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20191432108
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија,
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на
Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА НАДВОРЕШНО
ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ СО НЕОБРАБОТЕНИ ДИЈАМАНТИ (*)
Се прогласува Законот за контрола на надворешно трговскиот промет со необработени
дијаманти (*),
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на
9 јули 2019 година.
Бр. 08-3984/1
9 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН ЗА КОНТРОЛА НА НАДВОРЕШНО ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ СО
НЕОБРАБОТЕНИ ДИЈАМАНТИ (*)
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Предмет
Член 1
Со овој закон се yредуваат условите под кои може да се врши увоз, извоз и транзит на
необработени дијаманти во Република Северна Македонија, надлежностите на државните
органи во контролата на увозот, извозот и транзитот, сертифицирање на необработените
дијаманти во процесот Кимберли и правата и обврските на учесниците во процесот.
Член 2
Одредбите во овој закон не се во спротивност и не ги заменуваат другите одредби кои
се однесуваат на царинските формалности и контроли, пропишани со Царинскиот закон.
*

Овој закон се усогласува со Регулативата (ЕЗ) бр.2368/2002 на Советот од 20 декември 2002 година за спроведување на постапката за
сертифицирање на Процесот Кимберли за меѓународната трговија со необработени дијаманти (CELEX бр.3202R2368)
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Дефиниции
Член 3
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:
1) „Процес Кимберли“ е форум воспоставен со Резолуцијата 55/56 на Генералното
собрание на Обединетите нации, во рамки на кој учесниците имаат воспоставено
меѓународна постапка за сертифицирање необработени дијаманти;
2) „Постапка за сертифицирање на необработените дијаманти во Процесот
Кимберли“ (во натамошниот текст: постапка за сертифицирање на ПК) е меѓународна
постапка за сертифицирање утврдена во Процесот Кимберли;
3) „Учесници“ се земји, регионални интегративни економски организации, земјичленки на Светска трговска организација или одделни царински територии коишто ги
исполнуваат барањата од постапката за сертифицирање на ПК, што како факт е
нотифицирано од страна на претседавачот на ПК;
4) „Сертификат“ е документ издаден и одобрен на пропишан начин од надлежниот
орган на учесникот, кој посочува дека одредена пратка на необработени дијаманти е во
согласност со барањата на постапката за сертифицирање на ПК;
5) „Надлежен орган“ е орган назначен од страна на учесникот да издава и одобрува,
односно оверува и проверува сертификати;
6) „Сертификат на Република Северна Македонија“ е сертификат чија форма и
содржина е усогласена со сертификатот на Европската Унија и го издава Министерството
за економија;
7) „Дијаманти стекнати во услови на конфликт“ се необработени дијаманти
дефинирани според постапката за сертифицирање на ПК;
8) „Необработен дијамант“ е дијамант кој не е обработен или само сечен со пила,
расцепен или делкан и се распоредува во тарифниот подброј 7102 10, 7102 21 и 7102 31 од
номенклатурата на хармонизираниот систем (во натамошниот текст: „тарифен подброј“)
согласно со Законот за Царинска тарифа;
9) „Увоз“ е внесување необработени дијаманти во Република Северна Македонија,
заради пуштање во слободен промет, или определување друго царинско дозволено
постапување, или употреба на необработените дијаманти, исклучувајќи го транзитот;
10) „Извоз“ е царинска постапка со која царинскиот орган одобрува необработените
дијаманти да се изнесат од царинското подрачје на Република Северна Македонија,
исклучувајќи го транзитот;
11) „Пратка“ е еден или повеќе пакети;
12) „Пакет“ е еден или повеќе дијаманти спакувани заедно;
13) „Пакет со мешано потекло“ е пакет кој содржи необработени дијаманти од две
или повеќе земји на потекло;
14) „Колето“ е вид на транспортно пакување кое најчесто се користи при превоз на
пратки;
15) „Царински транзит“ е транзитна постапка предвидена во членовите од 105 до 109
на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2005, 4/2008,
48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и
144/18).
