
Службен весник на РМ, бр. 120 од 29.6.2018 година 

1 од 6

20181202292

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 26 јуни 

2018 година.
 

Бр. 08-3998/1  Претседател
26 јуни 2018 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
                               

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
м-р Талат Џафери, 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, 129/15 и 23/16), во членот 2 став 1 точка 6) по зборовите: „слободни 
економски зони,“, се додаваат зборовите: „технолошки индустриски развојни зони,“.

По точката 7) се додава нова точка 8), која гласи: 
„8) Акцизен надзор се мерки кои ги презема Царинската управа заради обезбедување на 

примена на акцизните прописи, а кога е потребно и на други прописи кои важат за 
акцизни добра кои се предмет на акцизен надзор;“.

По точката 8) која станува точка 9) се додава нова точка 10), која гласи: 
„10) Акцизна контрола е извршување на конкретни дејствија како што се преглед на 

акцизни добра, проверка на постоење, веродостојност и точност на документите, преглед 
на деловни книги и други евиденции, преглед и претрес на простории и транспортни 
средства, спроведување на службени истраги и други слични дејствија во поглед на 
запазување на акцизните прописи;“.

Точките 9), 10), 11) и 12) стануваат точки 10), 11), 12) и 13). 
 

Член 2
Во членот 6 став (5) точка 5) во алинејата 4 сврзникот „или“ се заменува со запирка.
Во алинејата 5 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „или“ и се 

додава нова алинеја 6, која гласи: 
„-  АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“. 
Точката 6) се брише.
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Член 3
Во членот 8-а  став (2) во точката 4) алинејата 3 се менува и гласи: 
„- за сите нивоа активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на 

Европската Унија (англиски, француски, германски).“.
Алинејата 4 се брише.
Ставот (3) се брише. 

Член 4
Во членот 8-б став (1) алинеја 1 по зборовите: „главен инспектор,“ се додаваат 

зборовите: „инспектор во одделение за внатрешни истраги, инспектор во одделение за 
внатрешна инспекција,“. 

Во алинејата 4 зборовите: „водич на царински пес,“ се заменуваат со зборовите: 
„инспектор водич на царински пес,“.

Во ставот (2) точка 4) алинеја 3 се менува и гласи: 
„- за сите нивоа активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на 

Европската Унија (англиски, француски, германски).“.
Ставот (3) се брише. 

Член 5
Во членот 10 став 1 точка 1) по зборовите: „на царински“ се додаваат зборовите: „и 

акцизен“.
Во точката 2) по зборовите: „на царинска“ се додаваат зборовите: „и акцизна“.
Во точката 4) по зборовите: „царинска“ се додаваат зборовите: „и акцизна“.
Во точката 7) по зборовите: „враќање на“ се додаваат зборовите: „акциза,“.
Точката 9) се менува и гласи: 
„вршење на контрола на внесување и изнесување на пари, монетарно злато и физички 

преносливи средства за плаќање преку царинската линија на Република Македонија;“.
Во точката 11) по зборовите: „и извоз“ се додаваат зборовите: „и акцизни постапки“.
Во точката 14) по зборовите: „на царинските“ се додаваат зборовите: „и акцизните“.
Точката 15) се менува и гласи: 
„спроведување, сместување и чување на стоки како и сместување и чување на 

одземена, отстапена или пронајдена царинска стока;“.
Toчката 21) се менува и гласи:
„определување на работен простор, царински терминал, каде стоката во товарни 

моторни возила се става на увид и се врши преглед од страна на царинските органи, чија 
местоположба соодветствува на местоположбата на царинските испостави;“.

Точките 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33) и 34) се бришат.
Точката 35) станува точка 22).
Точката 36) се брише.
Точката 37) станува точка 23).

Член 6
Во членот 17 по зборовите: „на царинското“ се додаваат зборовите: „и акцизното“.

Член 7
Во членот 20 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „заради постапување на царинските службеници согласно овој 
закон.“

Ставовите  (2) и  (3) се бришат.
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Член 8
Членот 28-а се менува и гласи:
„(1) По откривање на царински прекршок царинскиот службеник е должен да состави 

записник во кој ги забележува битните елементи на дејствието од кое произлегува 
правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторувањето, описот на 
дејствието и лицата затекнати на самото место. Записникот го потпишуваат царинскиот 
службеник и сторителот.

