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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Во моментот на пристапување на Република Македонија кон Конвенцијата за 
заедничка транзитна постапка на 1 јули 2015 година, Царинскиот закон (Сл.весник на 
РМ бр.39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 
154/15, 192/15 и 23/16) во делот на одредбите за транзит беше целосно усогласен со 
одредбите на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка од 20 мај 1987 година и 
нејзините измени и дополнувања. 

Поради тоа што на 28 април 2016 година од страна на Мешовитата комисија на ЕУ-
ЕФТА за заеднички транзит е донесена одлука за измена на Конвенцијата за 
заедничка транзитна постапка (оваа измена е ратификувана од страна на Република 
Македонија со Законот за ратификација на измените и дополнувањата на 
Конвенцијата за заедничка транзитна постапка (консолидирана верзија) – „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 145/16), се наметна потребата за одредени 
измени во Царинскиот закон. 

Во оваа смисла, со овој Предлог-закон се предложени изменување на соодветните 
одредби од законот кои се однесуваат на употреба на гаранции за обезбедување на 
плаќање на царинскиот долг или други давачки кои можат да настанат во врска со 
стоката ставена во транзитна постапка, во насока на укинување на ограничувањето за 
изземање од обврската за поднесување на општа гаранција за стоки за кои се смета 
дека постои поголем ризик од измама. Исто така, со измените се предвидува  
можноста за стоки за кои се утврдило дека биле предмет на измама од поголем обем, 
Владата на Република Македонија по предлог на Министерството за финансии да 
може привремено да забрани користење не само на општа гаранција, туку и забрана 
на користење на изземање од обврска за поднесување на општа гаранција. Со 
измените исто така се врши усогласување на условите за издавање на одбрение за 
користење на општа гаранција, со измените на условите за издавање на одобрение за 
овластен економски оператор.  

Предложените измени на Царинскиот закон се неопходни со цел да се обезбеди 
законски основ за измените кои се предвидуваат во Уредбата за спроведување на 
Царинскиот закон со кои треба да избришат одредбите од член 221 со кој се 
определуваат стоките за кои постои поголем ризик од измама, како и бришење на 
другите одредби од уредбата кои се однесуваат за стоки со поголем ризик од измама. 
Измените во уредбата треба да се извршат заради прилагодување со соодветните 
измени во Конвенцијата за заедничка транзитна постапка.

Со овој предлог закон се предложени изменување и на соодветните одредби од 
законот кои се однесуваат на утврдување на краен рок за известување на должникот 
за долгот во случај кога царинскиот долг е последица на дејствие кое во моментот на 
извршување можело да резултира со кривична постапка.

Измените на одредбите кои се однесуваат на овластен економски оператор во 
суштина се однесуваат на натамошна хармонизација со законодавството на 
Европската унија, односно заменување на терминот уверенија со одобрение, 
укинување на третиот вид на одобрение ОЕО Ф, но давање можност за барател во 
исто време да ги поседува двата вида на одобренија ОЕО Ц и ОЕО С, како и 
воведување на два дополнителни услови кои треба да бидат исполнети за обивање на 
овој вид на одобрение. 
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Со предложените измени и дополнувања на прекршочните одредби на Царинскиот 
закон се врши допрецизирање на одредени повреди на материјалните одредби од 
законот како царински прекршок, а воедно се врши разграничување за кои конкретни 
царински прекршоци ќе се спроведе забрзана постапка со врачување на прекршочен 
платен налог, а за кои мандатен платен налог, поради усогласување со одредбите на 
Законот за Царинска управа и Законот за прекршоците.

Воедно, со предложените измени и дополнувања на прекршочните одредби од законот 
се предлага по барање на сторителот на прекршок за определен вид на стока предмет 
на прекршок од членот 263 на Царинскиот закон да не се одземе ако сторителот на 
прекршок се согласи веднаш да ја плати изречената глоба, како и да спроведе 
царинска постпка и ги плати увозните давачки. 

II. ЦЕЛИТЕ, НАЧЕЛАТА И ОСНОВНИТЕ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ

Предложените изменување на Царинскиот закон имаат за цел усогласување на 
Царинскиот закон со одредбите на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка кои 
влегоа во сила на 1 мај 2016 година и обезбедување на законски основ за измените 
кои се предвидуваат во Уредбата за спроведување на Царинскиот закон и 
допрецизирање во однос на рокот до кога должникот може да се извести за долгот, 
односно допрецизирање на застареноста за известувањето за долг, кога истиот е 
последица на кривична постапка. 

Причината за Предлог измената и дополнување е усогласување на одредбите кои се 
однесуваат на овластените економски оператори со соодветните одредби на 
Царинскиот закон на Унијата, кои пак се основа на Дополнителниот протокол 5 на 
ЦЕФТА договорот кој е во фаза на ратификација. Измената на Царинскиот закон ќе 
овозможи можност за взаемно признавање на одобренијата за овластен економски 
оператор во рамките на ЦЕФТА страните што ќе претставува голема можност и 
поволност за македонските трговски друштва кои тргуваат во регионот односно ќе им 
се овозможи побрз проток на стоката која се извезува, овластените економски 
оператори ќе бидат подложени на помалку физички и документарни контроли, како и 
можност да го одберат местото каде истите ќе се спроведат.

Целта на измените е подобрување на легислативата во насока на создавање на 
униформна, правична и пропорционална примена на прекршочните одредби, 
соодветно на тежината на сторениот прекршок.

III. ОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА.

Предлог-законот за изменување и дополнување на Царинскиот закон нема да 
предизвика фискални импликации во Буџетот на Република Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА 
ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на изменувањето на овој закон не се потребни дополнителни 
финансиски средства од буџетот на Република Македонија.
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V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 170 од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија, се предлага овој закон да се 
донесе по скратена постапка.

VI.ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛАТИВИ ОД ДРУГИ ПРАВНИ СИСТЕМИ И УСОГЛАСЕНОСТ НА 
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ СО ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Со предложениот закон ќе се изврши усогласување со Регулативите на Европскиот 
парламент и Европската комисија, CELEX бр. 32013R0952 и  32015R2446, во делот кој 
се однесува на одредбите за овластен економски оператор со цел натамошна 
хармонизација со законодавството на Европската Унија. Исто така предложените 
изменување на Царинскиот закон имаат за цел усогласување на Царинскиот закон со 
измените на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка, која стапи на сила на 1 
мај 2016 година.

ПРЕДЛОГ-ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН *

Член 1
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Во 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, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15 и 
23/16) членот 6-a се менува и гласи:

„ (1) Економски оператор кој е основан во царинското подрачје и кој ги исполнува 
критериумите пропишани со членот 6-б од овој закон, може да поднесе барање за 
одобрување на статус овластен економски оператор. Царинскиот орган, по консултации 
со други надлежни државни органи од областа на безбедноста, финансиите, 
инспекцискиот надзор и сообраќајот доколку е неопходно, го одобрува статусот 
овластен економски оператор и одобрението е  предмет на надзор.

