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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
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 2 март
2015 година.
Бр. 08-1087/1
2 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, 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, 48/2010, 158/2010, 53/11, 113/12,
43/14 и 167/14), во членот 44 по ставот (2) се додаваат шест нови става (3), (4), (5), (6), (7)
и (8) кои гласат:
„(3) По добиена информација од надлежен орган за поведена постапка за извршено
кривично дело или прекршок со елементи на насилство од страна на царински службеник,
кој е распределен на работни задачи на кои има пристап и ракува со службено огнено
оружје, времено ќе му се одземе огненото оружје и муницијата се до завршувањето на
кривичната или прекршочната постапка.
(4) Решението за времено одземање на огненото оружје и муницијата го донесува
директорот на Царинската управа.
(5) Доколку Царинската управа е известена од надлежен орган дека од страна на
царински службеник е сторено дело согласно став (3) од овој член, ќе достави известување
до Министерството за внатрешни работи за времено одземање на приватно оружје,
доколку царинскиот службеник го поседува согласно Законот за оружјето.
(6) Царинскиот службеник против кој е поведена постапка согласно став (3) од овој
член, Царинската управа ќе го упати кај овластена здравствена установа на задолжителен
психијатриски и психолошки преглед односно советување со психолог (психолошко
советување). Писмениот наод и мислење од извршениот преглед царинскиот службеник е
должен да го достави во Царинската управа.
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(7) Царинскиот службеник може да биде распореден на работно место со овластување
за носење на службено огнено оружје за што се упатува на задолжителен психијатриски и
психолошки преглед односно советување со психолог (психолошко советување). Наодот
од психијатрискиот и психолошкиот преглед односно советувањето со психолог
(психолошко советување) со задолжителен наод и мислење за способноста на царинскиот
службеник се доставува до Царинската управа.
(8) Кога кај царинскиот службеник е утврдено дека е нарушена психофизичката или
општата здравствена способност и е неспособен за вршење на работите и задачите од
работното место со овластување за носење и употреба на службено огнено оружје на кое е
распореден, по истекот на временото суспендирање од работното место, а истовремено не
ги исполнува условите за стекнување право на инвалидска пензија согласно закон,
директорот на Царинската управа може да го распореди на неопределено време на
соодветно работно место без овластување за носење и употреба на службено огнено
оружје."
Ставот (3) станува став (9).
Член 2
По членот 49-е се додава нов член 49-ж кој гласи:
„Член 49-ж
(1) Објектите на граничните премини што ги користи Царинска управа треба да бидат
планирани, изградени и уредени така што ќе ги исполнуваат минималните стандарди за
материјално-техничките средства, опрема и просторно сместување, според
категоризацијата на граничните премини.
(2) Владата на Република Македонија на предлог на министерот за финансии, поблиску
ги пропишува минималните стандарди за материјално-техничките средства, опрема и
просторно сместување, според категоризацијата на граничните премини."
Член 3
Во член 56 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
„(4) Доколку Царинската управа добие информација од страна на надлежен орган дека
е поведена постапка пред надлежен орган согласно член 44 став (3) од овој закон, против
царинскиот службеник ќе покрене постапка за времено суспендирање од работното место,
се до завршување на покренатата постапка пред надлежниот орган за извршено кривично
дело или прекршок со елементи на насилство."
Ставовите (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9) и (10).
Член 4
Во членот 69 ставот (4) се брише.
Член 5
Во членот 73-а во ставот (1) по алинејата 25 се додаваат две нови алинеи 26 и 27, кои
гласат:
„- е поведена постапка за извршено кривично дело или прекршок со елементи на
насилство, ако истиот при спроведување на своите надлежности има пристап и
овластување за носење и употреба на огнено оружје.
- не се јави на задолжителен психијатриски и психолошки преглед односно советување со
психолог или не го достави наодот и мислењето од извршениот преглед."
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Член 6
Во член 73-и во ставот (1) зборовите: „или до истекот на рокот за одлучување по
приговорот" се бришат.
Ставот (3) се брише .
Ставот (4) се менува и гласи:
„Против одлуката на Комисијата за одлучување по жалби и приговори на
административните службеници во втор степен при Агенцијата за администрација,
царинскиот службеник може да поднесе тужба пред надлежен суд во рок од 15 дена од
денот на нејзиниот прием".
По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
„(5) Доколку Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните
службеници во втор степен при Агенцијата за администрација, не донесе одлука во рок од
осум работни дена од приемот на приговорот, царинскиот службеник, во рок од 15 дена по
истекот на осумте дена, има право да поднесе тужба пред надлежен суд".
Член 7
Одредбата на член 4 со кој се менува членот 69 од овој закон и член 6 со кој се менува
и дополнува членот 73-и од овој закон ќе отпочнат да се применуваат со денот на
отпочнувањето на примената на Законот за административни службеници („Службен
весник на Република Македонија" број 27/14 и број 199/14).
Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија".
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