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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1241.
Врз основа на член 91 став 1 алинеја 10 од Уставот
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), член 36 став 3 од Законот
за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и
37/06) и член 31 од Законот за надворешни работи
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
46/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2007 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СР ГЕРМАНИЈА,
СО СЕДИШТЕ ВО КЕЛН
Член 1
Република Македонија отвора Почесен конзулат во
СР Германија, со седиште во Келн.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-4523/1
25 јули 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
1242.
Врз основа на член 26 став 3 од Законот за Царинска управа (“Службен весник на Република Македонија” број 46/04 и 81/05), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СЛУЖБЕНА ОБЛЕКА И ОЗНАКИ НА ЧИНОВИТЕ И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ДОДЕЛУВАЊЕ И
КОРИСТЕЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува кројот, бојата, ознаките на чиновите, начинот на доделување, користење
и времето на траење на службената облека на царинските службеници кои работат на работи и задачи како
униформирани царински службеници, односно царински службеници со посебни должности и овластувања.
Член 2
Службената облека во зависност од сезоната е зимска или летна.
Зимската службена облека се носи од 15 октомври
до 31 март, а летната од 1 април до 14 октомври.
Во зависност од временските услови на подрачјето
на царинарницата, управникот може да донесе писмена
наредба зимската, односно летната службена облека да
може да се носи надвор од периодот утврден во став 2
на овој член.
Член 3
Зимската службена облека за мажи се состои од:
зимска јакна, панталони, капа, кошула со долги ракави,
блуза - џемпер, елек, ветровка, кожни ракавици, кожен
ремен и чевли.
Летната службена облека за мажи се состои од: летна јакна, панталони, капа, кожен ремен, кошула со кратки ракави и чевли.
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Член 4
Зимската службена облека за жени се состои од:
зимска јакна, панталони, капа, кошула со долги ракави,
блуза - џемпер, елек, ветровка, здолниште, кожен ремен, кожни ракавици и чевли.
Летната службена облека за жени се состои од: летна јакна, панталони, капа, кошула со кратки ракави,
здолниште, кожен ремен и чевли.
Член 5
Службената облека на царинските службеници во
Одделението за оперативни работи при Секторот за
контрола и истраги, покрај деловите од службената облека од член 3 и член 4 се состои и од: тактичка јакна,
панталони, комбинезон, поло маица, поло капа, полувисоки чевли - патики.
Член 6
Основна боја на деловите на службената облека е
темно тиркизна, со исклучок на зимската и летната кошула чија основна боја е бела и на чевлите, чија боја е
црна.
Зимската службена облека за мажи и жени е со состав на ткаенина: 85% рунска волна, 15% полиестер.
Летната службена облека за мажи и жени е со состав на ткаенина: 65% рунска волна, 35% полиестер.
Блуза - џемпер е изработен од сировина во состав
50% рунска волна и 50% синтетика-полиакрил, нумера
на предиво НМ-36/1, преплетај на делови и ракави:
РЕЏ/РЕЏ, преплетај на врат и почетоци на делови и ракави РИБ 2 х 1 со џеб на левата предна страна.
Елек (без ракави) е изработен од сировина во состав
50% рунска волна и 50% синтетика-полиакрил, нумера
на предиво НМ-36/1, преплетај на делови: РЕЏ/РЕЏ,
преплетај на лајсни (врат, ракави): РИБ 1 х 1.
Дополнителните делови од службената облека за
царинските службеници во Одделението за оперативни
работи се со следниот состав:
- тактичката јакна е со состав на материјал: 100%
ПА со ПУ - нанос, 240 г/м2,
- панталоните се со состав на материјал: 67% памук, 33% ПЕС 230 г/м2, рипстоп водоодбојно,
- комбинезонот е со состав на материјал: 67% памук, 33% ПЕС 195 г/м2 рипстоп водоодбојно, 93% Номекс, 5% Кевлер, 2% антистатик 175 г/м2, отпорен на
вода и масло Ду Понт,
- поло маицата е со состав на материјал: 100% памук,
- поло капата е со состав на материјал: 67% памук,
33% ПЕС, 180 г/м2 рипстоп.
