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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1478. 
Врз основа на член  87 став 4 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
39/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та  одржана  на 5.12.2005 година, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА  НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА И ПОСТАПУВАЊЕ 
СО СТОКА КОЈА Е ОДЗЕМЕНА ИЛИ КОЈА Е ОТ-
СТАПЕНА ВО КОРИСТ НА ДРЖАВАТА И ЗА 
РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА СТЕКНАТИ  

СО ПРОДАЖБАТА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
(1) Со оваа уредба се пропишува начинот на про-

дажбата и постапувањето со стоката која е одземена 
или отстапена во корист на државата и начинот на рас-
пределба на средствата стекнати од продажбата. 

(2) Како стока од став 1 од овој член се смета: 
- странска стока која била конечно одземена врз ос-

нова на одредбите на Царинскиот закон; 
- странска стока која била задржана врз основа на 

Царинскиот закон и за којашто органот кој ја води по-
стапката донел одлука истата да се продаде; 

- стока, која била отстапена на царинскиот орган, во 
корист на државата; 

- друга стока, која што ја продава царинскиот ор-
ган, кога со  посебни прописи е овластен за продажба 
на таа стока. 

 
Член 2 

(1) За странска стока чиј сопственик не е познат, 
царинскиот орган на својата огласна табла објавува 
список, со опис на стоката, којшто мора да остане 
истакнат најмалку 30 дена. 

(2) Стоката од став 1 на овој член се чува најмалку 
30 дена. Доколку за тоа време сопственикот не се јави, 
не го регулира царинскиот статус на стоката, не ја пре-
земе стоката, не ги подмири трошоците во врска со 
складирање и транспорт на стоката,  стоката ќе се про-
дава или уништува согласно оваа уредба.  

 
Член 3 

(1) Стоката од член 1 од оваа уредба ја продава ца-
рински орган определен со акт за внатрешна организа-
ција и систематизација на работните места на Царин-
ската управа на Република Македонија ( во продолже-
ние: царински орган надлежен за работа за продажба). 

(2) Во врска со стоката, Директорот на Царинската 
управа може да овласти трговско друштво, друго прав-
но лице или физичко лице за вршење на одделни услу-
ги во врска со стоката од член 1 од оваа уредба. 

 
II. ПОДГОТОВКА НА СТОКАТА ЗА ПРОДАЖБА 

 
Член 4 

(1) Царинскиот орган којшто ја презема стоката од 
член 1 од оваа уредба, ја прегледува стоката и во врска со 
тоа составува записник во два примероци. Записникот со-
држи податоци за видот и количината на стоката, како и 
опис на стоката, која ја презема царинскиот орган. 

(2) Царинскиот орган којшто ја презема стоката за-
едно со еден примерок од записникот од став 1 на овој 
член ја предава на царинскиот орган надлежен за рабо-
тите за продажба. 

 
Член 5 

(1) За подготовка на продажбата, Директорот на 
Царинската управа, формира комисија (во продолже-
ние: комисија) која се состои од претседател и двајца 
членови од редовите на вработените во Царинската 
управа. 

(2) Задачите на комисијата е да изврши: 

- проценка на вредноста на стоката, 
- проверка на постоењето на условите за продажба, 
- утврдување дали стоката одговара на сите пропи-

си кои се на сила во Република Македонија, 
- определување на начинот на продажба на стоката, 
- составување на список на стоката за продажба, 
- определување на тарифната ознака и увозните да-

вачки, 
- составување на записник за својата работа. 
(3) Комисијата проверува дали стоката наведена во 

списокот на стока за продажба, одговара на податоците 
во записникот за преземената стока од член 4 став 1 од 
оваа уредба. 

(4) После проценката на вредноста на стоката коми-
сијата го дополнува списокот на стоката за продажба 
со податоци за проценетата вредност. 

(5) Доколку комисијата утврди дека видот, количината 
и состојбата на стоката не се совпаѓаат со податоците во за-
писникот за преземената стока од член 4 став 1 од оваа 
уредба, тоа го забележува во записникот за својата работа. 

