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ktit për permiresimin e shfrytezimit të ujit në basenin e lu-
mit Zletovica (“Gazeta zyrtare e Republikes së Maqedoni-
se" numer 72/2003), në nenin 3 paragrafin 2, fjalet: ”tetor 
2011” zevendesohen me fjalet: ”nentor 2010”. 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi diten e tete nga dita e botimit në 
“Gazeten zyrtare të Republikes së Maqedonise”. 

___________ 
1972. 

Врз основа на член 75 ставови 1, 2 и 3 од Уставот 
на Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ЦАРИНСКАТА УПРАВА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за Царинската управа, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 1 август 2008 година. 

 
      Бр. 07-3393/1                               Претседател 
1 август 2008 година              на Република Македонија,                       
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
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 и 
107/2007), во членот 2  став (1) се додава нова точка 12, 
која гласи: 

 „12. Објекти на граничните премини за патен соо-
браќај се деловни и други објекти во државна сопстве-
ност што служат за потребите на граничните премини  
за патен сообраќај, како и места за вршење на царин-
ски и инспекциски надзор;“.  

 
Член 2 

Во членот 5 став (2) по зборот „царинските”, се до-
даваат зборовите: „и другите”, а по зборот “Македони-
ја” се додаваат зборовите: “согласно со закон”. 

 
Член 3 

Во членот 10  став (1) по точката 18 се додава нова 
точка 19, која гласи: 

„19) управување, уредување и одржување на обје-
кти на граничен премин за патен сообраќај;”. 

Точката 19 станува точка 20. 
 

Член 4 
По членот 49 се додава нова Глава V и седум нови 

члена  49-а, 49-б, 49-в, 49-г, 49-д, 49-ѓ и 49-е, кои гла-
сат: 

"V. УПРАВУВАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВА-
ЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 
ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ 

 
Член 49-а 

Управувањето со објектите на граничните премини 
за патен сообраќај, опфаќа: 

- регулирање на односите од страна на Царинската 
управа со органите на државната управа кои  вршат 
активности согласно со своите законски надлежности 
во објектите на граничните премини за патен сообра-
ќај, како и со правни и физички лица кои користат об-
јект или дел од објект на граничниот премин, 

- издавање под закуп на деловните простории, 
- издавање на рекламен простор, 
- водење на евиденција за издадените под закуп де-

ловни простории и рекламен простор, 
- вршење наплата на надоместоците за извршени 

услуги и 
- обезбедување на услови за функционирање на гра-

ничните премини како што се греење, вода, струја, те-
лефон, хигиена, хортикултурно уредување и други те-
ковни потреби.  

 
Член 49-б 

Уредувањето на објектите на граничните премини 
за патен сообраќај, опфаќа: 

- опремување на градежното земјиште со објекти на 
комунална инфраструктура (изградба на објекти, ин-
сталации, хортикултурно уредување на градежно зем-
јиште), 

- иницирање изработка на урбанистички проекти, 
технички планови, документација и услови за градба, 
согласно со закон, 

- иницирање на постапка за решавање на имотно-
правните односи на градежното земјиште, 

- планирање, градење, поставување, пренамена, ре-
конструкција и отстранување на објекти, 

- иницирање на постапка за геомеханички и геотех-
нички истражни работи и 

- поставување на вертикална и хоризонтална сигна-
лизација на граничните премини. 

 
Член 49-в 

Одржувањето на објектите на граничните премини 
за патен сообраќај, опфаќа: 

- инвестиционо одржување (санација, реконструк-
ција и замена на објекти, опрема , инсталации и друго) 
и 

- тековно одржување како што е одржување на об-
јекти, опрема и инсталации, ваги, рампи,  агрегати, 
зимско одржување на пристапен пат до вага и плато на 
терминал, одржување на хигиена и одржување на про-
тивпожарни  апарати. 

 
Член 49-г 

(1) Работите од членовите 49-а,  49-б и  49-в на овој 
закон се вршат врз основа на годишна програма која ја 
донесува Владата на Република Македонија, на пред-
лог на министерот за финансии утврден по претходно 
мислење од министерот за внатрешни работи. 

(2) Програмата од ставот (1) на овој член содржи: 
- динамичен план за изградба на објекти на гранич-

ните премини, 
- план за инвестиционо и тековно одржување на об-

јектите на граничните премини, 
- подготвителни работи за  изградба на деловен 

простор, колски ваги, паркиралишта, терминали и са-
нитарни јазли, 

- план за уредување на градежното земјиште опре-
делено со урбанистичките планови за граничните пре-
мини,  
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- начин на користење на  деловниот простор, кол-
ските ваги, паркиралишта, терминалите и санитарните 
јазли, 

- план за давање на користење на објекти на гранич-
ните премини под закуп и 

- видот на услугите на граничните премини за кои 
се наплатува надоместок. 

(3) Надоместокот од ставот (2) алинеја 7 на овој 
член се наплатува за  користење на граничниот пре-
мин, мерење на колска вага,  користење на организиран 
паркинг простор,  влез и користење на терминал и за 
утовар и истовар на стока. 

(4) Висината на надоместоците од ставот (3) на овој 
член, како и почетната висина на закупнината на де-
ловниот и рекламниот простор ги пропишува министе-
рот за финансии во зависност од категоријата на   гра-
ничниот премин, како и од  фреквенцијата на возила и 
патници на граничниот премин. 

