
Правила за присуство на презентацијата

� Исклучени камери и микрофони

� Презентацијата ќе биде доставена по електронска 

1

� Презентацијата ќе биде доставена по електронска 
пошта

� во Chat може да пишувате прашања во секое време
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Потекло на стока

2

НОВИ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ 
ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО на СТОКИ

(преодни правила за потекло)

10/15/2021



Преференцијално потекло на стока

� Вовед

� Зошто нови преференцијални правила за потекло на 

стоки

3

� Што се случи со ПЕМ конвенцијата

� Што се случи со Договорите за слободна трговија

� Што се суштинските измени на правилата за потекло

� Алатки за само-утврдување
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ВОВЕД

Што преставува преференцијалното потекло на стоки 
и кои се придобивките?

⇒Помали царински давачки од MFN стапките или нула 
царински давачки

Како?

4

Како?

Стоките треба да исполнуваат одредени критериуми во
земјата на извоз, со цел да се квалификуваат за повластен
третман во земјата на увоз.

Критериумите се утврдени со правилата за потекло
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Договори за 

слободна трговија

Европска унија

ЦЕФТА (Србија, Црна 
Гора, Косово, Албанија, Босна 
и Херцеговина, Молдавија, 
Северна Македонија)

EФTA (Норвешка, 
Швајцарија, Лихтенштајн, 
Исланд)

Турција

Договори за слободна трговија (ДСТ)
5

Турција

Украина

Обединето 
Кралство

без договор

10/15/2021



ЗОШТО НОВИ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ПРАВИЛА ЗА 

ПОТЕКЛО НА СТОКИ

� Договор за слободна трговија – сет на правила за 

потекло

� Многу договори – многу сетови

� ПЕМ конвенција за потекло – униформен сет на 
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� ПЕМ конвенција за потекло – униформен сет на 

правила – 2012 година

� Поголема флексибилност, нови договори, нови земји
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СЕГА еден протокол за потекло скоро во сите ДСТ

Земја
Правила за 

потекло

Турција

Договор за слободна трговија меѓу МК и Република Турција
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Украина
Договор за слободна трговија меѓу МК и Украина

Европска зaедница
Спогодба за стабилизација и асоцијација помеѓу МК и Европскaтa
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Спогодба за стабилизација и асоцијација помеѓу МК и Европскaтa
Заедницa

Обединето Кралство на Велика Британија и Севeрна Ирска

Спогодба за партнерство, трговија и соработка меѓу МК и ОК

ЕФТА

Договор за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА 
државите

ЦЕФТА

Договор за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЦЕФТА 
државите
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ШТО СЕ СЛУЧИ СО ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И СО 

ДОГОВОРИТЕ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА

� ПЕМ Конвенција – ревидирање

� Европа 2030

� Долг процес на ревидирање

� Неуспех на преговори за менување на ПЕМ 
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� Неуспех на преговори за менување на ПЕМ 

конвенција

� 2019 година – нов пристап

� Менување на договорите за слободна трговија на 

билатерална основа
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ВО ИДНИНА повеќе протоколи за потекло со 

идентични ПП скоро во сите ДСТ

Земја
Правила за 

потекло

Турција
Нов Протокол 2Договор за слободна трговија меѓу МК и Република Турција – во 

процес на измена
Украина

Нов Протокол ЦДоговор за слободна трговија меѓу МК и Украина – во процес на 
измена
Европска зaедница

9

Европска зaедница

Нов Протокол 4Спогодба за стабилизација и асоцијација помеѓу МК и Европскaтa
Заедницa – секој ден се очекува објава на изменетата ССА во СВ
Обединето Кралство на Велика Британија и Севeрна Ирска

Нема измениСпогодба за партнерство, трговија и соработка меѓу МК и ОК

ЕФТА
Нов Протокол БДоговор за слободна трговија меѓу МК и ЕФТА државите – во 

процес на измена
ЦЕФТА

Нов Анекс 4Договор за слободна трговија меѓу МК и ЦЕФТА државите – во 
процес на измена
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ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

