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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 199 од Царинскиот закон („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011 и 11/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 13.3.2012 година, донесе 

 
УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА 

ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ, КАКО И ВРЕДНОСТА, 

КОЛИЧИНАТА И ВИДОТ ИЛИ НАМЕНАТА НА СТОКАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ 
ОСЛОБОДИ ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ 

 
Член 1 

Во Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето 
од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на 
стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 117/05, 88/07, 64/08 и 28/10) по  Глава 15 се додава нова Глава 
15-а и нов член  46-а, кои гласат: 

 
„ГЛАВА 15-а 

 
Спортска опрема и реквизити кои спортските федерации на Република Македонија ги 

добиваат како подарок од странски донатори, како и увезна спортска опрема и реквизити 
купени со парични средства добиени како подарок. 

 
Член 46-а 

(1) Спортска опрема и реквизити кои како подарок се добиени од странски донатори, 
како и увезена спортска опрема и реквизити купени со парични средства добиени како 
подарок на спортските федерации на Република Македонија се ослободени од плаќање на 
увозни давачки согласно член 195 став (1) точка 8) од Царинскиот закон. 

(2) Спортските федерации на Република Македонија кои сакаат да го остварат правото 
за ослободување од плаќање на увозни давачки, согласно став (1) на овој член, потребно е 
на царинскиот орган да му поднесат барање кое треба да ги содржи најмалку следниве 
податоци: 

- име-назив и адреса на корисникот и донаторот и 
- трговски назив на стоката со назначување на количината и вредноста на стоката. 
(3) Во прилог на барањето од став (2) на овој член се доставуваат и следниве  

документи: 
- потврда од Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија со која се докажува 

статусот на спортска федерација на барателот согласно закон, како и се докажува дека се 
работи за спортска опрема и реквизити што ќе придонесат за олеснување на работата на 
спортската федерација и за подобрување на спортските резултати; 

- доказ дека се работи за донација (фактура која е без плаќање на противвредност во 
странство, договор за подарок – донација на спортска опрема и реквизити кои се увезуваат 
или писмен документ од донаторот дека спортска опрема и реквизити кои се испраќаат се 
подарок односно донација) и 

- изјава каде и за што ќе се користат спортската опрема и реквизитите.  
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(4) Кога се увезуваат спортска опрема и реквизити кои се купени со парични средства 
добиени како подарок, покрај податоците и  документите од ставовите (2) и  (3) од овој 
член, на царинскиот орган треба да му се достави и доказ од банка дека добиените 
парични средства како подарок се внесени, односно евидентирани на сметката на 
примачот на донацијата.“ 

 
Член 2 

Во член 77 став (2) зборовите „точка 2“ се заменуваат со зборовите „став (1) точка 8“. 
 

Член 3 
Во член 86 став (3) зборовите „став (3)“ се заменуваат со зборовите „став (2)“. 
Во ставот (4) бројот„(3)“ пред ставот се заменува со бројот „(4)“. 
Во ставот (5) бројот„(4)“ пред ставот се заменува со бројот „(5)“. 
  

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 

      Бр. 41-1054/1                           Заменик на претседателот 
13 март 2012 година                     на Владата на Република 

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

 


