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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 8 став (3) и член 14 став (9) од Законот за царински мерки за 
спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 88/15) министерот за финансии, донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 
НА ЦАРИНСКИ ДЕЈСТВИЈА КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА 
ПЕРИОДОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЦАРИНСКИ ДЕЈСТВИЈА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за преземање на 

царински дејствија како и потребната документација и формата и содржината на барањето 
за продолжување на периодот за преземање на царински дејствија.

Член 2
Барањето за преземање на царински дејствија се поднесува на образец А4 формат на 

хартија во бела боја.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е 

составен дел на овој правилник. 

Член 3
Кон барањето од член 2 став 1 од овој правилник се приложува и еден од следните 

документи: 
(1) доказ за регистрацијата кај надлежен орган или доказ дека барањето е поднесено за 

право од индустриска сопственост кое е регистрирано, а како доказ може да се смета и 
извод за регистрацијата од базата на податоци на домашен или странски надлежен орган, а 
за заштитени ознаки на потекло на производот и заштитени географски ознаки, 
дополнително треба да се даде и доказ дека носителот на правото е производител или 
група производители, како и доказ дека ознаката на потекло на производот или 
географската ознака е регистрирана.

(2) доказ за авторско право или за статусот на подносителот на барањето како 
првобитен носител, за авторско право и сродно право кое не е регистрирано или за кое не 
е поднесено барање.

Кога барањето го поднесува друго домашно или странско, правно или физичко лице 
кое има право да користи некое од правата од интелектуална сопственост, покрај еден од 
доказите од ставот 1 од овој член, кон барањето се приложуваат и документи со кои 
лицето стекнало право на користење на предметното право.  

Кога барањето го поднесува застапник на носителот на правото или друго домашно или 
странско, правно или физичко лице кое има право да користи некое од правата од 
интелектуална сопственост, покрај еден од доказите од ставот 1 на овој член, кон 
барањето се приложува и доказ за неговото овластување да дејствува како застапник.                                            
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Член 4
Барањето за продолжување на периодот за преземање на царински дејствија се 

поднесува на образец А4 формат на хартија во бела боја. 
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е 

составен дел на овој правилник. 

Член 5
Обрасците од членот 2 став 1 и членот 4 став 1 од овој правилник се пополнуваат рачно 

со мастило и печатни букви или електронски и истите не треба да содржат избришани и 
прецртани зборови или други измени и се поднесуваат во два примерока.

Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

примена на Законот за царински мерки за заштита на правата од интелектуална 
сопственост (,,Службен весник на Република Македонија" број 58/05, 82/11 и 132/13).

Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

весник на Република Македонија”.

Бр.20-4924/1
25 јуни 2015 година Министер за финансии,

Скопје Зоран Ставрески, с.р.
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