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II. УВОЗ НА НЕОБРАБОТЕНИ ДИЈАМАНТИ
Услови за увоз
Член 4
Увоз на необработени дијаманти во Република Северна Македонија се забранува,
освен ако не се исполнети следниве услови:
1) со необработените дијаманти се приложува сертификат одобрен од надлежен орган
на некој учесник;
2) необработените дијаманти се спакувани во отпорни колета и пломбите ставени при
извозот од страна на учесникот не се оштетени и
3) сертификатот јасно ја посочува пратката на која се однесува.
Проверка при увоз
Член 5
(1) Колетата и соодветните сертификати се доставуваат за проверка заедно, без
одлагање, до Царинската управа на Република Северна Македонија, Царинарница Скопје,
Царинска испостава Аеродром Скопје (во натамошниот текст: Царинска испостава).
(2) Царинската испостава при увозот, без одлагање, врши проверка дали содржината на
колетата одговара на сертификатите кои ја следат пратката со необработени дијаманти.
(3) Царинската испостава одлучува дали при проверката ќе:
а) го отвори секое колето, за да ја изврши целосно проверката или пак
б) врз основа на анализа на ризик одредува кои колета ќе ги отвори, за да изврши
проверка на пратката на необработените дијаманти.
(4) Увозникот е одговорен за транспортот на необработените дијаманти и трошоците
кои тоа ги наметнува.
Заверка на сертификатите
Член 6
(1) Доколку Царинската испостава утврди дека се исполнети условите за увоз од член 4
на овој закон, ќе го овери оригиналниот сертификат и на увозникот ќе му даде копија од
оверениот сертификат, во рок од десет работни дена, од денот на поднесување на
сертификатот. Воедно, во истиот рок, Царинската испостава до Министерството за
економија ќе ја достави потврдата за увоз, која претставува одвоив десен дел од
оригиналниот сертификат.
(2) Доколку Царинската испостава утврди дека не се исполнети условите за увоз од
членот 4 на овој закон, ќе ја задржи пратката со необработени дијаманти и за тоа во
рамките на рокот од ставот (1) на овој член, ќе го извести Министерство за економија.
(3) Министерството за економија во рок од 20 дена од денот на приемот на
известувањето од Царинската испостава ќе го извести надлежниот орган на учесникот од
земјата, кој го издал сертификатот за пратката, за какво било неисполнување на условите.
(4) Доколку Царинската испостава утврди дека сертификатот во прилог на пратката има
недостатоци, поради незнаење или ненамерно или пак како резултат на дејство на
надлежниот орган при извршувањето на неговите надлежности, ќе ја продолжи
постапката на заверка на сертификатот, со тоа што ќе му наложи на увозникот во рок од
десет дена да ги отстрани недостатоците во сертификатот. Откако, увозникот ќе ги
отстрани недостатоците во сертификатот, Царинската испостава ќе го завери
сертификатот и пратката ќе ја пушти во слободен промет.
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Консултации
Член 7
Министерството за економија ќе се консултира со учесниците за практичните услови
според кои на надлежниот орган на учесникот извозник кој го одобрил сертификатот за
извоз, ќе му ја приложи потврдата за увоз во Република Северна Македонија од членот 6
став (1) од овој закон.
Достава на податоци
Член 8
Министерството за економија ќе доставува до Царинската испостава автентични
примероци на сертификатите на учесниците, називите и другите релевантни податоци за
органите на учесниците кои ги издаваат и/или ги оверуваат сертификатите, автентичните
примероци од печатите и потписите со кои се потврдува дека сертификатот е легално
издаден и/или оверен и други добиени релеватни информации кои се однесуваат на
сертификатите.
Достава на извештаи
Член 9
(1) Царинската управа до Министерство за економија доставува месечен извештај за
сите сертификати поднесени за заверка врз основа на членот 5 од овој закон.
(2) Царинската испостава е должна да ги чува оригиналите на сертификатите поднесени
на заверка најмалку три години од денот на поднесување на сертификатите на заверка.
