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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
 

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 105/09, 34/10, 
24/11, 55/11 и 135/11), министерот за финансии, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за спроведување на Законот за акцизите („Службен весник на 

Република Македонија” бр.40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04, 6/05, 44/06, 
137/06, 25/08, 54/08, 125/08, 53/09, 94/09, 122/09, 46/10, 85/10 и 156/10), во член 26 став (1) 
зборовите „Управата за јавни приходи“ се заменуваат со зборовите „Царинската управа“. 

 
Член 2 

Во член 34 став (4) во алинеја 1 зборовите „левата и“ се бришат. 
Ставот (5) се менува и гласи: 
„На контролните марки треба да се обезбеди посебен режим на заштита и сигурност.“ 
Ставот (6) се менува гласи: 
„Овластени лица на Царинската управа во секое време може да присуствуваат при 

печатењето на контролните марки.“ 
По ставот (20) се додава нов став (21) кој гласи: 
„(21) Изгледот на контролните марки, согласно овој правилник, се објавува на интернет 

страната на Царинската управа без да се наруши безбедноста и доверливоста на нивните 
заштитни елементи. “ 

 
Член 3 

Во член 35 став (3) зборовите „Управата за јавни приходи“ се заменуваат со зборовите 
„Царинската управа“. 

 
Член 4 

Во член 39 ставот (1) се менува и гласи: 
„Контролните марки се изработуваат од бездрвна хартија во правоаголна форма со 

димензија 44мм х 20мм.“ 
Ставот (5) се менува и гласи: 
„На контролните марки треба да се обезбеди посебен режим на заштита и сигурност.“ 
Ставот (6) се менува гласи: 
„Овластени лица на Царинската управа во секое време може да присуствуваат при 

печатењето на контролните марки.“ 
Ставот (18) се менува и гласи: 
„Контролните марки од став (1) на овој член се лепат на секоја поединечна кутија за 

пакување на (соодветен број) цигари, или (соодветен број) пури или цигарилоси, или 
(содветно количество) грамови на тутун за пушење.“ 

По ставот (20) се додава нов став (21) кој гласи: 
„(21) Изгледот на контролните марки, согласно овој правилник, се објавува на интернет 

страната на Царинската управа без да се наруши безбедноста и доверливоста на нивните 
заштитни елементи. “ 



Службен весник на РМ, бр. 29 од 28.2.2012 година 

2 од 8 

Член 5 
Обрасците на контролните марки за обележување на меѓупроизводи и етил алкохол и за 

обележување на тутунски добра се заменуваат со нови обрасци кои се дадени во прилог и 
се составен дел на овој правилник. 

 
Член 6 

Обрасците "П-ТД", и "Б-ТД" се заменуваат со нови обрасци кои се дадени во прилог и 
се составен дел на овој правилник. 

 
Член 7 

Одредбите на член 2 став 4, член 4 ставови 1, 4 и 5, член 5 и член 6 на овој правилник 
ќе отпочнат да се применуваат од 1-ви ноември 2012 година. 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
         Бр. 02-7861/1 
23 февруари 2012 година               Министер за финансии, 

      Скопје                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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