Член 7
Службената облека е со следниот крој:
- зимска јакна- се закопчува со патент во шоблајсна
до грлото каде што се закопчува со едно копче. Јаката е
буби подигната со штеј назад позади на вратот. Напред
горе од двете страни има по еден нашиен џеб со фалта
по средината, капак и се закопчува со копче. Долните
џебови се косо поставени со лајсна од 4,7 см ширина.
Задницата е од два дела. Горе е сечена во вид на
сатла а по средина надолу има внатрешна фалта. Ракавот е од два дела. По должината има фалти свртени наназад (две фалти на горниот и две фалти на долниот ракав). Ракавот по должина завршува со манжетна и се
закопчува со копче. На десниот ракав горе е нашиен
амблем, а на левиот ракав горе етикетата ЦАРИНА По
должина јакната има појас од 7 см ширина. Напред се
закопчува со две копчиња, а од двете страни на појасот
е затегнат со ластик проштепан по средина. Јакната
внатре е нашиена со пополнета штепна постава. На левата страна на поставата има еден внатрешен џеб со
два филца од постава. Од двете страни на рамото има
еполети што се закопчуваат со копче. Сите надворешни штепови на јакната се дупли,
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- тактичка јакна (за вработените во Одделението за
оперативни работи)- со должина до појас, се закопчува
со патент под кој е лајсна, дупли џебови во пределот на
градите со патенти и патни со чичак трака а под левиот
џеб се наоѓа скриена лајсна за натпис ЦАРИНА, на боковите има дупли паспус џебови со дрикери, во внатрешноста на џебот се наоѓа отвор за скриено оружје
кој се затвра со патенти, крајот на ракавите е со чичак
трака, бочниот шаф е со патенти и отвори за оружје, на
грбот има сокриен џеб за натпис ЦАРИНА,
- панталони (зимски и летни) се со вообичаен крој,
со по две фалти на предницата свртени бочно према
џебот. Однапред од двете страни имаат по еден кос џеб
и потребен број гајки за ремен. Ногавиците на панталоните се без манжетни и на долниот крај се широки од
22 до 24 см. Панталоните се поставени до под колено
со постава во боја на основниот материјал. На десната
задна страна има џеб со два паспула, илика и копче.
Џебот е со стандардна големина 14 см,
- панталони (за вработените во Одделението за оперативни работи) - со предни коси џебови, задни џебови, бочни џепови, се закопчуваат со копчиња, патенти
и дрикери, појачани на задниот седечки дел и на колената, дупли гајки за опасач и ремен и со можност за
ставање полар влошка за зимски услови,
- комбинезон (за вработените во Одделението за оперативни работи): се закопчува со два патенти за брзо облекување и соблекување, дупли џебови во предел на градите кој
се затвараат со патент, бочни џебови, во предел на боковите паспул-џебови, крагната е висока има лајсна се закопчува со чичак трака, ногавиците завршуваат со манжетни за
корегирање на ширината, во струкот има елестична трака,
на грбот се наоѓаат фалти за комодитет, лактовите и колената се појачани, може да се става и вади полар влошка,
- капа - е во спортски стил. Составена е од пет парчиња. Предното парче е со ушиток и на средината е нашиен симболот на Царинската управа. Парчињата на
капата се раштепани со штепови од 6 мм ширина. Сонцебранот е појачан со пластика и е проштепан со шест
штепа. Внатре капата е обложена со постава во иста
боја како ткаенината. Напред внатрешната страна е појачана. Околу обемот на капата има ивица од основната
ткаенина пополнета со фателин. Назад капата се прилагодува со пластичен регулатор,
- поло капа (за вработените во Одделението за оперативни работи) – е во спортски стил. Составена е од шест
парчиња. Предното парче е со ушиток и на средината е
нашиен симболот на Царинската управа. Парчињата на
капата се раштепани со штепови од 6 мм. Сонцебранот е
појачан со пластика и е проштепан со шест штепа.