 
Член 6 

Царинскиот орган надлежен за работа за продажба, 
ќе ја пушти во продажба само стоката која одговара на 
прописите за внесување на стоката во царинското по-
драчје и за пуштање на стока во слободен промет. Сто-
ката која не одговара на прописите , се отстранува од 
царинското подрачје односно се уништува. 

 
Член 7 

(1) Царинскиот орган надлежен за работите за про-
дажба, на сопственикот на стоката или лицето на кое-
што гласи транспортниот документ, му дозволува да 
поднесе царинска декларација за царинско дозволено 
постапување или употреба на стоката, до последен ра-
ботен ден пред денот на продажба, освен за одземена 
стока во прекршочна постапка. 

(2) Царинскиот орган стоката ја предава на лицето 
од став1 на овој член, откога тоа ќе го подмири евенту-
алниот царински долг, како и даноците и сите други 
давачки кои се пресметуваат и наплатуваат при увозот 
и сите трошоци кои ги имал царинскиот орган за скла-
дирање, транспорт и проценка на стоката. 

 
Член 8 

Трошоците во врска со складирање и транспорт на 
стоката, за која е одлучено да се врати на странката, ги 
сноси царинскиот орган. 

 
Член 9 

 За стоката која треба да се врати на странката, царин-
скиот орган, при предавање на стоката составува записник 
во којшто се наведуваат видот, количината и описот на со-
стојбата на стоката којашто странката ја презема. 

 
Член 10 

(1) Основа за продажба на стоката е проценетата 
вредност од  член 5 став 2 алинеа 1 од оваа уредба. При 
утврдувањето на вредноста на стоката се користат со-
одветно правилата за царинска вредност на стоката со 
почитување на евентуална технолошка застареност, ин-
тересност од аспект на модниот тренд и фактот дека 
стоката се продава без гаранција или без можност на 
остварување на правото на гаранција. 

(2) Стоката се продава по пат на јавна лицитација, 
со прибирање на понуди или со непосреден договор. 

 
III. ПРОДАЖБА НА СТОКАТА  СО  ПРИБИРАЊЕ 

НА ПОНУДИ 
 

Член 11 
(1) Стоката по правило се продава по пат на приби-

рање на понуди доколку проценетата вредност на стока 
од ист вид, којашто ја презел царинскиот орган во  пое-
динечна постапка, изнесува помалку од 1.000 ЕВРА во 
денарска противвредност. 
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(2) За спроведување на продажбата, Директорот на 
Царинската управа назначува комисија за продажба по 
пат на прибирање на понуда. Комисијата за продажба 
има претседател и двајца членови од редот на вработе-
ните во Царинската управа. 

(3) Комисијата за продажба објавува повик за при-
бирање на понуди по правило на огласната табла на ца-
ринскиот орган овластен за продажба. Повикот се  
истакнува на таблата најмалку 15 дена пред склучува-
ње на договорот со најповолниот понудувач. Во пови-
кот треба да биде наведено каде и кога ќе биде овозмо-
жено да се прегледа стоката којашто се продава и кога 
е последен ден за предавање на понуди. 

(4) Комисијата за продажба ги разгледува понудите 
и избира најповолен понудувач. 

 
IV. ПРОДАЖБА НА СТОКАТА СО НЕПОСРЕДНА 

СПОГОДБА 
 

Член 12 
Царинскиот орган надлежен за работите за продажба 

со непосредна спогодба смее да продаде животни, стока 
која брзо се расипува и отпадоци и остатоци кои се прода-
ваат на трговско друштво за собирање на отпад. 

 
V. ПРОДАЖБА НА СТОКАТА СО ЈАВНА 

ЛИЦИТАЦИЈА 
 

Член 13 
(1) Стоката за која комисијата од членот 5 од оваа 

уредба ја проценила вредноста над 1.000 ЕВРА во де-
нарска противвредност, по правило се продава по пат 
на јавна лицитација. 

(2) Јавна лицитација на стоката спроведува комиси-
ја за продажба назначена од страна на Директорот на 
Царинската управа. Комисијата за продажба по пат на 
јавна лицитација има претседател и двајца членови од 
редовите на вработените во Царинската управа. 

