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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.61 од 17.04.2015 година)  

 

Член 1 

Во Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија" 
број 43/14), во членот 31 став (2) во точката 2) алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:  
„- за нивото Г2 најмалку две години работно искуство во струката,  
- за нивото Г3 најмалку една година работно искуство во струката или“. 

По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:  
„- за нивото Г4 со или без работно искуство во струката;“. 

Член 2 

Во член 34 ставот (3) се менува и гласи:  
„(3) Временото унапредување е времено поставување на даночниот службеник на 
повисоко рангирана позиција на одреден период. Даночниот службеник се враќа на 
своето постојано работно место или друго соодветно работно место по истекот на 
определениот период. Даночниот службеник може да биде времено унапреден на 
работно место кое одговара на неговото професионално искуство, знаење и 
квалификации и доколку ги исполнува условите утврдени во актот за систематизација 
на работни места во Управата за јавни приходи и овој закон." 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  
„(4) По исклучок од ставот (3) од овој член, даночниот службеник може да биде 
времено унапреден најмногу еднаш во период од четири години, за периодот на 
времено унапредување до три месеци, без да ги исполнува условите за познавање на 
странски јазик и активно познавање на компјутерски програми за канцелариско 
работење." 

Член 3 

Во членот 55 став (2) бројот „54“ се заменува со бројот „3”. 

Член 4 

Во членот 67 став (1) на крајот од реченицата зборовите: „во рок од две години од 
денот на отпочнување со примена на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „на кое 
бил распореден на денот на започнувањето со примената на овој закон, во рок од 
една година од денот на пристапување на Република Македонија во Европската 
унија“. 
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Член 5 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 


