97-б, 97-в, 97-г, 97-д и 97-ѓ,  во новиот член 97-а став (1) редните броеви „1 и 
2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“.  

Во новиот член 97-б редните броеви „1, 2 и 3“ од точките соодветно се заменуваат со 
буквите „а, б и в“ 

Членот 30 се брише. 
Во член 31, кој  станува член 30, со кој се менува членот 99, во став (2) редните броеви 

„1, 2 и 3“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б и в“.  
Во истиот член став (10) зборовите „на ставовите од (1) до (9)“ се бришат. 
Членот 32 станува член 31. 
Во член 33 кој станува член 32, со кој се додава нов член 100-а, во став (3) редните 

броеви „1, 2 и 3“ од точките соодветно се менуваат со буквите „а, б и в“. 
Членот 34 се брише. 
Членот 35 станува член 33. 
Членот 36 станува член 34. 
Членот 37 станува член 35. 
Во член 38, кој  станува член 36, со кој се менува членот 111, во став (1) редните броеви 

„1 и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“. 
Членот 39 станува член 37. 
Членот 40 станува член 38. 
Во член 41, кој станува член 39, првата реченица се менува и гласи: 
„Во член 116 став (3) во алинеите 3 и 6 зборовите „Централната управа на“ се бришат, а 

алинеата 4 се менува и гласи:“, а по првата алинеа се додаваат зборовите „алинеата 5 се 
менува и гласи:“ 

Членот 42 станува член 40. 
Членот 43 станува член 41. 
Членот 44 станува член 42. 
Во член 45, кој станува член 43, првата реченица се менува и гласи: „ По член 123 се 

додава нов член 123-а, кој гласи:“. 
Членот 46 станува член 44. 
Членот 47 станува член 45. 
Членот 48 станува член 46. 
Членот 49 станува член 47. 
Членот 50 станува член 48. 
Членот 51 станува член 49. 
Членот 52 станува член 50. 
Во член 53, кој станува член 51, со кој во член 167 по став (3) се додаваат  пет нови 

става (4), (5), (6), (7) и (8), во новиот став (8) редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно 
се заменуваат со буквите „а и б“.  

Членот 54 станува член 52. 
Членот 55 станува член 53. 
Во член 56, кој станува член 54, со кој се додава нов оддел, Оддел 2 и шест нови члена 

169-а, 169-б, 169-в, 169-г ,169-д и 169-ѓ, во новиот член 169-а став (3) редните броеви „1, 
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2, 3 и 4“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б, в и г“, а во точката 3), која 
станува точка в), зборот „сериозно“ се брише. 

Во новиот член 169-в став (1) редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно се 
заменуваат со буквите „а и б“. 

Во новиот член 169-г став (2) по зборовите „став (4)“ се додаваат зборовите „ на оваа 
уредба“. 

Во новиот член 169-ѓ редните броеви „1, 2 и 3“ од точките соодветно се заменуваат со 
буквите „а, б и в“, а во точката 2) која станува точка б), точката и запирката на крајот на 
реченицата се заменуваат со сврзникот „и“. 

Членот 57 станува член 55. 
Членот 58 станува член 56. 
Во член 59, кој станува член 57, со кој се менува членот 177, ставот (2) се менува и 

гласи: 
„(2) Доколку барателот има уверение за ОЕО од член 10-а став (1) точки а) или в) на 

оваа уредба сите услови и критериуми од став (1) на овој член се сметаат за исполнети и  
надлежниот царински орган го издава одобрението од став (1) на овој член кога ќе утврди 
дека е договорена потребната размена на податоци помеѓу барателот и царинскиот орган 
кој издава одобренија.“ 

Членот 60, кој  станува член 58, со кој се менува членот 178, во став (1) по зборовите 
„од член 176“ се додаваат зборовите „на оваа уредба“. Во истиот став редните броеви „1, 
2, 3 и 4“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б, в и г“. Во точката 2), која 
станува точка б), на крајот од реченицата сврзникот „и“ се заменува со знакот„;“, а во 
точката 3), која станува точка в), на крајот на реченицата точката се заменува со сврзникот 
„и“. Во истиот став точката 4), која станува точка г), се менува и гласи: 

„г) формата и содржината на дополнителната декларација и рокот во кој таа мора да 
биде поднесена кај царинскиот орган одреден за таа цел“. 