(2) Статусот овластен економски оператор се утврдува преку издавање на 
следниве видови на одобренија за:

а) овластен економски оператор за царински поедноставувања, кој му 
овозможува на имателот поволности од одредени поедноставувања во согласност со 
царинските прописи; или

б) овластен економски оператор за безбедност и сигурност, кој му дава право 
на имателот на олеснувања поврзани со безбедност и сигурност.

(3) Одобренијата од ставот (2) на овој член може да се користат истовремено.
(4) Царинскиот орган, врз основа на одобрениот статус овластен економски 

оператор за царински поедноставувања и под услов да се исполнети барањата кои се 
однесуваат на посебен вид на поедноставување пропишани со царинските прописи, му 
одобрува на операторот поволности од посебниот вид на поедноставување. Царинскиот 
орган не ги проверува повторно критериумите кои претходно биле проверени при 
одобрување на статусот овластен економски оператор.

(5) Овластениот економски оператор од ставот (2) на овој член има поповолен 
третман од другите економски оператори во однос на царинските контроли соодветно на 
видот на даденото одобрение, вклучувајќи намалени физички контроли и контроли на 
документи.

(6) Царинскиот орган одобрува поволности кои произлегуваат од статусот 
овластен економски оператор за лица основани надвор од царинското подрачје, кои ги 
исполнуваат условите и ги почитуваат обврските пропишани со соодветните прописи на 
тие земји, доколку тие услови и обврски се признаени од Република Македонија како 
еднакви на тие пропишани за овластените економски оператори основани во царинското 
подрачје. Ова одобрување на поволности се заснова на начелото на реципроцитет, 
освен ако не е одлучено поинаку, и е поткрепено со меѓународен договор.“

Член 2
По членот 6-а се додаваат два нови члена 6-б и 6-в кои гласат:

„Член 6-б
 Статусот овластен економски оператор се одобрува доколку барателот ги 

исполнува следниве критериуми:
а) не сторил тешка повреда или повеќекратни повреди на царинските и 

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

б) има воспоставено високо ниво на контрола над неговите дејности и 
движењето на стоката, преку систем за управување со трговската, а кога е 
соодветно и транспортната евиденција, кој овозможува соодветни царински 
контроли;

в) е финансиски солвентен, односно има добра финансиска состојба, која му 
овозможува исполнување на неговите обврски, имајќи ги предвид карактеристиките 
на видот на неговите деловни активности;

г) во врска со одобрението од членот 6-а став (2) точка а) на овој закон, 
поседува практични стандарди за компетенции или професионални квалификации 
директно поврзани со активностите кои се извршуваат; и

д) во врска со одобрението од членот 6-а став (2) точка (б) на овој закон, има 
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воспоставено соодветни стандарди за безбедност и сигурност, кои се сметаат за 
исполнети кога барателот докажува дека одржува соодветни мерки кои ја 
гарантираат безбедноста и сигурноста на меѓународниот синџир на снабдување, 
вклучувајќи ги областите на физички интегритет и контроли на пристап, логистички 
процеси и ракување со специфични видови на стока, вработени и идентификација 
на неговите деловни партнери.

Член 6-в
(1) Царинскиот орган го суспендира одобрението овластен економски оператор, 

кога:
а) имателот на одобрението не исполнува еден или повеќе критериуми од 

членот 6-б на овој закон, но се уште ги нема неопходните елементи да одлучи за 
неговото поништување, укинување или измена;

б) е утврдено дека имателот на одобрението не ги исполнува  критериумите од 
членот 6-б на овој закон и му овозможува дополнителен рок за преземање мерки 
за исполнување на истите;

в) имателот на одобрението бара негово суспендирање затоа што привремено 
е во неможност да ги исполни критериумите од одобрениот статус.

(2) Царинскиот орган го укинува одобрението овластен економски оператор кога:
а) еден или повеќе критериуми од одобрението не биле  исполнети во 

моментот на издавање на одобрението или престанале да се исполнуваат или
б) на барање на имателот на одобрение.

(3) Царинскиот орган го поништува одобрението овластен економски оператор во 
случаите од членот 7-а од овој закон.

(4) Поблиските критериуми за одобрувањето на статусот овластен економски 
оператор, укинувањето, поништувањето, измената и суспендирањето на 
статусот овластен економски оператор, како и начинот на остварувањето на 
правото на поповолен третман од член 6-а ставовите (5) и (6) од овој закон се 
утврдуваат во согласност со прописот од член 257 од овој закон.“

Член 3
Во членот 107 став (3), точката в) се менува и гласи:
„го исполнува критериумот од членот 6-б став (1) точка а) од овој закон“
Ставот (5) се брише.
Ставот (6) станува став (5).
Ставот (7)  кој станува став (6) се менува и гласи:
„Владата на Република Македонија по предлог на Министерството за финансии 

може привремено да забрани користење на општа гаранција од ставот (2) точка б) на 
овој член или  изземање од обврска за поднесување на општа гаранција од ставот (4) 
на овој член, за стоки за кои при користењето на општата гаранција или на 
изземањето од обврска за поднесување на општа гаранција, се утврдило дека биле 
предмет на измама од поголем обем.“

Член 4
Во член 206 став (2), точката б) се менува и гласи:

             „го исполнува критериумот од членот 6-б став (1) точка а) од овој закон и“.

Член 5
Во член 235 став (5) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите „а 

најдоцна до 10 години.“

Член 6
Членот 259-а се менува и гласи:
„(1) По откривање на царински прекршок царинскиот службеник е должен да 

состави записник во кој ги забележува битните елементи на дејствието од кое 
произлегува правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на 
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сторувањето, описот на дејствието и лицата затекнати на самото место. Записникот го 
потпишува царинскиот службеник и сторителот.

(2) Царинскиот службеник веднаш по составување на записникот од ставот (1) 
на овој член, за прекршоците утврдени во член 263-а од овој закон на сторителот на 
прекршок ќе му предложи забрзана постапка со издавање на прекршочен платен 
налог, односно за прекршоците утврдени во член 264 од овој закон ќе му предложи 
забрзана постапка со издавање на мандатен платен налог.

 (3)  Сторителот којшто со заминување заради престој во странство би можел да 
го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата изречена со 
мандатен односно прекршочен платен налог. 

(4) Царинскиот службеник надлежен за покренување на прекршочна постапка 
може привремено да ги одземе патната исправа или личната карта за странец и 
возачката исправа, додека не биде доставен доказ дека глобата е платена, но 
најдолго осум дена од денот на одземањето. “

Член 7
Во членот 263 став (1) во точка 5) во заградата зборовите: „член 50“ се 

заменуваат со зборовите: „членови 50 и 126 став (3)“.  
Точката 10) се менува и гласи:
„спротивно на прописите ја отуѓи стоката, ја даде на користење на друг, ја 

позајми или поинаку ја употреби за други цели, а не за оние за кои била ослободена 
од плаќање на увозни давачки, други давачки и даноци, односно таквата стока ја даде 
во залог, ја изнајми или ја даде како осигурување за други обврски пред да бидат 
платени увозните давачки, други давачки и даноци од кои стоката била ослободена 
(член 200)“.

