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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 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Царинскиот закон, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 

декември 2010 година. 
 

        Бр. 07-4956/1                                                                                           Претседател 
6 декември 2010 година                                                                     на Република Македонија,                      
            Скопје                                                                                             Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

 на Собранието на Република 
 Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

 
Член 1 

Во Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија" број 39/2005, 4/2008 
и 48/10), членот 6 се менува и гласи: 

„(1) Со овој член се уредуваат условите и постапката за давање одобрение за вршење на 
работи на застапување во царински постапки и лиценца за вршење на застапување. 

(2) 1. Работи на застапување во царински постапки може да се вршат од страна на 
трговски друштва или трговци поединци, кои ги исполнуваат условите пропишани со овој 
закон и имаат одобрение за вршење на работи на застапување во царински постапки 
издадено од страна на Царинската управа (во натамошниот текст: овластен царински 
застапник). 

2. Во случај кога лицето од точката 1 на овој став поднесува царинска декларација во 
име и за сметка на друго лице или во свое име, а за сметка на друго лице, царинската 
декларација во име на овластениот царински застапник може да ја потпише само лице кое 
има лиценца за вршење на застапување (во натамошниот текст: лиценциран застапник). 

3. Одобренијата и лиценците од точките 1 и 2 на овој став не се преносиви. 
(3) Одобрение за вршење на работи  на застапување во царински постапки може да се 

даде на трговско друштво или трговец поединец кое ги исполнува следниве услови: 
а) да е регистрирано во Република Македонија; 
б) да е регистрирано за вршење дејност, која вклучува и застапување во царински 

постапки; 
в) да има вработено на неопределено време најмалку еден лиценциран застапник; 



Службен весник на РМ, бр. 158 од 9.12.2010 година 

2 од 4 

г) во последните две години кои непосредно претходат на датумот на поднесување на 
барањето за одобрение за вршење на работи  на застапување во царински постапки, не 
направил потежок царински прекршок согласно со членот 264-г став (3) од овој закон 
и/или со правосилна судска одлука е огласен за виновен за сторено кривично дело 
криумчарење, царинска измама или прикривање на стоки кои се предмет на криумчарење 
и царинска измама и 

д) да нема ненамирени обврски кон државата во последните три години, кои 
непосредно претходат на датумот на поднесување на барањето за одобрение за вршење на 
работи  на застапување во царински постапки. 

(4) 1. Одобрение за вршење на работи на застапување во царински постапки издава 
Царинската управа, по писмено барање на трговското друштво или трговецот поединец.  

2. Одобрението од точката 1 на овој став се донесува во рок од 30 дена од денот на 
приемот на уредно поднесеното барање.  

(5) Овластениот царински застапник и лиценцираниот застапник се должни во рок од 
осум дена писмено да ја известат Царинската управа за секоја промена која се однесува на 
исполнување на условите од ставовите (3) и (7) на овој член кои се релевантни за 
издавање или одземање на одобрението за вршење на работи на застапување во 
царинските постапки или лиценцата за вршење на застапување.  

(6) Ако по давањето на одобрение за вршење на работи на застапување во царински 
постапки настапат околности поради кои овластениот царински застапник повеќе не ги 
исполнува условите од ставот (3) на овој член, директорот на Царинската управа ќе го 
укине одобрението за вршење на работи на застапување во царински постапки. 

(7) 1. Лиценца за вршење на застапување издава Царинската управа. 
2. Лиценцата од точката 1 на овој став може да се даде на лице кое: 
а) има најмалку средно образование, најмалку две години работно искуство во областа 

на царинското работење  и положен посебен стручен испит за вршење на застапување во 
царинските постапки или 

б) има високо образование  од специјализиран факултет од областа на царинското 
работење  и  најмалку две години работно искуство од областа на  царинското работење 
или 

в) има најмалку средно образование и најмалку три години работно искуство на 
работни места во Царинската управа од областа на царинското работење. 

3. Покрај условите од точката 2 на овој став лицето треба да ги исполнува и следните 
услови: 

а) во последните две години кои непосредно претходат на датумот на поднесување на 
барањето за лиценца за вршење на застапување во царински постапки, не направил 
потежок царински прекршок согласно со членот 264-г став (3) од овој закон и/или со 
правосилна судска одлука е огласен за виновен за сторено кривично дело криумчарење, 
царинска измама или прикривање на стоки кои се предмет на криумчарење и царинска 
измама и 

б) има уверение од овластена образовна институција за познавање на еден од светските 
јазици. 

4. Лиценцата од точката 1 на овој став се дава во рок од 30 дена од денот на приемот на 
уредно поднесеното барање. 

5. Евиденција за издадените лиценци за вршење на работи на застапување води 
Царинската управа. 

(8) Царинската управа самостојно или во соработка со здружението на застапници или 
друга институција организира и учествува во спроведувањето на програмата за обука на 
лиценцираните застапници. 



Службен весник на РМ, бр. 158 од 9.12.2010 година 

3 од 4 

(9) 1. Со лиценцата од ставот (7) точка 1 на овој член, на лиценцираниот застапник му 
се издава и идентификациска картичка. 

2. При вршењето на работите во службените простории или простории на Царинската 
управа или додека се вклучени во спроведувањето на службени работи надвор од 
работниот простор, лиценцираните застапници мора на видливо место да ја носат 
идентификациската картичка. 

