Службен весник на РМ, бр. 248 од 31.12.2018 година

20182474641
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 28
декември 2018 година.
Бр. 08-7549/1
28 декември 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
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, 23/16 и 120/18), во членот 8-в став (1), во алинејата 2 сврзникот „и“
се заменува запирка.
Алинејата 3 се менува и гласи:
„-Г3 - оператор на ИТ мрежи и“.
По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
„-Г4 - техничар за поддршка и координација.“.
Во ставот (2) точка 2) во алинејата 2 зборовите: „една година“ се заменуваат со
зборовите: „две години“.
Во алинејата 3 зборовите: „со или без“ се заменуваат со зборовите: „најмалку една
година“.
По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
„ - за нивото Г4 со или без работно искуство на царински работи или во струката“.
Член 2
Во членот 63 став (3) по зборовите: „Законот за административни службеници,“ се
додаваaт зборовите: „Закон за вработените во јавниот сектор и Закон за работните
односи,“.
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Член 3
Актите за систематизација и организација на Царинската управа ќе се усогласат со
одредбите од овој закон во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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