Точката 11) се менува и гласи:
„со невистинито прикажување на работите или со доведување во заблуда на 

царинскиот орган на друг начин, постигне или се обиде да постигне автономни мерки 
за намалување или укинување на увозни давачки, други давачки и даноци или 
повластен тарифен третман или не подложување на наплата на увозни давачки, други 
давачки и даноци или ослободување од плаќање на увозни давачки, други давачки и 
даноци или нивно плаќање во помал износ или враќање или простување или кое било 
друго олеснување (членови 14, 19, 20, 21, 26, 69, 72, 99, 100, 118, 136, 138, 154, 155, 
од 163 до 166, од 185 до 203 и од 250 до 254).“

   
Член 8

По членот 263 се додава нов член 263-а кој гласи:

„Член 263-а
(1) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на правно лице и трговец поединец, а глоба во износ од 50 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече на физичко лице, кога износот на избегнатите увозни 
давачки, други давачки и даноци е до 1.000 евра или кога вредноста на стоката е до 
2.000 евра, ако:

1) во увозната царинска декларација не ги наведе сите податоци за стоката кога 
тие податоци се одлучувачки за правилното распоредување во номенклатурата на 
Царинската тарифа и тоа предизвикува или може да предизвика плаќање на увозни 
давачки, други давачки и даноци во помал износ (член 72 став (1)); 

2) во увозната царинска декларација наведе тарифна ознака во спротивност со 
податоците за видот на стоката во рубрика 31 од ЕЦД и тоа предизвикува или може да 
предизвика плаќање увозни давачки, други давачки и даноци во помал износ (член 72 
став (1)); 

3) на царинскиот орган му поднесе увозна царинска декларација во која 
неправилно се наведени видот, квалитетот, вредноста или потеклото на стоката кое 
предизивикува или би можело да предизвика плаќање на увозни давачки, други 
давачки и даноци во помал износ (член 72 став (1)); 
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4) на царинскиот орган во врска со извозната царинска постапка му поднесе 
извозна царинска декларација во која е наведена поголема количина или поголема 
вредност или друго потекло на стоката (член 72 став (1)); 

5) на царинскиот орган, директно или индиректно, во врска со спроведување на 
увозна царинска постапка му поднесе документи во кои се наведени невистинити 
податоци ако тоа предизвикува, или би можело да предизвика увозни давачки, други 
давачки и даноци да не се платат или да се платат во помал износ или неосновано би 
се признала каква било царинска погодност, корист или право кое не му припаѓа (член 
72 став (2)); 

6) на царинскиот орган, директно или индиректно, во врска со спроведување на 
извозна царинска постапка му поднесе документи во кои се наведени невистинити 
податоци доколку тоа предизвикува или би можело да предизвика неосновано 
признавање на каква било царинска погодност, корист или право кои не му припаѓаат 
(член 72 став (2)); 

7) постапува спротивно на членот 88 од овој закон или не ги исполнува своите 
обврски во согласност со даденото одобрение за поедноставена постапка (член 88); 

8) не поднесе дополнителна царинска декларација или не ја поднесе во 
пропишаниот рок (член 88 став (2)); 

9) не ги исполнува своите обврски во согласност со даденото одобрение за 
царинска постапка со економски ефект (членови 100 став (1), 129 став (1) и 145); 

10) не го извести царинскиот орган за дејствијата кои настапиле по давање на 
одобрението за царинската постапка со економски ефект и се значајни за содржината 
или важноста на одобрението (член 100 став (2)); 

11) не ги исполнува обврските и условите како држател на царински склад 
(членови 113, 122 и 123); 

12) не ги исполнува обврските и условите како корисник на царински склад (член 
114); 

13) во царинскиот склад спроведува дејствија од членовите 118 став (1) и 121 на 
овој закон спротивно на одобрението на царинскиот орган или без одобрение на 
царинскиот орган (членови 118 став (1) и 121); 

14) се однесува спротивно на членот 127 од овој закон (член 127); 
15) не ја спроведува постапката на преработка под царинска контрола во 

согласност со одобрението на царинскиот орган (член 147); 
16) употребува стока во постапката на извоз за облагородување во спротивност 

со овој закон (член 158 став (1)); 
17) при внесување во слободна зона или слободен склад не ја стави на увид 

стоката од членот 181 став (2) на овој закон (член 181 став (2)); 
18) го извести царинскиот орган дека одредена стока го напушта царинското 

подрачје, а притоа ја нема таа стока со себе или во транспортното средство (член 
192). 

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
правно лице или на трговец поединец за прекршокот од став (1) на овој член, а глоба 
во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице, кога 
износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е од 1.000 до 2.000 
евра или кога вредноста на стоката е од 2.000 до 3.000 евра во денарска 
противвредност.

(3) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
правно лице или на трговец поединец за прекршокот од став (1) на овој член, а глоба 
во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице, кога 
износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е од 2.000 до 4.000 
евра или кога вредноста на стоката е од 3.000 до 5.000 евра во денарска 
противвредност.

(4) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
правно лице или на трговец поединец за прекршокот од став (1) на овој член, а глоба 
во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице, кога 
износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е над 4.000 евра или 
кога вредноста на стоката е над 5.000 евра во денарска противвредност.
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(5) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец 
поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното 
лице во трговец поединец за прекршоците од ставовите (1) до (4) на овој член. 
 (6) По утврдување на прекршоците од ставовите (1) до (4) на овој член 
царинскиот службеник на сторителот на прекршокот ќе му врачи прекршочен платен 
налог со глоба во износ на пропишаната за сторениот прекршок. 

(7) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е 
должен да ја плати изречената глобата согласно со ставот (6) на овој член во рок од 
осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во 
налогот, при што ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во 
правната поука.

(8) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (7) на овој член, 
царинскиот службеник поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до 
надлежниот прекршочен орган од член 258-а на овој закон.“

Член 9
Членот 264 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на правно лице или на трговец поединец, во износ од 30% од изречената 
глоба за правното лице и трговец поединец ќе се изрече на одговорното лице во 
правното лице и на одговорното лице во трговецот поединец, односно 15 евра во 
денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице, ако: 

1) не ги достави или приложи документите или не ги даде информациите кои му 
се потребни на царинскиот орган, односно не даде друга потребна помош за 
извршување на царинската постапка (членови 14, 72 став (2), 78 и 186); 

2) не ги чува документите во пропишаните рокови (член 17); 
3) не поднесе збирна декларација во согласност со членот 53 од овој закон или 

поднесе збирна декларација по истекот на пропишаниот рок (член 53); 
4) заради проверка на стоката и транспортните средства со кои таа се превезува, 

на барање на царинскиот орган не ја истовари и не ја распакува стоката (член 56 став 
(2)); 

5) без одобрение од царинскиот орган врши истовар или претовар на стоката 
ставена на увид, или одобрениот истовар или претовар го врши во места кои за тоа не 
се одредени или одобрени, или без одложување не го извести царинскиот орган во 
случај на непосредна опасност која наметнала потреба од неодложен истовар или 
претовар на стоката, или без одобрение од царинскиот орган ја преместува стоката од 
местото на кое претходно била ставена (членови 56 и 57); 

6) не ги спроведува формалностите за одредување на едно од царински 
дозволените постапувања или употреби за стока или тие формалности не се 
спроведени во пропишаниот рок (членови 58 и 59); 

7) привремено ја чува стоката на места и под услови спротивно на одобрените од 
царинскиот орган, или над стоката врши дејствија со кои се менува нејзиниот изглед 
или техничките својства (членови 61 и 62); 

8) на царинскиот орган му стави на увид транспортно средство заради ставање 
на царинско обележје, иако транспортното средство за тоа не е правилно опремено, 
односно конструирано (член 82 став (2)). 