(2) Царинскиот службеник веднаш по составување на записникот од ставот (1) на овој 
член на сторителот ќе му предложи една од забрзаните постапки со издавање на мандатен, 
односно прекршочен платен налог, согласно со законот со кој е пропишан царинскиот 
прекршокот. Приемот на мандатниот, односно прекршочниот платен налог сторителот го 
констатира со свој потпис.

(3) 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.

(4) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е должен 
да ја плати глобата во рок од осум дена од врачувањето на прекршочниот платен налог 
при што ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната 
поука. Ако сторителот не ја плати глобата во овој рок, царинскиот службеник поднесува 
барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот прекршочен орган од 
членот 10-а од овој закон.

(5) Сторителот којшто со заминување заради престој во странство би можел да го 
одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата изречена со 
мандатниот, односно прекршочниот платен налог.

(6) Царинскиот службеник надлежен за поведување на прекршочна постапка може 
привремено да ги одземе патната исправа или личната карта за странец и возачката 
исправа, додека не биде доставен доказ дека глобата е платена, но најдолго осум дена од 
денот на одземањето.

(7) Овластените царински службеници, се должни да водат евиденција за спроведените 
забрзани постапки од ставот (2) на овој член согласно со актот од членот 10-а став (7) од 
овој закон.

(8) Формата и содржината на записникот од ставот (1) на овој член и на мандатниот, 
односно прекршочниот платен налог од ставот (2) на овој член, ја пропишува министерот 
за финансии.“.

Член 9
Во членот 32 став (1) точка 3) потточка а) по зборовите: „царинска стока,“ се додаваат 

зборовите: „акцизни добра,“.

Член 10
Во членот 33 став (1) по зборовите: „тестира царинската стока“ се додаваат зборовите: 

„и акцизните добра“.
Во ставот (2) по зборовите: „на царинската стока“ се додаваат зборовите: „односно 

акцизните добра“.

Член 11
Во членот 36 став (1) во воведната реченица по зборовите: „на царински“ се додаваат 

зборовите: „или акцизен“.
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Член 12
Во членот 37 став (1) по првата реченица се додава нова втора реченица која гласи: „На 

акцизната територија, царински службеник може да ги задржи и акцизните добра кои се 
предмет на акцизните постапки пропишани во Законот за акцизи, а за чиј надзор и 
контрола е надлежна Царинската управа.“

Член 13
По  членот 44 се додава нов член 44-а, кој гласи:

„Член 44-а
(1) Огнено оружје и муниција на Царинската управа може да задолжат:
1) царинските службеници на одделението за оперативни работи;
2) царинските службеници на одделението за истраги;
3) царинските службеници на одделението за разузнавање и
4) царински службеници на одделението за внатрешни истраги.
(2) Огнено оружје и муниција на Царинската управа можат да задолжат и други 

царински службеници распоредени на работни места кои се изложени на опасност или е 
загрозена нивната лична безбедност.

(3) Вработените во Царинската управа од ставовите (1) и (2) на овој член за да задолжат 
огнено оружје и муниција треба да ги исполнат следниве услови:

1) да се здравствено способни за поседување и носење на огнено оружје;
2) да се теоретски и практично оспособени за ракување со огнено оружје и
3) да се запознаени со законските и подзаконските прописи кои се однесуваат на 

носење и употреба на огнено оружје и муниција.
(4) Вработените во Царинската управа од ставовите (1) и (2) на овој член го 

раздолжуваат огненото оружје и муниција кога: 
1)   им престанува работниот однос во Царинската управа; 
2) ќе бидат прераспоредени на друго работно место;
3) во случај на престанок на некој од условите од ставот (3) на овој член и
4) во други оправдани случаи со одлука на директорот на Царинска управа.
(5) Во случај на исчезнување, губење или кражба на оружје или муниција, вработените 

се должни да го пријават до Царинската управа во рок од 24 часа од моментот кога тоа го 
забележале.  

(6) Во случај на исчезнување, губење или кражба на овластување за носење и употреба 
на оружје, вработените се должни да го пријават до Царинската управа во рок од осум 
дена од моментот кога тоа го забележале.“.

