Службен весник на РМ, бр. 165 од 29.11.2011 година

20111653604
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
Врз основа на член 63 став 5 од Законот за Царинската управа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10 и
53/11), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАКУПНИНА И НАЧИНОТ
НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СТАН ПОД ЗАКУП
Член 1
Со овој правилник се пропишува висината на надоместокот на закупнината за стан и
начинот на обезбедување на стан под закуп на царинскиот службеник.
Член 2
(1) Согласно критериумите за утврдување на висината на надоместокот за закупнината
за стан во местото на работење од член 63 став 4 од Законот за Царинската управа,
висината на надоместокот за закупнина за стан за царински службеник кој во текот на
работниот однос е прераспореден на работно место на подрачјето на царинарница Скопје
и седиштето на Царинската управа, а кое е оддалечено над 100 километри од местото на
живеење, изнесува одреден процент од утврдениот највисок износ на закупнина и тоа за:
- самец..................................................................60%;
- семејно домаќинство од два члена..................70%;
- семејно домаќинство од три члена.................80%;
- семејно домаќинство од четири члена............ 90% и
-семејно домаќинство со повеќе од пет члена...100%.
(2) Надоместокот за закупнина на стан во местото на работење за царински службеник
кој во текот на работниот однос е прераспореден на работно место на подрачјето на
царинарница Куманово, Штип, Битола или Гевгелија, а кое е оддалечено над 100
километри од местото на живеење, изнесува одреден процент од 90% од утврдениот
највисок износ на закупнина и тоа за:
- самец...................................................................60%;
- семејно домаќинство од два члена...................70%;
- семејно домаќинство од три члена..................80%;
- семејно домаќинство од четири члена........... 90%и
- семејно домаќинство со повеќе од пет члена....100%.
Член 3
(1) Царинскиот службеник кој има право на надоместок на закупнина за стан, лично го
обезбедува станот во местото на прераспоредување согласно критериумите определени со
Законот на Царинската управа и овој правилник.
(2) За обезбедениот стан под закуп, царинскиот службеник склучува договор за
закуп, кој се заверува кај нотар.
Член 4
(1) Заради обезбедување на стан под закуп царинскиот службеник до Царинската
управа поднесува барање со следните документи:
- изјава заверена од нотар дека тој и членовите на семејното домаќинство немаат стан
во местото во кое е прераспореден на работа;
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- договор за закуп на стан заверен кај нотар;
- изјава на царинскиот службеник дали во местото на прераспоредување се сели заедно
со членовите на семејното домаќинство заверена на нотар;
- фотокопија од извод матичната книга на венчаните, не постар од шест месеци доколку
царинскиот службеник се сели заедно со членовите на семејното домаќинство и
- фотокопија од извод на родените за деца, не постар од шест месеци доколку
царинскиот службеник се сели заедно со членовите на семејното домаќинство.
(2) Како член на семејно домаќинство од став (1) на овој член се смета сопруг/сопруга и
деца.
(3) Трошоците за заверка на документите од нотар од став (1) на овој член паѓаат на
товар на Царинската управа врз основа на доставени докази за направени трошоци за
заверка.
Член 5
На царинскиот службеник кој ги исполнува условите за остварување на правото на
надоместок на закупнина за стан му се издава решение за утврдување на правото на
надоместок за закупнина.
Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во" Службен
весник на Република Македонија".
Бр.11-29716/6
18 ноември 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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