Алтернативна примена

� Истовремено ќе важат и постоечките ПЕМ правила и 
новите ПП

10

� Правилата во ПЕМ Конвенцијата ќе се применуваат 
меѓу сите ПЕМ земји

� Преодните правила ќе се применуваат само меѓу 
земјите кои ќе ги изменат своите ДСТ
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https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-11113-2020-INIT/en/pdf

11
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ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

� Извозниците за секоја пратка може да 
одлучат дали:
� ќе ги користат ПП или

� ќе ги користат постоечките ПЕМ правила

12

� Планирано беше измената на сите ДСТ да заврши 
до 1ви септември 2021 година

� Се очекува многу скоро да почне измената на 
правилата во ССА со ЕУ

� Од денот кога  сите земји ќе ги изменат своите ДСТ, 
тогаш автоматски ќе важат новите правила 
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ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

� Најголеми измени во новите ПП има кај:

� Доволна обработка – просечна вредност

� Толеранција

Олеснување на условот за територијалност

13

� Олеснување на условот за територијалност

� Забрана за поврат

� Услов за непроменливост/директен транспорт

� Докази за потекло

� Кумулација

� Список на правила
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ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

� Членот 1 Дефиниции:

� Додадена дефиниција за Договорна страна применувач 
на новите ПП

� Вредност на материјали

14

� Вредност на материјали

� Додадена вредност

� Заменлив материјал или заменлив производ

� Максимална содржина на нето производ може да се 
изрази и во нето тежина

� ХС конкретно се дефинира од која Одлука

� Ех works цена конкретно се дефинира и подизведувач
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ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

� Членот 3 Целосно добиени производи

� Покрај минерални производи додадено и вода што се 
црпи од почва или морско дно

Водни растенија, аквакултури

15

� Водни растенија, аквакултури

� Производи од заклани животни, не само од живи

� Собрани производи за рециклирање, избришан делот 
за користени гуми

� Олеснети условите за бродови фабрики
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ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

� Членот 4 Доволно обработени производи

� на основ на просечна основа
� ПП му нудат на извозникот флексибилност да побара од 

царинските органи одобрение да ја пресметуваат ex-works цената 
и вредноста на материјалите без потекло на просечна основа, со 
цел да се земат предвид флуктуациите на трошоците и валутните 

16

цел да се земат предвид флуктуациите на трошоците и валутните 
стапки. На овој начин се намалува влијанието на промената на 
цената за одреден период и курсните разлики

� Ова им обезбедува на извозниците поголема предвидливост за 
статусот на потекло на производите што имаат намера да ги 
извезат.

ПЕМ правила: само на конкретната вредност на 
суровините за секој готов производ поединечно
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ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

� Членот 5 Дозволено отстапување

Толеранција  за користење суровини без потекло

� Се зголемува општата толеранција:
� за одредени земјоделски производи до 15% од нето тежина

за индустриските производи до 15% од вредноста

17

� за индустриските производи до 15% од вредноста

Посебни одредби за целосно добиените производи

� Кај текстилите: 
� за одредени стоки до 15% од нето тежина на основниот материјал

� материјали без потекло може до 15% од вредноста

ПЕМ правила: општата 10% и кај текстилите 8% 
соодветно
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ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

� Членот 6 Недоволно обработка или преработка

� Повеќето операции се останати исти
� избришана операцијата белење на житарки и ориз, а 

18

� избришана операцијата белење на житарки и ориз, а 
додадено кршење

� додадено ароматизирање на шеќер и делумно и 
целосно мелење на кристален шеќер

� додадено едноставно додавање вода или 
разредување или дехидратација или денатурација на 
производи
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ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

� Членот 7 Кумулација

� и понатаму се применува дијагонална кумулација

� ќе се воведе целосна кумулација за сите стоки 
(ЦЕФТА и ЕФТА), освен за текстили во одредени 

19

(ЦЕФТА и ЕФТА), освен за текстили во одредени 
договори (ЕУ, ТР и Украина)

ПЕМ правила:- дијагонална  кумулација  во сите  договори освен 
со Украина, целосна кумулација беше воведена надвор од  ПЕМ 
Конвенцијата, на пример во рамки на ЦЕФТА
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Кумулација 
20

Извоз во ПЕМ 
правилa

ПРЕОДНИ правила

Каква кумулација се применува и што се очекува?