Членот 61 станува член 59. 
Членот 62, кој станува член 60, со кој се менува членот 180, во став (2) во првата 

реченица по зборовите „на оваа уредба“ се додаваат зборовите „ сите услови и 
критериуми од став (1) на овој член се сметаат за исполнети и“. Втората реченица се 
брише. 

Членот 63 станува член 61. 
Членот 64 станува член 62. 
Членот 65, кој станува член 63, со кој се менува членот 184, во став (1) во вториот 

потстав зборот „мора“ се заменува со зборот „треба“. Во ставот (2) на крајот на 
реченицата по зборот „применуваат“ се додаваат зборовите „за непотполни декларации од 
ставот (1) на овој член.“ 

Членот 66 станува член 64. 
Во член 67, кој станува член 65, со кој се менува членот 186, ставот (2) се менува и 

гласи: 
„(2) Кога барателот има уверение за ОЕО од член 10-а став (1) точки а) или в) на оваа 

уредба сите услови и критериуми од став (1) на овој член се сметаат за исполнети и 
надлежниот царинскиот орган издава одобрение откако ќе утврди дека е договорена 
потребната размена на податоци помеѓу барателот и царинскиот орган кој издава 
одобренија. “  

Членот 68 станува член 66. 
Во член 69, кој станува член 67, со кој се менува членот 191, во став (1) во вториот 

потстав зборот „мора“ се заменува со зборот „треба“. 
Членот 70 станува член 68. 
Членот 71 станува член 69. 
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Во член 72, кој станува член 70, на крајот на реченицата зборовите „, а Одделот 3 
станува Оддел 2“ се бришат. 

Членот 73 станува член 71. 
Членот 74 станува член 72. 
Во член  75, кој станува член 73, со кој се менува членот 201, во став (2) втор потстав  

редните броеви „1, 2, 3, 4 и 5“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б, в , г и 
д“. 

Членот 76 станува член 74. 
Во членот 77, кој станува член 75, со кој се менува членот 203, редните броеви „1, 2 и 

3“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б и в“. 
Членот 78 станува член 76. 
Во член 79, кој  станува член 77, на крајот на реченицата зборовите „ , а Главите 3 и 4 

стануваат Глави 2 и 3“ се бришат. 
Членот 80 станува член 78. 
Членот 81 станува член 79. 
Членот 82 станува член 80. 
Членот 83 станува член 81. 
Членот 84 станува член 82. 
Членот 85 станува член 83. 
Членот 86 станува член 84. 
Во член 87, кој станува член 85, со кој се менува членот 224, во став (2) редните броеви 

„1 и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“. 
Членот 88 станува член 86. 
Во член 89, кој станува член 87, со кој се менува членот 226, во новиот став (4) 

зборовите „биде модификуван“ се заменуваат со зборовите „се менува“. 
Членот 90 станува член 88. 
Членот 91 станува член 89. 
Членот 92 станува член 90. 
Членот 93 станува член 91. 
Во член 94, кој станува член 92, со кој се менува членот 231, во став (2) редните броеви 

„1 и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“. 
Членот 95 станува член 93. 
Членот 96 станува член 94. 
Членот 97 станува член 95. 
Членот 98 станува член 96. 
Членот 99 станува член 97. 
Членот 100 станува член 98. 
Во членот 101, кој станува член 99, со кој се менува членот 236, во став (2) втор потстав 

редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“. 
Членот 102 станува член 100. 
Членот 103 станува член 101. 
Членот 104 станува член 102. 
Членот 105 станува член 103. 
Во член 106, кој станува член 104, со кој се менува членот 240, ставот (2) се менува и 

гласи: 
„(2) Образецот на потврдата од став (1) на овој член е даден во Прилог 36 на оваа 

уредба.“ 
Членот 107 станува член 105. 
Членот 108 станува член 106. 
Членот 109 станува член 107. 
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Во член 110, кој станува член 108, со кој се менува членот 243, во став (2) редните 
броеви „1 и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“. 

