Службен весник на РМ, бр. 28 од 24.02.2015 година

20150280817
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
Врз основа на член 67 став 7 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, 53/11,
113/12, 43/14 и 167/14), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМОТ НА НАГРАДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ
СЛУЖБЕНИЦИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува системот на наградување на царинските службеници.
Член 2
(1) Видови на награди кои се доделуваат на царинските службеници се парична
награда, бонус, јубилејна награда и признанија во вид на плакета и пофалница.
(2) Паричната награда може да се додели во текот на календарската година, но не
повеќе од четири пати во годината.
(3) Јубилејната награда, бонусот и признанијата се доделуваат по повод Денот на
Царинската управа – „14-ти Април“.
Член 3
(1) На царинскиот службеник може да му биде доделена парична награда, ако при
последното оцeнување, согласно критериумите од системот на оценување на работата на
царинските службеници, е оценет со оценка „се истакнува“ и постигнал исклучителни
резултати во работењето со вонредно залагање, при спроведувањето на конкретна работна
задача, со кои придонел за порационално, поефикасно и поквалитетно работење во
Царинска управа во извршување на нејзините надлежности.
(2) Висината на еднократната парична награда изнесува 10.000,00 денари.
Член 4
(1) На царински службеник може да му биде доделен бонус поради исклучителен
придонес во претходната година ако:
- открил или придонел за откривање на непријавена стока, предмет на кривично дело,
за чие откривање требало да се вложи посебен напор, знаење и вештина,
- открил или придонел за откривање на кривично дело или прекршок од областа на
царинското работење,
- придонел за ефикасно наплата на приходи при извршување на службената должност,
- придонел за планирање, дизајнирање и учество во спроведување на обука,
- придонел за подобрување на угледот на Царинска управа во јавноста,
- со негово залагање во извршување на работните задачи придонел за целосно и
навремено исполнување на стратешките и планските задачи планирани на годишно и
повеќегодишно ниво,
- покажал исклучителна ангажираност и стручност преку учество во подготовка на
предлог закони, подзаконски акти, прирачници или публикации кои се применуваат во
Царинската управа,
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- заради неговото залагање Царинска управа добила позитивни наоди, мислења и
извештаи од меѓународни органи и организации во однос на постигнатите резултати во
работењето,
- постигнал исклучителни резултати во раководење со организационата единица, со
што допринел за подобрување на резултатите и одговорноста на вработените,
- покажал исклучителна ангажираност, креативност и иновации на информатичките
технологии и апликациската поддршка, нивна имплементација, навремено решавање на
хардверски и софтверски инцидентни ситуации кои би предизвикале поголеми пречки во
информатичко техничката поддршка на царинското работење и
- покажал исклучителни резултати во однос на планирањето, имплементацијата и
мониторингот на сигурноста на информатичко комуникациските технологии.
(2) Висината на бонусот изнесува 20.000,00 денари.
Член 5
(1) Јубилејната награда се доделува во вид на пригодна кована пара од злато или сребро
на вработен во Царинска управа, кој заклучно со месец февруари во тековната година
непрекинато работел во Царинска управа и тоа:
- за 10 години непрекината работа во Царинската управа – пригодна кована пара од
сребро со тежина од 7 грама,
- за 20 години непрекината работа во Царинската управа – пригодна кована пара од
злато со тежина од 2 грама и
- за 30 години непрекината работа во Царинската управа – пригодна кована пара од
злато со тежина од 2,5 грама.
Член 6
На царински службеник може да му биде доделено признание во вид на плакета и
пофалница за долгогодишна стручна работа, организациски унапредувања, успех во
поединечни подрачја на работа во вршењето на работните задачи, како и за подобрување
на угледот на службата.
Член 7
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
системот на наградување на царински службеници („Службен весник на Република
Македонија“ број 40/13).
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 20-1391/1
19 февруари 2015 година
Скопје

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