
Службен весник на РМ, бр. 233 од 20.12.2018 година 

1 од 29

20182334370

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 257 од Царинскиот закон („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 39/05, 04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 
129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 181/17 и 144/18), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 11.12.2018 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, 62/15, 111/15, 215/15, 192/16 и 21/17) во член 1 
став (1) во точката 1) зборот „Истамбулска“ се заменува со зборот „Истанбулска“, во 
точката 7) зборот „Истамбулска“ се заменува со зборот „Истанбулска“, а зборот 
„Истамбул“ се заменува со зборот „Истанбул“.

Во точката 8) зборот „правно“ се брише.

Член 2
Поглавјето 2А се менува и гласи:

„ПОГЛАВЈЕ 2А
ОВЛАСТЕН ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР

Глава 1
Поблиски критериуми за одобрување на статусот на овластен економски оператор

Член 10-а
(1) Кога барателот е физичко лице,  критериумот утврден со член 6-б точката а) од 

Царинскиот закон е исполнет ако во последните три години, барателот и вработениот 
одговорен за царински прашања доколку таков постои, не се сторители на тешка повреда 
или повеќекратни повреди на царинските и даночните прописи и не се сторители на тешко 
кривично дело во врска со нивната економска дејност. 

(2) Кога барателот е правно лице, критериумот утврден со член 6-б точката а) од 
Царинскиот закон е исполнет кога во последните три години, следниве лица не се 
сторители на тешка повреда или повеќекратни повреди на царинските и даночните 
прописи и  не се сторители на тешко кривично дело во врска со неговата економска 
дејност: 

а) барателот;
б) одговорното лице кај барателот или лицето кое има контрола над управувањето со 

правното лице;
в) одговорното лице кај барателот за царински прашања.

 Со оваа уредба се врши усогласување со Регулатива ЕУ бр. 952/2013 на Европскиот Парламент и на Советот од 9 октомври 2013 годи-
на за утврдување на Царинскиот закон на Унијата CELEX бр. 32103R0952, Делегирана Регулатива ЕУ бр. 2015/2446  на Комисијата од 
28 јули 2015 година за  дополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 952/2013 на Европскиот парламент и на Советот во однос на деталните пра-
вила за одредени одредби на Царинскиот закон на Унијата CELEX бр.32016R2446, Регулатива за спроведување ЕУ 2015/2447  на Коми-
сијата од 24 ноември 2015 година за  утврдување на детални правила за спроведување на одредени одредби од Регулатива (ЕУ) бр. 
952/2013 на Европскиот парламент и на Советот во однос за утврдување на Царинскиот закон на Унијат. CELEX бр.32015R2447 и Деле-
гирана Регулатива ЕУ бр. 2016/341  на Комисијата од 17 декември 2015 година за  дополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 952/2013 на Ев-
ропскиот парламент и на Советот во врска со преодни правила за одредени одредби на Царинскиот закон на Унијата каде соодветните 
електронски системи се уште не се во функција и за изменување на Делегираната регулатива (ЕУ) 2015/2446  CELEX бр.32016R0341
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(3) Критериумот од членот 6-б точка а) од Царинскиот закон е исполнет кога повредата 
е од занемарлива важност во споредба со бројот или обемот на поврзаните операции и 
царинскиот орган нема сомнеж во добрата намера на барателот.

(4) Кога лицето од став (1) точката б) на овој член е основано или има живеалиште во 
друга земја, се врши проценка на исполнувањето на критериумот од член 6-б точката а) од 
Царинскиот закон врз основа на податоците и информациите кои му се достапни.

(5) Ако барателот е основан пред помалку од три години од поднесување на барањето, 
проценката на исполнувањето на критериумот од член 6-б точка а) од Царинскиот закон 
се врши врз основа на податоците и информациите за временскиот период за кој истите  се 
достапни.

Член 10-б
(1) Критериумот утврден во член 6-б точката б) од Царинскиот закон е исполнет кога:
а) барателот води сметководствен систем кој соодветствува со општо прифатените 

сметководствени принципи кои се применуваат во Република Македонија, кој овозможува 
спроведување на царинска контрола заснована на ревизија и води историски податоци кои 
овозможуваат ревизорска трага од моментот кога тие податоци се внесени во 
евиденцијата;

б) евиденцијата која ја води барателот за царински цели е вклучена во неговиот 
сметководствен систем или овозможува спроведување на вкрстени проверки на 
информациите со сметководствениот систем;

в)  барателот му дозволува на царинскиот орган физички пристап до неговиот 
сметководствен систем, а кога е применливо до неговата трговска и транспортна 
евиденција;

г) барателот му дозволува на царинскиот орган електронски пристап до неговиот 
сметководствен систем, а кога е применливо до неговата трговска и транспортна 
евиденција кога тие системи или евиденции се чуваат електронски;

д) барателот има логистички систем кој препознава домашна од странска стока и ја 
означува,а кога е применливо  нејзината локација;

ѓ) барателот има административна организација која соодветствува со видот и обемот 
на деловните активности и е погодна за управувањето со движењето на стока, и има 
внатрешни контроли соодветни за спречување, откривање и исправка на грешки и 
спречување и откривање на нелегални и неправилни трансакции;

е) барателот има воспоставено задоволителни процедури за управување со дозволи и 
одобренија издадени во согласност со мерките на трговска политика;

ж) барателот има воспоставено задоволителни процедури за архивирање на својата 
евиденција и информации, како и процедури за заштита од губење на информации;

з) барателот обезбедува дека  соодветните вработени се упатени да ги информираат 
царинските органи секогаш кога ќе се откријат потешкотии со усогласеноста и има 
воспоставено процедури за информирање на царинските органи за таквите потешкотии;

 ѕ) барателот има воспоставено соодветни безбедносни мерки за заштита на неговиот 
компјутерски систем од неовластен влез како и обезбедување на неговата документација и

и) барателот има воспоставено задоволителни процедури за управување со увозните и 
извозните дозволи и одобренија поврзани со забрани и ограничувања, вклучувајќи и 
мерки за разликување на стоката која е предмет на забрани или ограничувања од другата 
стока и мерки за обезбедување на усогласеност со тие забрани и ограничувања.

(2) Кога барателот има поднесено барање за одобрение за овластен економски 
оператор за безбедност и сигурност (во понатамошниот текст: ОЕОС) од член 6-а став (2) 
точка б) од Царинскиот закон,  поблискиот критериум утврден во ставот (1) точка д) од 
овој член не се применува.
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Член 10-в
(1) Критериумот утврден во член 6-б точката в) од Царинскиот закон е  исполнет кога:
а) барателот не е предмет на постапка на ликвидација; 
б) во последните три години пред поднесување на барањето, барателот ги исполнил 

своите финансиски обврски поврзани со плаќање на царинските давачки и сите други 
давачки, даноци или трошоци кои се наплатуваат при или во врска со увозот или извозот 
на стоката и

в) барателот докажува врз основа на евиденцијата и информациите достапни за 
последните три години пред поднесување на барањето, дека има добра финансиска 
состојба за исполнување на обврските и задолженијата поврзани со видот и обемот на 
неговата деловна активност, вклучувајќи и непостоење на негативни нето средства освен 
ако истите можат да бидат обезбедени.