9) царинските обележја на стоката соодветно не ги заштити од уништување, 
повредување или оштетување или ги отстрани од транспортното средство без 
одобрение од царинскиот орган, освен ако поради непредвидливи околности или виша 
сила отстранувањето или уништувањето на обележјата е неопходно да се обезбеди 
заштита на стоката или транспортните средства (член 82 став (2)); 

10) пред пуштање на стоката од царинскиот орган почне да ја употребува или 
користи стоката (членови 83 став (1) и 84); 

11) не ја стави стоката на увид кај одредишната царинска испостава во 
пропишаниот рок или ја стави на увид во променета состојба или не ги почитува 
другите мерки коишто царинскиот орган ги презел за обезбедување на истоветноста 
на стоката (член 109); 
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12) не води евиденција за стоката која е ставена во постапка на царинско 
складирање на начин одобрен од царинскиот орган или не ја води навремено (членови 
117 и 119); 

13) не извезе односно повторно не извезе добиени производи во определениот 
рок во рамките на постапката на увоз заради облагородување или во рамките на 
определениот рок не бара одобрување на друго царински дозволено постапување или 
употреба на стока (член 132 став (1)); 

14) не ја извезе привремено увезената стока во определениот рок или во тој рок 
не бара одобрување за одредување на друго царински дозволено постапување или 
употреба на стока (член 153 и 170); 

15) во случај на претходен увоз привремено не ја извезе стоката во 
определениот рок (член 167); 

16) на царинскиот орган на негово барање не му достави копија од транспортниот 
документ кој ја придружува стоката или не ја покаже стоката (член 178 став (4)); 

17) царинскиот орган претходно не го извести за спроведување на индустриска, 
комерцијална или услужна дејност во слободна зона или слободен склад или ја врши 
наспроти забраната или ограничувањето од страна на царинскиот орган (член 183 
став (1)); 

18) не води евиденција за стоката при вршење на дејноста на складирање, 
обработка, преработка, продажба или набавка на стока во слободна зона или 
слободен склад или не ја води евиденцијата во пропишаната форма (член 186); и

19) претходно не го извести царинскиот орган за повторен извоз или за 
уништување на стоката (член 191 став (3)).

(1) По утврдување на царински прекршок од ставот (1) на овој член царинскиот 
службеник на сторителот на прекршокот ќе му предложи забрзана постапка со 
издавање мандатен  платен налог.

(2) Ако сторителот доброволно не ја плати глобата во рок од осум дена од 
врачувањето на мандатниот платен налог, истиот има сила на извршна исправа и 
царинскиот службеник ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување за 
негово извршување.“

Член 10
Членот 265 се менува и гласи:
„На правно лице или на трговец поединец, односно на одговорно лице во 

правното лице или во трговецот поединец или на физичко лице, кое ќе купи, продаде, 
распродаде, добие на подарок, прикрива, прими на чување или на превоз, чува, 
користи или добие во сопственост врз која било основа стока за која знае или според 
околностите на случајот морал да знае дека со тоа бил направен прекршок од 
членовите 263, 263-а или 264 на овој закон, доколку сторителот извршил некое од 
дејствијата од членовите 263, 263-а или 264 на овој закон, му се изрекува глоба која со 
членовите 263, 263-а или 264 на овој закон се изрекува на сторителот.“

Член 11
Членот 266 се брише.

Член 12
Во членот 267 ставот (1) се менува и гласи:
„Стоката која е предмет на прекршок од член 263 и член 265 во врска со членот 

263 овој закон, се одзема.“
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член доколку стоката предмет на 

прекршок е опрема, резервни делови, помошни средства кои се неопходни за 
одржување на процесот на производство или рекламен материјал со мала вредност,  
нема да се одземе ако сторителот на прекршок се согласи веднаш да ја плати 
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изречената глоба и за истата спроведе некое царински дозволено постапување или 
употреба на стоката определени со овој закон. “

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7) и  (8).

Член 13
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен  весник 
на Република Македонија.“

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Со членот 1 од Предлог-законот за изменување и дополнување на Царинскиот закон 
се предложува измена на членот 6-а, делот кој се однесува на Овластените економски 
оператори и усогласување со соодветниот член на Царинскиот закон на Унијата бр. 
952/2013 (член 38). Членот 1 се однесува на условите кој може да биде барател на 
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одобрение за овластен економски оператор, видовите на одобренија, можноста за 
взаемно признавање на одобренијата и статусот на повластен третман што го имаат 
имателите на овој вид на одобренија. Предложениот член 1 е усогласен со членот 38 
од Царинскиот закон на Унијата бр.953/2013.

Воедно со членот 2 од Предлог-законот за изменување и дополнување на Царинскиот 
закон се предложуваат два нови члена 6-б и 6-в кој се однесува на критериумите за 
давање на одобрение за овластен економски оператор. 

Предложениот член 6-б е усогласен со членот 39 од Царинскиот закон на Унијата бр. 
953/2013, додека членот 6-в е усогласен со членот 28 став 1 од Царинскиот закон на 
Унијата и членот 16 од Делегираната уредба на Царинскиот закон на Унијата бр. 
2015/2446.

Со членот 6-в се пропишуваат условите за суспендирање и укинување на издадено 
одобрение за овластен економски оператор како и основот за утврдување на 
поблиските критериуми, роковите за издавање, укинување, измена, поништување и 
суспендирање кои ќе се доуредат со Уредбата за спроведување на царинскиот закон.

Со членот 3 од Предлог-законот за изменување на Царинскиот закон се  предлага 
измена на ставот (3) од член 107 со која се врши усогласување на условите за 
издавање на одбрение за користење на општа гаранција, со измените на условите за 
издавање на одобрение за овластен економски оператор. Со измената како 
дополнителен услов за издавање на одобрение за употреба на општа гаранција која 
покрива повеќе транзитни операции се предвидува подносителот на барањата да не 
сторил тешко кривично  дело во врска со  неговата економска активност. 

Со истиот член се предвидува бришење на ставот (5) од членот 107 согласно кој 
изземањето од обврската за поднесување на општа гаранција не можеше да се 
одобри за царински операции кои што вклучуваат стока за која се смета дека постои 
поголем ризик од измама. 
 
Исто така, со истиот член се предлага изменување на ставот (7) од членот 107 кој 
станува став (6), со кој ќе се овозможи за стоки за кои се утврдило дека биле предмет 
на измама од поголем обем, Владата на Република Македонија по предлог на 
Министерството за финансии да може привремено да забрани користење не само на 
општа гаранција, туку и да забрани користење на изземање од обврска за 
поднесување на општа гаранција. 