(3) Царинската испостава ќе му ги достави на Министерството за економија, на увид
сите оригинални сертификати, кои биле поднесени за заверка во претходниот квартал.
(4) Министерот за економија ја пропишува формата и содржината на месечниот
извештај.
III. ИЗВОЗ НА НЕОБРАБОТЕНИ ДИЈАМАНТИ
Услови за извоз
Член 10
Извозот на необработени дијаманти од Република Северна Македонија се забранува,
освен ако не се исполнети следниве услови:
а) необработените дијаманти се придружени со соодветен сертификат кој е издаден и
одобрен од Министерството за економија и
б) необработените дијаманти се ставени во запечатени колета кои се пломбирани во
согласност со членот 11 од овој закон.
Издавање сертификат
Член 11
(1) Министерството за економија на барање на извозникот во рок од 15 работни дена
од денот на поднесувањето на барањето, издава сертификат, доколку утврди дека:
а) извозникот обезбедил докази дека необработените дијаманти за кои се бара
сертификат биле законски увезени во согласност со одредбите на членот 4 од овој закон;
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б) другите информации кои се бараат во сертификатот се точни;
в) необработените дијаманти се наменети за територијата на некој од учесниците и
г) необработените дијаманти ќе се транспортираат во запечатени колета.
(2) Министерството за економија не го одобрува сертификатот сè додека не потврди
дека содржината на колетото одговара на информациите дадени во барањето и колетото
не биде пломбирано од страна на Министерството за економија.
(3) Кон барањето од ставот (1) на овој член барателот доставува;
- документ за регистрирана дејност (ДРД образец издаден од Централниот регистар),
- копија од сертификатот одобрен од надлежен орган на некој учесник и оверен од
Царинската испостава и
- доказ за уплатена административна такса.
(4) Овластеното службено лице од Министерството за економија кое ја води постапката
за издавање сертификат е должно во рок од три дена, од денот на приемот на барањето од
ставот (1) на овој член, по службена должност да ги прибави документите од ставот (3)
алинеи 1 и 2 на овој член од надлежниот јавен орган, а кои се потребни за докажување на
исполнетоста на условите од ставот (1) на овој член.
(5) Овластеното службено лице од Министерството за економија кое ја води постапката
за издавање на сертификат е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето
од ставот (1) на овој член, да го повика барателот да ги стави на увид необработените
дијаманти, за кои има поднесено барање за извоз.
(6) Барателот е должен во рок од три дена од денот на повикувањето, во
Министерството за економија да ги стави на увид необработените дијаманти за кои има
поднесено барање, за да се утврди дека содржината на колетото одговара на
информациите наведени во барањето.
(7) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани
документите од ставот (4) на овој член е должно да ги достави бараните документи во рок
од три дена од денот на приемот на барањето.
(8) Доколку барателот не ги исполнува условите од ставот (1) на овој член
Mинистерството за економија во рок од 15 работни дена, од денот на поднесувањето на
барањето, ќе донесе решение за одбивање на барањето.
(9) Против решението за одбивање на барањето од ставот (8) на овој член, барателот
има право на жалба во рок од 15 дена, од денот на приемот на решението, до Државната
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
(10) Сертификатот од ставот (1) на овој член се издава во четири примероци и тоа два
за извозникот, од кои еден примерок ја следи пратката и по еден примерок за Царинската
управа на Република Северна Македонија и за Министерството за економија.
(11) Сертификатот за извоз не може да се пренесе на друго правно, или физичко лице.
(12) Сертификатот за извоз на необработени дијаманти се издава со рок на важност до
60 дена, од денот на издавање на сертификатот.
(13) Ако необработените дијаманти не се извезат во рок на важност на сертификатот
од ставот (12) на овој член, извозникот е должен неискористениот сертификат да го врати
во Министерството за економија во рок од три дена, по истекот на рокот на важност на
сертификатот.