(2) Ако барателот е основан пред помалку од три години, финансиската солвентност од 
член 6-б ставот в) од Царинскиот закон се проверува врз основа на евиденцијата и 
информациите за временскиот период  за кој истите се достапни.

Член 10-г
(1) Критериумот утврден во член 6-б точката г) од Царинскиот закон е  исполнет  кога: 
а) барателот или одговорното лице за царински прашања кај барателот исполнува еден 

од следните практични стандарди за компетенции:
- докажано практично искуство од најмалку три години во царински прашања; 
- стандард за квалитет во врска со царинските прашања усвоен од Европско тело за 

стандардизација; или
б) барателот или одговорното лице за царински прашања кај барателот успешно 

завршил обука што опфаќа царински прописи, сразмерно и соодветно на степенот на 
неговата вклученост во царински поврзаните активности, потврдена од кој било од 
следниве:

- царинскиот орган;
- образовна институција признаена, за целите на обезбедување на таква квалификација, 

од страна на царинскиот орган; 
- професионално или трговско здружение, признаено од царинскиот орган, одговорно 

за давање на таква квалификација.
(2) Кога одговорното лице за царински прашања кај барателот е договорно лице, 

критериумот утврден со член 6-б точка г) од Царинскиот закон се смета за исполнет 
доколку договорното лице е овластен економски оператор за царински поедноставувања 
(во понатамошниот текст: ОЕОЦ) согласно член 6-а став (2) точката а) од Царинскиот 
закон.

Член 10-д
(1) Критериумот утврден во член 6-б точката д) од Царинскиот закон е  исполнет кога:
а) градбите што се употребуваат во врска со операциите поврзани со одобрението 

ОЕОС обезбедуваат заштита против незаконски пристап и се изградени од материјали кои 
се отпорни на незаконско влегување;

б) воспоставени се соодветни мерки за спречување од неодобрен пристап до 
канцелариите, местата за испорака, натовар, подрачјата за товар и други соодветни места;

в) преземени се мерки за ракување со стоката кои вклучуваат заштита од неодобрено 
внесување или замена, неправилно ракување со стока и мерки против оштетување и 
менување на товарните единици;
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г) барателот презел мерки кои овозможуваат јасна идентификација на неговите деловни 
партнери и да обезбеди, преку спроведување на соодветни договорни аранжмани или 
други соодветни мерки во согласност со неговиот деловен модел, дека тие деловни 
партнери ја гарантираат безбедноста на нивниот дел од меѓународниот синџир на 
снабдување;

д) барателот спроведува, во рамките на прописите, безбедносни проверки на можни 
идни вработени кои ќе работат на безбедносно чувствителни позиции и спроведува 
дополнителни проверки на веќе вработените на такви позиции периодично и кога 
околностите тоа го бараат;

ѓ) барателот има воспоставено соодветни безбедносни процедури за кои било склучени 
договори со надворешни даватели на услуги;

е) барателот обезбедува дека неговите вработени со надлежности поврзани со 
безбедносни прашања редовно учествуваат во програми за зголемување на свесноста за 
тие безбедносни прашања и

ж) барателот има назначено лице за контакт надлежно за прашања поврзани со 
безбедноста и сигурноста.

(2) Кога барателот е имател на сертификат за безбедност и сигурност издаден врз 
основа на меѓународна конвенција или меѓународниот стандард од Меѓународната 
организација за стандардизација или европскиот стандард од Европското тело за 
стандардизација, тие сертификати се земаат предвид кога се проверува исполнувањето на 
критериумот утврден во членот 6-б точка д) од Царинскиот закон.Критериумите од ставот 
(1) на овој член се сметаат за исполнети доколку се утврди дека критериумите за издавање 
на сертификатите се идентични или еднакви на тие утврдени во член 6-б точка д) од 
Царинскиот закон. Критериумите од став (1) на овој член се сметаат за исполнети кога 
барателот е имател на сертификат за безбедност и сигурност издаден од друга земја со 
која Република Македонија има склучено договор кој овозможува признавање на тој 
сертификат.

(3) Кога барателот е регулиран агент или познат испраќач дефиниран во Уредбата за 
обезбедување од дејствија на незаконско постапување (Aviation Security) и ги исполнува 
пропишаните барања од истата, критериумите утврдени во ставот (1) на овој член се 
сметаат за исполнети во однос на местата и операциите за кои барателот има статус на 
регулиран агент или познат испраќач доколку издавањето на статусот регулиран агент или 
познат испраќач се идентични или еднакви на тие утврдени во член 6-б точката д) од 
Царинскиот закон.

Глава 2
Начин на остварување на правото за поповолен третман

Член 10-ѓ
(1) Кога ОЕОС поднесува царинска декларација согласно член 111 став (2) од оваа 

уредба пред заминување на стоката, во свое име, не се бараат други податоци освен оние 
наведени во таа декларација.

(2) Кога ОЕОС поднесува царинска декларација согласно член 111 став (2) од оваа 
уредба пред заминување на стоката, во име на друго лице, кое исто така е ОЕОС, не се 
бараат други податоци освен оние наведени во таа декларација.

Член 10-е
(1) Овластениот економски оператор (во понатамошниот текст: ОЕО),  подлежи на 

намалени физички контроли и намалени контроли на документи во однос на другите 
економски оператори.
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(2) Кога ОЕОС поднесува збирна декларација, царинска декларација или збирна 
декларација за привремено чување, царинската испостава на прв влез каде што пратката е 
селектирана за физичка контрола го известува ОЕОС за тоа. Известувањето се дава пред 
пристигнување на стоката во царинското подрачје на Република Македонија.  
Известувањето се дава и до превозникот доколку е различен од ОЕОС, под услов 
превозникот да е ОЕОС и да е поврзан со електронскиот систем за декларации на ОЕОС. 
Известувањето не се дава кога со него може да се загрозат контролите кои треба да се 
спроведат или резултатите од нив.

(3) Кога ОЕО поднесува збирна декларација или царинска декларација согласно членот 
111 став (2) од оваа уредба, надлежната царинска испостава за прием на тие декларации, 
кога пратката е селектирана за физичка контрола, го известува ОЕО за тоа. Известувањето 
се дава пред ставањето на увид на стоката кај царинскиот орган. Известувањето не се дава 
кога со него може да се загрозат контролите кои треба да се спроведат или резултатите од 
нив.

