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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз  основа  на  член  75  ставови 1, 2  и  3  од  Уставот  на  Република  Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

У К А З
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 1 август

2008 година.

Бр. 07-3393/1
1 август 2008 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, 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 и 107/2007), во членот 2  став (1) се додава нова точка 12, која гласи:
„12. Објекти на граничните премини за патен сообраќај се деловни и други објекти во

државна сопственост што служат за потребите на граничните премини  за патен сообраќај, како
и места за вршење на царински и инспекциски надзор;“.

Член 2
Во членот 5 став (2) по зборот „царинските”, се додаваат зборовите: „и другите”, а по

зборот “Македонија” се додаваат зборовите: “согласно со закон”.

Член 3
Во членот 10  став (1) по точката 18 се додава нова точка 19, која гласи:
„19) управување, уредување и одржување на објекти на граничен премин за патен

сообраќај;”.
Точката 19 станува точка 20.

Член 4
По членот 49 се додава нова Глава V и седум нови члена   49-а, 49-б, 49-в, 49-г, 49-д, 49-

ѓ и 49-е, кои гласат:
"V.   УПРАВУВАЊЕ,   УРЕДУВАЊЕ   И   ОДРЖУВАЊЕ   НА   ОБЈЕКТИТЕ НА

ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ
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Член 49-а
Управувањето со објектите на граничните премини за патен сообраќај, опфаќа:
- регулирање на односите од страна на Царинската управа со органите на државната

управа кои   вршат активности согласно со своите законски надлежности во објектите на
граничните премини за патен сообраќај, како и со правни и физички лица кои користат
објект или дел од објект на граничниот премин,

- издавање под закуп на деловните простории, -
издавање на рекламен простор,
- водење  на  евиденција  за  издадените  под  закуп  деловни  простории  и  рекламен

простор,
- вршење наплата на надоместоците за извршени услуги и
- обезбедување  на  услови  за  функционирање  на  граничните  премини  како  што  се

греење,  вода,  струја,  телефон,  хигиена,  хортикултурно  уредување  и  други  тековни
потреби.

Член 49-б
Уредувањето на објектите на граничните премини за патен сообраќај, опфаќа:
- опремување  на градежното  земјиште  со  објекти  на  комунална  инфраструктура

(изградба на објекти, инсталации, хортикултурно уредување на градежно земјиште),
- иницирање изработка на урбанистички проекти, технички планови, документација и

услови за градба, согласно со закон,
- иницирање  на  постапка  за  решавање  на  имотно-правните  односи  на  градежното

земјиште,
- планирање,  градење,  поставување,  пренамена,  реконструкција  и  отстранување  на

објекти,
- иницирање на постапка за геомеханички и геотехнички истражни работи и
- поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација на граничните премини.

Член 49-в
Одржувањето на објектите на граничните премини за патен сообраќај, опфаќа:
- инвестиционо одржување  (санација, реконструкција и замена на објекти, опрема  ,

инсталации и друго) и
- тековно одржување како што е одржување на објекти, опрема и инсталации, ваги,

рампи,    агрегати,  зимско  одржување  на  пристапен  пат  до  вага  и  плато  на  терминал,
одржување на хигиена и одржување на противпожарни   апарати.

Член 49-г
(1) Работите од членовите  49-а, 49-б и 49-в на овој закон се вршат врз основа на

годишна  програма  која  ја  донесува  Владата  на  Република  Македонија, на предлог  на
министерот за финансии утврден по претходно мислење од министерот за внатрешни
работи.

(2) Програмата од ставот (1) на овој член содржи:
- динамичен план за изградба на објекти на граничните премини,
- план за инвестиционо и тековно одржување на објектите на граничните премини,
- подготвителни работи за изградба на деловен простор, колски ваги, паркиралишта,

терминали и санитарни јазли,
- план за уредување на градежното земјиште определено со урбанистичките планови за

граничните премини,
- начин  на  користење  на      деловниот  простор,  колските ваги,  паркиралишта,

терминалите и санитарните јазли,
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- план за давање на користење на објекти на граничните премини под закуп и
- видот на услугите на граничните премини за кои се наплатува надоместок.
(3) Надоместокот од ставот (2) алинеја 7 на овој член се наплатува за   користење на

граничниот премин, мерење на колска вага,   користење на организиран паркинг простор, влез
и користење на терминал и за утовар и истовар на стока.

(4) Висината на надоместоците од ставот (3) на овој член, како и почетната висина на
закупнината на деловниот и рекламниот простор ги пропишува министерот за финансии во
зависност од категоријата на    граничниот премин, како и од   фреквенцијата на возила и
патници на граничниот премин.

(5) Средствата од надоместоците од ставот (3) на овој член, како и од закупнините од
деловниот и рекламниот простор се приход на Царинската управа.

Член 49-д
Деловниот и рекламниот простор во рамките на објектите на граничните премини за

патен  сообраќај,  можат  да  се  дадат  под  закуп  на  домашно  или  странско  правно  или
физичко лице, во согласност со овој закон и Законот за користење и располагање со
стварите на државните органи.

Член 49-ѓ
(1) Времетраењето на закупот од членот 49-д на овој закон може да биде најмногу десет

години за деловниот постор и три   години за рекламниот простор.
(2)   Деловниот и рекламниот простор даден под закуп не може да се дава во подзакуп.

Член 49-е
Директорот  на  Царинската управа  склучува  договор  за     закуп    со  најповолниот

понудувач."

Член 5
Царинската управа ќе го преземе движниот и недвижниот имот на граничните премини за

патен  сообраќај  од  Јавното  претпријатие  за  стопанисување  со  станбен  и  деловен простор
на Република Македонија   со состојба на седмиот ден од денот на влегувањето во сила на овој
закон.

Целокупната  архива,  техничка  и  друга  документација  поврзана  со  објектите  на
граничните премини, како и вработените кои работат на управување и одржување на
објектите  на  граничните  премини  и  за  поддршка  во  материјално,  финансиско  и
кадровското работење, Царинската управа   од Јавното претпријатие за стопанисување со
станбен и деловен простор на Република Македонија,   ќе ги преземе во рок од седум дена од
денот на влегувањето во сила на овој закон.

Владата на Република Македонија формира Комисија составена од претставници на
Јавното  претпријатие  за  стопанисување  со  станбен  и  деловен  простор  на  Република
Македонија,  Министерството  за  финансии  и  Царинската  управа     за  утврдување  на
движниот  и  недвижниот  имот  на  граничните  премини  за  патен  сообраќај,  архивата,
документацијата и вработените од ставовите  1 и 2 на овој член, во рок од два дена од
денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на

Република Македонија".
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