(14) Царинската испостава не го оверува сертификатот издаден од Министерството за
економија сè додека не провери дали содржината на колетото одговара на информациите
дадени во соодветниот сертификат и дека колетото е осигурано од неовластен пристап и
потоа било пломбирано од страна на Царинската испостава.
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(15) Царинската испостава одлучува дали при проверката ќе:
а) го отвори секое колето, за да ја изврши целосно проверката или
б) врз основа на анализа на ризик одредува кои колета ќе ги отвори, за да изврши
проверка на пратката на необработените дијаманти.
(16) Доколку Царинската испостава утврди дека се исполнети условите за извоз од
членот 10 од овој закон, ќе го овери сертификатот и на извозникот ќе му даде еден
примерок од истиот. Извозникот е должен да го чува примерокот од сертификатот
најмалку три години, но не повеќе од пет години, од датумот на неговото издавање.
(17) Министерот за економија ја пропишува формата и содржината на барањето за
издавање на сертификатот за извоз на необработени дијаманти.
(18) Министерот за економија ја пропишува формата и содржината на сертификатот за
извоз на необработени дијаманти.
Заверка на сертификатот за извоз
Член 12
(1) Извозникот пратката заедно со сертификатот за извоз со барање ја доставува до
Царинската испостава за проверка во рок од три дена од денот на приемот на
сертификатот.
(2) Доколку Царинската испостава утврди дека барањето и сертификатот за извоз имаат
недостатоци, поради незнаење или ненамерно или пак како пропуст на Министерството за
економија, ќе го одбие барањето со наведување на причините за негово одбивање.
(3) Откако, извозникот ќе ги отстрани недостатоците во барањето и во сертификатот
истиот со ново барање го доставува до Царинската испостава.
(4) Доколку Царинската испостава утврди дека се отстранети првично утврдените
недостатоци ќе го овери сертификатот и ќе го одобри извозот.
(5) Доколку Царинската испостава утврди дека не се исполнети условите за извоз од
членовите 10 и 11 од овој закон, ја задржува пратката и за тоа ќе го извести
Министерството за економија во рок од еден месец од денот на поднесувањето на
сертификатот за заверка.
Достава на извештаи
Член 13
(1) Царинската управа доставува месечен извештај до Министерство за економија за
сите заверени извозни сертификати, поднесени за заверка.
(2) Царинската испостава е должна да ги чува оригиналите на сертификатите поднесени
на заверка најмалку три години, но не повеќе од пет години, од денот на поднесување на
сертификатите на заверка.
(3) Царинската испостава ќе му ги достави на Министерството за економија, на увид
сите оригинални сертификати, кои биле заверени во претходниот квартал.
(4) Министерот за економија ја пропишува формата и содржината на месечниот
извештај од ставот (1) на овој член.
Консултации
Член 14
Министерството за економија ќе се консултира со учесниците, за практичните услови
според кои ја издаваат потврдата за увозот на необработени дијаманти извезени од
Република Северна Македонија и опфатени со сертификатот издаден од Министерството
за економија на Република Северна Македонија и заверен од Царинската испостава.
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IV. ТРАНЗИТ НА НЕОБРАБОТЕНИ ДИЈАМАНТИ
Член 15
Одредбите од членовите 5, 10, 11 и 12 од овој закон не се применуваат на необработени
дијаманти кои влегуваат на територијата на Република Северна Македонија само заради
транзит преку нејзината територија под услов, ниту оригиналното колето во кое се
пренесуваат необработените дијаманти ниту оригиналниот придружен сертификат
издаден од надлежен орган на некој од учесниците да не биле фалсификувани при влезот
во и излезот од територијата на Република Северна Македонија и целта на транзитот е
потврдена со сертификатот што ја придружува пратката.
V. НАДЗОР
Член 16
(1) Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон врши Министерството за
економија.
(2) Царински надзор над спроведување на одредбите од овој закон врши Царинската
управа.
