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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

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 12

ноември 2014 година.

Бр. 07-4269/1 Претседател
12 ноември 2014 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
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 и
43/14),  членот 7 се менува и гласи:

„(1) Директорот ја претставува Царинската управа.
(2) Директорот одлучува за правата од работен однос на вработените.
(3) Директорот е надлежен за започнување на постапка за откривање на случаи на

несоодветно однесување или прекршување на должностите од страна на вработените во
Царинската  управа  и  за  поведување  на  постапка  за  утврдување  на  дисциплинска
одговорност.

(4) Директорот е надлежен за донесување акти во првостепена управна постапка и
оперативни инструкции во писмена форма од сите области на царинското и акцизното
работење.

(5) Директорот може во писмена форма да пренесе одделни негови надлежности на
царински службеници од категории Б и В согласно со закон.“

Член 2
Во членот 8-а став (1) во алинејата 4   сврзникот „и“ се заменува со запирка а по

зборовите: „ водител на смена“ се додаваат зборовите: „и водач на смена“.
Во ставот (2) точка 1) алинејата 2  се менува и гласи:
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„За нивоата Б3 и Б4 ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
освен за нивото Б4 за работното место водач на смена ниво на квалификации најмалку више
или средно “.

Во точка 2) во алинејата 1 зборот „шест“ се заменува со зборот „четири“, а по
зборовите:  „царински работи“  се додаваат зборовите: „или во струката “.

Во алинејата 2 зборот „пет“ се заменува со зборот „три“,   а по зборовите: „царински
работи“  се додаваат зборовите: „или во струката“.

Во алинејата 3 зборот „четири“ се заменува со зборот „три“, по зборовите: „царински
работи“ се додаваат зборовите: „или во струката“.

Во алинејата 4 зборот „четири“ се заменува со зборот „две“, а по зборовите:  „царински
работи;“  се додаваат зборовите: „или во струката. “.

Во ставот (3) зборот „административниот“ се заменува со зборот „царинскиот“.

Член 3
Во членот 8-б, став (1) во алинејата 1 по зборовите: „виш цариник контролор,“ се

додаваат  зборовите: „систем инженер, “.
Во алинејата 2 зборовите: „систем инженер“ се бришат.
Во алинејата 3 по зборовите: „советник и“ се додаваат зборовите: „систем инженер

администратор и“.
Во ставот (2)  во точка 1) алинејата 3 се менува и гласи:
„за нивото В4 ниво на квалификации е најмалку вишо или средно образование освен за

работно место виш цариник ниво на квалификација VI Б според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен“.

Во точка 2) во алинејата 1 по зборовите: „царински работи“ се додаваат зборовите: „или
во струката“.

Во алинејата 2 по зборовите: „царински работи“ се додаваат зборовите: „или во
струката“.

Во алинејата 3 по зборовите: „царински работи“ се додаваат зборовите: „или во
струката“.

Алинејата 4 се менува и гласи:
„за ниво В4 без работно искуство “.
Во ставот (3) зборот „административниот“ се заменува со зборот „царинскиот“.

Член 4
Во членот 8-в став (2) точката 1) се менува и гласи:
„стручни квалификации за сите нивоа: најмалку вишо или средно образование“.

Член 5
Во членот 51 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
„(4) Директорот е должен  да ја донесе одлуката за избор за вработување.“

Член 6
Во членот 55-г, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите “или

со правосилна судска пресуда е осуден за кривично дело во врска со службена должност. “

Член 7
По членот 55-г се додава нов член 55-д кој гласи:

2 од 3

www.pravdiko.mk



Службен весник на РМ, бр. 167 од 14.11.2014 година

,,Член 55-д
Решенијата од членовите 55, 55-а, 55-б, 55-в и 55-г, ги  донесува директорот.“

Член 8
Во членот 56 во ставот (1) втората реченица се менува и гласи: „По истекот на тој

период, царинскиот службеник продолжува со работа на работно место кое одговара на
неговата стручна подготовка и работно искуство во Царинската управа, освен во случај ако
му е изречен престанок на работен однос со отказ во согласност со одредбите од
членовите  55, 55-а, 55-б, 55-в и 55-г  на овој закон “.

Член 9
По членот 65 се додава нов член 65-а кој гласи:

„Член 65-а
Решенијата за распоредување и унапредување, ги донесува директорот.“

Член 10
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да

утврди пречистен текст на Законот за Царинската управа.

Член 11
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на
примената на Законот за административните службеници („Службен весник на Република
Македонија“ број 27/14), освен одредбата од членот 6 од овој закон, која ќе отпочне да се
применува со денот на  влегувањето во сила на овој закон.
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