Член 14
Во членот 64 став (1) зборот „Поставувањата“ се заменува со зборот 

„Прераспоредувањата“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Временото унапредување е времено прераспоредување на царинскиот службеник на 

повисоко рангирана позиција на определено време до шест месеци со можност за 
продолжување за уште еден период до шест месеци. Царинскиот службеник се враќа на 
своето постојано работно место или друго соодветно работно место по истекот на 
определениот период. Царинскиот службеник може да биде времено унапреден на 
работно место кое одговара на неговото професионално искуство, знаење и квалификации 
и без да ги исполнува условите за познавање на странски јазик и активно познавање на 
компјутерски програми за канцелариско работење.“.

Ставот (4) се брише.
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Член 15
По членот 64 се додаваат два нови члена 64-а и 64-б, кои гласат:

„Член 64-а
(1) Директорот или од него овластен раководен царински службеник може да издаде 

писмена наредба со која на работникот му наредува да извршува задача во друга 
организациска единица различна од организациската единица во која работникот работи.

(2) Наредбата од ставот (1) на овој член се издава за извршување на итни и неодложни 
работи чиј обем, сложеност и времетраење ги надминува расположливите ресурси на 
одредена организациона единица, при што задачите кои треба да ги изврши царинскиот 
службеник не треба да се разликуваат од задачите на царинскиот службеник од работното 
место на кое работи.

(3) Извршување на задачите од ставот (2) на овој член, за кои е издадена наредбата, 
може да трае најмногу до 30 дена, со можност за продолжување на уште еден период до 
30 дена.  

Член 64-б
Царинскиот службеник може да биде распореден на работно место помошник директор 

и управник, а по претходно добиена согласност од министерот за финансии.“.

Член 16
Во членот 65 ставовите (3), (4) и (5) се бришат.

Член 17
Одредбите од членот 6 став (5) точка 5) од 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, 129/15 и 23/16) и 
одредбите од членот 2 од овој закон со кој членот 6 став (5) точка 5) се дополнува со нова 
алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 
септември 2018 година. 

Член 18
(1) Директорот и заменик директорот кој се именувани во периодот од денот на 

влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, се должни да го исполнат 
условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на 
неговото именување.

(2) На директорот и заменик директорот кои нема да го исполнат условот за познавање 
на странски јазик во рокот утврден во ставот (1) на овој член им престанува мандатот.

Член 19
(1) Одредбите од членовите 3 и 4 од овој закон, со кои се менуваат одредби од 

членовите 8-а став (2) точка 4 алинеја 3 и членот 8-б став (2) точка 4 алинеја 3 од Законот 
за Царинската управа, а кои се однесуваат на познавањето на еден од трите најчесто 
користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), ќе започнат да 
се применуваат од 25 јули 2018 година.

(2) Царинските службеници кои засновале работен однос од денот на влегувањето во 
сила на овој закон до започнување на примената на одредбите од ставот (1) на овој член, 
се должни да го положат делот од стручниот испит за проверка на знаење на еден од трите 
најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) кој го 
спроведува Агенцијата за администрација во рок од една година од денот на влегувањето 
во сила на овој закон.
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(3) Кандидатите за царински службеници и царинските службеници од ставот (2) на 
овој член кои се стекнале со меѓународно признат сертификат или меѓународно 
употребувано уверение стекнато до денот на влегувањето во сила на овој закон нема да 
полагаат дел од стручниот испит за проверка на знаење на еден од трите најчесто 
користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) до истекот на 
важноста на стекнатото увeрeние. 

(4) На царинските службеници кои нема да го положат делот од испитот за проверка на 
знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, 
француски, германски) во рокот утврден во ставот (2) на овој член ќе им престане 
работниот однос. 

Член 20
Царинските службеници кои до денот на влегувањето во сила на овој закон се 

распоредени на работно место помошник директор и управник по претходно добиена 
согласност од министерот за финансии продолжуваат да работат на овие работни места до 
истекот на периодот за кој се распоредени или до нивно распоредување на други работни 
места. 

Член 21
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за Царинската управа.

Член 22
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“.