Внатре капата е обложена со постава во иста боја
како ткаенината. Напред внатрешната страна е појачана. Околу обемот на капата има ивица од основната
ткаенина пополнета со фателин. Назад капата се прилагодува со пластичен регулатор,
- здолниште - со вообичаен крој, одзади со шлиц
долг 20 см и патент затворач, однапред со една длабока
фалта. Од внатрешната страна е поставена со свилена
ткаенина со соодветна боја. На појасот има потребен
број гајки за ремен и едно копче. Здолништето е со
стандардна должина до под колена,
- кошула со долги ракави - е изработена од пуплин
во бела боја, со еден џеб на левата предница и со вообичаен крој,
- кошула со кратки ракави - е изработена од пуплин
во бела боја, од двете страни на предниците има по
еден џеб, кој е со испуска погодна за закопчување со
едно копче во средината на испуската,
- поло маица (за вработените во Одделението за
оперативни работи) со кратки ракави со амблемот на
левата страна од градите и на левиот ракав,
- блуза-џемпер - е со долги ракави и појачање од ткаенина, преплетај на делови, на ракавите, на врат и почетоци
на делови и ракави, џеб на левата предна страна,
- елек (без ракави) е со преплетај на делови, преплетај на лајсни (врат, ракави), со вообичаен крој,
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- ветровка - е произведена со голема густина абразивна, отпорна на вода, од природен материјал, обложена со микро-порос ламинат. Сите надворешни рабови се
штепувани. Ветровката е зарабена со полиестер материјал и е полнета со полиестер зимска постава која може
да се вади. Има гајка на вратот. Ветровката е со должина
3/4, односно најмала величина е еднаква на 80 см помеѓу
работ на јаката и долниот дел. Има гајка на вратот. Широчината на ракавите околу зглобот се прилагодува и регулира со чичак трака. Долниот дел на ветровката може
да се прилагодува со врвка. На долниот дел каде се наоѓа врвцата и средниот дел помеѓу половината и лактот
на секој ракав има 3,5 см широка трака од флуоросцентен материјал. Ветровката има по два џеба на градите,
колковите, два за греење на раце и еден сместен во горниот дел од левата рака. Двата џеба на градите имаат
парче за затворање и патент, додека џебовите на колковите и ракавите имаат парче за затворање,
Ветровката има два внатрешни џеба со патент:
а) лев внатрешен џеб, доволен за документ со А 4
големина и
б) десен внатрешен џеб, помал од левиот, доволен
за носење на лични работи како паричник; а има дел за
пенкала,
Ветровката се затвара однапред со патент во две насоки кој се протега до завршетокот на јаката. Патентот
е покриен со материјал кој штити од ветер што се закопчува со пет чичак траки. Работ на крагната се отвара со можност за вадење на капуљачата од внатре.
Можно е капуљачата да се стави и извади со патент кој
се наоѓа на долниот дел од капуљачата. Големината и
изгледот на капуљачата се регулираат со врвци кои се
наоѓаат на вратот и главата,
- летната јакна - изгледот и кројот е во потполност
ист со зимската јакна од точка 1, со состав на ткаенината искажан во член 6 став 3, и постава која не е штепана со попуна,
- кожни ракавици - се со вообичаен крој со раздвоени
прсти, во црна боја, од внатрешната страна поставени,
- чевли - се со вообичаен крој со црна боја со кожен
или гумен ѓон,
- полувисоки чевли - патики (за вработените во Одделението за оперативни работи) - водоотпорни.
Деловите на службената облека во внатрешната
страна на вообичаено место имаат етикета со ознака на
производителот, големината, како и инструкциите за
одржување.
Член 8
Јакната, панталоните, здолништето, кошулата со
долги ракави, кошулата со кратки ракави, блузата, елекот, ветровката, јакна, кожните ракавици и чевлите за
жени се изработени од ист материјал и се со иста боја и
изглед како и соодветните делови на службената облека за мажи, со тоа што нивниот крој е прилагоден според анатомската конструкција на жената.
Член 9
На службената облека, царинските службеници задолжително ставаат ознаки на чинови.
Ознаката на чинот се става на предниот лев дел од
зимската јакна, ветровката, летната јакна, блузата џемпер и кошулата со кратки ракави.
