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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): 

 

Намалување на глоби за незначителени  царински прекршоци 

(висината на глобата да се усогласи со тежината на сторениот 

прекршок) 

 

 

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

Сектор - Земјоделство;     Сектор - Градежништво;     Сектор - Туризам;     Сектор - 

Текстил;     Сектор – ИКТ;  Сектор – Трговија, транспорт и логистика;        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) 

Врз основа на постоечката законска регулатива која го уредува царинското работење, 

компаниите кои работат согласно истата се соочуваат со проблеми во тековното работење 

од аспект на прекршочната политика. Имено, за сторен царински прекршок кој како вид има 

мало влијание и е дел од тековното работење, Царинскиот закон одредбите за прекршоци, а 

особено во членовите 263 и 264 предвидува строги казни со високи износи на глоби. Во 

насока на создавање поволни услови за водење на бизнис, потребно е казнената политика да 

биде усогласена со реалното работење на македонските компании кое денес во современи 

услови за транспорт на стока е динамично, како и можности кои компаниите ги имаат.  



 

 

 

 

 

 

 

Одредбите на Царинскиот закон со кои се уредува прекршочно правната одговорност во 

моментот не предвидуваат никаква можност за ослободување од санкција на сторителот на 

прекршокот, во ситуациите кога прекршокот е направен под особено олеснувачки 

околности,  а субјектот кој го сторил прекршокот самиот го воочил, и преземал дејствија за 

да ги отстрани недостатоците во своето постапување или на друг начин да ги санира 

последиците во краток рок, и самиот му укажал на надлежниот орган за тоа. Во таквите 

ситуации, имајќи предвид дека самиот субјект го воочува прекршокот, и презема дејствија 

за негово отстранување, непотребно и нецелисходно е на тој субјект да му биде изречена 

глоба – со ова напротив, се охрабруваат субјектите да ги прикријат евентуалните ненамерни 

или случајни пропусти во нивното работење, кои самите ќе ги воочат во краток рок, со цел 

да избегнат да им биде изречена санкција во таквите ситуации (а дополнително, и да 

избегнат тоа да им биде евидентирано како постоење на претходно изречени прекршочни 

санкции, и да им биде земено предвид како отежнувачка околност при одмерувањето на 

глобата во ситуација на сторување на нареден прекршок), иако самите за тоа би го известиле 

надлежниот орган. Поради наведеното, се поставува потребата од уредување на можност за 

ослободување од санкција во ваквите ситуации. 

Законските одредби во Законот за прекршоците предвидуваат дека забрзаната постапка 

треба да биде уредена како можност, која може да му се предложи на сторителот, во 

најголемиот број на законите во кои  се пропишани овие постапки, тие се пропишани како 

единствена санкција за тој определен прекршок (така што се пропишува дека секогаш кога 

ќе биде сторен определениот прекршок се издава мандатен платен налог), што не остава 

можност за определениот прекршок сторителот да одбие да биде спроведена оваа посебна 

постапка за порамнување. Ова особено се однесува на мандатниот платен налог – дури и 

самиот Закон за прекршоците уредува дека кога службеното лице ќе утврди дека е сторен 

прекршок за кој со закон е предвидено издавање на мандатен платен налог, на сторителот на 

прекршокот ќе му врачи мандатен платен налог. 

Тоа што е особено проблематично кај мандатниот платен налог, е уредувањето дека ако 

сторителот доброволно не ја плати глобата, мандатниот платен налог има сила на извршна 

исправа и службеното лице ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување 

заради негово извршување. Со ова се исклучува правото на жалба или друг вид правна 

заштита по мандатниот платен налог од страна на сторителот на прекршок на кој му е врачен 

мандатниот платен налог, а кој по истекот на рокот за плаќање на глобата веднаш добива 

карактер на извршна исправа. Ова е особено проблематично ако се земе предвид и околноста 

дека истиот може да биде издаден дури и во ситуации кога сторителот не се согласил со 

неговото издавање (и не го потпишал записникот), што во крајна линија го доведува во 

прашање уставно загарантираното право на жалба или друг вид на правна заштита против 



 

 

 

 

 

 

 

поединечни правни акти донесени во постапка во прв степен пред орган на државната управа 

или организација и друг орган што врши јавни овластувања – кај мандатниот платен налог 

нема никаква правна заштита. 

 

2. На кој начин ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue) негативно влијае врз 

конкурентноста , работењето и правната усогласеност на компаниите?  

Утврдените високи глоби во Царинскиот закон кои се однесуваат на повеќе видови правни 

дејствија кои пак се дел од секојдневното работење, во услови на брз и современ транспорт 

и пренос на стоки негативно влијаат на македонските компании бидејќи реално 

претставуваат голем финансиски терет, а се однесуваат на прекршоци на тековни деловни 

активности. Ова особено се однесува на малите и средни претпријатија кои ја сочинуваат 

македонската економија во најголем дел и предизвикуваат нивно затварање бидејќи немаат 

финансиски можности да ги платат казните кои утврдуваат високи глоби. 

