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20151925315
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКИ МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за
спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2
ноември 2015 година.
Бр. 08-5130/1
2 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКИ
МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална
сопственост („Службен весник на Република Македонија“ брoj 88/15 и 154/15) членот 37
се менува и гласи:
,,(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок
на правно лице и трговец поединец, ако постапува спротивно на членот 17 од овој закон,
така што прекршочниот орган веднаш ќе ја извести надлежната организациона единица на
Царинската управа.
(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 или трговец поединец за прекршоците
од ставот (1) на овој член.
(3) Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
физичко лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“
Член 2
Членот 38 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок
на правно лице и трговец поединец, ако постапува спротивно на членот 24 од овој закон,
така што добиените податоци од царинскиот орган во смисла на член 19 став (7) и (9),
член 20 став (9), член 22 или член 29 став (8) од овој закон, ги употреби надвор од
постапка и целите за утврдување на повреда на право од интелектуална сопственост.

1 од 3

Службен весник на РМ, бр. 192 од 5.11.2015 година

(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 или трговец поединец за прекршоците
од ставот (1) на овој член.
(3) Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
физичко лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“
Член 3
Членот 39 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на правно лице и трговец поединец ако по втор пат внесе или изнесе или се
обиде да внесе и изнесе во и од царинското подрачје на Република Македонија стока која
повредува право на трговска марка или таквата стока ја стави или се обиде да ја стави во
царинска постапка со економски ефект, или ја внесе или изнесе во слободна зона или
слободен склад.
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице и трговец поединец ќе
се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното
лице или трговец поединец.
(3) Глоба во износ од 500 до 750 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на физичко лице ако по втор пат внесе или изнесе или се обиде да внесе и
изнесе во и од царинското подрачје на Република Македонија стока која повредува право
на трговска марка или таквата стока ја стави или се обиде да ја стави во царинска постапка
со економски ефект, или ја внесе или изнесе во слободна зона или слободен склад.“
Член 4
Членот 41 се менува и гласи:
„(1) За сторените прекршоци од овој закон, царинскиот службеник на сторителот ќе му
врачи мандатен платен налог за глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност на
правното лице или трговец поединец, кога вредноста на стоките кои се предмет на
прекршокот не надминува 500 евра во денарска противвредност.
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице и трговец поединец ќе
му се изрече и на одговорното лице во правното лице или трговец поединец за сторените
прекршоци од овој закон, кога вредноста на стоките кои се предмет на прекршокот не
надминува 500 евра во денарска противвредност.
(3) За сторените прекршоци од овој закон, царинскиот службеник ќе му врачи мандатен
платен налог за глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност на физичко лице,
кога вредноста на стоките кои се предмет на прекршокот не надминува 500 евра во
денарска противвредност.
(4) 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.
(5) Царинскиот службеник е должен да води евиденција за издадените мандатни
платни налози и за исходот на покренатите постапки, во која се собираат, обработуваат и
чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на мандатниот
платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(6) Податоците од ставот (3) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување
во евиденцијата.
(7) Формата и содржината на мандатниот платен налог ги пропишува министерот за
финансии.“
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Член 5
По членот 41 се додава нов член 41-а, кој гласи:
„Член 41-а
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши
согласно со Законот за прекршоците.”
Член 6
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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