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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 13 став (5), член 16 став (2), член 21 став (3), член 31 став (3) и член 
33 став (3) од Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/14, 154/15, 192/15 и 23/16), 
министерот за финансии, донесе

 
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНАТА 

ОБУКА ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК, ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА 
ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ И ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНА 

ОБУКА ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК, ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА 
СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК, НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ 

НА ПРВИОТ И ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК, 

ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА ОБУКА ЗА 
ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 

ПОСЕТУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА ОБУКА ЗА ЛИЦЕНЦИРАН  ЗАСТАПНИК

Член 1
Со овој правилник се пропишува програмата за спроведување на претходната обука за 

лиценциран застапник, висината на надоместоците за полагање на стручниот испит и за 
посетување на претходна обука за лиценциран застапник, програмата за полагање на 
стручниот испит за лиценциран застапник, начинот на бодување на првиот и вториот дел 
од испитот, формата и содржината на уверението за положен стручен испит за 
лиценциран застапник, програмата за спроведување на дополнителната обука за 
лиценциран застапник и висината на надоместокот за посетување на дополнителната 
обука за лиценциран застапник.

Член 2
Стручниот испит се полага според Програма за полагање на стручен испит за 

лиценциран застапник која е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

Член 3
(1) Првиот дел од испитот содржи 60 прашања од тематските области од Програмата за 

полагање на стручниот испит за лиценциран застапник со пет опции на заокружување на 
одговорот. Точниот одговор на прашањата се бодува со 1 поен, сличниот одговор со 
точниот се бодува со 0,5 поени, неточниот одговор во мал обем се бодува со -0,5 поени, а 
неточниот одговор во голем обем со - 1 поен.  

(2) Кандидатот го положил првиот дел од испитот ако освоил најмалку 45 поени.
(3) Ако кандидатот го положи првиот дел од испитот му се овозможува полагање на 

вториот дел од испитот кој се состои од проучување на една студија на случај и 
одговарање на шест прашања кои произлегуваат од студијата. При што секое од 
прашањата има десет можни опции на одговор. Точниот одговор се бодува со 5 поени, 
додека сличните одговори со точниот одговор и различните одговори се бодуваат со 0 
поени. Максималниот број на освоени поени за студијата на случај  изнесува 30 поени.

(4) Кандидатот го положил  вториот дел од испитот ако освоил најмалку 20 поени.
(5) Првиот и вториот дел од испитот се полагаат електронски во траење од 120 минути 

за секој дел од испитот.
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Член 4
(1) На кандидатот кој го положил испитот му се издава уверение за положен стручен  

испит за лиценциран застапник на образец кој се печати на хартија во окер боја со формат 
А4.  

(2) Уверението од став (1) на овој член содржи текст: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 
Министерство за финансии, Царинска управа“, законски основ за издавање на уверението, 
текст: „УВЕРЕНИЕ за положен стручен испит за лиценциран застапник на“; име, татково 
име и презиме на кандидатот, датум и место на раѓање, ЕМБГ; датум кога е положен 
испитот, број и датум на издавање на уверението, место за печат и име, презиме и потпис 
на претседателот.

(3) Формата и содржината на уверението за положен стручен испит за лиценциран 
застапник се дадени во Прилог 2  кој е составен дел на овој правилник.

Член 5
(1) Претходната обука се спроведува според Програма за спроведување на претходната 

обука за лиценциран застапник која е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на овој 
правилник.

(2) За посетување на претходната обука и за полагање на стручен испит за лиценциран 
застапник по прв пат се наплаќа надоместок во износ од 16.000,00 денари.

(3) За секое понатамошно полагање на стручниот испит за лиценциран застапник се 
наплаќа надоместок во износ од 6.000,00 денари.

(4) За полагање на поправен испит за лиценциран застапник се наплаќа надоместок во 
износ од 3.000,00 денари.

Член 6
(1) Дополнителната обука се спроведува според Програма за спроведување на 

дополнителна обука за лиценциран застапник која е дадена во Прилог 4 кој е составен дел 
на овој правилник.

(2) За посетување на дополнителната обука од став (1) на овој член се наплаќа 
надоместок во висина од 4.500,00 денари по посетител.

Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”, a ќе отпочне да се применува од 1 јуни 2016 година.

Бр. 20-1896/1
14 март 2016 година Министер за финансии,

Скопје Зоран Ставрески, с.р.
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