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ВОВЕД
I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
Со новиот Закон за прекршоците („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 96/19 од 17 мај 2019 година), односно со членовите 26 и 36 за 
физичките и правните лицa, како и за одговорните лица во правните лица се 
пропишани максимални износи на глоби, кои се значително помали во споредба со 
максималните износи на глоби кои ги определуваше претходниот закон од 2015 
година.
Воедно, со посочените два члена на законот се определи и дека за прекршоци од 
областа на даноците, царините, јавните набавки, јавните финансии и јавниот долг 
може да се пропише глоба во поголем паричен износ од затаената давачка или 
износ на набавката но најмногу во двократен износ од определените во ставот 1. 
Од друга страна, со членот 49 став 2 од истиот закон се определи дека за одделни 
прекршоци за кои глобата е утврдена до најмногу 250 евра во денарска 
противвредност за физичко лице, 500 евра во денарска противвредност за 
одговорно  лице  во  правно  лице  и службено лице и 1000 евра во денарска 
противвредност за правни лица прекршочна постапка може да води и прекршочна 
санкција може да изрече прекршочен орган и овластено службено лице, а согласно 
став 3 на истиот член, по исклучок на ставот 2 прекршочна постапка може да води 
и прекршочна санкција може да изрече прекршочен орган за прекршоци за кои е 
предвидена глоба повисока од утврдената во ставот 2 на овој член, доколку тоа е 
предвидено со законодавството на Европската унија.
Со членот 132 став 1 од истиот закон се определи дека законите во кои се 
пропишани прекршочни санкции ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок 
од 6 месеци од денот на влегување во сила на овој закон.
Оттука, а во насока на усогласување со цитираните одредби на Законот за 
прекршоците се предлага Закон за изменување и дополнување на Царински закон.
Со овој предлог закон се предлага прекршочниот орган на Царинската управа  да 
ја има надлежноста за водење на прекршочната постапка по сторени царински 
прекршоци и за изрекување на прекршочни санкции за пониските износи, а за 
повисоките износи на глоби се определува судска надлежност, што е во 
согласност со одредбите на Законот за прекршоците. 

 
II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА
Целта на предложените измени  на Царинскиот закон е усогласување со новиот 
Закон за прекршоците. 
 
III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Предлог законот не предизвикува дополнителни фискални импликации по Буџетот 
на Република Северна Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ
За спроведување на Предлог законот за изменување  на Царинскиот закон не е 
потребно обезбедување на финансиски средства, ниту материјални обврски за 
одделни субјекти.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

Член 1
Во Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 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, 
23/16 и 144/18),  членот 258-а се менува и гласи:
„За водење на прекршочната постапка и изрекување на прекршочна санкција и 
посебна прекршочна мерка за сторен царински прекршок според овој закон 
надлежност има суд односно царинскиот прекршочен орган утврден со Законот за 
Царинската управа, а согласно Законот за прекршоците.“

Член 2
Членот 259 се менува и гласи:
„Царинскиот орган е должен на сторителот на царински прекршок да му предложи 
постапка на порамнување со издавање на прекршочен платен налог, кога тоа е 
пропишано со овој закон.“

Член 3
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 пропишани со закон. 
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 264 од овој закон на сторителот на 
прекршок ќе му издаде прекршочен платен налог и тоа ќе го забележи во 
записникот за констатиран прекршок.
(3) Сторителот којшто со заминување заради престој во странство би можел да го 
одбегне плаќањето на глобата изречена со прекршочниот платен налог, е должен 
веднаш да ја плати глобата. 
(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.
(5) Доколку сторителот не се согласи да му биде издаден или одбие да го потпише 
записникот и/или прекршочниот платен налог или за сторениот прекршок со овој 
закон не е пропишано издавање на прекршочен платен налог, истото ќе се забележи 
во записникот за констатиран прекршок, а царинскиот орган поднесува барање за 
поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд односно до прекршочниот 
орган од член 258-а на овој закон, согласно Законот за прекршоците.“

Член 4
Членот 260 се менува и гласи:
„(1) Признанието на сторителот за извршен царински прекршок е еден од доказите 
за водење на постапка пред надлежниот суд односно прекршочниот орган од член 
258-а на овој закон. 
(2) Спротивното докажување на материјални докази пред прекршочните органи, 
надлежните судови или другите државни органи, а по однос на службените акти на 
царинскиот орган, е на товар на самиот сторител на прекршокот.“



