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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 ЦАРИНСКАТА УПРАВА  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа,  

 што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8  

февруари 2016 година. 

 

Бр. 08-858/1 

8 февруари 2016 година 

Скопје 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

Претседател 

на Република Македонија,  

 д-р Ѓорге Иванов, с.р.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА  

 УПРАВА  

Член 1  

Во Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ број 

46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 

167/14, 33/15 61/15 и 129/15), во членот 6 став (5) точка 5) се менува и гласи:  

„да поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за 

активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:  
- ТОЕФEЛ ИБТ - со најмалку 74 бодови,  

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бодови,  

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2)  ниво,  
-  ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен или  

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода.“  

 

Член 2  

Во членот 7 став (4) зборовите: „акти во првостепена управна постапка и“ се бришат.  

Член 3  

Во членот 8-а став (2) во точка 4) во алинеја 3 и алинеја 4 зборовите: „или Аптис“ се 

бришат.  

Член 4  

Во членот 8-б став (2) точка 4) алинеја 3 зборовите: „или Аптис;“ се бришат.  
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Член 5  

Во членот 10 став 1 точка 8) по зборот „степен“ се додаваат зборовите: „и донесување на 

управни акти како решенија, одлуки, наредби, лиценци, дозволи, забрани, одобренија или 

други акти“.  

Член  6  
По членот 10-а се додава нов член 10-б, кој гласи:  

 

„Член 10-б  

Царинската управа може  на веб страница да ги преземе судските одлуки од областа на 
царините, други извозни и увозни давачки, даноци и други јавни давачки и надоместоци кои 

ги наплатува при увоз, извоз или транзит на стока, од веб страниците на судовите согласно 

Законот за управување со движењето на предметите во судовите."  

 

Член 7  

Членот 11 се менува и гласи:  

„Актот за внатрешна организација и актот за систематизација на работните места,  

директорот  на  Царинската  управа  го  донесува  по  претходна  согласност  од  

Министерството за информатичко општество и администрација и Министерството за  

финансии.“  

Член 8  

Во членот 19 став (3) зборот „директорот“ се заменува со зборот “Царинската управа“.  

 

Член 9  

Во членот 21 став (1) зборот „писмено“ се брише.  

Член 10  

Во членот 49-г став (3) се менува и гласи:  

„(3) Надоместоците од ставот (2) алинеја 7 на овој член се наплатуваат за влез и 
користење на терминал и терминалски услуги и за утовар и истовар на стока.“  
 Ставот (4)  се менува и гласи:  

„(4) Висината на надоместоците од ставот (3) на овој член ja пропишува министерот за 

финансии, во зависност од времетраењето на престојот на возилата на царинскиот 

терминал по завршување на царинската постапка и видот на возилата.“  

Член 11  

Членот 49-д се менува и гласи:  

„(1) Објектите на граничните премини за патен сообраќај можат да се дадат под закуп на 

домашно или странско правно или физичко лице.  

(2) За давањето под закуп на стварите од ставот (1) на овој член одлучува Владата на 
Република Македонија.  

(3) На постапката за издавање под закуп на стварите од ставот (1) на овој член 

соодветно се применуваат одредбите од Законот за користење и располагање со стварите во 

државна сопственост и со стварите во општинска сопственост кои се однесуваат на 

постапката за издавање под закуп на недвижни ствари.“  

Член 12  

Во членот 55-б  зборовите: „или со истекот на рокот за одлучување по приговор против 

решението“ се бришат.  
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Член 13  
Во членот 63 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  

„(2) Царинскиот службеник може да биде распореден на друго пониско слободно 

работно место, без да ги исполнува условите за познавање на странски јазик и активно 

познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.“  

Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:  

„(3) Вработениот во Царинската управа кој не е царински службеник може по потреба  

на Царинската управа согласно со Законот за административни службеници, да биде  

распореден на соодветно работно место на царински службеник, доколку ги исполнува  

условите утврдени во актот за систематизација на работни места во Царинската управа и  

доколку во рок од шест месеци го положи стручниот испит за царински службеник во  

Царинска управа.“  

Ставовите (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат  (4), (5), (6), (7) и (8). 

По ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:  

„(9) Министерот за финансии, на предлог на директорот го пропишува начинот   на 

полагање на стручниот испит од ставот (3) на овој член.“  

Член 14  

Во членот 71 став (2) зборовите: „можат да“ се бришат.  

 

Член 15  

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа („Службен 

весник на Република Македонија“ број 43/14 ), во членот 28 став (3) по зборовите: 

„директорот на Царинската управа“ се додава зборот „кој“.  

Член 16  

Царинскиот  службеник  кој  засновал  работен  однос  во  Царинската  управа  и  е 

распореден  на  работно  место  за  кое  е  предвидена  стручна  квалификација  според 

Македонската рамка на квалификации или ЕКТС заклучно со денот на влегувањето во сила 

на овој закон, а видот на неговото образование е поинакво од видот на образованието утврдено 

во актот за систематизација на работни места согласно со Фраскатиевата 

класификација, при прераспоредување или унапредување ќе се смета дека ги исполнува 

условите по однос на видот на образованието.  

Член 17  

Одредбите на членовите 2, 5, 8, 9 и 14 ќе започнат да се применуваат со започнувањето  
на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот  
за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).  

 

Член 18  

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