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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Царинската тарифа, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 март 

2010 година. 
 

    Бр. 07-1198/1                                                                                              Претседател 
12 март 2010 година                                                                           на Република Македонија,                      
          Скопје                                                                                              Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА 
ТАРИФА 

 
Член 1 

Во Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија” број 
23/2003, 69/2004, 10/2008 и 160/2008), во членот 1 став 1 точка 1 зборот "царината" се 
заменува со зборовите: "царински давачки".  

По  точката 6 се додава нова точка 7, која гласи: 
"7. Интегрираната царинска тарифа, која ги исполнува барањата на Царинската тарифа, 

статистиката на надворешната трговија, трговските, земјоделските  или други политики на 
Република Македонија во однос на увозот или извозот на стоки." 

 
Член 2 

По членот 1 се додаваат два нови члена 1-а и 1-б, кои гласат: 
 

„Член 1-а 
Царинската тарифа ги опфаќа: 
а) номенклатурата на Хармонизираниот систем; 
б) расчленувањето на Комбинираната номенклатура на Европската унија; 
в) расчленувањата на ниво на Република Македонија, наведени како тарифни ознаки, 

неопходни за имплементација на специфичните мерки на Република Македонија;  
г) воведни забелешки, дополнителни забелешки кон оддели или глави и фусноти на 

тарифните ознаки и 
д) царински давачки и задолжителни единични мерки за сите тарифни ознаки. 
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Секоја тарифна ознака на Царинската тарифа се состои од десет цифри, од кои: 
а) првите шест цифри  одговараат на тарифниот број и подброј на номенклатурата на 

Хармонизираниот систем; 
б) седмата и осмата цифра одговараат на подбројот на Комбинираната номенклатура и 
в) деветтата и десеттата цифра одговараат на расчленувањето на ниво на Република 

Македонија. Во отсуство на дополнително расчленување на ниво на Република 
Македонија деветтата и десеттата цифра на тарифната ознака се означува со „00”. 

 
Член 1-б 

Интегрираната царинска тарифа ги содржи: 
а) Царинската тарифа;  
б) дополнителни ознаки кои се применуваат за одредени специфични мерки на 

Република Македонија кои не се опфатени со деветтата и десеттата цифра; 
в) сите информации неопходни за имплементирање или управувањето со тарифните 

ознаки и дополнителните ознаки и 
г) други увозни и извозни давачки, преференцијални тарифни мерки и други тарифни 

мерки, автономни мерки, како и стапките на данокот на додадена вредност (ДДВ) и 
акциза.“ 

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

„Член 3-а 
По исклучок на членот 3 од овој закон единствена  царинска давачка во висина од 15% 

од царинската вредност на стоката се применува за стока што: 
1) едно физичко лице по пошта му ја доставува на друго физичко лице или 
2) патникот ја носи со себе или ја дал на превоз, само под услов таквата стока да не е од 

комерцијална природа и под услов вредноста на поединечната пратка или стока што 
патникот ја носи со себе да не ја надминува вредноста од 800 евра во денарска 
противвредност. 

Одредбите од ставот 1 на овој член не се применува за стока за која во Царинската 
тарифа во колоната на царински давачки е пропишана царинска давачка „слободно” („сл”) 
и стока  која согласно со Царинскиот закон е ослободена од плаќање на увозни давачки, 
како и за тутун, преработки од тутун, алкохол, алкохолни пијалаци и погонско гориво.    

Увезената стока се смета дека не е од комерцијална природа, ако: 
1) се работи за пратка на стока од едно физичко лице на друго физичко лице, а таквата 

пратка:  
- не е наменета за препродажба или вршење на друга доходовна дејност, 
- содржи само стока, исклучиво за лична употреба на примачот или на членовите на 

неговото семејство кои живеат со примачот во заедничко домаќинство, а според 
природата и количината не е за комерцијални цели и  

- е испратена бесплатно и 
2) се работи за стока којашто патникот ја носи со себе или ја дал на превоз и: 
- не е наменета за препродажба или вршење на друга доходовна дејност и 
- е наменета исклучиво за лична употреба на патникот и членовите на неговото 

семејство кои живеат во заедничко домаќинство или за подароци, доколку нејзината 
природа и количина не е за комерцијални цели. 

Единствената царинска давачка од ставот 1 на овој член нема да се применува за 
увезена стока под услов утврден во ставот 1 од овој член, кога патникот или примачот на 
пратката ќе побара стоката да се царини со увозната давачка пропишана со Царинската 
тарифа. 
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Кога патникот или примачот на пратката бара стоката да се оцарини согласно со 
увозните давачки утврдени со Царинската тарифа, пропишаните царински стапки, 
специфични давачки и давачки со еквивалентен ефект се применуваат за целата стока, 
односно за целата пратка.“ 

Член 4 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Владата на Република Македонија може да го менува, односно дополнува системот на 

имиња и нумерички ознаки во Царинската тарифа, како и задолжителните единечни 
мерки, согласно со Законот за ратификација на Конвенцијата за хармонизиран систем на 
имиња, шифри и ознаки на стоките и Комбинираната номенклатура на Европската унија. 