Член 10
За царинските службеници (цариник, водич на царински пес, главен оператор на мрежа, оператор на
мрежа, оператор, административен оператор, техничар
за подршка и координација, референт за продажба на
царинска стока, виш цариник, помлад инспектор, инспектор, виш инспектор, главен инспектор, виш цариник контролор, систем инженер, виш цариник водич на
смена, водител на отсек, советник, самостоен советник,
шеф на служба, шеф на царинска испостава, началник
на одделение, помошник управник на царинарница,
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управник на царинарница), ознаката на чинот е правоаголно поле со димензии 6 см Х 3 см, изработена во основната боја на службената облека, а во средишниот
дел на полето се наоѓаат златно извезени ленти со кои
се означува степенот на стручната спрема и работите
кои царинскиот службеник ги обавува и тоа:
- за царински службеник со средна стручна спрема златно жолто извезена лента водоравно поставена со
димензии од 4 см Х 0,4 см; (Прилог 1),
- за царински службеник со виша и висока стручна
спрема - две златно жолто извезени ленти, водоравно
поставени, на меѓусебно растојание од 0,7 см. во полето, секоја со димензија од 4 см Х 0,4 см; (Прилог 2),
- за царинскиот службеник раководител во организациона единица од став 1 од овој член освен за помошник
управник и управник, две златно жолто извезени ленти, водоравно поставени на меѓусебно растојание од 0,5 см во полето, горната лента со димензии од 4 см Х 0,4 см, а долната
лента со димензии од 4 см х 0,8 см; (Прилог 3),
- за помошник управник на царинарница и началник
на одделение - две златно жолто извезени ленти, водоравно поставени на меѓусебно растојание од 0,5 см во полето
и секоја со димензии од 4 см. х 0,8 см; (Прилог 4),
- за управник на царинарницата - две златно жолто
извезени ленти, водоравно поставени на меѓусебно растојание од 0,5 см во полето и секоја со димензии од 4
см. х 0,8 см. На 0,1 см. внатрешно од рабовите на полето е извезена златно жолта лента со ширина од 0,1 см;
(Прилог 5),
- за советник на директорот и помошник на директорот на сектор, ознаката на чинот е правоаголно поле
со димензии 6,5 см. Х 3,4 см., изработена во основната
боја на службената облека, а во средишниот дел на полето се наоѓаат две златно жолто извезени ленти, водоравно поставени на меѓусебно растојание од 0,5 см во
полето и секоја со димензии од 4 см х 0,8 см. На 0,1 см
внатрешно од рабовите на полето се извезени две златно жолти ленти со ширина од 0,1 см; (Прилог 6),
- за заменик на директорот, ознаката на чинот е правоаголно поле со димензии 6,8 см. Х 3,8 см., изработена во
основната боја на службената облека, а во средишниот
дел на полето се наоѓаат две златно жолто извезени ленти,
водоравно поставени на меѓусебно растојание од 0,5 см во
полето и секоја со димензии од 4 см х 0,8 см.
На 0,1 см внатрешно од рабовите на полето се извезени
три златно жолти ленти со ширина од 0,1 см; (Прилог 7),
- за директорот на Царинска управа, ознаката на чинот е
правоаголно поле со димензии 6,8 см. Х 5,5 см., изработена
во основната боја на службената облека, во долниот дел на
полето се наоѓаат две златно жолто извезени ленти, водоравно поставени на меѓусебно растојание од 0,5 см во полето и
секоја со димензии од 4 см х 0,8 см. На 0,1 см внатрешно од
рабовите на полето се извезени три златно жолти ленти со
ширина од 0,1 см. На средината на горниот дел се наоѓа извезена златно жолта звезда. (Прилог 8).
Член 11
На средина на предниот дел на поло капата навезен
е симболот опишан во член 13 на овој правилник.
Член 12
На горниот дел од левиот ракав од зимската јакна,
ветровката, летната јакна, блузата - џемпер и кошулата
со кратки ракави, на растојание од 12 см од горниот
раб на ракавот се наоѓа во блага полукружна форма и
димензии 7,5 см х 2 см со златно жолто извезени букви
ЦАРИНА, врамена со златно жолта извезена лента со
ширана од 0,2 мм (Прилог 9).