(3) Јавната лицитација се објавува со оглас во најмалку 
два дневни весника и најмалку десет дена пред денот опре-
делен за спроведување на јавната лицитација. Во огласот за 
јавна лицитација мора да бидат наведени услови на лицита-
ција, податоци за видот, количината и состојбата на стока-
та, почетна цена, ден, време и место на лицитација, износ и 
начин на уплаќање на кауција за учество на лицитацијата 
како и ден, време и место кога и каде ќе биде овозможен 
преглед на стоката којашто се продава. 

 
Член 14 

(1) На јавната лицитација на стока од член 1 од оваа 
уредба можат да учествуваат правни лица со седиште 
на територијата на Република Македонија доколку ја 
уплатат пропишаната кауција и доколку се регистрира-
ни за промет со стока која се продава по пат на лицита-
ција и тоа треба да го докажат со извод од судски реги-
стар  не постар од 60 дена.  

(2) На јавната лицитација не смеат да учествуваат 
лица вработени во царинската служба, нивни содруж-
ници односно лица со кои живеат во заедница. 

(3) Пред започнувањето на јавната лицитација по-
нудувачите мораат да уплатат кауција на сметката 
определена од царинскиот орган надлежен за работа за 
продажба или да приложат банкарска гаранција со кој 
се гарантира плаќање на кауцијата и која изнесува 10% 
од почетната цена на стоката која планираат да ја  ку-
пат, но износот не може да биде помал од 100 ЕВРА во 
денарска противвредност.  

(4) На јавната лицитација учествува само  понуду-
вач  којшто ќе приложи доказ за уплатена кауција. 

 
Член 15 

(1) Стоката се дава на лицитација со почетна цена 
којашто е еднаква со проценетата вредност утврдена од 
страна на комисијата од член 5 на оваа уредба. 

(2) Првата лицитација смее да се спроведе само до-
колку учествуваат најмалку тројца понудувачи. 

(3) Се смета дека лицитацијата била успешна до-
колку барем тројца понудувачи понудиле повисока це-
на од почетната. 

(4) Стоката на лицитацијата се продава на купувач 
кој што понудил највисока цена. 

(5) Ако првата лицитација не успее, се закажува 
втора која може да се спроведе доколку учествуваат 
барем двајца понудувачи. Објавувањето на втората јав-
на лицитација мора да ги содржи истите податоци како 
првата, а во огласот треба да биде  дополнително наве-
дено дека се работи за втора лицитација. Почетната це-
на на стоката од првата лицитација може да се намали 
за соодветен процент, но најмногу до половината од 
износот на проценетата вредност. 

(6) Ако првата јавна лицитација била неуспешна 
бидејќи немало понудувачи, комисијата за продажба 
издава одлука стоката да се продаде по пат на прибира-
ње на понуди а не со закажување на втора лицитација. 

(7) Во случај да се изведе втора лицитација и ако е 
и таа неуспешна, стоката се продава по пат на прибира-
ње на понуди или со непосреден договор. 

(8) Ако стоката не се продаде согласно одредбите 
од овој член, истата се уништува или бесплатно отста-
пува согласно оваа уредба. 

 
Член 16 

(1) Комисијата за продажба составува записник за 
текот на лицитацијата. Во него се запишуваат подато-
ците за стоката, почетната цена, учесници на лицитаци-
јата, дадени понуди, постигната продажна цена и купу-
вач. 

(2) Записникот за јавна лицитација го потпишуваат 
претседателот и членовите на комисијата за продажба, 
купувачот и присутните понудувачи. 

(3) Записникот за јавна лицитација се истакнува на ог-
ласната табла на царинскиот орган надлежен за работите за 
продажба, во рок од два дена по завршената продажба и 
мора да остане истакнат три дена. Учесниците на јавната 
лицитација можат против работата и постапката на комиси-
јата за продажба да поднесат приговор кај царинскиот ор-
ган надлежен за работите  за продажба во рок од три дена 
по објавувањето на огласната табла, но само доколку при-
говорот усмено и го најавиле на комисијата за продажба во 
рок од еден час по завршувањето на лицитацијата. 

(4) За приговорот одлучува царинскиот орган надлежен 
за работите за продажба во рок од три дена по неговото 
поднесување. Стоката, во врска со којашто бил поднесен 
приговор, несмее да му се предаде на купувачот се додека 
не заврши постапката во однос на приговорот. 