Членот 111 станува член 109. 
Членот 112 станува член 110. 
Во член 113, кој станува член 111, првата реченица се менува и гласи: 
„Во членот 249  точката б) се брише, а точките в), г), д)  и ѓ) стануваат точки б), в), г), и 

д).“ 
Во втората реченица буквата „i)“ се заменува со буквата „и)“, а буквите „iv)“ се 

заменуваат со буквите „ив)“.  
Членот 114 станува член 112. 
Членот 115 станува член 113. 
Членот 116станува член 114. 
Членот 117 станува член 115. 
Во член 118, кој станува член 116, со кој се менува членот 256, во став (2) втор потстав 

редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“. 
Во став (5) зборот „управуван“ се заменува со зборот „обработуван“. 
Членот 119, кој станува член 117, со кој се додава нов член 257-а, во првиот потстав 

редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“. 
Членот 120 станува член 118. 
Членот 121 станува член 119.  
Членот 122 станува член 120. 
Во член 123, кој станува член 121, втората реченица се брише. 
Членот 124 станува член 122. 
Членот 125 станува член 123. 
Членот 126станува член 124. 
Членот 127 станува член 125. 
Членот 128 станува член 126. 
Членот 129 станува член 127. 
Членот 130 станува член 128. 
Членот 131 станува член 129. 
Членот 132 станува член  130. 
Во член 133, кој станува член 131, со кој се менува членот 273, во став (1) редните 

броеви „1, 2 и 3“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б и в“. 
Во член 134, кој станува член 132, со кој се менува членот 274, во став (1) редните броеви 

„1, 2, 3 и 4“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б, в и г“. 
Членот 135 станува член 133. 
Членот 136 станува член 134. 
Членот 137 станува член 135. 
Членот 138 станува член 136. 
Членот 139 станува член 137. 
Членот 140 станува член 138. 
Членот 141 станува член 139. 
Членот 142 станува член 140. 
Членот 143 станува член 141. 
Членот 144 станува член 142. 
Членот 145 станува член 143. 
Членот 146, кој станува член 144, се менува и гласи: 
„Членот 297 се менува и гласи: 
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„ Транспортното друштво нема да постапува по изменетиот договор без претходна 
согласност од појдовната испостава кога се врши измена на договорот за превоз на начин 
што: 

- транспортна операција која требало да заврши надвор од царинското подрачје, 
завршува во него или 

- транспортна операција која требало да заврши во царинското подрачје, завршува 
надвор од него. 

Во сите останати случаи, транспортното друштво може да постапува по изменетиот 
договор. Транспортното друштво без одлагање ја известува појдовната испостава за 
извршената измена.“ 

Членот 147 станува член 145. 
Членот 148 станува член 146. 
Членот 149 станува член 147. 
Во членот 150, кој станува член 148, со кој се менува членот 300, ставот (4) се менува и 

гласи:  
„(4) Во случаите од став (3) на овој член одредбите од член 287 ставови (6) и (7) на оваа 

уредба соодветно се применуваат. “  
Членот 151 станува член 149. 
Членот 152 станува член 150. 
Членот 153 станува член 151. 
Членот 154 станува член 152. 
Членот 155 станува член 153. 
Членот 156 станува член 154. 
Членот 157 станува член 155. 
Членот 158 станува член 156. 
Во член 159, кој станува член 157, првата реченица се менува и гласи: 
„Во Дел 2, Поглавје 4 насловот на Глава 1 се менува и гласи: „Општи одредби за 

царински декларации“, се додаваат седум нови членови: 403-а, 403-б, 403-в, 403-г, 403-д, 
403-ѓ и 403-е, и се додава нова Глава 1-a и два нови членови 403-ж и 403-ѕ, кои гласат:“ 

Во новиот член 403-а редните броеви „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11“ од точките 
соодветно се заменуваат со буквите „а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к , л“. 

Во новиот член 403-б став (1) редните броеви „1, 2 и 3“ од точките соодветно се 
заменуваат со буквите „а, б и в“. 

Во новиот член 403-з став (2) редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно се 
заменуваат со буквите „а и б“. Во став (5) зборовите „во прилозите 19 до 22“ се 
заменуваат со зборовите „во прилозите 19, 20, 21 и 22“. 

Членот 160 станува член 158. 
Членот 161 станува член 159. 
Во член 162, кој станува член 160, со кој се менува членот 407, во став (3) зборот 

„задоволени“ се заменува со зборот „исполнети“. 
Членот 163 станува член 161. 
Во член 164, кој станува член 162, со кој се менува членот 408, во став (2) втор потстав 

редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“. Во став (3) 
редните броеви „1, 2, 3 и 4“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б, в и г“. 