ЕУ дијагонална - дијагонална
- целосна, освен за суровини од 50-63

10/15/2021

- целосна, освен за суровини од 50-63

ЦЕФТА дијагонална - дијагонална
- целосна

ЕФТА дијагонална - дијагонална
- целосна

Турција дијагонална - дијагонална
- целосна, освен за суровини од 50-63

Украина билатерална - дијагонална
- целосна, освен за суровини од 50-63



Кумулација

Три видови

Билатерална Дијагонална Целосна
• Кумулација со 

материјали без 

потекло

• Кумулираат само материјали со потекло

• Надминати минимални операции

Ако во извозна страна има 

минимални операции –

додадена вредност

Ако нема производство во 

извозна страна –

потеклото се задржува

Сите операции на 

обработка и преработка 

во зоната на кумулација 

се земаат заедно

• Надминати минимални операции

• Конечниот производ мора да биде доволно обработен (материјали без потекло)
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Пример: целосна кумулација сега

доказ при целосна кумулација ИД (Изјава од добавувач за 
непреференцијално потекло)

се плаќаат царински давачки при увоз

ЦЕФТА ЦЕФТА 
суровина Производ со 

ЦЕФТА 

Полупроизвод 

без потекло

22

ЦЕФТА 

страна 
Производство 

повисоко од 

минимални 

операции 

ЦЕФТА 

страна 
Производство 

на готов 

производ

суровина 

без потекло

Производ со 

потекло 

ЕУР/изјава

ЦЕФТА 

страна

Земја на 

извоз

без потекло

Доказ ИД 

За извоз надвор од 

ЦЕФТА не е производ со 

потекло
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Пример: целосна кумулација кога ќе стапат 
во сила новите правила

доказ при целосна кумулација ИД (Изјава од добавувач за 
непреференцијално потекло)

се плаќаат царински давачки при увоз

ЦЕФТА ЦЕФТА 
суровина Производ со 

ЦЕФТА Полупроизвод 

без потекло
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ЦЕФТА 

страна 
Производство 

повисоко од 

минимални 

операции 

ЦЕФТА 

страна 
Производство 

на готов 

производ

суровина 

без потекло

Производ со 

потекло 

ЕУР/изјава
ЕФТА

Земја на 

извоз

без потекло

Доказ ИД 
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Пример: целосна кумулација кога ќе стапат 
во сила новите правила

доказ при целосна кумулација ИД (Изјава од добавувач за 
непреференцијално потекло)

се плаќаат царински давачки при увоз

ЕУ ЦЕФТА 
суровина Производ со 

ЕУПолупроизвод 

без потекло
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Освен за производи од Глава 50 до Глава 63

ЕУ

Производство 

повисоко од 

минимални 

операции 

ЦЕФТА 

страна 
Производство 

на готов 

производ

суровина 

без потекло

Производ со 

потекло 

ЕУР/изјава
ТР

УА

Земја на 

извоз

без потекло

Доказ ИД 
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ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

� Членот 8 Услови за примена на кумулација

�да има договор согласно ГАТТ

�да има исти правила меѓу земјите

�во СВ на ЕУ да се објави датумот за почеток на 
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�во СВ на ЕУ да се објави датумот за почеток на 
примена на новите ПП

Ако се користи кумулација се става забелешката -
CUMULATION APPLIED WITH (име на соодветната
договорна страна)
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ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