Царинската управа ќе врши: 
- интегрирање на сите тарифни и нетарифни мерки, 
- определување на дополнителните ознаки на интегрираната царинска тарифа, 
- ажурирање на интегрираната царинска тарифа, веднаш и 
- објавување на интегрираната царинска тарифа во електронска форма со користење на 

компјутеризиран систем, кога тоа е возможно. “ 
 

Член 5 
Во Царинската тарифа која е составен дел на овој закон во  ОДДЕЛОТ  XIII  Глава 69  

тарифен број 6909  во  тарифните ставови со тарифна ознака "6909 11 00 00 --Од 
порцелан“, „6909 12 00 00 -- Производи кои имаат тврдина еднаква на 9 или повеќе на 
Мосовата скала“  и „6909 19 00 00 - Друго” во колоната за царинската давачка бројот 
„13”се заменува со  кратенката „сл”. 

Во ОДДЕЛ  XVII Глава 87  тарифен број 8703  тарифен подброј 8703 21 --Со зафатнина 
на цилиндерот што не надминува 1.000 см³, во тарифниот став со тарифна ознака „8703 21 
90 00 --- Употребувани“ во колоната за царинската  давачка  бројот „10” се заменува со 
бројот „5”. 

Во тарифниот подброј 8703 22 --Со зафатнина на цилиндерот што надминува 1.000 см³, 
но не надминува 1.500 см³  во  тарифниот став со тарифна ознака  „8703 22 90 00 ---
Употребувани“ во колоната за царинската давачка бројот „10 “ се заменува со бројот „5”. 

Во тарифниот подброј 8703 23 --Со зафатнина на цилиндерот што надминува 1.500 
см³, но не надминува 3.000 см³ во тарифните ставови со тарифни ознаки: 

“8703 23 19 10 -----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 1.500 см³, но не 
надминува 2.000 см³; 8703 23 19 20 -----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 2.000 
см³, но не надминува 2.500 см³;  8703 23 19 90 -----Со зафатнина на цилиндерот што 
надминува 2.500 см³, но не надминува 3.000 см³; 8703 23 90 10 -----Со зафатнина на 
цилиндерот што надминува 1.500 см³, но не надминува 2.000 см³;  8703 23 90 20 -----Со 
зафатнина на цилиндерот што надминува 2.000 см³, но не надминува 2.500 см³ и  во 
тарифниот став со тарифна ознака 8703 23 90 90 -----Со зафатнина на цилиндерот што 
надминува 2.500 см³, но не надминува 3.000 см³“ во колоната за царинската  давачка  
бројот „10” се заменува со бројот „5”. 

Во тарифниот подброј 8703 24 --Со зафатнина на цилиндерот што надминува 3.000 
см³: во тарифната ознака „8703 24 90 00 ---Употребувани“ во колоната за царинската 
давачка бројот „10 “ се заменува со бројот „5”.  

Во тарифниот подброј 8703 31 --Со зафатнина на цилиндерот што надминува 1.500 см³ 
---Употребувани: 

Во тарифните ставови со тарифни ознаки: „8703 31 90 10 ----Со зафатнина на 
цилиндерот што   надминува 1.000 см³ и  8703 31 90 90 ----Со зафатнина на цилиндерот 
што надминува 1.000 см³, но не надминува 1.500 см³ “ во колоната за царинската давачка  
бројот „10” се заменува со бројот „5”. 
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Во тарифниот подброј 8703 32 --Со зафатнина на цилиндерот што надминува 1.500 см³, 
но не надминува 2.500 см³ :  

Во тарифните ставови со тарифни ознаки: 
„8703 32 19 10 ----Со зафатнина на цилиндерот што   надминува 1.500 см³, но не 

надминува 2.000 см³; 8703 32 19 90 -----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 2.000 
см³, но не надминува 2.500 см³; 8703 32 90 10 -----Со зафатнина на цилиндерот што 
надминува 1.500 см³, но не надминува 2.000 см³ и во тарифниот став со тарифна ознака  
8703 32 90 90 ----Со зафатнина на цилиндерот што надминува 2.000 см³, но не надминува 
2.500см³“ во колоната за царинската давачка  бројот „10” се заменува со бројот „5”. 

Во тарифниот подброј 8703 33 --Со зафатнина на цилиндерот што надминува  2.500 
см³:  

Во тарифните ставови со тарифни ознаки:  
„8703 33 19 10 ----Со зафатнина на цилиндерот што   надминува 2.500 см³, но не 

надминува 3.000 см³;  8703 33 19 90 ----Со зафатнина на цилиндерот што   надминува 
3.000 см³; 8703 33 90 10 ----Со зафатнина на цилиндерот што   надминува 2.500 см³, но не 
надминува 3.000 см³  и во тарифниот став со тарифна ознака    8703 33 90 90 ----Со 
зафатнина на цилиндерот што надминува 3.000 см³“ во колоната за царинската давачка  
бројот „10” се заменува со бројот „5”. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе престане да важи членот 94 од 

Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија" број 39/2005 и 4/2008). 
 

Член 7 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 