Член 5
Членот 261 се менува и гласи:
„(1) Стоката која е предмет на царински прекршок, за време на водење на 
постапката пред надлежниот суд односно прекршочниот орган од член 258-а на 
овој закон, се наоѓа под царински надзор. 
(2) Ако прекршочната постапка е запрена или прекината и стоката не се одзема, 
таа се враќа согласно член 86 на овој закон, заради спроведување на царински 
дозволено постапување или употреба на стока. “

Член 6
Членот 262 се менува и гласи:
„(1) Прекршочна постапка по царински прекршок утврден со овој закон не може да 
се поведе ако поминале повеќе од четири години од денот кога е сторен 
прекршокот.
(2) Ако се работи за продолжен или повторен прекршок рокот на застареност 
започнува да тече од денот на последното дејствие на прекршокот.
(3) Застарувањето не тече за времето за кое според законот гонење не може да 
започне или да продолжи.
(4) Застарувањето се прекинува со секое процесно дејствие што се презема 
заради гонење на сторителот на прекршокот, како и кога сторителот во времето 
додека тече рокот на застареноста стори потежок прекршок.
(5) По секој прекин застарувањето започнува повторно да тече.
(6) Застареност на прекршочното гонење настанува во секој случај кога ќе 
измине двапати онолку време колку што е определено во ставот (1) на овој член.“

Член 7
Членот 263 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 50 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
правно лице микро трговец и мал трговец, а глоба во износ од 250 до 700 евра  ќе 
се изрече на правно лице среден трговец и голем трговец,  кога износот на 
избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е до 250 евра или кога 
вредноста на стоката е до 500 евра, 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 (членови 47, 191 став (5) и 192); 

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 (членови 48 и 192); 

5) стоката не ја стави на увид на царинскиот орган (членови 50, 106, 126 
став (3), 175 став (4), 181 став (2), 187 став (3) и 192); 

6) со царинска декларација не ја опфати сета стока која би требало да се 
стави во царинска постапка (членови 69 и 80 став (2)); 

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) 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 одобрение од царинскиот орган 
ја преместува стоката од местото на кое претходно била ставена или над стоката 
врши дејствија со кои се менува нејзиниот изглед или техничките својства (членови 
47, 56, 57 и 62); 

10) ставеното царинско обележје го отстрани од стоката или од 
транспортното средство без одобрение од царинскиот орган, освен ако поради 
непредвидливи околности или виша сила отстранувањето или уништувањето на 
обележјето е неопходно да се обезбеди заштита на стоката или транспортното 
средство (член 82 став (2)); 

11) 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)); 

12) 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)); 

13) 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)); 

14) 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)); 

15) 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)); 

16) 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));

17) не поднесе дополнителна царинска декларација и не ги плати 
пропишните увозни давачки, други давачки и даноци (член 88 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);

19) 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); 

20) 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, 68, 69, 
72, 82, 99, 100, 109, 118, 122, 136, 138, 154, 155, од 163 до 166, од 185 до 203, 236 
и од 250 до 254).
(2)  Глоба во износ од 15 до 150 евра во денарска противвредност, за прекршок од 
став (1) на овој член, ќе се изрече на одговорно лице во правното лице или на 
физичко лице, кога износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци 
е до 250 евра или кога вредноста на стоката е до 500 евра.
(3) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност, за прекршок 
од став (1) на овој член, ќе се изрече на правно лице микро трговец и мал трговец, 
односно глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се 
изрече на правно лице среден трговец и голем трговец, кога износот на 
избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е од 250 до 1.000 евра или 
кога вредноста на стоката е од 500 до 4.000 евра.
(4)  Глоба во износ од 150 до 250 евра во денарска противвредност, за прекршок 
од став (1) на овој член, ќе се изрече на одговорно лице во правното лице или на 
физичко лице, кога износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци 
е од 250 до 1.000 евра или кога вредноста на стоката е од 500 до 4.000 евра.
(5) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност, за 
прекршок од став (1) на овој член, ќе се изрече на правно лице микро трговец или 
мал трговец, односно глоба во износ од 1.000 до 12.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и глоба во износ од 
1.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице 
голем трговец, а глоба во износ од 250 до 1.000 евра во денарска противвредност 
ќе се изрече на одговорно лице во правното лице и глоба во износ од 250 до 500 
евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице, кога износот на 
избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е над 1.000 евра или кога 
вредноста на стоката е над 4.000 евра.
(6) За прекршоците од ставовите (1) до (5) на овој член кои се сторени од 
користољубие, на сторителот на прекршок може да му се изрече глоба во сразмер 
со висината на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци, но најмногу 
до десеткратен износ од износот на максимално пропишаната глоба за сторениот 
прекршок.
(7) Царинскиот орган за прекршоците од ставовите (1) до (4) на овој член 
поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот 
прекршочен орган од член 258-а на овој закон, а за прекршокот од ставот (5) 
барањето го поднесува до надлежниот суд.“