� Исклучоците за кои стоки не може да се 
користи кумулација и понатаму важат

� 1704 90 99

� 1806 10 30

26

� 1806 10 30

� 1806 10 90

� 1806 20 95

� 1901 90 99

� 2101 12 98 

� 2101 20 98 

� 2106 90 59

� 2106 90 98

� 3302 10 29
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ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

� Членот 9 Единица за квалификација

� Членот 10 Сетови

� Членот 11 Неутрални елементи

27

� Членот 11 Неутрални елементи

Во овие членови нема промена во ПП во 
споредба со ПЕМ правилата
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ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

� Членот 9 Единица за квалификација

Кога производот се состои од група или составни
делови и по ХС се распоредува во еден тарифен број,
правилото ќе се однесува на тој тарифен број.

Ако во една пратка има повеќе идентични производи,

28

Ако во една пратка има повеќе идентични производи,
секој производ мора посебно да ги исполнува
правилата за потекло.

Во овој член нема промена во ПП во споредба со
ПЕМ правилата
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ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

� Членот 10 Сетови

Ако се дефинирани по основното правило 3 од ХС за
сетови се смета дека се со потекло ако сите составни
производи се со потекло.

29

производи се со потекло.

Исклучок: Сетот како целина е со потекло ако
вредноста на производите без потекло не надминува
15% од цената exw на сетот.

Во овој член нема промена во ПП во споредба со
ПЕМ правилата
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ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

� Членот 11 Неутрални елементи

Ако се испратени заедно со опремата, машината,
апаратот или возилото, ако се дел од вообичената
опрема и кои се вклучени во цената на истата се смета
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опрема и кои се вклучени во цената на истата се смета
дека се составен дел на истата.

Во овој член нема промена во ПП во споредба со
ПЕМ правилата
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ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

� Членот 12 Сметководствено раздвојување

Основен принцип е чување на материјали со и без 
потекло на исто место при производство на готов 
производ.

31

производ.

Се добива одобрение за да може да се користи.

Не постои услов да се користи, доколку чувањето 
одвоено е многу скапо.

ПЕМ правила: се дозволува ако се докаже дека 
чувањето на суровините одвоено е многу скапо

10/15/2021



ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

� Членот 13 Начело за територијалност

� олеснување на условот за територијалност

32

� За сите стоки се дозволува во земја надвор од договорната 
страна, доработка до 10% од вредноста на готовиот производ

ПЕМ правила: со можност за ваква доработка беа 
исклучени стоките од Глава 50 до 63

10/15/2021



ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

Членот 14 Непроменливост

� Услов за непроменливост/директен транспорт

� Се олеснува движењето на стоките со потекло помеѓу партнер земјите 

33

� Се олеснува движењето на стоките со потекло помеѓу партнер земјите 
(поимот „пратка” е заменет со поимот „производи”  со што се 
овозможува делење на пратките под царински надзор)

� Доколку нема сомнеж дека стоките се исти со тие што се извезени, се 
применува преференцијално потекло

� Доколку постои сомневање, начинот на докажување на директниот 
транспорт е олеснет 

ПЕМ правила: строго докажување на условот за директен транспорт

10/15/2021



ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

� Членот 15 Изложби

� по изложбата може да се продадат за увоз стоките што биле 
изложени

� под царински надзор за време на изложбата

� изложбата може да биде трговска, индустриска, земјоделска

34

� изложбата може да биде трговска, индустриска, земјоделска
или занаетчиска, саем или слична јавна приредба или
манифестација, што не е органи-зирана за приватни цели во
продавници или деловни простории со цел продавање на
странски производи

� на доказот да се наведе име на изложбата

Во овој член нема промена во ПП во споредба со ПЕМ
правилата

10/15/2021



ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

� Членот 15 Забрана за поврат

� При извоз на готов производ со потекло се укинува 
забраната за ослободување од плаќање на царина за 
суровините без потекло кај сите производи, освен кај 

35

суровините без потекло кај сите производи, освен кај 
текстилите

� Укинување на оваа забрана и за текстилите важи во 
рамки на ЦЕФТА и ЕФТА

ПЕМ правила: ВАЖИ забрана за ослободување од 
плаќање царина за суровини без потекло

10/15/2021



Пример draw back

Во МК се произведуваат седишта за моторни возила од тарифен број 

9401 со постапка на увоз за облагородување.