(4) Кога пратките декларирани од страна на ОЕО се селектирани за физичка контрола 
или контрола на документи, тие контроли се спроведуваат со приоритет. На барање на 
ОЕО контролите може да се вршат на место различно од местото каде стоката треба да 
биде ставена на увид кај царинскиот орган.

(5) Известувањата од ставовите (2) и (3) од овој член не се однесуваат на царинските 
контроли за збирна декларација за привремено чување или за царинска декларација по 
ставањето на стоката на увид.

Член 10-ж
(1) За царински контроли поврзани со специфични повисоки нивоа на закана или 

задолжителни контроли пропишани со други прописи, не се применува начинот на 
остварување на правото на поповолен третман утврден во член 10-е на оваа уредба.

(2) Царинските органи со приоритет ги спроведуваат неопходните обработки, 
формалности и контроли на пратките декларирани од ОЕОС.

Глава 3
Одобрение за ОЕО

Член 10-з
(1) Барањето за издавање на одобрение за ОЕО се поднесува на образец даден во 

Прилог 3-а кој е составен дел од оваа уредба.
(2) Одобрението за ОЕО од став (1) на овој член се издава на образец даден во Прилог 

3-б кој е составен дел на оваа уредба. 

Член 10-ѕ
(1) Барањето за ОЕО се прифаќа доколку:
а) барателот е основан во царинското подрачје;
б) барањето е поднесено кај надлежен царински орган и
в) на барателот не му е укинато или поништено одобрение за овластен економски 

оператор во последните три години пред поднесување на барањето за ОЕО.
(2) Кон барањето за ОЕО од член 10-з став (1) од оваа уредба се поднесува и прашалник 

за самооценување.
(3) Барањето за ОЕО  ги опфаќа сите деловни единици на барателот во царинското 

подрачје. 
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Член 10-и
(1) Барателот на статус овластен економски оператор ги обезбедува сите неопходни 

информации на надлежниот царински орган  за издавање на одобрението.
(2) Врз основа на поднесено барање од член 10-з став (1) од оваа уредба, а најдоцна во 

рок од 30 дена од приемот на барањето за одобрение, надлежниот царински орган за 
издавање на одобрението потврдува дали се исполнети поблиските критериуми за 
прифаќање на барањето од член 10-ѕ ставови (1) и (2) од оваа уредба, и за истото го 
известува барателот. 

(3) Одобрението ОЕО  се издава и за тоа се известува барателот во рок од 120 дена од 
датумот на прифаќање на барањето.

(4) Кога не може да се запази рокот за издавање на одобрението од страна на 
надлежниот царински орган, се информира барателот пред истекот на тој рок, со 
наведување на причините за продолжувањето и со назначување на дополнителен рок за 
издавање на одобрението.  Рокот може да се продолжи за уште 60 дена.

(5) Рокот за издавање на одобрението од ставот (3) на овој член може да се продолжи 
по поднесено барање од барателот за да спроведе прилагодувања за исполнување на 
пропишаните критериуми. За прилагодувањата и потребниот дополнителен рок за нивно 
спроведување, барателот го известува надлежниот царински орган кој одлучува за 
продолжувањето.

(6) Во случај кога се во тек кривични постапки кои доведуваат до сомнеж  дали 
барателот ги исполнува критериумите од член 6-б точка а) од Царинскиот закон, времето 
за издавање на одобрението може да се продолжи за времето потребно за завршување на 
тие постапки. 

Член 10-ј
(1) Проверката на критериумите пропишани во член 6-б точки б) и д) од Царинскиот 

закон, се врши на сите простории кои се поврзани со спроведувањето на царинските 
активности на барателот. Кога барателот има голем број на простории и пропишаниот рок 
за издавање на одобрение не дозволува проверка на сите, може да се изврши проверка 
само на репрезентативен дел од тие простории, доколку нема сомнеж дека барателот ги 
применува истите безбедносни и сигурносни стандарди во сите простории и применува 
исти стандарди и процедури за водење на евиденцијата во истите.

(2) Резултатите од проценки и ревизии спроведени согласно други прописи  може да се 
земат предвид до онаа мера до која тие се однесуваат на проверка на критериумите 
пропишани во членот 6-б од Царинскиот закон.

(3) Мислењата од експерти обезбедени од барателот, а поврзани со критериумите 
пропишани со член 6-б точките б), в) и д) од Царинскиот закон,  може да се земат  
предвид,  доколку експертот кој ги изготвил не е поврзан со  барателот согласно  членот 
63 од оваа уредба.

(4) Посебните карактеристики на економските оператори, особено на малите и 
средните трговски друштва, царинскиот орган ги зема предвид кога ги проверува 
критериумите пропишани со членот 6-б од Царинскиот закон.

(5) Проверката на критериумите од членот 6-б од Царинскиот закон, како и резултатите 
од проверката, се документираат од страна на надлежниот царински орган за издавање на 
одобрението.

Член 10-к
Одбивањето на барањето за ОЕО не влијае на други одобренија на барателот издадени 

согласно царинските прописи, освен ако издавањето на тие одобренија не се заснова на 
исполнување на некој од ОЕО критериумите кој не е исполнет при проверка на барањето.
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Член 10-л
Кога барателот има право на двата вида на одобренија ОЕОЦ и ОЕОС, се издава едно 

комбинирано одобрение.

Глава 4
Правни дејствија на одобрението

Член 10-љ
(1) Одобрението ОЕО има правно дејство петтиот ден од датумот на неговото 

издавање.
(2) Одобрението ОЕО е со неограничен рок на важење.

Член 10-м
(1) Имателот на одобрението го известува царинскиот орган без одложување за сите 

промени што ќе настанат по издавање на одобрението, а кои може да влијаат на неговата 
важност или содржина.

(2) Царинскиот орган го следи придржувањето  на критериумите кои треба да бидат 
исполнети од страна на имателот на одобрението, како и исполнувањето на обврските од 
издаденото одобрение. Кога имателот на одобрението е основан помалку од три години, 
царинскиот орган внимателно го следи придржувањето на критериумите кои треба да ги 
исполни во првата година од издавањето на одобрението.

Член 10-н
(1) Повторна проценка на одобрението се спроведува во следниве случаи:
а) при поголеми промени во царинските прописи кои се однесуваат на одобрението;
б) кога е неопходно, како резултат на следењето на исполнетоста на критериумите на 

одобрението;
в) кога е неопходно, како резултат на добиени информации од имателот на одобрението 

согласно член 10-м ставот (1) од оваа уредба или од други органи.
(2) За резултатите од повторната проценка се известува имателот на одобрението.

Член 10-њ
Во случаите од член 6-в став (1) точките б) и в) од Царинскиот закон, имателот на 

одобрението го известува надлежниот царински орган за издавање на одобрението за 
мерките кои ќе ги преземе за исполнување на критериумите од одобрението или 
усогласување со обврските, како и потребниот рок во кој ќе ги преземе тие мерки.