Измените предвидени во членот 3 се предлагаат поради тоа што со измените во 
Конвенцијата за заедничка транзитна постапка кои влегоа во сила на 1 мај 2016 
година, во истата повеќе нема одредби кои се однесуваат на стока за која постои 
поголем ризик од измама и истите се усогласени со членовите 95 и 96 од Царинскиот 
закон на Унијата.

Со член 4 од Предлог-законот за изменување на Царинскиот закон се  предлага 
измена на став (2) точка б) од член 206 со цел да се изврши услогласување на 
условите за издавање на одбрение за користење на општа гаранција за другите 
царински постапки, со измените на условите за издавање на одобрение за овластен 
економски оператор. Усогласувањето се врши на тој начин што и за овие одобренија 
како дополнителен услов се предвидува подносителот на барањата да не сторил 
тешко кривично  дело во врска со  неговата економска активност.

Со член 5 од Предлог-законот за изменување на Царинскиот закон се  предлага 
измена на член 235 став (5) со цел утврдување на краен рок од 10 години за 
известување на должникот за долгот во случај кога царинскиот долг е последица на 
дејствие кое во моментот на извршување можело да резултира со кривична постапка, 
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односно утврдување на апсолутниот рок до кога должникот може да биде известен за 
долгот и истиот е усогласен со член 103 од Царинскиот закон на Унијата.
  
Со член 6 од Предлог-законот се врши менување на членот 259-а на начин што се 
определува за конкретни царински прекршоци спроведување на забрзана постапка со 
врачување на мандатен односно прекршочен платен налог, а поради усогласување со 
одредбите на Законот за Царинската управа и Законот за прекршоците.

Со член 7 од Предлог-законот во членот 263 се врши допрецизирање на одредени 
повреди на материјалните одредби од законот како царински прекршок.

Со член 8 од Предлог-законот се воведува нов член 263-а со кој се пропишуваат 
прекршоци за кои се спроведува забрзана постапка со врчување на прекршочен 
платен налог.

Со член 9 од Предлог Законот се менува членот 264 од Царинскиот закон на начин 
што со истиот сега се пропишуваат прекршоци за кои се спроведува забрзана 
постапка со врчување на мандатен платен налог.

Со член 10 од Предлог Законот се менува членот 265 поради усогласување со 
извршените измени и дополнувања со членовите 8 и 9 од Предлог законот.
 
Со член 11 од Предлог-законот членот 266 од Царинскиот закон се брише поради 
извршените измени и дополнувања со членовите 8 и 9 од Предлог законот.

Со членот 12 од Предлог-законот се менува ставот (1) поради извршените измени и 
дополнувања со членовите 8, 9 и 10 од Предлог-законот и се додава нов став (2) во 
членот 267 со кој се предлага по барање на сторителот на прекршок стоката предмет 
на прекршок од членот 263 на Царинскиот закон да не се одземе ако сторителот на 
прекршок се согласи веднаш да ја плати изречената глоба и ја стави во царински 
дозволено постапување или употреба за истата.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Постојните одредби од Царинскиот закон се меѓусебно поврзани со предлозите за 
измена на овој Закон бидејќи се однесуваат на иста правна работа.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Предложените измени и дополнувања на Царинскиот закон имаат за цел 
усогласување на Царинскиот закон со Царинскиот закон на Унијата бр.953/2013, 
измените на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка кои влегоа во сила на 1 
мај 2016 година,  Дополнителниот Протокол 5 од  ЦЕФТА договорот и одредбите од 
Царинскиот закон на Унијата, како и обезбедување на законски основ за измените кои 
се предвидуваат во Уредбата за спроведување на Царинскиот закон, како и 
допрецизирање на прописите со цел правна сигурност при примена на истите, а 
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воедно се обезбедува униформна, правична и пропорционална примена на 
прекршочните одредби во делот на изречените глоби соодветно на тежината на 
сторениот прекршок.

ИЗВОД НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ШТО СЕ МЕНУВААТ ИЛИ ДОПОЛНУВААТ

Дел 1-А
Oвластени економски оператори

Член 6-а
(1) Царинскиот орган согласно со критериумите од ставот (4) на овој член, а кога е 
потребно и по претходно извршени консултации со други надлежни органи на 
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државната управа од областа на безбедноста и финансиите, одобрува статус на 
„овластен економски оператор“, за секој економски оператор регистриран во 
царинското подрачје на Република Македонија.
(2) Овластениот економски оператор користи олеснувања во поглед на царинските 
контроли поврзани со безбедноста и сигурноста и/или поедноставувања пропишани со 
царинските прописи.
(3) Статус на овластен економски оператор се признава од страна на царинските 
органи на Република Македонија согласно со правилата и условите од ставот (5) на 
овој член, без исклучување на примена на царинските контроли. Врз основа на 
признаениот статус на овластен економски оператор и доколку се исполнети 
пропишаните услови за дадениот вид на поедноставување, царинските органи му 
одобруваат на овластениот економски оператор да го користи тоа поедноставување.
(4) Статус на овластен економски оператор се одобрува ако економскиот оператор 
ги исполнува следниве критериуми:
- ги почитува барањата на царинските органи за спроведување на царинските 
формалности и соодветно постапува согласно со истите,
- поседува ефикасен систем на управување со деловната евиденција, а кога е 
потребно и со транспортната евиденција, кој овозможува спроведување на соодветни 
царински контроли,
-   e солвентeн, кога тоа е неопходно поради видот на одобрението и
- применува соодветни безбедносни и сигурносни стандарди, кога тоа е 
неопходно поради видот на барањето.
(5) Начинот и постапката на одобрувањето на статус на овластен економски 
оператор и на издавањето на одобренија за поедноставувања, видот и обемот на 
олеснувањата кои можат да бидат одобрени во поглед на царинските контроли 
поврзани со безбедноста и сигурноста, со примена на правилата за управување со 
ризик, како и начинот под кој статусот на овластен економски оператор може 
привремено да биде одземен или укинат и може да се отстапи од условот за 
регистрирање во Република Македонија за посебни категории на овластени економски 
оператори, земајќи ги превид особено меѓународните договори, се врши согласно со 
одредбите од членот 257 на овој закон.
(6) Царинскиот орган привремено го одзема статусот на овластен економски 
оператор, кога:
- е утврдено дека повеќе не се исполнуваат условите или критериумите врз 
основа на кои статусот на овластен економски оператор е одобрен или 
- царинските органи имаат оправдани причини да веруваат дека е сторено 
кривично дело поврзано со повреди на царинските прописи од страна на овластениот 
економски оператор.
(7) Царинскиот орган го укинува статусот на овластен економски оператор:
- кога овластениот економски оператор чиј статус е привремено одземен не ги 
презел потребните мерки за исполнување на условите или критериумите врз основа 
на кои статусот на овластен економски оператор е одобрен,
- кога овластениот економски оператор сторил кривично дело од областа на 
царинското работење за кое е донесена правосилна и извршна пресуда или
- на барање на овластениот економски  оператор.