 

3. На каков начин компаниите се соочуваат со ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ 

(Policy issue) и каква е нивната процентуална застапеност по сектори во однос на 

проблемот? 

Компаниите се соочуваат со идентификуваниот проблем на начин што глобите кои се 

изрекуваат за незначителни царински прекршоци се високи односно истите не се усогласени 

со сторениот царински прекршок. Во однос на застапеноста, овој проблем се јавува кај сите 

компании кои тргуваат со стока односно е застапен во секторот на транспорт и логистика.  

 

4. Кои се важечките закони , подзаконски прописи ( наведување на членовите ) кои го 

регулираат ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue)?  

Важечки закон кој го уредува идентификуваниот проблем е Царинскиот Закон,  Глава 2 – 

Прекршочни одредби (од член 263 до 269А).  

 

5. Кои државни институции се директно вклучени во регулирањето или решавањето на 

овој проблем? Дали треба да бидат вклучени и дополнителни институции? 

Директно вклучени институции во регулирањето 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? 



 

 

 

 

 

 

 

Прекршочната политика во царинското работење е специфична сфера и во таа насока секоја 

држава засебно ја регулира, но глобалниот тренд е да се стимулира протокот на стоки и 

овозможат што подобри услови за водење на бизнис за остварување на оваа цел.  

 

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)?  

Придобивките од решавање на идентификуваниот проблем несомнено се во насока на 

создавање поволни и стимулативни услови за водење на бизнис. Имено, со ревидирање на 

царинските прекршоци и усогласување на износите на глобите со видовите на прекршоците 

ќе се придонесе да македонските компании, а особено малите и средни претпријатија не ги 

затвараат компаниите заради неможноста да ги платат глобите. Исто така, усогласувањето 

на глобите со тежината на сторениот царински прекршок ќе ги стимулира компаниите за 

уште посовесно работење и воведување на минимум ризик од грешки во тековното работење 

за кое до сега се изрекуваат казни.  

 

8. Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки фискални 

импликации на Државата, доколку ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy 

Issues) успешно се адресира – упати – реши  ?   

Придобивките за државата се во насока на градење на партнерски однос со бизнис 

заедницата, а уште повеќе создавање поволни услови за водење на бизнис во Република 

Македонија. Решавањето на овој проблем ќе придонесе да државата директно создаде 

можност компаниите да работат и ги стимулира малите и средни претпријатија за 

понатамошен развој и проширување на своите капацитети што пак ќе допринесе за нови 

македонски инвестиции, а се наведено до национален економски раст.  

 

9. Предлог решенија и очекувани резултати? Што сакаме да се постигне, во која насока 

треба да се насочиме? (главни цели) 

- Предлагаме измена и дополнување на Царинскиот закон односно целосно ревидирање на 

Глава 2 – Прекршочни одредби (од член 263 до 269А) со намалување на износот за глобите 

кои се изрекуваат за прекрошоците и воспоставување на категоризација на царинските 

прекршоци. Висината на глобите кои се изрекуваат се уште се несразмерно многу високи, и 

во многу случаи не соодветствуваат на тежината на сторениот прекршок, кој е еден од 

критериумите кои треба да бидат исто така земени предвид при одмерувањето на глобата. 

Дополнително, максималните износи кои се уредени во Царинскиот закон се определени во 



 

 

 

 

 

 

 

износи кои се многу повисоки од максимумот уреден со Законот за прекршоци (од 5.000 

евра), и тоа треба да биде предмет на темелно ревидирање. Потребно е да се уреди можност 

за ослободување од санкција на сторителот на прекршокот, во ситуациите кога прекршокот 

е направен под особено олеснувачки околности, и станува збор за прекршок за кој е 

предвидена глоба од помала вредност, а субјектот кој го сторил прекршокот самиот го 

воочил, и преземал дејствија за да ги отстрани недостатоците во своето постапување или на 

друг начин да ги санира последиците во краток рок, и самиот му укажал на надлежниот орган 

за тоа. Забрзаните постапки за порамнување предвидуваат повеќе спорни одредби - самото 

предвидување на можноста да се спроведат овие постапки и кога не постои согласност на 

сторителот на прекршокот се коси со самата цел и суштина на овие постапки, поради што 

овие можности треба да бидат преиспитани. Исто така, особено е проблематично 

уредувањето на мандатниот платен налог, кој не уредува можности за поднесување правни 

лекови, поради што потребата од неговото постоење треба да биде преиспитана. 

Предлог решението е веднаш спроведливо и треба да биде направено врз основа на 

прекршочните одредби од Законот за животната средина кои се утврдени по категории и 

секоја категорија содржи определен број на прекршоци со посебно утврден износ на глоби.  

 

 

 

 

 

 


