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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија,
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на
Република Северна 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 Северна Македонија го донесе на седницата одржана на
1 јуни 2021 година.
Бр. 08-2653/1
1 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, 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, 61/15, 129/15, 23/16, 120/18 и 248/18), во член 2 по точката 14) се додава
нова точка 15), која гласи:
„15) „јавни книги“ се јавните книги и регистри кои се водат во Катастарот на
недвижности, Централен регистер на Република Северна Македонија-Заложен регистер,
Централен регистер на Република Северна Македонија-Регистер на вложувања во
недвижности во Република Северна Македонија, Единствен регистар на даночни
обврзници, Евидентен регистар за стечај, Судски регистар, Единствен регистар на
трансакциски сметки, Регистар на моторни и приклучни возила и евиденција на
регистрираните моторни и приклучни возила, матична книга на умрените, матична книга
на венчаните, матична книга на родените, Регистар на трговски марки и други права од
индустриска сопственост и други регистри востановени со закон во кои се запишани
имотот, имотните права, имотни обврски и правниот статус на царинскиот должник.“.
Член 2
Во член 7 по ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7), кои гласат:
„(6) Директорот заради проверка на знаења и стручни способности на царинските
службеници може да спроведе тестирање.
(7) Министерот за финансии го пропишува начинот на спроведување на тестирањето
од ставот (6) на овој член, како и начинот на употреба на добиените резултати.“.
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Член 3
Во член 10 став (1) точка 6) по зборот „по“ се додаваат зборовите: „прекршоци и“.
Во точката 12) по зборот „вработените“ се додаваат зборовите: „евидентирање на
изјавите за имотна состојба и интереси и нивните промени, следење на имотната состојба
на царинските службеници со посебни овластувања и состојбите на судир на интереси.“.
Член 4
Во член 10-а ставот (1) се менува и гласи:
„За водењето на прекршочната постапка и изрекување на прекршочна санкција и
посебна прекршочна мерка за сторен царински прекршок надлежност има суд, односно
царинскиот прекршочен орган, согласно со Законот за прекршоците.“.
Ставовите (7) и (8) се бришат.
Член 5
Во членот 21 по ставoт (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Царинската управа има право на пристап до сите информации и податоци за
конкретен царински должник од неговиот работодавец, банките, јавните книги, кога
утврдениот царински долг, должникот не го платил во пропишаниот рок по што
Царинската управа во согласнот со одредбите од членот 244 од Царинскиот закон ќе
пристапи кон негова присилна наплата.“.
Член 6
Во член 26 став (7) по зборот „облека,“ се додава зборот „амблем“.
Член 7
Членот 28 се менува и гласи:
„(1) Царински службеник може на цело царинско подрачје да ги презема сите
оперативни дејствија за прибирање информации и докази за сторени царински прекршоци
и кривични дела од областа на царинското работење.
(2) При преземање на оперативните дејствија од ставот (1) на овој член, царинскиот
службеник може да употреби технички средства за аудио и видео снимање со кои ќе се
обезбеди снимен материјал (аудио и видео запис) за начинот на кој се презема дејствието.
(3) Снимениот материјал од ставот (2) на овој член ќе овозможи унапредување на
степенот на основаност на преземените дејствија со цел легитимно и соодветно
постапување, при примена на царинските надлежности утврдени со овој закон.
(4) При користење на технички средства за аудио и видео снимање од ставот (2) на овој
член, царинскиот службеник е должен да го извести лицето дека преземањето на
дејствието е предмет на аудио и видео снимање.
(5) Министерот за финансии ги пропишува типовите на техничките средства кои се
употребуваат за аудио и видеo снимање, како и начинот на чување на снимениот
материјал од страна на царински службеник“.
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 важните елементи на дејствието од кое произлегува
правното обележје на прекршокот, лично име, адреса и единствен матичен број на
граѓанинот, ако се работи за странец и број на патната исправа и држава, а за правно лице,
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назив, седиште и даночен број, времето, местото и начинот на правење на прекршокот,
описот на дејствието, правната квалификација на прекршокот и лицата затекнати на
самото место, како и дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен
налог, доколку тоа е определено со овој или со друг закон. Записникот го потпишува
царинскиот службеник и сторителот.
(2) Царинскиот службеник веднаш по составување на записникот од ставот (1) на овој
член на сторителот ќе му предложи постапка на порамнување со издавање на прекршочен
платен налог, доколку тоа е определено со овој или со друг закон.
(3) Доколку на сторителот му бил издаден прекршочен платен налог, тоа ќе се забележи
во записникот за констатиран прекршок, а истото ќе се забележи во записникот и доколку
сторителот не се согласи да му биде издаден прекршочен платен налог или со закон не е
пропишано издавање на прекршочен платен налог, во кој случај царинскиот службеник
поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Надлежен суд односно до
прекршочниот орган од членот 10-а од овој закон, согласно со закон.
(4) Царинскиот службеник глобата во прекршочниот платен налог ја изрекува во
фиксен износ пропишан со закон, а ако глобата е пропишана во распон се изрекува
минималниот пропишан износ за прекршокот.
(5) По приемот на прекршочниот платен налог, сторителот е должен да ја плати глобата
изречена во согласност со ставот (4) на овој член во рок од осум дена, од денот на приемот
на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог, при
што ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.
