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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 257 од Царинскиот закон („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13 и 15/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.6.2015 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“ број 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, 92/13, 177/13 и 62/15), во членот  5-а став (1) во точката б) 
зборовите: „член 128“ се заменуваат со зборовите: „член 129“.

Член 2
Во членот 226 во ставот (4) по зборот „обврзник“ се додаваат зборовите: „освен кога се 

применува точка 3 од Прилог 36-а од оваа уредба“. 
   

Член 3
Во членот 242 став (1) во четвртиот ред зборовите: „појдовната испостава“ се 

заменуваат со зборовите: „царинскиот орган надлежен за спроведување на испитната 
постапка“.

Во ставот (2) зборовите: „појдовната испостава” се заменуваат со зборовите: 
„царинскиот орган надлежен за спроведување на испитната постапка”. 

 Во ставот (3) по зборот  „пристигнување“ се додаваат зборовите: „царинскиот орган 
надлежен за спроведување на испитната постапка“.

Во ставот (4)  во првиот подстав, по зборот  „пристигнување“ се става запирка и се 
додаваат зборовите: „царинскиот орган надлежен за спроведување на испитната 
постапка“. 

Во вториот подстав зборовите: „појдовната испостава“ се заменуваат со зборовите: 
„царинскиот орган надлежен за спроведување на испитната постапка“.

Во ставот (5) зборовите: „појдовната испостава” се заменуваат со зборовите: 
„царинскиот орган надлежен за спроведување на испитната постапка”. 

Во ставот (6) зборовите: „појдовната испостава” се заменуваат со зборовите: 
„царинскиот орган надлежен за спроведување на испитната постапка”.

Во ставот (7) зборовите: „појдовната испостава” се заменуваат со зборовите: 
„царинскиот орган надлежен за спроведување на испитната постапка”.
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Член 4
Во членот 258 по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
„(5) Правилата кои се применуваат во врска со привремената забрана за употреба на 

општа гаранција со намален износ од член 107 став (6) од Царинскиот закон или за 
употреба на општа гаранција од член 107 став (7) од Царинскиот закон, се утврдени во 
Прилог 36-а кој е составен дел на оваа уредба“. 

Член 5
Во членот 287 став (1) во вториот подстав зборот „дополнителни“ се брише.

Член 6
Во членот 300 став (2) во вториот подстав зборовите „став (5)“ се заменуваат со 

зборовите: „став (4)“.

Член 7
Во членот 302 во ставот (1) по зборовите: „член 231“ се додаваат зборовите: „став (5)“.

Член 8
Во членот 464 во ставот (3) зборовите: „точка 14“ се заменуваат со зборовите: „точка 

19“.

Член 9
Прилозите 28, 34-и и 37 се заменуваат со нови  Прилози 28, 34-и и 37 кои се составен 

дел на оваа уредба.

Член 10
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр.42-6335/1 Заменик на претседателот
30 јуни 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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