VI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 17
(1) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок
на правното лице, односно на трговец поединец, ако:
1) врши увоз на необработени дијаманти спротивно на одредбите од членот 4 на овој
закон;
2) не ги поднесе колетата и соодветните сертификати за проверка до Царинската управа
на Република Северна Македонија, Царинарница Скопје Царинска испостава Аеродром
Скопје согласно со одредбите од членот 5 став (1);
3) врши извоз на необработени дијаманти спротивно на одредбите од членот 10 од овој
закон.
(2) За дејствијата од ставот (1) на овој член, ќе биде издаден прекршочен платен налог
на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговец поединец,
во висина од 30% од глобата која ќе му се одмери на правното лице, односно на трговецот
поединец.
(3) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршоците од ставот (1) на овој член, на физичкото лице.
(4) Во случајот од ставот (1) на овој член ќе се изрече и посебна прекршочна мерка
одземање на предметите - стоките со кои е извршен прекршокот.
Член 18
(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок
на правното лице односно на трговец поединец, ако:
1) Не го врати неискористениот сертификат во Министерството за економија, согласно
со членот 11 став (13) од овој закон;
2) Не го чува примерокот од сертификат најмалку три години, согласно со одредбите
од членот 11 став (16) од овој закон.
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(2) За дејствијата од ставот (1) на овој член, ќе биде издаден прекршочен платен налог
на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговец поединец,
во висина од 30% од глобата која ќе му се одмери на правното лице, односно на трговецот
поединец.
(3) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршоците од ставот (1) на овој член, на физичкото лице.
Член 19
(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на овластеното службено лице од Министерството за економија, ако:
- не ги прибави доказите односно документите по службена должност во рок од три
дена од денот на приемот на барањето спротивно на членот 11 став (7) од овој закон и
- не одлучи по барањето во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето спротивно
на членот 11 став (1) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите
односно документите ако не ги достави бараните докази и документи во рок од три дена
спротивно на членот 11 став (7) од овој закон.
Член 20
(1) Прекршочна постапка за прекршоците од членовите 17 и 18 од овој закон ја води
прекршочниот орган утврден со Законот за Царинска управа.
(2) За прекршоците утврдени во членот 19 од овој закон, прекршочна постапка води и
прекршочна санкција изрекува надлежен суд.
(3) Пред поднесување на барање за прекршочна постапка за прекршоците предвидени
со овој закон се врши постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоците.
(4) За прекршоците утврдени во членовите 17 и 18 од овој закон, царинскиот
службеник на сторителот на прекршокот ќе му издаде прекршочен платен налог, пред да
поднесе барање за поведување на прекршочна постапка.
(5) Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го
потпише. Примањето на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се
забележува во записникот.
(6) Во записникот се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од
прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
(7) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот
платен налог го потпишува службено, односно одговорното лице кое се нашло на самото
место при царинскиот надзор или друго службено или одговорно лице кое изјавило дека
има право да го потпише записникот и да го прими прекршочниот платен налог.
(8) Изјавата од ставот (7) на овој член се забележува во записникот.
(9) Царинскиот службеник е должен да води евиденција за издадените прекршочни
платни налози и за нивниот исход.
(10) Во евиденцијата од ставот (9) на овој член 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
прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(11) Личните податоци од ставот (10) на овој член се чуваат пет години од денот на
внесување во евиденцијата.
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(12) Против одлуката на прекршочната комисија од ставот (1) на овој член може да се
поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на
инспекциски надзор и прекршочната постапка.
(13) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот
за финансии.
Член 21
Одмерувањето на висината на глобата за правното лице и за физичкото лице се врши
согласно со Законот за прекршоците.
Член 22
Владата на Република Северна Македонија на предлог на Министерството за економија
го утврдува списокот на учесници и надлежните органи кои се назначени да ги издаваат и
одобруваат нивните сертификати врз основа на релевантните информации од
претседавачот и/или учесниците на Процесот Кимберли.
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 23
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 24
Одредбите на овој закон ќе престанат да важат со пристапувањето на Република
Северна Македонија во Европската Унија.
Член 25
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
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