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Формулар за идентификување на проблеми –  

Позиционен документ   

(Policy Position Paper)  

 

Овој документ ќе се користи како алатка за потребите на „Проектот на УСАИД – 

Партнерство за подобра бизнис регулатива“ за идентификување на ограничувачки 

институционални политики, како и за подобрување на конкурентноста и правната 

усогласеност на компаниите  

 

Датум: 

 

 

 

 

Поднесено од: 

 

 

Краток назив на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy 

Issue): 

 

Измена на член 120, став 1 од Царинскиот закон и 

утврдување на временско ограничување за задржување на 

стоката во постапка на царинско складирање. 

 

 

Овој ИДЕНТИФИКУВАН ПРОБЛЕМ е релевантен за подобрување на регулативата во (заокружи): 

Сектор - Земјоделство;     Сектор – Градежништво;     Сектор - Туризам;     Сектор - Текстил;     

Сектор – ИКТ   ;     Сите  Сектори 

 

1. Краток опис на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ  Policy Issue– За кои проблеми е потребно 
решение? Каква е моменталната ситуација (Анализа на политики: моментални околности, 
конкретно  идентификување на проблеми) 

Согласно член 112, став 3 од Царинскиот закон, одобрение за работење на царински склад и 

соодветно складирање на царинска стока се издава само на правни лица регистрирани во 



 

 

 

 

 
  

 

 

 

Република Македонија, со одобрение на Царинската Управа на Република Македонија. Согласно 

наведената одредба, компаниите кои се двигатели на транспортниот сектор во Македонија и 

повеќе од 15 години активно работат и придонесуваат за развој на истиот, се соочуваат со тешкотии 

во секојдневното работење поради неограничениот рок за складирање на стока во царински склад. 

Врз основа на член 120, став 1 од Царинскиот закон кој утврдува дека не постои временско 

ограничување за задржување на стоката во постапка на царинско складирање, компаниите се 

соочуваат со проблем да одредена стока се чува и повеќе од 10 години и истата го отежнува секое 

наредно царинско складирање во одреден склад. 

Ве информираме и дека правните лица кои управуваат со складовите иницирале да на нивен 

трошок ја уништат во соодветна законска процедура царинската стока или пак истата на друг начин 

ја отстранат во случај кога сопствениците на истата ја оставаат без намера да ја преземат, но истото 

не било прифатено. 

Дополнително негативно влијание од идентификуваниот проблем е и прашањето дека за 

складирање на царинската стока во царински склад пропишан е и законски утврден надоместок но 

истиот согласно ситуацијата на терен од страна на компаниите тешко се наплатува. 

 

2. На кој начин ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issue) негативно влијае врз 
конкурентноста, работењето и правната усогласеност на компаниите?  

Наведениот проблем се јавува кога одредена стока не се царини поради 2 причини и тоа:  

1. кога увозникот се соочува со високи финансиски трошоци за да добие соодветни 
царински документи, ја остава царинската стока во царинскиот склад и не ја подигнува 
воопшто 

2. кога увозникот поради определени причини и/или карактеристики на робата не може 
да ги извади потребните документи, ја остава царинската стока во царинскиот склад и 
не ја подигнува воопшто 

Истакнатите причини претставуваат честа пракса, а уште повеќе проблем за компаниите кои 

управуваат со царинските складови и во одредени периоди се соочуваат и со тешкотии да извршат 

идни царински складирања поради немање на простор во истите. Дополнително, ситуацијата ја 

отежнува фактот што генерално станува збор за царинска стока која е складирана повеќе од неколку 

години, а во одредени случаи и до 10 години што царинскиот склад го претвара во стовариште 

наместо законски утврден простор за складирање на царинска стока. 



 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

3. На каков начин компаниите се соочуваат со ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issue) 
и каква е нивната процентуална застапеност по сектори во однос на проблемот? 

Со наведениот проблем се соочуваат сите компании во Република Македонија кои поседуваат 

одобрение за работење на царински склад, а посредно идентификуваниот проблем влијае и на 

сродни гранки на транспортниот сектор.  

 

4. Кои се важечките закони , подзаконски прописи ( наведување на членовите ) кои го 
регулираат ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issue)?  

Важечки пропис кој го регулира идентификуваниот проблем е Царинскиот Закон, конкретно член 

120, став 1.  

 

5. Кои државни институции се директно вклучени во регулирањето или решавањето на овој 
проблем? Дали треба да бидат вклучени и дополнителни институции? 

Државни институции коисе директно надлежни за решавање на идентификуваниот проблем се 

Министерството за финансии на Република Македонија и Царинската Управа на Република 

Македонија.  

 

6. Како овој проблем е регулиран во други држави? 

Во однос на компаративна анализа информираме дека идентификуваниот проблем во Република 

Србија во Царинскиот закон утврдува одредба дека министерот за финансии може да пропише 

рокови за држење на одредена стока во царински склад, а во Република Хрватска која од 01.05.2016 

го применува Законот за спроведување на царинско законодавство на Европска Унија предвидува 

одредби дека одредена стока во царински склад може и да се стави во промет.  

 

7. Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки кои ќе ја подобрат 
конкурентноста на компаниите, а кои директно ќе произлезат од успешното адресирање 
– упатување  - решавање на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issue)?  



 

 

 

 

 
  

 

 

 

Директна придобивка од решавањето на идентификуваниот проблем е подобрување на законската 

регулатива и овозможување на подобри услови за водење на бизнис за компаниите кои управуваат 

со царински склад. Станува збор за долгогодишен проблем кој реално на терен го отежнува 

работењето, овозможува застои во постапката на царинско складирање и поради немање на 

доволен простор генерира дополнителни трошоци за компаниите. Во оваа насока, ќе се овозможи 

царинскиот склад навистина да функционира како законски утврден простор за складирање на 

царинска стока.  

 

8. Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки фискални импликации 
на државата, доколку ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issue) успешно се адресира 
– упати – реши?   

Придобивките на државата се во насока на подобрување на законската регулатива и нејзино 

прецизирање кое ќе допринесе за квалитетна имплементација и овозможување на подобри услови 

за водење бизнис. Исто така, со решавање на идентификуваниот проблем компаниите кои 

управуваат со царински склад тековните активности ќе ги насочат кон идни развојни инвестиции, 

наспроти грижи за немање простор за складирање на царинска стока. Ова ќе придонесе и кон 

подобро работење на компаниите кое пак ќе овозможи на подолг рок остварување на идни 

дополнителни приходи во централниот Буџет врз основа на зголемената економска активност во 

овој сектор.  

 

9. Предлог решенија и очекувани резултати? Што сакаме да се постигне, во која насока треба 
да се насочиме? (главни цели) 

За решавање на идентификуваниот проблем го предлагаме следното решение: 

 Измена на член 120, став 1 од Царинскиот закон и утврдување на временско ограничување 

за задржување на стоката во постапка на царинско складирање. Имено, да се предвиде рок не 

подолг од 3 (три) години за задржување на стоката во постапка на царинско складирање, и по 

истекот на рокот Царинската управа да има обврска да ја преземе царинската стока и да ја продава 

на лицитација и од добиените средства да се покриваат трошоците на царинскиот склад, постапката 

за лицитирање и другите давачки кон државата.  

 

 



 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 