Член 8
Членот 263-а се брише.

Член 9
Членот 264 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
правно лице микро трговец и мал трговец, а глоба во износ од 250 до 500 евра  ќе 
се изрече на правно лице среден трговец и голем трговец, кога вредноста на 



стоката е до 1.000 евра или кога пропуштениот рок за извршување на обврската е 
помал од 30 дена, 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 влезна или излезна збирна декларација, или поднесе влезна 

или излезна збирна декларација по истекот на пропишаниот рок (членови 46-а и 
192-а)1;

4) не поднесе збирна декларација во согласност со членот 53 од овој закон 
или поднесе збирна декларација по истекот на пропишаниот рок (член 53); 

5) без одложување не го извести царинскиот орган во случај на непосредна 
опасност која наметнала потреба од неодложен истовар или претовар на стоката 
или на барање на царинскиот орган не ја истовари и не ја распакува стоката 
заради проверка на стоката и транспортните средства со кои таа се превезува 
(член 56); 

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 (член 61); 

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 или царинските обележја ставени на 
транспортното средство односно на стоката соодветно не ги заштити од 
уништување, повредување или оштетување (член 82 став (2)); 

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

10) не ја стави стоката на увид кај одредишната царинска испостава во 
пропишаниот рок или стоката 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); 

11) дополнителна царинска декларација не ја поднесе во определениот рок 
или постапува спротивно или не ги исполнува своите обврски во согласност со 
даденото одобрение за поедноставена постапка (член 88); 

12) 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); 

13) 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)); 

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

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

16) 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); 

17) 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); 

18) не ги исполнува обврските или се однесува спротивно на одобрението за 
слободната царинска продавница (член 127); 

1  Не се применува до влегувањето на Република Северна Македонија во Европската унија  



19) не ја спроведува постапката на преработка под царинска контрола во 
согласност со одобрението на царинскиот орган (член 147); 

20) употребува стока во постапката на извоз за облагородување во 
спротивност со овој закон (член 158 став (1)); 

21) 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)); 

22) 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); 

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

24) на царинскиот орган не му достави копија од транспортниот документ кој 
ја придружува стоката или стоката не ја стори достапна за царинска проверка 
(член 178 став (4)); 

25) 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)); 

26) 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); 

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

28) увозните и извозните давачки и други давачки и даноци за кои е известен 
не ги плати во пропишаниот рок (член 236).
(2) Глоба во износ од 15 до 50 евра во денарска противвредност, за прекршок од 
став (1) на овој член, ќе се изрече на одговорно лице во правното лице или на 
физичко лице, кога вредноста на стоката е до 1.000 евра или кога пропуштениот 
рок за извршување на обврската е помал од 30 дена.
(3) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност, за прекршок од 
став (1) на овој член, ќе се изрече на правно лице микро трговец и мал трговец, 
односно глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се 
изрече на правно лице среден трговец и голем трговец, кога вредноста на стоката 
е од 1.000 до 5.000 евра или кога пропуштениот рок за извршување на обврската е 
од 30 до 60 дена.
(4) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност, за прекршок од 
став (1) на овој член, ќе се изрече на одговорно лице во правното лице или на 
физичко лице, кога вредноста на стоката е од 1.000 до 5.000 евра или кога 
пропуштениот рок за извршување на обврската е од 30 до 60 дена.
(5) Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност, за прекршок 
од став (1) на овој член, ќе се изрече на правно лице микро трговец, а глоба во 
износ од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно 
лице мал трговец, односно глоба во износ од 1.000 до 12.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и глоба во износ од 
1.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице 
голем трговец,  кога вредноста на стоката е над 5.000 евра или кога пропуштениот 
рок за извршување на обврската е поголем од 60 дена.
(6) Глоба во износ од 250 до 1.000 евра во денарска противвредност, за прекршок 
од став (1) на овој член, ќе се изрече на одговорно лице во правното лице или од 
250 до 500 евра во денарска противвредност на физичко лице, кога вредноста на 
стоката е над 5.000 евра или кога пропуштениот рок за извршување на обврската е 
поголем од 60 дена.