(6) Ако сторителот не ја плати глобата во рок од ставот (5) на овој член, царинскиот
службеник поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Надлежен суд,
односно до прекршочниот орган од членот 10-а од овој закон, во согласност со законот.
(7) Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен платен налог, не се плаќаат
трошоци на постапката.
(8) Сторителот, кој што со заминувањето, заради престој во странство, би можел да го
одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата изречена со
прекршочниот платен налог, при што царинскиот службеник може привремено да ги
одземе патната исправа или личната карта на странец и возачката исправа, додека не биде
доставен доказ дека глобата е платена, но најдолго осум дена од денот на привременото
одземање, за што издава потврда пропишана со членот 37 став (5) од овој закон.
(9) Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на записникот од
ставот (1) на овој член, како и формата и содржината на прекршочниот платен налог од
ставот (2) на овој член".
Член 9
Членот 45 се менува и гласи:
„Царинските службеници имаат право од сторителите на царинските прекршоци, да
наплатуваат глоби кои ги изрекуваат во постапката на порамнување“.
Член 10
По членот 51 се додава нов член 51-а, кој гласи:
„Член 51-а
(1) При вработувањето во Царинската управа, царинскиот службеник, со посебни
овластувања, е должен најдоцна во рок од 30 дена, од денот на вработувањето, да поднесе
изјава за имотна состојба и интереси, до надлежната организациска единица во
Царинската управа.
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(2) Царинските службеници, со посебни овластувања во Царинската управа, имаат
обврска да поднесат изјава за имотна состојба и интереси во рок од 30 дена, од денот на
престанување на вработувањето, до надлежната организациска единица во Царинската
управа.
(3) Царинските службеници, со посебни овластувања во Царинската управа, се должни
во рок од 30 дена, да го пријават секое зголемување на нивниот имот, односно на член од
нивното семејство, во вредност што надминува износ од дваесет просечни нето-плати во
претходниот тримесечен период, како и промена на интереси.
(4) Кон пријавата за промена во имотната состојба и интереси, се поднесува договор
или друг документ, што е основа за промената.
(5) Изјавата за имотна состојба и интереси и пријавата за промена во имотната состојба
и интереси, се поднесува во печатена форма на образец, пропишан со закон.
(6) Царинската управа води електронска евиденција на поднесените изјави за имотна
состојба и интереси и пријавите за промена во имотната состојба и интереси“.
Член 11
Во членот 73-а по алинејата 27 се додаваат две нови алинеи 28 и 29, кои гласат:
„- одбие или неоправдано не учествува во процесот на тестирање за проверка на
знаењето и стручна способност,
- не поднесе изјава за имотна состојба и интереси и пријава за промена во имотната
состојба и интереси, во согласност со членот 51-а од овој закон“.
Член 12
Членот 77 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност, ќе се изрече на
правно лице, микро трговец или мал трговец, односно глоба во износ од 1.000 до 12.000
евра во денарска противвредност, ќе се изрече на правно лице среден трговец и глоба во
износ од 2.000 до 20.000 евра во денарска противвредност, ќе се изрече на правно лице
голем трговец, а глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност, ќе се
изрече на одговорно лице во правното лице и глоба во износ од 300 до 500 евра во
денарска противвредност, ќе се изрече на физичко лице, ако се однесува спротивно на
членот 47 од овој закон.
(2) Глоба во износ од 100 до 1.000 евра во денарска противвредност, ќе се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член и на службено лице во органите на државната
управа и другите државни органи, органите на општините и Градот Скопје.
(3) За водење на прекршочна постапка и изрекување на прекршочна санкција за
прекршокот од ставовите (1) и (2) на овој член, надлежен е суд, во согласно со закон“.
Член 13
Членот 78 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 50 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на службено лице во органите на државната управа и другите државни органи,
органите на општините и градот Скопје, кое се однесува спротивно на одредбите на
членовите 19 и 20 од овој закон.
(2) Глоба во износ од 50 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
поштенски службеник, кој се однесува спротивно на одредбата на членот 34 од овој закон.
(3) За водење на прекршочна постапка и изрекување на прекршочна санкција за
прекршоците од ставовите (1) и (2) на овој член, надлежен е суд, во согласност со
законот“.
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Член 14
Членот 78-а се менува и гласи:
„(1) Прекршочна постапка не може да се поведе, ако поминале повеќе од четири години
од денот кога е сторен прекршокот.
(2) Ако се работи за продолжен или повторен прекршок рокот на застареност започнува
да тече од денот на последното дејствие на прекршокот.
(3) Застарувањето не тече за времето за кое според законот гонење не може да започне
или да продолжи.
(4) Застарувањето се прекинува со секое процесно дејствие што се презема заради
гонење на сторителот на прекршокот, како и кога сторителот во времето додека тече рокот
на застареноста стори потежок прекршок.
(5) По секој прекин, застарувањето започнува повторно да тече.
(6) Застареност на прекршочното гонење настанува во секој случај кога ќе измине
двапати онолку време колку што е определено во ставот (1) на овој член“.
Член 15
Започнатите постапки пред прекршочниот орган од членот 10-а од овој закон, до денот
на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат според одредбите на Законот за
прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).
Член 16
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
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