Член 13
Царинскиот службеник на службената облека го носи и симболот на Царинската управа кој се наоѓа веднаш под ознаката на чинот за степенот на стручната
спрема и работите кој царинскиот службеник ги обавува (Прилог 10).
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Член 14
Ознаките на чиновите од член 10 и симболот на Царинската управа се дадени во прилозите 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 и 10 кои се составен дел на овој Правилник.
Член 15
Царинските службенци утврдени со овој Правилник се должни да ја носат службената облека само за
време на работа, доаѓање на и враќање од работа, како
и да ја одржуваат уредно.
Член 16
Службената облека не смее да се отуѓи.
На службената облека не смеат да се вршат измени на
кројот, бојата и ознаките утврдени со овој Правилник.
Член 17
Времето на траење на службената облека изнесува:
Ред.бр. Назив
Количина
Времетраење
1
2
3
4
а) Делови на зимска службена облека
1. Јакна
1
24 месеци
2. Панталони
3
24 месеци
3. Здолниште
3
24 месеци
4. Кошула со долги ракави
4
24 месеци
5. Блуза - џемпер
2
36 месеци
6. Елек
2
24 месеци
7. Ветровка
1
24 месеци
8. Кожни ракавици
1
24 месеци
9. Чевли
2
24 месеци
10. Капа
2
24 месеци
11 Кожен ремен
1
24 месеци
б) Делови на летна службена облека
1. Јакна
1
24 месеци
2. Панталони
3
24 месеци
3. Здолниште
3
24 месеци
4. Кошула со кратки ракави
4
24 месеци
5. Чевли
2
24 месеци
Времетраењето на дополнителните делови од службената облека за царинските службеници во Одделението за оперативни работи изнесува:
Ред.бр. Назив
Количина
Времетраење
1
2
3
4
1. Тактичка јакна
2
36 месеци
2. Панталони
3
24 месеци
3. Комбинезон
2
36 месеци
4. Поло капа
4
24 месеци
5. Поло маица
4
24 месеци
6. Полувисоки чевли-патики 2
36 месеци
Времетраењето на службената облека односно роковите од став 1 и 2 од овој член почнуваат да течат од денот
кога царинскиот службеник ја примил службената облека.
Член 18
Ако царинскиот службеник отсуствува од работа
подолго од шест месеци по било кој основ, рокот на
времетраење на службената облека, односно поедини
делови се продолжуваат за време колку што царинскиот службеник отсуствувал од работа.
Член 19
По истекот на роковите на член 17 од овој правилник, службената облека преминува во сопственост на
царинскиот службеник на кој му е дадена.
Член 20
Ако на царинскиот службеник му престанал работниот однос пред истекот на рокот на траење на службената облека, царинскиот службеник може да ја задржи
со плаќање на надоместок.
Обврската за плаќање од став 1 на овој член не се
однесува во случај на смрт на царинскиот службеник
односно кога царинскиот службеник оди во пензија.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 21
Ако службената облека, по одредбите на овој правилник, преминува во сопственост на царинскиот
службеник, од службената облека се симнуваат сите
ознаки на чиновите.
Член 22
Ако царинскиот службеник службената облека, односно дел од службената облека ја уништил или ја
оштетил по своја вина, ги сноси трошоците за набавка
на нова службена облека, односно дел од облеката.
Ако службената облека или определен дел од службената облека е уништен и оштетен без вина на царинскиот службеник, царинскиот службеник има право на
нова службена облека, односно на соодветен дел од
службената облека.

Бр. 95 - Стр. 5

Член 23
Со влегување во сила на овој правилник престанува
да важи Правилникот за службена облека, ознаки на
чиновите и начинот на нејзиното доделување и користење на царинските службеници (“Службен весник на
Република Македонија“ број 60/03 година).
Член 24
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 10-27558/1
Министер за финансии,
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д-р Трајко Славески, с.р.
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