(7) По утврдување на прекршоците од ставовите (1) до (6) на овој член царинскиот 
службеник на сторителот на прекршокот ќе му врачи прекршочен платен налог со 
глоба во износ на минимално пропишаната за сторениот прекршок. 
(8) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е 
должен да ја плати изречената глобата согласно со ставот (7) 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.
(9) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (8) на овој член, 
царинскиот орган за прекршоците од ставовите (1) до (4) на овој член поднесува 
барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот прекршочен орган 
од член 258-а на овој закон, а за прекршокот од ставовите (5) и (6)  барањето го 
поднесува до надлежниот суд.“

Член 10
Во членот 265 зборовите „или на трговец поединец“, зборовите „или во трговец 
поединец“, како и зборовите „263-а“ се бришат.

Член 11
Во членот 266-а зборовите „за правно лице и трговец поединец“ се бришат.

Член 12
Во членот 267 ставот (1) се менува и гласи:
„Стоката која е предмет на прекршок од член 263 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 
7), 8), 9), 10), 19) и 20) и член 265 во врска со член 263 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 
5), 6), 7), 8), 9), 10), 19) и 20) на овој закон, се одзема.“

Член 13
Во членот 268 по зборот „пречки“ се става точка, а зборовите „освен во случај на 
постоење на апсолутна застареност се бришат“.

Член 14
Започнатите постапки пред прекршочниот орган од член 258-а на овој закон до 
денот на влегување во сила на овој закон ќе завршат според одредбите на Законот 
за прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Член 15
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Северна Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ - 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

Со предложената измена се врши  усогласување на одредбите на 
Царинскиот закон со новиот Закон за прекршоците.

Со член 1 од измената се определува надлежноста за водење на 
прекршочната постапка и изрекување на прекршочна санкција и посебна 
прекршочна мерка за сторен царински прекршок. Според овој закон, а 
согласно Законот за прекршоците, во зависност од висината на глобите е 
определена надлежност за водење на прекршочна постапка на суд односно 
царинскиот прекршочен орган утврден со Законот за Царинската управа.

Со член 2 се пропишува обврска на царинскиот орган со која истиот е 
должен на сторителот на царински прекршок да му предложи постапка на 
порамнување со издавање на прекршочен платен налог, кога тоа е 
пропишано со овој закон.

Со член 3 се пропишува постапка за издавање на прекршочен платен налог 
од страна на царинскиот службеник на сторителот на прекршокот, и 
дополнително се укинува постапката за издавање на мандатен платен 
налог.

Со член 4, член 5 од измената исто така се прецизира надлежноста за 
водење на прекршочните постапки, пред надлежен суд  односно 
прекршочниот орган од член 258-а на овој закон.

Со член 6 од измената се пропишува рокот за застареност на царинските 
прекршоци во согласност со Законот за прекршоците.

Со член 7 извршена е поделба на висината на глобите во зависност од 
големината на субјектот-правно лице. Глобите се намалени и се поделени 
во зависност од износот на избегнатите увозни давачки, односно доколку 
истите се под 1.000 евра или кога вредноста на стоката е под 4.000 евра 
глобите се пониски и обратно. Исто така определена е надлежност за 
водење на прекршочна постапка за пониските глоби на царинскиот орган, а 
за повисоките определена е надлежност на суд.

Со член 8 се брише член 263-а од причина што овој член е опфатен со 
измените на членовите 263 и 264.

Со член 9 извршена е поделба на висината на глобите во зависност од 
големината на субјектот-правно лице. Глобите се намалени и се поделени 
во зависност од износот на вредноста на стоката, односно вредноста на 
стоката е под 5.000 евра глобите се пониски и обратно. Исто така 
определена е надлежност за водење на прекршочна постапка за пониските 
глоби на царинскиот орган, а за повисоките определена е надлежност на 
суд.

Со член 10 и 11 е извршено терминолошко усогласување на големината на 
правните субјекти во согласност со Законот за прекршоците.

Со членот 12 се врши корекција во повикувачките одредби согласно 
претходните измени на членовите од овој закон.