Седиштата се со МК потекло

Правило: Производство од материјали од кој и да е тарифен број, 
освен од оној на производот

36

Извоз измена ПЕМ правилa ПРЕОДНИ правила

10/15/2021

Извоз 
во

измена ПЕМ правилa ПРЕОДНИ правила

Дали се плаќа царина на суровините без потекло?

ЕУ наскоро да не, освен за суровини од 50-63

ЦЕФТА важи НЕ не

ЕФТА наскоро да не

Турција наскоро да не, освен за суровини од 50-63

Украина наскоро да не, освен за суровини од 50-63



Пример draw back

Во МК се произведуваат акумулатори од тарифен број 8507 со 

постапка на увоз за облагородување.

Акумулаторите чинат 100 п.е. и се со МК потекло и се за 

извоз во ЕУ.     Дали при извоз се плаќа царина?
Правило: Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на 
производот и материјали без потекло до 50% цена франко фабрика

37

10/15/2021

суровини Тар. број/глава-
вредност

ПЕМ правилa ПРЕОДНИ правила

киселина 2807 – 15 п.е. да не

кутија 39 – 5 п.е. да не

Натриум 
хидроксид

2815 – 8 п.е. да не

електроди 85 – 10 п.е. да не

легура 73 – 10 п.е. да не



Пример draw back

Во МК се произведуваат торби од тарифен број 6305 со постапка на увоз за 

облагородување.

Торбите чинат 120 п.е., се со МК потекло со примена на кумулација и се за 

извоз во ЕУ.      Дали при извоз се плаќа царина?
Правило: Екструзија на вештачки или синтетички влакна или предење на природни и/или вештачки или 
синтетички сечени влакна, во комбинација со ткаење или со плетење и составување (изработка) 
вклучувајќи сечење на ткаенини

38

10/15/2021

суровини Тар. број/глава ПЕМ правилa ПРЕОДНИ правила

неткаен 
текстил

5603 – 34 п.е. со 
потекло Турција

да не, ако е потеклото ТР

пластика 39 – 15 п.е. Кина да не

хартиена 
етикета

48 – 5 п.е. Кина да не

конец 5207 – 5 п.е. Кина да да, Глава 50-63

патент 96 – 10 п.е. да не



ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

� Докази за потекло
� Само уверение за движење ЕУР.1 и изјава за потекло (одобрен извозник 

и било кој извозник)

� Во рубриката 7 во уверението ЕУР.1 се наведува забелешката -
TRANSITIONAL RULES

� Ако се користи кумулација се става забелешката - CUMULATION APPLIED 
WITH (име на соодветната договорна)

39

WITH (име на соодветната договорна)

� Нова Изјава за потекло дополнета со текст: во согласност со преодните
правила за потекло или according to the transitional rules of origin

� Дополнително со билатерален договор доказите за потекло може да се 
евидентираат во РЕХ системот и се овозможува издавање на електронски 
уверенија

� Рокот на важност на доказот е 10 месеци

� Изјави од добавувач

ПЕМ правила: ЕУР.1 и ЕУР-МЕД и изјава за потекло и ЕУР-МЕД изјава за 
потекло, рокот на важност е 4 месеци