 
VI. ПЛАЌАЊЕ НА ОТКУПНАТА ЦЕНА И ОДРЕДУВАЊЕ 
НА БИЛО КОЕ ЦАРИНСКО ДОЗВОЛЕНО ПОСТА-

ПУВАЊЕ ИЛИ УПОТРЕБА  НА СТОКАТА 
 

Член 17 
(1) По завршувањето на продажбата, купувачот на 

стоката, мора веднаш да започне со вршење на сите по-
требни формалности за одредување на било кое царин-
ско дозволено постапување или употреба на стоката. 

(2) Кога со продажба по пат на јавна лицитација, 
прибирање на понуди или непосреден договор, стоката 
се пушта во слободен промет, царинскиот орган надле-
жен за работите за продажба, на износот на откупната 
цена ги пресметува и увозните давачки и другите да-
вачки кои се плаќаат при увозот на стоката и истите ги 
наведува, според видот на давачките, во пресметката 
која му ја издава на купувачот во рок од три дена по 
продажбата, односно во рок од три дена по завршува-
њето на постапката за приговор. 

(3) На сметката, определена од страна на царинскиот ор-
ган надлежен за работите продажба, купувачот мора, во рок 
од петнаесет дена од продажбата односно петнаесет дена од 
завршувањето на постапката во врска со приговорот, да ја 
уплати откупната цена, пресметаните увозни давачки и дру-
ги давачки кои се плаќаат при увоз, ако со продажбата стока-
та се пушта  во слободен промет. 
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(4) Уплатената кауција се одбива од откупната цена. 
(5) Купувачот не може да ја преземе стоката се додека не 

ја плати целата откупна цена и пресметаните увозни давачки 
и другите давачки кои се плаќаат при увоз ако стоката е пу-
штена во слободен промет. 

(6) Купувачот мора да ја преземе стоката во рок 
од три дена од уплатата на откупната цена, пресме-
таните увозни давачки и другите давачки кои се пла-
ќаат при увоз ако со продажбата стоката е пуштена 
во слободен промет. 

(7) Ако купувачот по завршувањето на продажба-
та, наместо пуштање на стоката во слободен промет, 
бара некое друго царински дозволено постапување 
или употреба,  стоката може да се пушти под услови 
од став 5 на овој член, врз основа на соодветна ца-
ринска декларација. 

 
Член 18 

(1) Ако купувачот не ја плати откупната цена 
или пресметаните увозни давачки и другите давач-
ки во случај на пуштање во слободен промет во ро-
кот од член 17 став 3 на оваа уредба, истиот го губи 
правото на поврат на кауцијата а предметната стока 
повторно се дава на продажба по пат на јавна лици-
тација. 

(2) Ако купувачот не ја преземе стоката во рокот од 
член 17 став 6 на оваа уредба, стоката повторно се про-
дава по пат на јавна лицитација. Износот на платената 
откупна цена, намалена за трошоците на јавната лици-
тација и трошоците за складирање и транспорт на сто-
ката кои се создале по истекот на рокот за преземање 
на стоката до продажба односно уништување, му се 
враќа на купувачот на негово барање. 

(3) Уплатената кауција односно приложената 
банкарска гаранција на учесниците на јавната лици-
тација кои на лицитацијата не успеале, им се враќаат 
најдоцна во рок од пет дена после завршувањето на 
лицитацијата. 

(4) На учесникот на лицитацијата којшто ја напуштил 
лицитацијата пред таа да заврши, кауцијата односно прило-
жената банкарска гаранција не му се враќаат. 

 
Член 19 

(1) Ако царинскиот орган ги сноси трошоците за 
транспорт, складирање, продажба на стоката и дру-
ги трошоци и трошоци за извршени услуги, тие се 
подмируваат од платената откупна цена за таа сто-
ка или од друга стока. 

 
VII. РАСПРЕДЕЛБА  НА СРЕДСТВАТА СТЕКНАТИ 

СО ПРОДАЖБА 
 

Член 20 
(1) Пресметаните увозни давачки и другите давачки 

кои се наплаќаат при пуштање на продадената стока во 
слободен промет се уплаќаат на соодветните буџетски 
сметки на Република Македонија. 