Со  членот 13 се определува дека стоката или транспортното средство со 
кое е сторен прекршок се одзема кога против сторителот не може да се 



води прекршочна постапка поради тоа што е непознат или е недостапен и 
во случај на постоење на апсолутна застареност. 

Со член 14 се пропишуваат преодни и завршни одредби за завршување на 
започнатите постапки.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ
Предложените одредби на законот се  однесуваат на усогласување со 
Законот за Прекршоци.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Нема



Извод на одредби кои се менуваат 
ПОГЛАВЈЕ 9

ПОВРЕДИ НА ЦАРИНСКИТЕ ПРОПИСИ
ГЛАВА 1

Општи одредби

Член 258
Неизвршувањето на дејствија утврдени со одредбите на царинските прописи или 
вршењето на дејствија спротивни на одредбите на царинските прописи 
претставуваат повреди на царинските прописи. Повредите на царинските прописи 
можат да бидат кривични дела или царински прекршоци. 

Член 258-а
 За водење на прекршочна постапка и изрекување на прекршочна санкција и 
посебна прекршочна мерка за сторен царински прекршок, исклучива надлежност 
има прекршочниот орган утврден со Законот за Царинската управа. 

Член 259
(1) Царинскиот орган е должен на сторителот на царински прекршок да му 
предложи една од забрзаните постапки за порамнување, кога е тоа пропишано со 
закон.
(2) Цел на постапката за порамнување е постигнување на согласност на 
царинскиот орган и сторителот на царинскиот прекршок заради отстранување на 
штетните последици од прекршокот и спречување на повторно вршење на 
прекршоци, како и избегнување на водење на прекршочна постапка пред 
прекршочниот орган.

Член 259-а
(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 
сторувањето, описот на дејствието и лицата затекнати на самото место. 
Записникот го потпишува царинскиотслужбеник и сторителот.
(2) Царинскиот службеник веднаш по составување на записникот од ставот (1) на 
овој член, за прекршоците утврдени во членот 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 членот 264 од овој закон ќе 
мупредложи 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 
возачкатаисправа, додека не биде доставен доказ дека глобата е платена, но 
најдолго осум дена од денот на одземањето.

Член 260
(1) Признанието на сторителот за извршен царински прекршок е еден од доказите 
за водење на постапка пред прекршочниот орган.
(2) Спротивното докажување на материјални докази пред прекршочните органи и 
другите државни органи, а по однос на службени акти на царинскиот орган, е на 
товар на самиот сторител на прекршокот.



Член 261
(1) Стоката која е предмет на царински прекршок, за време на водење на 
постапката пред прекршочниот орган, се наоѓа под царински надзор.
(2) Ако прекршочната постапка е запрена или прекината и стоката не се одзема, 
таа стока се враќа, заради спроведување на царински дозволено постапување или 
употреба на стока.

Член 262
(1) Прекршочна постапка по царински прекршоци не може да се поведе ако 
поминале повеќе од пет години од денот на извршување на прекршокот.
(2) Застареноста се прекинува со секое дејствие на надлежниот орган што се 
презема заради гонење на сторителот на прекршокот. Со секое прекинување на 
рокот застареноста почнува одново да тече, но прекршочната постапка не може да 
се поведе, ниту натаму да се води по истекот на десет години од денот кога е 
сторен прекршокот.

Член 261
(1) Стоката која е предмет на царински прекршок, за време на водење на 
постапката пред прекршочниот орган, се наоѓа под царински надзор.
(2) Ако прекршочната постапка е запрена или прекината и стоката не се одзема, 
таа стока се враќа, заради спроведување на царински дозволено постапување или 
употреба на стока.

Член 262
(1) Прекршочна постапка по царински прекршоци не може да се поведе ако 
поминале повеќе од пет години од денот на извршување на прекршокот.
(2) Застареноста се прекинува со секое дејствие на надлежниот орган што се 
презема заради гонење на сторителот на прекршокот. Со секое  прекинување на 
рокот застареноста почнува одново да тече, но прекршочната постапка не може да 
се поведе, ниту натаму да се води поистекот на десет години од денот кога е 
сторен прекршокот.

