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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 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 1 јули 

2013 година.
   

    Бр. 07–2642/1                                Претседател
1 јули 2013 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, 160/2008, 35/10 и 11/12), во членот 2 по ставот 2 се додава нов 
став 3, кој гласи:

„За стоките за кои Владата на Република Македонија пропишала автономни мерки за 
намалување или укинување на царинската давачка, истите се прикажуваат во Царинската 
тарифа со фуснота со која се повикува на донесената одлука за автономни мерки.”

Ставот 3 станува став 4.  

Член 2
Во членот 3-а ставот 1 се менува и гласи:
„Царинска давачка со единствена царинска стапка од 15% од царинската вредност на 

стоката се применува за стока:    
1) која е во пратка испратена од едно на друго физичко лице или
2) која е во личниот багаж на патникот,
под услов стоката да не е од комерцијална природа и вредноста на таа стока да не 

надминува 800 евра во денарска противвредност.“ 
Во ставот 3 зборовите: “патникот ја носи со себе или ја дал на превоз“ се заменуваат со 

зборовите: “е во личниот багаж на патникот“.
Во ставот 4 зборовите: „царинска давачка“ се заменуваат со зборовите: „царинска 

стапка“.
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Член 3
Членот 4 се брише.

Член 4
Членот 5 се менува и гласи:
„За усогласување и менување на Царинската тарифа согласно со измените на 

Комбинираната номенклатура донесени од страна на Европската комисија, а кои се 
однесуваат на системот на имиња на стоката, системот на нумеричко означување, 
единичните мерки, како и забелешките кон соодветните оддели и глави,  Владата на 
Република Македонија донесува одлука најдоцна до крајот на декември во тековната 
година, која ќе се применува од 1 јануари следната година.

Одлуката од ставот 1 на овој член се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Распоредувањето на одредени стоки во Kомбинираната номенклатура согласно со 
регулативите на Европската комисија го пропишува Владата на Република Македонија.

Прописите од ставот 3 на овој член Владата на Република Македонија ги донесува во 
рок од три месеци од денот на објавувањето на регулативите на Европската комисија  во 
“Службен весник 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 членот 7 ставот 2 се брише.

Член 6
Во Царинската тарифа која е составен дел на овој закон во ОДДЕЛ XIV  Глава 71  

тарифен број  7108  во  тарифниот став со тарифна ознака „7108 12 00 00  -- Други 
необработени форми“ во колоната за царинска давачка бројот „7“  се заменува со 
кратенката „сл“.

Во тарифниот подброј 7108 13  во тарифниот став со тарифна ознака „7108 13 10 00  --- 
Шипки, жици и отсечоци; табли; листови и ленти со дебелина што надминува 0,15 мм, 
изземајќи каква било подлога“ во колоната за царинска давачка бројот „7“  се заменува со 
кратенката „сл“.

Во тарифниот број 7110 во тарифниот став со  тарифна ознака “ 7110 11 00 00 -- 
Необработена или во прав” во колоната за царинска давачка бројот  „7“  се заменува со 
кратенката „сл“.

Во тарифниот став со  тарифна ознака „7110 21 00 00 -- Необработен или во прав“  во 
колоната за царинска давачка бројот „7“  се заменува со кратенката „сл“. 

Во тарифниот став со  тарифна ознака „ 7110 31 00 00  -- Необработен или во прав“ во 
колоната за царинска давачка бројот „7“  се заменува со кратенката „сл“.

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“.