(2) Доколку услугите за продажба (продажба, 
складирање, транспорт) ги врши овластено тргов-
ско друштво, царинскиот орган и овластеното тр-
говско друштво до 10 во месецот за претходниот 
месец составуваат пресметка, која овластеното тр-
говско друштво го доставува на оверка до царин-
скиот орган. 

(3) Согласно оверената пресметка,  од став 2 на овој 
член, овластеното трговско друштво, до 20 во месецот за 
претходниот месец, пресметаните увозни давачки и други-
те давачки кои се наплаќаат за продадената стока пуштена 
во слободен промет   се уплаќаат на соодветните сметки на 
Буџетот на Република Македонија. 

(4) Од средствата остварени со продажба на стоката се 
подмируваат трошоците за собирање, транспортирање, чу-
вање и продажба на сета стока која била продадена, уни-
штена, отстапена бесплатно или за стока која по продажба-
та била ставена во друга царински дозволено постапување 
или употреба. 

VIII. БЕСПЛАТНО ОТСТАПУВАЊЕ НА СТРАНСКА 
СТОКА И ДРУГО ПОСТАПУВАЊЕ СО СТРАНСКА 

СТОКА 
 

Член 21 
(1) Одземената стока може бесплатно да им се от-

стапи на државни органи и хуманитарни организации, 
согласно став 1 на член 87 од Царинскиот закон. 

(2) По преземање на бесплатно отстапена стока од 
став 1 на овој член, државните органи и хуманитарните 
организации мора веднаш да го регулираат царинскиот  
статус на таа стока. 

(3) Трошоците за складирање, превоз и друго, за стока 
која бесплатно се отстапува или уништува, се подмируваат 
од откупната цена на други продадени стоки. 

 
IX. УНИШТУВАЊЕ НА СТОКА  

Член 22 
(1) Ако стоката не се продаде или бесплатно не се 

отстапи согласно член 21 од оваа уредба, таа се уни-
штува согласно посебни прописи. 

(2) Царинскиот орган може да ја уништи стоката и 
во случаи кога трошоците за складирање, продажба и 
другите трошоци во врска со стоката би изнесувале 
колку и добивката од продажбата или поголеми од до-
бивката од продажбата.  

X. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ  
Член 23 

Ако постапката на продажба на царинската стока 
започнала пред влегувањето во сила на оваа уредба, 
продажбата на стоката се завршува согласно пропи-
сите кои важеле на денот на започнувањето на по-
ста ката на продажба. п 

XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
Член 24 

Со денот на отпочнување на примената на оваа 
уредба, престанува да важи Уредбата за начинот и по-
стапување со царинска стока и распределба на средс-
твата стекнати од продажба (�Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија� бр.  20/00). л 

Член 25 
Оваа уредба влегува во сила сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2006 година. 

 
Бр. 19-4355/1                   Заменик на претседателот  

5 декември 2005 година        на Владата на Република 
      Скопје                                      Македонија,  

                                Радмила Шекеринска, с.р.  
__________ 

1479. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.59/00, 12/03 и 55/05 ), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 

.12.2005 година, донесе 5
 

О Д Л У К А 
ЗА  РАСПРЕДЕЛБА  НА  ВИШОЦИТЕ  НА 
ПРИХОДИТЕ  НАД  ДОЗВОЛЕНОТО  НИВО 
НА ПОТРОШУВАЧКАТА  ВО  2004  ГОДИНА  
1. Остварените вишоци на приходите над дозволе-

ното ниво на потрошувачка  во 2004  година во износ 
од 215.523.443,50  денари се распределуваат на  едини-
ците  на  локалната  самоуправа: 

 
 АРАЧИНОВО 1.236.000,00 денари 
 БЕРОВО 1.486.000,00 денари 
 БИТОЛА 10.164.000,00 денари 
 БОГДАНЦИ 928.000,00 денари 
 БОСИЛОВО 1.520.000,00 денари 
 БРВЕНИЦА 1.690.000,00 денари 
 ВАЛАНДОВО 1.267.000,00 денари 