Член 107
(1) Главен обврзник е должен да поднесе гаранција за обезбедување на плаќање 
на царински долг или други давачки кои можат да настанат во врска со стоката. 
(2) Гаранцијата може да биде: 
а) поединечена гаранција која ја покрива поединечната транзитна операција или 
б) општа гаранција која покрива повеќе транзитни операции кога царинскиот орган му 
одобрил на главниот обврзник користење на таква гаранција. 
(3) Одобрението наведено во ставот (2) точка б) од овој член се дава само на 
лицата кои: 
а) се регистрирани во Република Македонија; 
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б) редовно користат транзитни постапки или кои им се познати на царинскиот орган 
како субјекти кои имаат можност да ги исполнат своите обврски во поглед на овие 
постапки и 
в) немаат извршено тешки или повеќекратни прекршувања на царинските или 
даночните прописи. 
(4) На лицето кое на царинскиот орган му докажало дека ги исполнува повисоките 
стандарди на доверливост, царинскиот орган може да му одобри употреба на општа 
гаранција со намален износ или изземање од обврска за поднесување на општа 
гаранција. Дополнителните критериуми за ова одобрение вклучуваат: 
а) правилна употреба на транзитните постапки во текот на одреден период; 
б) соработка со царинскиот орган и 
в) во однос на изземање од обврската за поднесување на општа гаранција, добра 
финансиска состојба која е доволна за исполнување на обврските на наведените 
лица. 
Со прописот од членот 257 на овој закон се определуваат поблиски услови и начинот 
на издавање на одобренијата кои се даваат согласно со овој став. 
(5) Изземањето од обврската за поднесување на општа гаранција согласно со 
ставот (4) од овој член не се применува за транзитни операции коишто вклучуваат 
стока за која се смета, според прописот од членот 257 на овој закон дека постои 
поголем ризик. 
(6) Владата на Република Македонија по предлог на Министерството за финансии 
може привремено да забрани користење на општа гаранција со намален износ од 
ставот (4) на овој член, како вонредна мерка во посебни околности. 
(7) Владата на Република Македонија по предлог на Министерството за финансии 
може привремено да забрани користење на општа гаранција од ставот (2) точка б) на 
овој член, за стоки за кои при користењето на општа гаранција се утврдило дека биле 
предмет на измама од поголем обем.

Член 206
(1) По барање на лицето од членот 204 став (1) или (3) на овој закон, царинскиот 
орган одобрува поднесување на општа гаранција за покривање на две или повеќе 
операции, за кои настанал или може да настане царински долг.
(2) Одобрението од ставот (1) на овој член ќе се дава само на лица кои ги 
исполнуваат следниве услови:
а) се регистрирани на царинското подрачје на Република Македонија;
б) имаат историја на почитување на царинските и даночните барања и
в) се редовни корисници на предметните царински постапки или се познати на 
царинскиот орган дека имаат капацитет да ги исполнат нивните обврски во однос на 
тие постапки.
(3) Кога треба да се поднесе општа гаранција за царински долгови или други 
давачки и даноци кои можат да настанат или кога треба да се поднесе општа 
гаранција за други давачки и даноци кои настанале, на лицето може да му се одобри 
да користи општа гаранција со намален износ или изземање од обврската за 
поднесување на гаранција под услов истиот да ги исполнува следниве критериуми:
а) задоволителен систем за управување со комерцијална и каде што е соодветно, 
транспортна евиденција, која овозможува соодветни царински контроли и 
б) докажана солвентност.
(4) Начинот за утврдување на исполнетоста на критериумите од ставот (3) на овој 
член, како и начинот и постапката за издавање на одобренијата од ставовите (2) и (3) 
на овој член ќе се уредат со прописот од членот 257 на овој закон. 

Член 235
(1) Веднаш по извршеното евидентирање во царинската евиденција, должникот се 
известува за износот на давачките во согласност со соодветните постапки. 
(2) Кога износот на давачките кој треба да се плати е внесен во царинската 
декларација, царинскиот орган за износот не го известува должникот, согласно со 
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ставот (1) на овој член, освен ако наведениот износ на давачки од декларацијата не 
соодветствува со износот утврден од царинскиот орган.
(3) При примена на ставот (2) од овој член, пуштањето на стоката од страна на 
царинскиот орган ќе биде еднакво на известување на должникот за износот на 
давачките евидентиран во царинската евиденција. Меѓутоа, кога се применува членот 
234 став (2) на овој закон, пуштањето на стоката нема да се смета за еднакво на 
известување на должникот.
(4) Известување на должникот за долгот нема да се спроведува по истекот на 
рокот од три години од денот на настанувањето на долгот. Овој рок се прекинува од 
моментот на поведување на управен спор пред надлежен суд се до моментот на 
траење на управната постапка спроведена во согласност со членот 7 став (3) од овој 
закон.  
(5)   Кога царинскиот долг е последица на дејствие кое во моментот на 
извршување можело да резултира со кривична постапка должникот, под условите 
утврдени со прописите кои се на сила, може да биде известен за износот на долгот и 
по истекот на рокот од три години наведен во ставот (4) на овој член.

Член 259-а
(1) Кога царинскиот службеник ќе утврди дека е сторен царински прекршок на 
сторителот ќе му врачи мандатен платен налог, освен за царинските прекршоци за кои 
со овој закон е предвидена посебната прекршочна мера одземање на стока. 
(2) Ако сторителот доброволно не ја плати глобата во рок од осум дена од 
врачувањето на мандатниот платен налог, истиот има сила на извршна исправа и 
царинскиот службеник ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување за 
негово извршување. 
(3) Сторителот кој што со заминување заради престој во странство би можел да го 
одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата изречена со 
мандатниот платен налог.
(4) Царинскиот службеник надлежен за покренување на прекршочна постапка 
може привремено да ги одземе патната исправа или личната карта за странец и 
возачката исправа, додека не биде доставен доказ дека глобата е платена, но 
најдолго 8 дена од денот на одземањето.
(5) Овластените царински службеници се должни да водат евиденција за 
издадените мандатни платни налози од ставот (1) на овој член и за исходот на 
покренатите постапки.
(6) Во евиденцијата од ставот (5) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат 
следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, 
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на 
мандатниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(7) Личните податоци од ставот (6) на овој член се чуваат пет години од денот на 
внесување во евиденцијата.