Член 10-о
(1) Во случаите од членот член 6-в став (1) точка а) од Царинскиот закон рокот на 

суспензија треба да соодветствува со потребниот рок во кој се утврдува дали 
критериумите за поништување, укинување или измена се исполнети. Тој рок не може да 
биде подолг од 30 дена. Кога царинскиот орган смета дека постои можност имателот на 
одобрение да не го исполни критериумот пропишан со член 6-б точката а)  од Царинскиот 
закон, одобрението се суспендира додека се утврди дали е сторена тешка повреда или 
повеќекратни повреди од некое од следниве лица:

а) имателот на одобрението;
б) одговорното лице кај имателот на одобрението или лицето кое има контрола над 

управувањето;
в) одговорното лице кај имателот на одобрението за царински прашања.
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(2) Во случаите од членот 6-в став (1) точките б) и в) од Царинскиот закон, рокот на 
суспензија соодветствува со рокот даден од имателот на одобрението во согласност со 
членот 10-њ од оваа уредба. Рокот на суспензија може дополнително да се продолжи на 
барање на имателот на одобрение. Рокот на суспензија може дополнително да се 
продолжи за рок потребен на надлежниот царински орган за проверка на мерките со кои 
се обезбедува исполнувањето на критериумите или усогласеноста со обврските од 
одобрението. Тој рок не може да биде подолг од 30 дена.

(3) Кога по суспензијата на одобрението надлежниот царински орган има намера да го 
поништи, укине или измени одобрението, рокот за суспензија утврден со ставовите (1) и 
(2) од овој член се продолжува до влегувањето во сила на одлуката за поништување, 
укинување или измена на одобрението.

Член 10-п
(1) Суспензијата на одобрението завршува во рокот за суспензија освен доколку пред 

истекот на рокот не настане некоја од следниве ситуации:
а) суспензијата е повлечена, во случаите од член 6-в став (1) точката а) од Царинскиот 

закон кога не постојат основи за поништување, укинување или измена на одобрението, во 
тој случај суспензијата завршува на датумот на повлекувањето;

б) суспензијата е повлечена, во случаите од член 6-в став (1) точките б) и в) од 
Царинскиот закон кога имателот на одобрението за исполнување на барањата на 
надлежниот царински орган, ги презел сите неопходни мерки за обезбедување на 
исполнувањето на критериумите од одобрението или усогласеност со обврските од 
одобрението, во тој случај суспензијата завршува на датумот на повлекувањето;

в) суспендираното одобрение е поништено, укинато или изменето, во тој случај 
суспензијата завршува на датумот на поништување, укинување или изменување на 
одобрението.

(2) Имателот на одобрение  се известува за завршување на суспензијата.

Член 10-р
(1) Кога ОЕО одобрението е суспендирано заради неусогласеност со некој од 

критериумите од членот 6-б од Царинскиот закон, секое одобрение донесено врз основа на 
тоа ОЕО одобрение или врз основа на посебен критериум кој довел до суспендирањето на 
одобрението ОЕО, се суспендира.

(2) Суспензијата на кое било одобрение поврзано со примена на царинските прописи, а 
донесено врз основа на ОЕО, не доведува до суспензија на ОЕО одобрението по 
автоматизам.

(3) Кога одобрението кое се однесува на лице кое е истовремено ОЕОС и ОЕОЦ е 
суспендирано согласно член 6-в ставот (1) од Царинскиот закон, заради неисполнување на 
критериумите утврдени со член 6-б став (1) точка г) од Царинскиот закон, неговото ОЕОЦ 
одобрение се суспендира додека неговото ОЕОС одобрение останува во важност. Кога 
одобрението кое се однесува на лице кое е истовремено ОЕОС и ОЕОЦ е суспендирано 
согласно член 6-в став (1) од Царинскиот закон, заради неисполнување на критериумите 
утврдени со член 6-б став (1) точка д) од Царинскиот закон, неговото ОЕОС одобрение се 
суспендира додека неговото ОЕОЦ одобрение останува во важност.

Член 10-с
(1) Укинувањето на одобрението ОЕО не влијае на други издадени одобренија за исто 

лице освен ако ОЕО статусот е услов за тоа одобрение или тоа одобрение е засновано на 
критериум од членот 6-б од Царинскиот закон кој веќе не е исполнет.

(2) Укинувањето или измената на друго претходно издадено одобрение за имателот на 
одобрението не влијае на ОЕО одобрението по автоматизам.
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(3) Кога исто лице истовремено е ОЕОЦ и ОЕОС и се применува член 6-в ставот (2) од 
Царинскиот закон и имателот не ги исполнува критериумите утврдени со член 6-б точка г) 
од Царинскиот закон, во тој случај се укинува одобрението ОЕОЦ додека одобрението 
ОЕОС останува во важност. Кога исто лице истовремено е ОЕОС и ОЕОЦ и се применува 
член 6-в ставот (2) од Царинскиот закон и имателот не ги исполнува критериумите 
утврдени со членот 6-б точка д) од Царинскиот закон, во тој случај се укинува 
одобрението ОЕОС додека одобрението ОЕОЦ останува во важност.

Глава 5
Соработка и размена на информации

Член 10-т
(1) Надлежниот царински орган ги прави достапни сите релевантни информации на 

располагање на царинските органи од други земји  во кои ОЕО спроведува царински 
поврзани активности и со кои Република Македонија има склучено договор за взаемно 
признавање.

(2) Кога ОЕОС е регулиран агент или познат испраќач согласно Уредбата за 
обезбедување од дејствија на незаконско постапување (Aviation Security), надлежниот 
царински орган за издавање на одобрението без одложување ги прави достапни на 
Агенцијата за цивилно воздухопловство следните минимални информации поврзани со 
статусот ОЕО кои му се на располагање:

а) ОЕОС одобренија, вклучувајќи го името/називот на имателот на одобрение и кога е 
соодветно, измените, укинувањето и суспендирањето на статусот овластен економски 
оператор и причините за тоа;

б) информации дали засегнатите места се посетени од царинските органи, датумот на 
последната посета и дали предмет на посетата е проверка при процесот на давање на 
одобрение, повторна проценка или надзор;

в) секоја повторна проценка на одобренијата ОЕОС и резултатите од неа.
(3) Царинскиот орган во договор со Агенцијата за цивилно воздухопловство 

воспоставува начин за размена на секоја информација која не е обезбедена со 
електронскиот систем.

(4) Добиените информации, Агенцијата за цивилно воздухопловство може да ги 
употребува само за цели на соодветните програми за регулиран агент или познат испраќач 
и воспоставува соодветни технички и организациски мерки за обезбедување на сигурноста 
на тие информации.