(10) 1. Стручен испит за лиценциран застапник се полага во Царинската управа. 
2. Стручен испит за лиценциран застапник се состои од следниве области: 
- царински дозволено постапување или употреба на стока, 
- царинска тарифа, 
- потекло на стока, 
- вредност на стока за царински потреби, 
- даноци и даночна политика, 
- нетарифни мерки и мерки на трговска политика, 
- транспорт и транспортно осигурување, 
- шпедитерско работење и 
- изготвување и употреба на царинска декларација. 
3. Стручниот испит се спроведува од страна на Комисија за спроведување на стручниот 

испит за лиценциран застапник.  
(11) 1. Стручен испит за лиценциран застапник може да полага лице кое: 
а) има најмалку средна стручна подготовка; 
б) има најмалку една година работно искуство во областа на царинското работење и 
в) има уверение од овластена образовна институција за познавање на еден од светските 

јазици. 
2. За положен стручен испит се издава уверение, потпишано од страна на претседателот 

на Комисијата за спроведување на стручниот испит за лиценциран застапник. 
3. Царинската управа води евиденција за полагање на стручен испит за лиценциран 

застапник и лицата кои го положиле испитот. 
(12) 1. Надзор над спроведувањето на прописите со кои се уредуваат работењето и 

активностите на овластените царински застапници спроведува Државниот управен 
инспекторат. 

2. По исклучок, во делот на спроведување на царинските прописи и одредбите на овој 
закон, надзор врши Царинската управа. 

(13) Министерот за финансии донесува поблиски критериуми за спроведување на 
одредбите од овој член." 

 
Член 2 

По членот 264 се додаваат четири нови члена 264-а, 264-б, 264-в и 264-г, кои гласат: 
 

"Член 264-а 
(1) Глоба во износ од 5.000 до 10.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 

на трговско друштво или трговец поединец, ако без одобрение врши работи на 
застапување во царински постапки (член 6 став (3)). 

(2) Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и 
на одговорното лице во трговското друштво за дејствијата од ставот (1) на овој член.  

 
Член 264-б 

(1) Глоба во износ  од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
трговско друштво или трговец поединец, ако: 

а) вршењето на работи на  застапување во царински постапки го довери на лице кое не 
ги исполнува пропишаните услови за вршење на тие работи или 
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б) во утврдениот рок не ја извести Царинската управа за секоја промена која се 
однесува на исполнување на условите од членот 6 ставови (3) и (7) на овој закон кои се 
релевантни за издавање или одземање на одобрението за вршење на работи на 
застапување или лиценцата за вршење на застапување. 

(2) Глоба во износ од 150 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во трговското друштво за дејствијата од ставот (1) на овој член.  

 
Член 264-в 

Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
лицето кое: 

а) без лиценца од Царинската управа работи како лиценциран застапник и 
б) работејќи како лиценциран застапник, на барање на царинскиот службеник не 

достави на увид документи потребни за утврдување на неговиот статус или со своето 
однесување на друг начин го оневозможува или отежнува уредното или ефикасното 
дејствување на царинските службеници. 

 
Член 264-г 

(1) Овластениот царински застапник од членот 6 став (2) точка 1 на овој закон, кој ќе 
стори потежок царински прекршок, ако во претходните две години кои непосредно 
претходат на сторувањето на тој прекршок, два или повеќе пати правосилно е казнет за 
сторување на потежок царински прекршок или прекршок од членот 264-б на овој закон, 
може да му се изрече мерка суспендирање на одобрение за вршење на работи на 
застапување во царински постапки во период од шест месеци до две години. 

(2) Одговорното лице на овластениот царински застапник или на друго трговско 
друштво од членот 6 став (2) на овој закон, ако во претходните две години кои непосредно 
претходат на сторувањето на тој прекршок, два или повеќе пати правосилно е казнето за 
сторување на потежок царински прекршок или прекршок од членот 264-в на овој закон, 
може да му се изрече мерка суспендирање за работење како лиценциран застапник во 
период од шест месеци до две години. 

(3) За потежок царински прекршок од ставовите (1) и (2) на овој член ќе се смета 
царински прекршок утврден со правосилна одлука на надлежен орган  во кој вредноста на 
стоката, предмет на прекршок, надминува 30.000 евра, ако: 

а) во транзитна постапка на одредишниот царински орган не ги стави на увид стоката и 
документите за стоката или стоката се стави на увид во изменета состојба, 

б) во царинската декларација неточно ја наведе количината, видот, квалитетот, 
вредноста или потеклото на стоката или не ја наведе целата стока, вклучувајќи и 
поттикнување и помагање во сторувањето на таквите прекршоци и 

в) со поттикнување или помагање на сторителот на таквите прекршоци со лажно 
претставување на фактите овозможи остварување или обид за остварување на 
ослободување од плаќање на увозни давачки или намалени давачки." 

 
Член 3 

Издадените одобренија и лиценци до влегувањето во сила на овој закон остануваат во 
важност, а над истите во иднина ќе се применуваат одредбите од овој закон. 

Започнатите а не довршени постапки за издавање на одобренија и лиценци треба да се 
усогласат и довршат според одредбите на овој закон. 

Подзаконските прописи кои се донесуваат врз основа на овој закон, ќе се донесат во 
рок од шест месеци од влегувањето на сила на овој закон. 

 
Член 4 

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