ГЛАВА 2
Прекршочни одредби

Член 263
(1) Глоба во износ од 15.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на правно лице и трговец поединец, ако: 
1) внесе или изнесе, или се обиде да внесе или изнесе стока во и од царинското 
подрачје надвор од царинските гранични премини или тоа го стори во време кога 
царинскиот граничен премин не е отворен (членови 46 и 192); 
2) внесе или изнесе, или се обиде да внесе или изнесе преку царинскиот граничен 
премин скриена стока (членови 46 и 192); 
3) ја отстрани или се обиде да ја отстрани стоката од под царински надзор 
избегнувајќи ја царинската контрола (член 47); 
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4) без одложување не ја пренесе стоката до царинскиот орган на граничниот премин 
или до друго место определено од царинскиот орган или стоката ја пренесе спротивно 
од патот и упатствата определени од царинскиот орган (член 48); 
5) стоката не ја стави на увид на царинскиот орган (член 50); 
6) со царинска декларација не ја опфати сета стока која би требало да се стави во 
царинска постапка (член 69); 
7) избегнувајќи ја царинската контрола внесе или изнесе, или се обиде да внесе или 
изнесе во и од царинското подрачје или стави или се обиде да стави во царинска 
постапка моторно возило на кое се втиснати други ознаки на шасијата и/или моторот 
различни од фабричките или кое е специјално конструирано, адаптирано, изменето 
или прилагодено на кој било начин со цел за криење на стока или на кое се ставени 
фалсификувани регистарски ознаки или регистарски ознаки кои потекнуваат од друго 
возило, или приложи фалсификувана сообраќајна книшка за возилото (членови 47, 69, 
71 и 72); 
8) постапува како стоката да била пуштена во слободен промет иако не биле 
спроведени пропишаните формалности за пуштање на стоката во слободен промет и 
за плаќање на сите давачки пропишани со овој или други закони или не биле 
исполнети мерките на трговската политика и сите други прописи во врска со увозот на 
стоката (член 91); 
9) спротивно на членот 187 став (3) од овој закон внесе стока од слободна зона или 
слободен склад на другиот дел од царинското подрачје (член 187); 
10) спротивно на прописите ја отуѓи стоката, ја даде на користење на друг, ја позајми 
или поинаку ја употреби за други цели, а не за оние за кои била ослободена од 
плаќање на увозни и други давачки, односно стоката која била ослободена од плаќање 
на увозни и други давачки ја даде во залог, ја изнајми или ја даде како осигурување за 
други обврски пред да бидат платени увозните давачки (член 200) и 
11) со невистинито прикажување на работите или со доведување во заблуда на 
царинскиот орган на друг начин, постигне или се обиде да постигне автономни мерки 
за намалување или укинување на увозни давачки или повластен тарифен третман или 
не подложување на наплата на увозни давачки или ослободување од плаќање на 
увозни и други давачки или нивно плаќање во помал износ или враќање или 
простување на увозни давачки или целосно или делумно ослободување од плаќање 
на давачки или кое било друго олеснување (членови 14, 19, 20, 69, 72, 99, 100, 118, 
136, 138, 154, 155, од 163 до 166, од 185 до 203 и од 250 до 254). 
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец 
поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното 
лице во трговец поединец за прекршоците од ставот (1) на овој член. 
(3) Глоба во износ од 500 до 2.250 евра во денарска противвредност ќе се изрече 
за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице.

Член 264
(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на правно лице и трговец поединец, ако: 
1) не ги достави или приложи документите или не ги даде информациите кои му се 
потребни на царинскиот орган, односно не даде друга потребна помош за извршување 
на царинската постапка (членови 14, 72 став (2), 78 и 186); 
2) не ги чува документите во пропишаните рокови (член 17); 
3) изготви или овозможи да се изготви лажен доказ за потеклото на стоката (членови 
21 и 26); 
4) изготви или овозможи да се изготви документ кој содржи неточни податоци со цел 
за стоката на која се однесува документот неоправдано да се добие преференцијално 
потекло (членови 21 и 26); 
5) не поднесе збирна декларација во согласност со членот 53 од овој закон или 
поднесе збирна декларација по истекот на пропишаниот рок (член 53); 
5) не поднесе влезна збирна декларација или поднесе влезна збирна декларација по 
истекот на пропишаниот рок (член 46-а);  
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6) заради проверка на стоката и транспортните средства со кои таа се превезува, на 
барање на царинскиот орган не ја истовари и не ја распакува стоката (член 56 став 
(2)); 
7) без одобрение од царинскиот орган врши истовар или претовар на стоката ставена 
на увид, или одобрениот истовар или претовар го врши во места кои за тоа не се 
одредени или одобрени, или без одложување не го извести царинскиот орган во случај 
на непосредна опасност која наметнала потреба од неодложен истовар или претовар 
на стоката, или без одобрение од царинскиот орган ја преместува стоката од местото 
на кое претходно била ставена (членови 56 и 57); 
8) не ги спроведува формалностите за одредување на едно од царински дозволените 
постапувања или употреби за стока или тие формалности не се спроведени во 
пропишаниот рок (членови 58 и 59); 
9) привремено ја чува стоката на места и под услови спротивно на одобрените од 
царинскиот орган, или над стоката врши дејствија со кои се менува нејзиниот изглед 
или техничките својства (членови 61 и 62); 
10) во увозната царинска декларација не ги наведе сите податоци за стоката кога тие 
податоци се одлучувачки за правилното распоредување во номенклатурата на 
Царинската тарифа и тоа предизвикува или може да предизвика плаќање на увозните 
давачки или други давачки во помал износ (член 72 став (1)); 
11) во увозната царинска декларација наведе тарифна ознака во спротивност со 
податоците за видот на стоката во рубрика 31 од ЕЦД и која доведува до плаќање на 
увозните давачки или други давачки во помал износ (член 72 став (1)); 
12) на царинскиот орган му поднесе увозна царинска декларација во која неправилно 
се наведени видот, квалитетот, вредноста или потеклото на стоката кое 
предизивикува или би можело да предизвика плаќање на увозни давачки во помал 
износ (член 72 став (1)); 
13) на царинскиот орган во врска со извозната царинска постапка му поднесе извозна 
царинска декларација во која е наведена поголема количина или поголема вредност 
или друго потекло на стоката (член 72 став (1)); 
14) на царинскиот орган, директно или индиректно, во врска со спроведување на 
увозна царинска постапка му поднесе документи во кои се наведени невистинити 
податоци ако тоа предизвикува, или би можело да предизвика увозните давачки да не 
се платат или да се платат во помал износ или неосновано би се признала каква било 
царинска погодност, корист или право кое не му припаѓа (член 72 став (2)); 
15) на царинскиот орган, директно или индиректно, во врска со спроведување на 
извозна царинска постапка му поднесе документи во кои се наведени невистинити 
податоци доколку тоа предизвикува или би можело да предизвика неосновано 
признавање на каква било царинска погодност, корист или право кои не му припаѓаат 
(член 72 став (2)); 
16) на царинскиот орган му стави на увид транспортно средство заради ставање на 
царинско обележје, иако транспортното средство за тоа не е правилно опремено, 
односно конструирано (член 82 став (2)). 
17) царинските обележја на стоката соодветно не ги заштити од уништување, 
повредување или оштетување или ги отстрани од транспортното средство без 
одобрение од царинскиот орган, освен ако поради непредвидливи околности или виша 
сила отстранувањето или уништувањето на обележјата е неопходно да се обезбеди 
заштита на стоката или транспортните средства (член 82 став (2)); 
18) пред пуштање на стоката од царинскиот орган почне да ја употребува или користи 
стоката (членови 83 став (1) и 84); 
19) постапува спротивно на членот 88 од овој закон или не ги исполнува своите 
обврски во согласност со даденото одобрение за поедноставена постапка (член 88); 
20) не поднесе дополнителна царинска декларација или не ја поднесе во пропишаниот 
рок (член 88 став (2)); 
21) не ги исполнува своите обврски во согласност со даденото одобрение за царинска 
постапка со економски ефект (членови 100 став (1), 129 став (1) и 145); 
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22) не го извести царинскиот орган за дејствијата кои настапиле по давање на 
одобрението за царинската постапка со економски ефект и се значајни за содржината 
или важноста на одобрението (член 100 став (2)); 
23) не ја заврши транзитната постапка и не ја стави стоката на увид на одредишниот 
царински орган во непроменета состојба, или не ја стави на увид во пропишаниот рок 
или не ги почитува другите мерки коишто царинскиот орган ги презел за обезбедување 
на истоветноста на стоката (членови 106 и 109); 
24) не ги исполнува обврските и условите како држател на царински склад (членови 
113, 122 и 123); 
25) не ги исполнува обврските и условите како корисник на царински склад (член 114); 
26) не води евиденција за стоката која е ставена во постапка на царинско складирање 
на начин одобрен од царинскиот орган или не ја води навремено (членови 117 и 119); 
27) во царинскиот склад спроведува дејствија од членовите 118 став (1) и 121 на овој 
закон спротивно на одобрението на царинскиот орган или без одобрение на 
царинскиот орган (членови 118 став (1) и 121); 
28) се однесува спротивно на членот 127 од овој закон (член 127); 
29) не извезе односно повторно не извезе добиени производи во определениот рок во 
рамките на постапката на увоз заради облагородување или во рамките на 
определениот рок не бара одобрување на друго царински дозволено постапување или 
употреба на стока (член 132 став (1)); 
30) не ја спроведува постапката на преработка под царинска контрола во согласност 
со одобрението на царинскиот орган (член 147); 
31) не ја извезе привремено увезената стока во определениот рок или во тој рок не 
бара одобрување за одредување на друго царински дозволено постапување или 
употреба на стока (член 153); 
32) употребува стока во постапката на извоз за облагородување во спротивност со 
овој закон (член 158 став (1)); 
33) во случај на претходен увоз привремено не ја извезе стоката во определениот рок 
(член 167); 
34) на царинскиот орган на негово барање не му достави копија од транспортниот 
документ кој ја придружува стоката или не ја покаже стоката (член 178 став (4)); 
35) при внесување во слободна зона или слободен склад не ја стави на увид стоката 
од членот 181 став (2) на овој закон (член 181 став (2)); 
36) царинскиот орган претходно не го извести за спроведување на индустриска, 
комерцијална или услужна дејност во слободна зона или слободен склад или ја врши 
наспроти забраната или ограничувањето од страна на царинскиот орган (член 183 
став (1)); 
37) не води евиденција за стоката при вршење на дејноста на складирање, обработка, 
преработка, продажба или набавка на стока во слободна зона или слободен склад или 
не ја води евиденцијата во пропишаната форма (член 186); 
38) претходно не го извести царинскиот орган за повторен извоз или за уништување на 
стоката (член 191 став (3)) :
39) го извести царинскиот орган дека одредена стока го напушта царинското подрачје, 
а притоа ја нема таа стока со себе или во транспортното средство (член 192) и
40) не поднесе излезна збирна декларација или поднесе излезна збирна декларација 
по истекот на пропишаниот рок (член 192-а). 
(2) Глоба во износ од 30%  од одмерената глоба за правното лице и трговец 
поединец ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното 
лице во трговец поединец за прекршоците од став (1) на овој член.  
(3) Глоба во износ од 200 до 750 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице.