(5) Средствата од надоместоците од ставот (3) на 
овој член, како и од закупнините од деловниот и рек-
ламниот простор се приход на Царинската управа. 

 
Член 49-д 

Деловниот и рекламниот простор во рамките на об-
јектите на граничните премини за патен сообраќај, мо-
жат да се дадат под закуп на домашно или странско 
правно или физичко лице, во согласност со овој закон 
и Законот за користење и располагање со стварите на 
државните органи.  

 
Член 49-ѓ 

(1) Времетраењето на закупот од членот 49-д на 
овој закон може да биде најмногу десет години за де-
ловниот постор и три  години за рекламниот простор. 

 (2)  Деловниот и рекламниот простор даден под за-
куп не може да се дава во подзакуп. 

 
Член 49-е 

Директорот на Царинската управа склучува дого-
вор за  закуп  со најповолниот понудувач." 

 
Член 5 

Царинската управа ќе го преземе движниот и нед-
вижниот имот на граничните премини за патен сообра-
ќај од Јавното претпријатие за стопанисување со стан-
бен и деловен простор на Република Македонија  со со-
стојба на седмиот ден од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

Целокупната архива, техничка и друга документа-
ција поврзана со објектите на граничните премини, ка-
ко и вработените кои работат на управување и одржу-
вање на објектите на граничните премини и за поддр-
шка во материјално, финансиско и кадровското работе-
ње, Царинската управа  од Јавното претпријатие за сто-
панисување со станбен и деловен простор на Републи-
ка Македонија,  ќе ги преземе во рок од седум дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Владата на Република Македонија формира Коми-
сија составена од претставници на Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија, Министерството за финансии и 
Царинската управа  за утврдување на движниот и нед-
вижниот имот на граничните премини за патен сообра-
ќај, архивата, документацијата и вработените од ставо-
вите 1 и 2 на овој член, во рок од два дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR DREJTORINE DOGANORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për Drejtorine doganore (“Gazeta zyrtare e 

Republikes së Maqedonise”, numer 46/2004, 81/2005 dhe 
107/2007), në nenin 2 paragrafin (1), shtohet pike e re 12, 
si vijon: 

“12. Objektet në kalimet kufitare për komunikacionin 
rrugor jane objekte afariste në prone shteterore, që sherbej-
ne për nevojat e kalimeve kufitare për komunikacionin rru-
gor, si edhe vende për kryerjen e mbikeqyrjes doganore 
dhe inspektuese;”.     

 
Neni 2 

Në nenin 5 paragrafi (2) pas fjales “doganore”, shtohen 
fjalet: “dhe të tjera”, ndersa pas fjales “Maqedonia”, shto-
hen fjalet: “në perputhje me ligjin”. 

 
Neni 3 

Në nenin 10, në paragrafin (1), pas pikes 18) shtohet 
pike e re 19), si vijon: 

“19) menaxhimi, rregullimi dhe mirembajtja e objekte-
ve në kalimin kufitar për komunikacionin rrugor;”.  

Pika 19 behet pike 20.  
 

Neni 4 
Pas nenit 49, shtohet Kreu i ri V, dhe shtate nene të reja 

49-a, 49-b, 49-v, 49-g, 49-d, 49-gj dhe 49-e, si vijojne: 
 

“V. MENAXHIMI, RREGULLIMI DHE MIREMBAJTJA 
E OBJEKTEVE NË KALIMET KUFITARE PËR  

KOMUNIKACIONIN RRUGOR 
 

Neni 49-a 
Menaxhimi i objekteve në kalimet kufitare për komuni-

kacionin rrugor perfshin:  
- rregullimin e raporteve nga ana e Drejtorise doganore 

me organet e administrates shteterore, të cilat kryejne akti-
vitete në perputhje me kompetencat e tyre ligjore në obje-
ktet e kalimeve kufitare për komunikacionin rrugor, si edhe 
me personat juridike dhe fizike të cilet shfrytezojne objekt 
ose një pjese të objektit në kalimin kufitar;  

- dhenien e lokaleve afariste me qira; 
- dhenien e hapesires për publicitet me qira;  
- mbajtjen e evidences për lokalet afariste dhe për hape-

sirat për publicitet, të dhena me qira; 
- arketimin e kompensimeve për sherbimet e kryera; 

dhe 
- sigurimin e kushteve për funksionimin e kalimeve ku-

fitare siç jane ngrohja, uji, korrenti, telefoni, higjiena, rre-
gullimi me hortikulture dhe nevojat tjera rrjedhese.   

 
Neni 49-b 

Rregullimi i objekteve në kalimet kufitare për komuni-
kacionin rrugor perfshin:  

- - pajisjen e tokes ndertimore me objektet e infrastru-
ktures komunale (ndertimin e objekteve, instalimeve, rre-
gullimin me hortikulture të tokes ndertimore); 

- inicimin e hartimit të projekteve urbanistike, të plane-
ve teknike, të dokumentacionit  dhe të kushteve për nder-
tim, në perputhje me ligjin;  

- inicimin e procedures për zgjidhjen e marredhenieve 
pronesore- juridike të tokes ndertimore;  

- planifikimin, ndertimin, vendosjen, ridedikimin, ri-
konstruktimin dhe menjanimin e objekteve;  

- inicimin e procedures për pune kerkimore gjeomeka-
nike  dhe gjeoteknike; dhe  

- vendosjen e sinjalizimit vertikal dhe horizontal në ka-
limet kufitare.  