Член 10-ќ
(1) За размена и чување на информации поврзани со барања за одобренија за ОЕО, 

издадени ОЕО одобренија и секој иден настан или дејствие кое може да влијае на 
даденото одобрение, вклучувајќи поништување, суспензија, укинување или измена, или 
резултати од следење или повторна проценка, се воспоставува електронски систем, во кој 
информациите се достапни без одложување, а најдоцна во рок од седум дена.

(2) Кога е применливо, особено кога ОЕО статусот е основа за издавање одобренија или 
поволности согласно други прописи, може да се одобри пристап до електронскиот систем 
од ставот (1) на овој член на Агенцијата за цивилно воздухопловство. Пристапот е поврзан 
со следниве информации:

а) ОЕОС одобренија, вклучувајќи име/назив на имателот на одобрение и кога е 
применливо, нивната измена, укинување или суспендирање на статусот овластен 
економски оператор и причините за тоа;

б) секоја повторна проценка на ОЕОС одобренијата и резултатите од неа.
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(3) Добиените информации, Агенцијата за цивилно воздухопловство може да ги 
употреби  само за цели на соодветните програми за регулиран агент или познат испраќач и 
ги спроведува соодветните технички и организациски мерки за безбедност на тие 
информации.

Член 10-у
(1) За издавање на одобрението надлежниот царински орган може да  оствари 

соработка со царински орган од друга земја која е надлежна според местото каде се 
наоѓаат неопходните информации или каде се спроведуваат контролите за целите на 
проверка на еден или повеќе критериуми пропишани со членот 6-б од Царинскиот закон, 
согласно склучен договор за взаемно признавање.  

(2) Соработката од ставот (1) на овој член е задолжителна кога:
а) дел од евиденцијата и релевантната документација за барањето за издавање на 

одобрение се чува во друга земја со која Република Македонија има склучено договор за 
взаемно признавање;

б) барателот има простории за складирање или има други царински поврзани 
активности во друга земја.

(3) Процесот на соработка завршува во рок од 80 дена од датумот кога надлежниот 
царински орган за издавање на одобрението ја почнува комуникацијата за проверка на 
потребните критериуми кои треба да се проверат од консултираниот царински орган.

(4) Кога царинскиот орган од друга земја со која Република Македонија има склучено 
договор за взаемно признавање, има информации од значење за одобрување на статусот 
ОЕО ги доставува тие информации до надлежниот царински орган за издавање на 
одобрението во рок од 30 дена почнувајќи од датумот на почеток на комуникацијата.“

Член 3
Во членот 100 зборовите во втората реченица „или на прописот за продажба на стока од 

страна на царинскиот орган согласно“ се заменуваат со сврзникот „и“.

Член 4
Во член 164 ставот (3) зборот „продажба“ во првата реченица се заменува со зборот 

„одземање“, а зборот „продава“ во втората реченица се заменува со зборот „одзема“.

Член 5
Членот 221 се брише.

Член 6
Во член 226 во ставот (1) вториот потстав се брише. 
Во ставот (3) бројот „7.000“ се заменува со бројот „10.000“.

Член 7
Во член 228 ставот (5) се брише.
Во ставот (6) кој станува став (5) бројот „7.000“ се заменува со бројот „10.000“.

Член 8
Во член 232 став (2) зборовите „За стока која што се наоѓа на списокот  во прилогот 28 

од оваа Уредба, или кога“ се заменуваат со зборот „Кога“ и реченицата „Одредбите од 
овој став не ја исклучуваат примената на член 264 од оваа уредба“ се брише.



Службен весник на РМ, бр. 233 од 20.12.2018 година 

11 од 29

Член 9
Во член 233-а став (2) зборовите „и на негов трошок,“ се бришат. 

Член 10
Во член 234 во став (2) се додава нов потстав кој гласи: 
„Кога од страна на надлежно тело е потврдено дека пломбите се во согласност со 

меѓународниот стандард  ISO 17712:2013 „Контејнери за превоз – механички пломби“, ќе 
се смета дека пломбите ги исполнуваат барањата наведени во Прилог 35 од оваа уредба“.

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„Пломбите треба да ги носат следниве ознаки: зборот „ЦАРИНА“ и ознаката  „МК“.“
Ставот (3) станува став (4).

Член 11
Во член 236 став (1) се додава нов потстав кој гласи:
„За пуштањето на стоката појдовната испостава го известува главниот обврзник со 

употреба на пораката „Ослободено за транзит“.

Член 12
Во член 238 став (1) по зборовите „транзитниот придружен документ - транзитниот 

придружен документ/документ за сигурност и“ се додаваат зборовите „без непотребно 
одложување по незгодата“.

Во точката д) зборовите „каков инцидент или“ се заменуваат со зборот „каква“ 
По точката д) се додава нова точка ѓ) која гласи:
„ѓ) кога е изменет кој било елемент од кој зависи добивањето на статус на „едно 

транспортно средство“ согласно член 230 став (1) од ова уредба.“
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Превозникот е изземен од обврската да ја стави стоката на увид и на транзитниот 

придружен документ со внесените потребни податоци кај царинскиот орган од став (1) од 
овој член во следниве случаи:

- Незгода од став (1) точка в) од овој член, доколку стоката се претовара од превозно 
средство кое не е пломбирано;

- Незгода од став (1) точка ѓ) од овој член, кога поради технички проблеми едно или 
повеќе железнички возила или вагони се отстранети од композиција на поврзани 
железнички возила или вагони;

- Незгода од став (1) точка ѓ), кога доаѓа до промена на влекачот на едно патно возило 
без притоа да се променат неговите приколки или полуприколки.“ 

Член 13
Во член 249 точката в) се брише.

Член 14
Членот 250 се менува и гласи:
„(1) Одобрението од член 249 точка а) од оваа уредба, се дава доколку:
a) барателот е регистриран во Република Македонија;
б) барателот не сторил тешка повреда или повеќекратни повреди на царинските и 

даночните прописи и не сторил тешко кривично дело во врска со неговата економска 
дејност и

в) барателот редовно користи транзитна постапка или поседува практични стандарди за 
компетенции или професионални  квалификации директно поврзани активностите кои се 
извршуваат.
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(2) Одобренијата од член 249 точки б), г) и д) од оваа уредба се даваат доколку:
a) барателот е регистриран во Република Македонија;
б) барателот изјавува дека редовно ќе користи транзитни постапки;
в) барателот не сторил тешка повреда или повеќекратни повреди на царинските и 

даночните прописи и не сторил тешко кривично дело во врска со неговата економска 
дејност;

г) барателот покажува висок степен на контрола на неговите операции  и на протокот 
на стока преку систем за управување со комерцијалната и, кога тоа е соодветно, на 
транспортната евиденција, кој овозможува соодветни царински контроли и

д) барателот поседува практични стандарди за компетенции или професионални  
квалификации директно поврзани со активностите кои се извршуваат.