Член 265
(1) На правно лице односно трговец поединец, кој ќе купи, продаде, распродаде, добие 
на подарок, прикрива, прими на чување или на превоз, чува, користи или добие во 
сопственост врз која било основа стока за која знае или според околностите на 
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случајот морал да знае дека со тоа бил направен прекршок од членовите 263 и 264 на 
овој закон, доколку сторителот извршил некое од дејствијата од членовите 263 и 264 
на овој закон, му се изрекува глоба во износ од 15.000 евра во денарска 
противвредност во случај на прекршок од членот 263 на овој закон, односно глоба во 
износ од 5.000 евра во денарска противвредност во случај на прекршок од членот 264 
на овој закон.
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец 
ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во 
трговец поединец за прекршоците од ставот (1) на овој член.  За прекршок од ставот 
(1) на овој член на физичко лице му се изрекува глоба во износ од 500 до 2.250 евра 
во денарска противвредност во случај на прекршок од членот 263 на овој закон, 
односно глоба во износ од 200 до 750 евра во денарска противвредност во случај на 
прекршок од членот 264 на овој закон. 

Член 266
(1) По утврдувањето на царински прекршок од членот 263 став 1) точки 10 и 11, 
членот 264 или членот 265 во врска со членот 263 став 1) точки 10 и 11 и членот 264 
на овој закон, царинскиот службеник на сторителот на прекршокот ќе му врачи 
мандатен платен налог во износ од 250 евра во денарска противвредност за правно 
лице и трговец поединец, односно во износ од 50 евра во денарска противвредност за 
физичко лице.  
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец 
поединец ќе му се изрече на одговорното лицево правното лице и на одговорното 
лице во трговецот поединец за прекршокот од став (1) на овој член. 
(3) Ако сторителот доброволно не ја плати глобата во рок од осум дена од 
врачувањето на мандатниот платен налог, истиот има сила на извршна исправа и 
царинскиот службеник ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување за 
негово извршување. 

Член 267
(1) Стоката која е предмет на прекршок од членовите 263 точки 1 до 9 и 265 во 
врска со членот 263 точки 1 до 9 на овој закон, се одзема. 
(2) Стоката од ставот (1) на овој член се одзема и кога не е сопственост на 
сторителот на прекршокот, доколку сопственикот на стоката знаел или со оглед на 
околностите на случајот би можел да знае дека стоката е предмет на прекршоците од 
членот 263 или 265 на овој закон. 
(3) Стоката од ставовите (1) и (2) на овој член се одзема и кога, по извршувањето 
на прекршокот, е преработена, обработена или доработена, а дополнителната 
вредност не надминува 30% од царинската вредност на стоката, предмет на 
прекршокот. 
(4) Ако стоката предмет на прекршок не се пронајде, од сторителот на прекршокот 
се наплатува нејзината вредност, што според одредбите на овој закон значи царинска 
вредност и се поведува постапка за наплата на увозни давачки и други давачки кои се 
плаќаат при увоз. 
(5) Се смета дека стоката не е пронајдена доколку од која било причина не е 
можно да му се одземе на сопственикот. Се смета дека стоката, исто така, не е 
пронајдена, доколку стоката што е предмет на прекршок, по извршувањето на 
прекршокот, е преработена, доработена или обработена, така што дополнителната 
вредност надминува 30% од царинската вредност на стоката, предмет на прекршокот. 
(6) Доколку има повеќе сторители, за вредноста на стоката одговараат солидарно. 
(7) Стоката, што е предмет на царински прекршок, за која е пропишана посебна 
прекршочна мерка одземање на стоката, до завршување на постапката по прекршокот 
е под царински надзор.
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