10/15/2021



Најважни придобивки на новите ПП
40

Се укинува забраната за 
ослободување од плаќање на 

царина на суровините без 
потекло

Целосна кумулација 

10/15/2021

Се зголемува толеранцијата 
на користење на суровини 

без потекло

Се користи само ЕУР.1 и 
изјава за потекло

ПРИДОБИВКИ



ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

Измени во Списокот на обработки и преработки
• Значајни поедноставувања

• Групирање на тарифни броеви и примена на единствено 
поедноставено правило

• Укинати се посебни правила во рамки на одредени тарифните 
броеви

41

броеви

• Дозволена употреба на материјали без потекло за земјоделски 
производи изразени само во тежина, а не во вредност, и за некои 
алтернативни правила: тежина или вредност

• Дозволена употреба на материјали без потекло за некои 
индустриски производи со зголемување учествотот на суровините 
без потекло од 40% на 50% од ex work цената на готовиот 
производ

10/15/2021



Пример правило за Глава 4

Новото правило е идентично, единствено нема друго 

различно правило за 0403 - јогурт 

42

Тар.број ПЕМ правилa ПРЕОДНИ 
правила

10/15/2021

правила
Глава 04

Млечни производи; птичји
јајца; природен мед; 
производи од животинско
потекло за јадење што не
се споменати ниту
опфатени на друго место

Производство во кое 
сите употребени 
материјали од Глава 4 
се целосно добиени

Производство во кое 
сите употребени 
материјали од Глава 4 
се целосно добиени



Пример правило за Глава 6

Новото правило е полесно 
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Тар.број ПЕМ правилa ПРЕОДНИ 
правила

Глава 06

Живи дрвја и други 

Производство во кое:

-сите употребени материјали 
Производство во кое сите 
употребени материјали од 

10/15/2021

Живи дрвја и други 
растенија; 
луковици, корења 
и сл.; сечено цвеќе 
и украсни лисја

-сите употребени материјали 
од Глава 6 се целосно 
добиени, 
и

-вредноста на сите 
употребени материјали не 
надминува 50% од цената 
на производот EXW франко 
фабрика

употребени материјали од 
Глава 6 се целосно 
добиени



Пример правило за Глава 8

Новото правило е полесно 
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Тар.број ПЕМ правилa ПРЕОДНИ 
правила

Глава 08

Овошје и јатчесто 

Производство во кое:
-сето употребено овошје и 

Производство во кое сето

употребено овошје,

10/15/2021

Овошје и јатчесто 
овошје за јадење; 
кори од агруми или 
од дињи и 
лубеници

-сето употребено овошје и 
јатчесто овошје е целосно 
добиено, 
и
- вредноста на сите 
употребени материјали од 
Глава 17 не надминува 30% 
од цената на производот 
EXW франко фабрика

употребено овошје,

јатчесто овошје и кори од
агруми или дињи и

лубеници од Глава 8 се

целосно добиени



Пример правило за 1501

Новото правило е групирано и полесно 
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Тар.број ПЕМ правилa Тар.број ПРЕОДНИ 
правила

1501 

Свинска маст 

Производство од 

месо или остатоци 

Ех Глава 15

Животински или

Производство од

материјали од кој

10/15/2021

Свинска маст 

(вклучувајќи 

и сало) 

живинска 

маст, освен 

оние од 

тарифен број 

0209 или 

1503:

Друго

месо или остатоци 

за јадење од 

свинско месо од 

тарифен број 0203 

или 0206 или од 

месо и остатоци за 

јадење од живинско 

месо од тарифен 

број 0207

Животински или

растителни

маснотии и масла и 

производи од нивно

разлагање; 

подготвени

маснотии за

јадење; животински

или растителни

восоци; освен за:

материјали од кој

и да е тарифен

број, освен од

оној на

производот



Пример правило за 1704

Новото правило за бонбони е полесно 
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Тар.број ПЕМ правилa ПРЕОДНИ правила

1704

Производи од шеќер 
(вклучувајќи бела 

Производство :
-од материјали од кои и да е 
тарифен број, освен од оној 
на производот, 

Производство од материјали од кој

и да е тарифен број, освен од оној

на производот, во кој:

10/15/2021

(вклучувајќи бела 
чоколада) без какао на производот, 

и
-во кое вредноста на сите 
употребени материјали од 
Глава 17 не надминува 30% 
од цената на производот 
EXW франко фабрика

на производот, во кој:

- тежината на употребениот шеќер

не надминува 40% од тежината на

финалниот производ

или

- вредноста на употребениот

шеќер не надминува 30% од

цената франко фабрика на

производот



Пример правило за 1806

Новото правило за чоколади е полесно 
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Тар.број ПЕМ правилa ПРЕОДНИ правила

1806

Чоколада и други
прехранбени

Производство :
-од материјали од кои и да е 
тарифен број, освен од оној на 
производот, 

Производство од материјали од кој

и да е тарифен број, освен од оној

на производот, во кој:

10/15/2021

прехранбени
производи што
содржат какао

производот, 
и
-во кое вредноста на сите 
употребени материјали од Глава 
17 не надминува 30% од цената 
на производот EXW франко 
фабрика

на производот, во кој:

- тежината на употребениот шеќер

не надминува 40% од тежината на

финалниот производ

или

- вредноста на употребениот

шеќер не надминува 30% од

цената франко фабрика на

производот



Пример правило за 1902

Новото правило за тестенини е полесно 
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Тар.број ПЕМ правилa ПРЕОДНИ правила

1902
Теста, варени или 
неварени или полнети 
(со месо или др. 

Производство во кое сите 
употребени жита и деривати 
(освен тврдата пченица и 
нејзините деривати) се 

Производство од материјали од кој
и да е тарифен број, освен од оној
на производот, во кое:

10/15/2021

(со месо или др. 
материи) или поинаку 
приготвени, како што 
се шпагети, макарони, 
резанки, лазањи, 
њоки, равиоли, 
канелони; кускус, 
приготвен или 
неприготвен:

нејзините деривати) се 
целосно добиени - тежината на употребените 

материјали од тарифните броеви
1006 и 1101 до 1108 не надминува
20% од тежината на финалниот
производ, 
и
- тежината на употребените 
материјали од Главите 2, 3 и 16 не
надминува 20% од тежината на
финалниот производ



Пример правило за 2103

Новото правило за кечап е исто 
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Тар.број ПЕМ правилa ПРЕОДНИ правила

2103
- Сосови и препарати
на сосови; мешани
мирудии и мешани

Производство од материјали од
кој и да е тарифен број, освен
од оној на производот. 
Меѓутоа, може да се користат

Производство од материјали од
кој и да е тарифен број, освен од
оној на производот. Меѓутоа, 
може да се користат брашно или

10/15/2021

мирудии и мешани
мирудиски средства

- Брашно и гриз од
синап и приготвен
синап (сенф)

Меѓутоа, може да се користат
брашно или гриз од синап или
приготвен сенф

Производство од материјали од
кој и да е тарифен број

може да се користат брашно или
гриз од синап или приготвен
сенф

Производство од материјали од
кој и да е тарифен број



Пример правило за 2202

Новото правило за вода и овошни пијалоци е полесно 
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Тар.број ПЕМ правилa ПРЕОДНИ 
правила

2202

Вода, вклучувајќи минерална

Производство :
-од материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од оној на 

Производство од
материјали од кој и да е 
тарифен број, освен од

10/15/2021

Вода, вклучувајќи минерална
вода и газирана вода, со
додаток на шеќер или други
средства за засладување или
ароматизација, и други
безалкохолни пијалаци, освен
сокови од овошје и зеленчук
од тарифен број 2009

тарифен број, освен од оној на 
производот, 
-во кое вредноста на сите 
употребени материјали од 
Глава 17 не надминува 30% од 
цената на производот EXW 
франко фабрика, 
и
-во кое сите употребени 
сокови од овошје (освен сок од 
ананас, лимета и грејпфрут) се 
со потекло

