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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 257 од Царинскиот закон („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011, 11/2012 и 171/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2013 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Член 1
Во Уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.66/05, 73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 46/10, 61/10, 141/11, 147/11, 
158/11, 14/12, 2/13 и 92/13), во членот 204-а во ставот (3) зборовите „од 1 јануари 2014 
година“ се заменуваат со зборовите „од 1 јануари 2015 година“.

Член 2
Во членот 233 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) Рокот за ставање на стоката на увид, кој го определила појдовната испостава, е 

задолжителен за другите испостави и тие не смеат да го менуваат.“ 

Член 3
По членот 233 се додава нов член 233-а кој гласи:

„Член 233-а
(1) Појдовната испостава може да ги врши следниве контроли врз основа на анализа на 

ризик или по случаен избор:
а) проверка на прифатената декларација и приложените документи и
б) преглед на стоката и доколку е потребно земање на мостри за анализа или детален 

преглед.
(2) Прегледот на стоката се врши на места и во време определени за таа цел. 

Царинскиот орган може, на барање на главниот обврзник и на негов трошок, прегледот на 
стоката да го изврши и на други места или во друго време.“   

Член 4
Во членот 239 став (5) во вториот потстав зборот „евидентира“ се заменува со 

зборовите „информира таа испостава за“.

Член 5
Во членот 249 точка ѓ) во подточка (ив) по зборот „цевковод“ се додаваат зборовите 

„или електрични водови“. 

Член 6
Во членот 250 став (2) во точките а) и б) зборот „странката“ се заменува со зборовите 

„засегнатото лице“. 

Член 7
Во членот 254  во ставот (2) се додава нова реченица која гласи:
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„Во исклучителни случаи кога легитимните интереси на имателот на одобрението така 
наложуваат, надлежниот царински орган може да го одложи датумот на влегувањето во 
сила на укинувањето или измената, кое ќе го означи во решението.“

Член 8
Во членот 256 став (5) зборовите „може да биде“ се бришат.

Член 9
Во членот 265 во првата реченица по зборот „испостава“ се додаваат зборовите „или 

кое било друго одобрено место,“ .

Член 10
Во членот 266 во точката а) зборот „испостава одговорна“ се заменува со зборовите 

„или појдовните испостави одговорни“.

Член 11
Во членот 273 став (1) во точката 2) бројот „361“ се заменува со бројот „239“. 

Член 12
Во членот 291 точката 2) се менува и гласи:
„ “голем контејнер”  е контејнер којшто е: 
-  од постојан карактер,
-  посебно конструиран за да го олесни превозот на стока, кој се врши преку еден или 

повеќе начини на превоз, без попатен претовар,
-   осмислен за да биде лесно прикачуван и/или ракуван,
- дизајниран на начин кој овозможува правилно пломбирање кога примената на член 

298 од оваа Уредба тоа го пропишува, 
- со димензии според кои површината опфатена со четирите долни надворешни агли не 

е помала од 7м2.“
Во точка 3) во алинеја 6 зборот „застапникот“ се заменува со зборовите „националниот 

застапник“.

Член 13
Во членот 302 став (1) зборовите „Членовите 231 и 262“ се заменуваат со зборовите 

„Членот 231 и точката 22 од Прилог 34-и“.

Член 14
Во членот 303 став (1) бројот „276“ се заменува со бројот „277“, а бројот „262“ се 

заменува со зборовите „точката 21 од Прилог 34-и“. 

Член 15
Во членот 304 став (1) ознаката „ТМК“ се заменува со ознаката „Т1“.

Член 16
Во членот 305 став (1) во вториот потстав по зборот „орган“ се додаваат зборовите „на 

секој од наведените аеродроми“.
Во ставот (4) се додава нова реченица која гласи: „Кога превозот вклучува домашна и 

странска стока, стоката се наведува во одвоени манифести.“
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Член 17
Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, Оддел 3 називот на Пододдел 10 се менува и гласи: 

„Поедноставена постапка за транспорт по цевковод или електрични водови“.

Член 18
Во членот 306 став (1) зборовите „по цевковод“ се заменуваат со зборовите „или по 

цевковод или по електрични водови“.

Член 19
Во членот 307 став (3) зборот „ниту“ се брише.

Член 20
Во член 332 по ставот (4) се додаваат два нови става  (5)  и   (6) кои  гласат:
„(5) На начин определен од надлежниот царинскиот орган извештајот за раздолжување 

се поднесува со употреба на техника на електронска обработка на податоци.
(6) По исклучок на став (5) од овој член, со одобрение на царинскиот орган извештајот 

за раздолжување може да се достави во електронска форма на носител на податоци или во 
хартиена форма.“

Член 21
Одредбите на членот 20 на оваа уредба ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 

2014 година, а одредбите на членовите 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 и 18 на оваа 
уредба ќе отпочнат да се применуваат од 1 март 2014 година.

Член 22
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“.

Бр. 41-9231/1 Заменик на претседателот
11 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.