(3) Одобренијата од член 249 точка ѓ) од оваа уредба се даваат доколку:
а) барателот е регистриран на царинското подрачје на Република Македонија, и е 

железничко претпријатие за одобренија од точка (и) или авиокомпанија за одобренијата од 
точка (ии);

б) барателот редовно користи транзитни постапки или надлежниот царински орган знае 
дека е во можност да ги исполни обврските кои произлегуваат од тие постапки и  

в) барателот не сторил тешка повреда или повеќекратни повреди на царинските или 
даночните прописи.

(4) Одобренијата се даваат само доколку царинскиот орган смета дека ќе биде во 
можност да врши надзор над заедничката транзитна постапка и да извршува контроли без 
административни оптоварувања непропорционални со барањата на засегнатото лице.“

Член 15
По член 251 се додава нов член 251-а кој гласи:

„251-а
Без исклучување на можната примена на казнените одредби, лицата кои бараат 

поедноставувања се одговорни за:
(а) точноста и целосноста на информациите наведени во барањето и
(б) веродостојноста, точноста и валидноста на документите приложени кон барањето.“ 

Член 16
Во  членот  252 пред првиот став се додава ознаката „(1)“ и се додава нов став (2) кој 

гласи:
„(2) Доколку барањето се одбива, одлуката за одбивање на барањето треба да ги 

содржи причините за одбивањето.“

Член 17
По член 254 се додаваат четири нови члена 254-а, 254-б, 254-в и 254-г, кои гласат:

„Член 254-а
(1) Повторна проценка на одобренијата од член 249 од оваа уредба се спроведува во 

следниве случаи: 
а) доколку настанале поголеми промени во царинските прописи кои се однесуваат на 

одобрението;
б) кога е неопходно, како резултат на следењето на исполнетоста на критериумите на 

одобрението или
в) кога е неопходно, како резултат на добиени информации од имателот на одобрението 

согласно член 254 став (1) од оваа уредба или од други органи.
(2) За резултататите од повторната проценка се известува имателот на одобрението.
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Член 254-б
(1) Одобрението се суспендира, наместо да се поништи, укине или измени, во следниве 

случаи:
а) кога постојат доволно основи за поништување, укинување или измена на 

одобрението, но ги нема сите неопходни елементи за да одлучи за поништувањето, 
укинувањето или измената;

б) кога не се исполнети критериумите за одобрението или кога имателот на 
одобрението не се придржува до обврските кои произлегуваат од истото и кога е 
соодветно да се дозволи имателот на одобрението да преземе мерки за да обезбеди 
исполнување на критериумите или придржување кон обврските или

в) имателот на одобрението бара суспендирање, затоа што привремено  е во неможност 
да ги исполни критериумите пропишани за одобрението или да се придржува кон 
обврските кои произлегуваат од одобрението. 

(2) Во случаите од точките (б) и (в) од ставот (1) од овој член, имателот на одобрението 
го известува царинскиот орган надлежен за издавање на одобрението за мерките за кои 
презема обврска да ги спроведе за да обезбеди исполнување на критериумите или 
придржување кон обврските, како и временскиот период кој му е потребен за да ги 
спроведе тие мерки. 

Член 254-в
(1) Периодот на суспендирање определен од надлежниот царински орган соодветствува 

со временскиот период што му е потребен на царинскиот орган да утврди дали се 
исполнети критериумите за поништување, укинување или измена. Доколку, имателот на 
одобрение не може да ги исполни критериумите утврдени во член 250 став (1) точка б) од 
оваа уредба, одобрението се суспендира сè додека не се утврди дали биле сторени тешки 
или повеќекратни повреди од страна на кое било од следниве лица:

а) имателот на одобрението; 
б) одговорното лице кај имателот на одобрението или лицето кое има контрола над 

управувањето; 
в) одговорното лице кај имателот на одобрението за царински прашања.  
(2) Во случаите од член 254-б став (1) точки (б) и (в) од оваа уредба, периодот на 

суспендирање соодветствува со временскиот период за кој имателот на одобрението 
известил во согласност со член 254-б став (2) од оваа уредба. Периодот на суспендирање 
може, доколку е соодветно, дополнително да се продолжи на барање на имателот на 
одобрението. Периодот на суспендирање може дополнително да се продолжи за 
временскиот период што му е потребен на надлежниот царински орган за да провери дека 
мерките обезбедуваат исполнување на условите или придржување кон обврските, а тој 
временски период не смее да биде подолг од 30 дена. 

(3)  Кога по суспендирањето на одобрението, надлежениот царински орган има намера 
да го поништи, укине или измени одобрението во согласност со член 254 од оваа уредба, 
рокот за суспензија утврден со ставовите (1) и (2) од овој член се продолжува, до 
влегување во сила на одлуката за поништување, укинување или измена на одобрението. 

Член 254-г
(1) Суспензијата на одобрението завршува во рокот за суспензија освен доколку пред 

истекот на рокот не настане некоја од следниве ситуации: 
а) суспензијата е повлечена во случаите од член 254-б став (1) точка а) од оваа уредба, 

кога не постојат основи за поништување, укинување или измена на одобрението согласно 
член 254 од оваа уредба, во тој случај суспензијата завршува на датумот на 
повлекувањето; 
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б) суспензијата е повлечена во случаите од член 254-б став (1) точки б) и в) од оваа 
уредба, кога имателот на одобрението за исполнување на барањата на надлежнито 
царински орган, ги презел сите неопходни  мерки за обезбедување на  исполнувањето на 
критериумите од одобрението или усогласеност со обврските од одобрението, во тој 
случај суспензијата завршува на датумот на повлекувањето;

в) суспендираното одобрение е поништено, укинато или изменето, во тој случај 
суспензијта завршува на датумот на поништување, укинување или изменување на 
одобрението.

(2) Имателот на одобрението се известува за завршување на суспензијата.“

Член 18
Членот 256 се менува и гласи:
„(1)Главниот обврзник може да употребува општа гаранција, односно изземање од 

обврската за поднесување на општа гаранција, во натамошниот текст „изземање на 
гаранција”, до висина на одредениот износ. 

(2) Освен доколку не е поинаку пропишано во член 257 од оваа уредба, износот на 
општата гаранција е еднаков на одредениот износ определен од надлежниот царински 
орган. 

(3) Одредениот износ на општата гаранција соодветствува со износот на царинскиот 
долг и друг долг кој може да настане за стоката која главниот обврзник ја става во 
транзитна постапка, во периодот помеѓу ставањето на стоката во  транзитна постапка и 
моментот кога таа постапка се раздолжува. За целите на таа пресметка, во предвид се 
земаат највисоките увозни давачки и други давачки кои може да се применат на стоката, а 
домашната стока која се превезува во согласност со оваа уредба ќе се третира како стока 
која нема статус на домашна стока. Доколку информациите потребни за определување на 
износот на царинскиот долг и друг долг кој може да настане за некоја транзитна операција  
не му се достапни на надлежниот царински орган, тогаш тој износ се утврдува на 10.000 
евра во денарска противвредност за секоја транзитна операција. 