Во член 165, кој станува член 163, со кој се додаваат четири нови члена 408-а, 408-б, 408-в и 
408-г, во новиот член 408-г став (1) трет потстав редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно се 
заменуваат со буквите „а и б“. 

Членот 166 станува член 164. 
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Во член 167, кој станува член 165,  со кој се додава нова Глава 1-б и шест нови члена 
409-а, 409-б, 409-в, 409-г, 409-д и 409-ѓ, во новиот член 409-г став (1) втор потстав 
редните броеви „1, 2 и 3“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б и в“.  

Во новиот член 409-д став (2) втор потстав зборот „порака“ се заменува со зборот 
„пораката, а во став (4) редните броеви 1, 2, 3 и 4“ од точките соодветно се заменуваат со 
буквите „а, б, в и г“. 

Во новиот член 409-ѓ во став (1) редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно се 
заменуваат со буквите „а и б“. 

Членот 168 станува член 166. 
Членот 169 станува член 167. 
Членот 170 станува член 168. 
Членот 171 станува член 169. 
Членот 172 станува член 170. 
Членот 173 станува член 171. 
Членот 174 станува член 172. 
Членот 175 стануа член 173. 
Членот 176 станува член 174. 
Во член 177, кој станува член 175, со кој се додава ново Поглавје 6, нова Глава 1 и шест 

нови члена 427-а, 427-б, 427-в, 427-г, 427-д и 427-ѓ, во новиот член 427-а став (2) редните 
броеви „1 и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а и б“. Во став (4) редните 
броеви „1, 2, 3, 4, 5“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „а, б, в, г, д“. Во 
ставот (5) вториот потстав се менува и гласи: 

„Одредбите од последниот потстав од членот  409-г став (1) на оваа уредба се 
применуваат во однос на дефинирањето на превозникот.“  

Во новиот член  427-б став (2) во вториот потстав на крајот од реченица по зборот 
„применуват“ се додаваат зборовите „за лицето од вториот потстав на став (1) на овој 
член“. Во став (3) редните броеви „1 и 2“ од точките соодветно се заменуваат со буквите 
„а и б“. Во истиот член ставот (4) се менува и гласи: 

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

Во новиот член 427-г став (3) зборот „мора“ се заменува со зборот „треба“. 
Во новиот член 427-д став (2) зборовите „не смее“ се заменуваат со зборовите „не 

треба“.  
Членот 178 станува член 176. 
Членот 179 станува член 177. 
Членот 180 станува член 178. 
Членот 181 станува член 179.  
Членот 182 станува член 180. 
Во член 183, кој станува член 181, со кој се менува членот 451, во став (1) редните 

броеви „ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9“ од точките соодветно се заменуваат со буквите „ а, б, в, г, д, 
е, ж, з, и“. 

Членот 184 станува член 182. 
Членот 185 станува член 183. 
Членот 186 станува член 184. 
Членот 187 станува член 185. 
Членот 188 станува член 186. 
Членот 189 станува член 187. 
Членот 190, кој станува член 188, во првата реченица зборот „подстав“ се заменува со 

зборот „потстав“. Вториот потстав се менува и гласи: 
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„Во ставот (3) зборовите „мора без одлагање да се извршат“ се заменуваат со зборовите 
„самиот царински орган треба без одлагање да ги изврши“. 

Членот 191  станува член 189. 
Членот 192 станува член 190. 
Членот 193 станува член 191. 
Членот 194 станува член 192. 
Членот 195 станува член 193. 
Членот 196станува член 194. 
Во член 197, кој станува член 195, со кој се додава нов член 469-а, во став (1) редните 

бровеи „1, 2 и 3“од точките соодветно се заменуваат собуквите „а, б и в“. Во точката 2), 
која станува точка б), зборовите „членовите 252 или 253“ се заменуваат со зборовите 
„член 252, односно член 253“. 

Членот 198 станува член 196  
Членот 199 станува член 197. 
Членот 200 станува член 198. 
Членот 201 станува член 199. 
Членот 202 станува член 200. 
Членот 203 станува член 201. 
Членот 204 станува член 202. 
Членот 205 станува член 203. 
Во членот 206, кој станува член 204, на крајот на реченицата по бројот „60“ се додаваат 

зборовите „кои се дадени во прилог и се составен дел на оваа уредба.“ 
Членот 207 станува член 205. 
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