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);
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 (членови 50 и 126 став (3));
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 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)“.
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, 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, другидавачки 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).
(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 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 предизвикува или би можело да предизвика плаќање на увозни давачки, други 
давачки и даноци во помал износ (член 72 став (1));
4) на царинскиот орган во врска со извозната царинска постапка му поднесе 
извозна  царинска декларација во која е наведена поголема количина или 
поголемавредност или друго потекло на стоката (член 72 став (1));



5) на царинскиот орган, директно или индиректно, во врска со спроведување 
наувозна  царинска постапка му поднесе документи во кои се 
наведениневистинити 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 илинеосновано 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 
невистинитиподатоци доколку тоа предизвикува или би можело да предизвика 
неосновано признавање на каква  било царинска погодност, корист или право 
коине му припаѓаат (член 72 став (2));44
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 
засодржината 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 
восогласност со одобрението на царинскиот орган (член 147);
16) употребува стока во постапката на извоз за облагородување во спротивност со 
овојзакон (член 158 став (1));
17) при внесување во слободна зона или слободен склад не ја стави на увид 
стоката од членот 181 став (2) од 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 
(член192).
(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
правно лице или на трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член, а 
глоба воизнос 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 2.000евра 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 ставот (1) на  овој член, а 
глобаво 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 ставот (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.



(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 
одговорнотолице 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 
соглоба 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 
воналогот, 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 
постапкадо надлежниот прекршочен орган од членот 258-а од овој закон.

Член 264

(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 ќесе 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);
12) не води евиденција за стоката која еставена 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));77
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)).
(2) 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.
(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 265
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 од овој закон, доколку сторителот извршил некое 
од дејствијата од членовите 263, 263-а или 264 од овој закон, му се изрекува глоба 
која со членовите 263, 263-а или 264 од овој закон се изрекува на сторителот.

Член 266-а
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се 
врши согласно Законот за прекршоците. 
Член 267
(1) Стоката која е предмет на прекршок од членовите 263 и 265 во врска со членот 
263 од овој закон, се одзема.
(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 изречената 
глобаи за истата  спроведе некое царински дозволено постапување или употреба 
настоката определени со овој закон.“.
(3) 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 предметна прекршоците 
од членот 263 или 265 на овој закон.
(4) Стоката од ставовите (1) и (2) на овој член се одзема и кога, по извршувањето 
на прекршокот, е преработена, обработена или доработена, а 
дополнителнатавредност не надминува 30% од царинската вредност на стоката, 
предмет на прекршокот.
(5) 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 наувозни давачки и други 
давачки кои се плаќаат при увоз.
(6) 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, поизвршувањето на 
прекршокот, е преработена, доработена или обработена, така што дополнителната 
вредност надминува 30% од царинската вредност на стоката, предмет на 
прекршокот.
(7) Доколку има повеќе сторители, за вредноста на стоката одговараат солидарно.
(8) 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.

Член 268
Стоката или транспортното средство со кое е сторен прекршок се одзема, односно 
се наплатува нивната вредност и кога против сторителот не може да се води 
прекршочна постапка поради тоа што е непознат или е недостапен, или поради 
постоење на други законски пречки, освен во случај на постоење на апсолутна 
застареност. 

Член 269
(1) Транспортните средства што биле користени за превоз, односно пренос преку 
царинската линија, односно на царинското подрачје, на стоката што е предмет на 
прекршоците од членот 263 на овој закон се одземаат, доколку вредноста на 
стоката надминува 20% од вредноста на транспортното средство, а сопственикот 
на транспортното средство знаел или бил должен  или можел да знае дека ќе биде 
користено за таков превоз, односно пренос.
(2) Без оглед на ставот (1) од овој член, транспортното средство ќе се одземе 
секогаш ако е специјално конструирано, адаптирано, изменето или прилагодено на 
кој било начин, со цел за криење на стока.
(3) Со ставовите (1) и (2) од овој член не се повредуваат правата на други лица за 
барање за надомест на штетата од сторителот на прекршокот.

269-а
(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на овластеното службено лице во Царинската управа, ако не донесе  решение или 
друг акт во роковите утврдени со овој закон од денот наподнесување на барањето 
од членовите 34, 41, 42, 75, 76, 88, 90, 92, 112, 130, 132, 142, 145, 151, 153, 160, 
162, 170, 181, 193, 195, 196, 197, 198, 200, 206, 214, 238, 250, 251, 252 и 253 од овој 
закон.



(2) За прекршоците од ставот (1) на овој член прекршочна постапка води и  
прекршочна санкција изрекува надлежен суд.