тарифен број, освен од
оној на производот



Пример правило за 2402

Новото правило е значително полесно 
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ПЕМ правилa ПРЕОДНИ правила
Производство во кое најмалку 70% 
по маса од непреработениот тутун 

Производство од материјали од кој и 
да е тарифен број, освен од оној на 

10/15/2021

по маса од непреработениот тутун 
или отпадоци од тутун од тарифен 
број 2401 што се употребени се со 
потекло

да е тарифен број, освен од оној на 
производот и од тутун за пушење од 
тарифен подброј 2403 19, во кој што 
најмалку 10% од тежината на сите 
употребени материјали од тарифен 
број 2401 се целосно добиени 



Пример правило за Глава 61

Новото правило се однесува на производен процес
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ПЕМ правилa ПРЕОДНИ правила
Со директно 

плетење

Производство од:

- природни влакна,

- вештачки  и 

синтетичкисечени влакна, 

Предење на природни и/или вештачки

или синтетички сечени влакна во

комбинација со плетење или хеклање

или

10/15/2021

синтетичкисечени влакна, 

нечешлани ниту 

подготвени за предење на 

друг начин, или

- хемиски 

материјали или текстилна 

пулпа

или

Екструзија на вештачко или синтетичко

филамент предиво во комбинација со

плетење или хеклање

или

Плетење и составување (изработка) 

со една операција

Со зашивање 

на две или 

три плетени 

парчиња

Производство од предиво Плетење или хеклање во комбинација со

составување (изработка) вклучувајќи

сечење на ткаенина



Пример правило за Глава 62

Новото правило се однесува на производен процес
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ПЕМ правилa ПРЕОДНИ правила

Производство од предиво Ткаење во комбинација со составување

(изработка) вклучувајќи сечење на ткаенина

10/15/2021

(изработка) вклучувајќи сечење на ткаенина

или

Составување (изработка) вклучувајќи сечење на

ткаенина на која и претходи печатење (како

самостојна операција)



Пример правило за 8544

Новото правило за кабли е полесно

54

ПЕМ правилa ПРЕОДНИ правила

10/15/2021

Производство во кое вредноста

на сите употребени материјали

не надминува 40% од цената

франко фабрика на производот

Производство во кое вредноста на

сите употребени материјали не

надминува 50% од цената франко

фабрика на производот



Пример правило

Во МК се произведуваат душеци 9404
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ПЕМ правилa ПРЕОДНИ правила
Производство од материјали од кој и 
да е тарифен број, освен од оној на 

Производство од материјали од кој и 
да е тарифен број, освен од оној на

10/15/2021

да е тарифен број, освен од оној на 
производот

или

Производство во кое вредноста на 
сите употребени материјали не 
надминува 40% од цената франко 
фабрика на производот 

да е тарифен број, освен од оној на
производот

или

Производство во кое вредноста на
сите употребени материјали не
надминува 50% од цената франко
фабрика на производот



ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

Одобрен извозник

• За пратки со вредност на стоката со потекло поголема 
од 6000 евра

• Одобрение издава ЦУ

56

• Одобрение издава ЦУ

• Не мора да се потпишува изјавата за потекло при извоз

• Не мора извозникот да има чести пратки

ПЕМ правила: само доколку има чести пратки

10/15/2021



ПЕМ КОНВЕНЦИЈА И ПРЕОДНИ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

Верификација на доказите за потекло

• По случаен избор

• Доколку постои основано сомневање

Се проверуваат сите докази за потекло, ЕУР.1, изјавите 
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• Се проверуваат сите докази за потекло, ЕУР.1, изјавите 
за потекло и изјавите од добавувач

• Рок за одговор 10 месеци

10/15/2021



САМО-УТВРДУВАЊЕ ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО
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10/15/2021
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10/15/2021
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10/15/2021



61

https://trade.ec.europa.eu/access-to-
markets/en/home

10/15/2021



БЛАГОДАРAМ НА ВНИМАНИЕТО

62

Прашања?

10/15/2021