(4) Надлежниот царински орган го утврдува одредениот износ во соработка со главниот 
обврзник. При определување на одредениот износ, надлежниот царински орган го 
утврдува тој износ врз основа на информациите за стока ставена во транзитна постапка во 
претходните 12 месеци и врз основа на процена на обемот на планираните операции како 
што е наведено, меѓу другото, во комерцијалната документација и евиденцијата на 
главниот обврзник.

(5) Надлежниот царински орган го преиспитува одредениот износ на сопствена 
иницијатива или на барање на главниот обврзник и по потреба, истиот го прилагодува.

(6) Секој главен обврзник презема обврска износот кој треба да се плати или можеби ќе 
треба да се плати да не го надминува одредениот износ, земајќи ги предвид сите 
транзитни операции за кои постапката сé уште не е завршена. Главниот обврзник го 
известува надлежниот царински орган кога одредениот износ повеќе не е на ниво доволно 
за да ги покрие неговите операции.

(7) Надгледувањето на одредениот износ кој го покрива износот на долгот кој може да 
настане во однос на стоката ставена во транзитна постапка се обезбедува со помош на 
компјутерскиот систем на царинскиот орган, со следење на секоја транзитна операција од 
моментот на ставање на стоката во транзитна постапка.“.

Член 19
Членот 257 се менува и гласи:
„(1) На главниот обврзник може да му се одобри користење на општа гаранција со 

намален износ или изземање од обврската за поднесување на гаранција, во натамошниот 
текст „изземање на гаранција“. 
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(2) Износот на општата гаранција може да се намали:
1) на 50% од одредениот износ определен согласно член 256 од оваа уредба кога:
(а) барателот користи сметководствен систем кој е во согласност со општоприфатените 

сметководствени начела, овозможува ревизорска царинска контрола и води архивска 
евиденција на податоци која обезбедува следливост за потреби на контрола од моментот 
на внесување на податоците во досието;

(б) барателот има административна организација која соодветствува со видот и обемот 
на деловните активности и која е соодветна за управување со протокот на стоки, а има 
воспоставено и внатрешни контроли кои овозможуваат спречување, откривање и исправка 
на грешки или спречување и откривање на незаконски или неправилни трансакции;

(в) против барателот не се води стечајна постапка;
(г) во текот на последните три години пред поднесувањето на барањето, барателот ги 

исполнувал своите финансиски обврски во однос на плаќање на долгот кој се наплаќа за 
или во врска со увозот или извозот на стока и

(д) врз основа на расположливата евиденција и информации за претходните три години 
пред поднесувањето на барањето барателот докажува дека е доволно финансиски 
солвентен и дека ги исполнува своите обврски, имајќи ги предвид видот и обемот на 
деловните активности, вклучувајќи да нема загуби, освен доколку истите можат да се 
покријат. 

2) на 30% од одредениот износ определен согласно член 256 од оваа уредба кога:
(а) барателот користи сметководствен систем кој е во склад со општоприфатените 

сметководствени начела, овозможува ревизорска царинска контрола и води архивска 
евиденција на податоци која обезбедува следливост за потребите на контрола од моментот 
на внесување на податоците во досието;

(б) барателот има административна организација која соодветствува со видот и обемот 
на деловните активности и која е соодветна за управување со протокот на стоки, а има 
воспоставено и внатрешни контроли кои овозможуваат спречување, откривање и исправка 
на грешки или спречување и откривање на незаконски или неправилни трансакции;

(в) барателот обезбедува дека надлежните вработени се запознаени со потребата да ги 
информираат царинските органи секогаш кога ќе се откријат потешкотии околу 
исполнувањето на царинските барања и воспоставува постапки за информирање на 
царинските органи за такви потешкотии;

(г) против барателот не се води стечајна постапка;
(д) во текот на последните три години пред поднесувањето на барањето, барателот ги 

исполнувал своите финансиски обврски во однос на плаќање на долгот кој се наплаќа за 
или во врска со увозот или извозот на стока и

(ѓ) врз основа на расположливата евиденција и информации за претходните три години 
пред поднесувањето на барањето барателот докажува дека е доволно финансиски 
солвентен и дека ги исполнува своите обврски, имајќи ги предвид видот и обемот на 
деловните активности, вклучувајќи да нема загуби, освен доколку истите можат да се 
покријат. 

3) на 0% од одредениот износ, согласно член 256 од оваа уредба кога:  
(а) барателот користи сметководствен систем кој е во склад со општо прифатените 

сметководствени начела, овозможува ревизорска царинска контрола и води архивска 
евиденција на податоци која обезбедува следливост за потребите на контрола од моментот 
на внесување на податоците во досието;

(б) барателот му дозволува на царинскиот орган физички пристап до неговиот 
сметководствен систем и доколку е применливо, до неговата комерцијална и транспортна 
евиденција;
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(в) барателот има логистички систем кој ја идентификува стоката како домашна стока 
или како странска стока и ја наведува, кога е соодветно, и нејзината локација;

(г) барателот има административна организација која соодветствува со видот и обемот 
на деловните активности и која е соодветна за управување со протокот на стоки, а има 
воспоставено и внатрешни контроли кои овозможуваат спречување, откривање и исправка 
на грешки или спречување и откривање на незаконски или неправилни трансакции;

(д) кога е применливо, барателот има воспоставено задоволителни постапки за 
управување со дозволи и одобренија кои се издадени во согласност со мерките на 
трговската политика или кои се однесуваат на трговијата со земјоделски производи;

(ѓ) барателот има воспоставено задоволителни постапки за архивирање на својата 
евиденција и податоци, како и за заштита од губење на податоците;

(е) барателот обезбедува дека надлежните вработени се запознаени со потребата да ги 
информираат царинските органи секогаш кога ќе се откријат потешкотии околу 
исполнувањето на царинските барања и воспоставува постапки за информирање на 
царинските органи за такви потешкотии;

(ж) барателот има воспоставено соодветни сигурносни мерки за заштита на својот 
компјутерски систем од неовластен пристап како и да ја обезбеди својата документација;

(з) против барателот не се води стечајна постапка;
(ѕ) во текот на последните три години пред поднесувањето на барањето, барателот ги 

исполнувал своите финансиски обврски во однос на плаќање на долгот кој се наплаќа за 
или во врска со увозот или извозот на стока и

(и) врз основа на расположливата евиденција и информации за претходните три години 
пред поднесувањето на барањето барателот докажува дека е доволно финансиски 
солвентен и дека ги исполнува своите обврски, имајќи ги предвид видот и обемот на 
деловните активности, вклучувајќи да нема загуби, освен доколку истите можат да се 
покријат.

(3)  Кога се проверува дали барателот е доволно финансиски солвентен за целите на 
издавање на одобрение за употреба на општа гаранција со намален износ или за изземање 
од употреба на гаранција, согласно став (2) точка 1) алинеја (д), точка 2) алинеја (ѓ) и 
точка 3) алинеја (и) од овој член,  царинскиот орган ја зема предвид способноста на 
барателот да ги исполни своите обврски за плаќање на долгот што може да настане, а кој 
што не е покриен со таа гаранција. Доколку е оправдано, царинскиот орган може да го 
земе предвид и  ризикот за настанување на тој долг, имајќи го предвид видот и обемот на 
царинските деловни активности на барателот и видот на стоката за која е потребна 
гаранцијата. 

(4) Доколку барателот е регистриран пред помалку од три години, барањата од став (2) 
точка 1), алинеја (д), точка 2) алинеја (д) и точка 3) алинеја (ѕ) од овој член, се проверуваат 
врз основа на расположливата евиденција и податоци.“

Член 20
Во член 257-а последната реченица се менува и гласи:
„На барање на лицето кое ја обезбедило гаранцијата, гарантната царинска испостава 

доделува една или повеќе дополнителни шифри за пристап кон оваа гаранција, кои ќе ги 
користи тоа лице или неговите застапници.“

Член 21
Членот 258 се брише.

Член 22
Во членот   263 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Надлежниот царински орган ја надгледува употребата на пломбите од посебен вид 

од страна на лица одобрени во согласност со став (1) од овој член.“
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Член 23
Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1,  Оддел 3,  Пододделот 5 и членот 264 се бришат.

Член 24
Во член  266 во точка г)  точката на крајот од реченицата се заменува со точка и 

запирка и се додава нова точка д) која гласи:
„д)  оперативните и контролните мерки кон кои овластениот испраќач мора да се 

придржува и доколку е применливо, кои било посебни услови поврзани со транзитните 
постапки спроведени по истекот на вообичаеното работно време на појдовната 
испостава.“

Член 25
Во член 273 во точка в)  точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка 

и се додава нова точка г) која гласи:
„г)  оперативните и контролните мерки кон кои овластениот примач мора да се 

придржува и доколку е применливо, кои било посебни услови поврзани со транзитните 
постапки спроведени по истекот на вообичаеното работно време на одредишната 
испостава.“

Член 26
Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1,  Оддел 3,  насловот на Пододделот 8 се менува и гласи 

„Поедноставени постапки за стока која се превезува со железница“

Член 27
Во член 279 пред првиот став се додава број „(1)“ и се додаваат два нови става (2) и (3) 

кои гласат:
„(2) Царинскиот орган треба да има пристап до податоците во книговодствените 

простории на изведувачот на железничките транспортни операции. 
(3) За целите на спроведување царинска контрола, изведувачот на железничките 

транспортни операции треба да ги стави на располагање на царинскиот орган сите товарни 
листови ЦИМ, кои се употребени како транзитна декларација за стока превезувана со 
железница.“

Член 28
Во член 284 став (2) втората реченица се брише.
Ставот (3) се брише.
Во став (4) кој станува став (3) втората реченица се брише.
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (4) и (5).

Член 29
Во член 285 во ставот (1) зборовите „став (5)“ се заменуваат со зборовите „став (4).
Ставот  (3) се брише.

Член 30
Во член 286 ставовите (3) и (4) се бришат.
Ставот (5) станува став (3).
Ставот (6) се брише.

Член 31
Во член 287 ставот (2) се брише.
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Во став (3) кој станува став (2) втората реченица се брише.
Во став (4) кој станува став (3) третата реченица се брише.
Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Член 32
Во член 288 ставот (3) се брише.
Во став (4) кој станува став (3) втората реченица се брише.
Ставот  (5) се брише.

Член 33
Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1,  Оддел 3,  Пододделот 8 , делот Б. Одредби кои се 

однесуваат на стока превезувана со големи контејнери и  членовите 290, 291, 292, 293, 
294, 295, 296, 297, 297-а, 298, 299, 300 и 301, се бришат.

Член 34
Во член 302 став (1) во првата реченица зборовите „или предавниот лист ТР“ и во 

втората реченица зборовите „или предавниот лист ТР, во зависност од случајот“, се 
бришат.

Во став (2) зборовите „или предавниот лист ТР преставуваат нивен“ се заменуваат со 
зборот „претставуваат“. 

Член 35
Во член 303 ставот  (1) зборовите „или 293 или 296“ се бришат.
Во ставот (2) во првиот потстав во првата реченица зборовите „или предавниот лист 

ТР“ се бришат.
Во ставот (2) во вториот потстав зборовите „или листовите 1 и 2 од предавниот лист 

ТР“ се бришат.
Ставот (3) се брише.

Член 36
Во член 304 став (1) зборовите„277 до 303“ се заменуваат со зборовите „277 до 289, 302 

и 303“, а зборовите „или предавен лист ТР“ и зборовите „или копиите број 1, број 2, број 
3А и број 3Б од предавниот лист ТР“, се бришат.

Во став (2) зборовите „или број 1, број 2 и број 3А од Предавниот лист ТР“ се бришат.

Член 37
Членот 325 се брише.

Член 38
Во членот 464 ставовите (2) и (3) се бришат.

Член 39
Прилозите 28 и 37 се бришат.

Член 40
Прилозите 31, 32, 35 и 42  се заменуваат со нови  прилози 31, 32, 35 и 42 кои се 

составен дел на оваа уредба.
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ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 41
Царинските пломби од член 234 и пломбите од посебен вид од член 263 кои се во 

согласност со Прилог 35, може да продолжат да се употребуваат до исцрпувањето на 
залихите, а најдоцна до 1 мај 2019 година.

Член 42
Во Уредбата за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 181/17) во членот 1 зборовите „31 
декември 2018 година“ се заменуваат со  зборовите „30 јуни 2019 година“. 

Член 43
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“.

Бр. 44-10973/1 Заменик на претседателот
11 декември 2018 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.



Службен весник на РМ, бр. 233 од 20.12.2018 година 

20 од 29



Службен весник на РМ, бр. 233 од 20.12.2018 година 

21 од 29



Службен весник на РМ, бр. 233 од 20.12.2018 година 

22 од 29



Службен весник на РМ, бр. 233 од 20.12.2018 година 

23 од 29



Службен весник на РМ, бр. 233 од 20.12.2018 година 

24 од 29



Службен весник на РМ, бр. 233 од 20.12.2018 година 

25 од 29



Службен весник на РМ, бр. 233 од 20.12.2018 година 

26 од 29



Службен весник на РМ, бр. 233 од 20.12.2018 година 

27 од 29



Службен весник на РМ, бр. 233 од 20.12.2018 година 

28 од 29



Службен весник на РМ, бр. 233 од 20.12.2018 година 

29 од 29


		2019-08-12T13:13:52+0200
	Скопје
	Компаниски печат




