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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 ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ 

ВО ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи 
за застапување во царинските постапки,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 
2015 година.

 
Бр. 08-3964/1 Претседател

27 август 2015 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
РАБОТИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ

Член 1
Во Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки („Службен 

весник на Република Македонија“ број 180/14), во членот 4 став (2) се менува и гласи:
„Против одлуките, кои во управна постапка ги донесува царинскиот орган може да се 

поведе управен спор пред надлежниот суд.“
Ставот (3) се менува и гласи:
„Тужбата не го одлага извршувањето на одлуката.“

Член 2
Во членот 5 став (1) точката ѓ) се менува и гласи:
„приложи изјава дека ќе го гарантира исполнувањето на обврските кои може да 

произлезат од вршењето на застапување во царинските постапки според овој закон“;
Точката е) се менува и гласи:  
„во последните две години подносителот на барање и одговорното лице кај 

подносителот на барање со една или повеќе правосилни одлуки на надлежен прекршочен 
орган, односно суд, не се огласени за виновни за сторен царински прекршок и дека не им е 
изречена глоба во вкупен износ кој надминува 20.000 евра во денарска противвредност 
или не се огласени за виновни со правосилна одлука на надлежен суд за кривично дело 
против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривично дело против 
службената должност, кривично дело против правниот сообраќај или кривично дело 
определено со Законот за акцизите;“.
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Член 3
Во членот 7 став (2) во точката а) на крајот од реченицата сврзникот „или“ се заменува 

со точка. 
Точката б) се брише.
Во ставот (3) точката а) се менува и гласи:
„во последните две години со една или повеќе правосилни одлуки на надлежен 

прекршочен орган, односно суд, не е огласено за виновно за сторен царински прекршок и 
дека не му е изречена глоба во вкупен износ кој надминува 2.000 евра во денарска 
противвредност или не се огласени за виновни со правосилна одлука на надлежен суд за 
кривично дело против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривично дело 
против службената должност, кривично дело против правниот сообраќај или кривично 
дело определено со Законот за акцизите;“.

Точката  б) се менува и гласи:
„да има активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 

унија (англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат 
сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на 
европски тестатори, или уверение од меѓународна институција на А1 (А1) нивото на 
ЦЕФР (CEFR), односно ФЦЕ, БУЛАТС или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, 
ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, 
ТЕФ, или Гете сертификат.“

Член 4
Во членот 13  став  (1) точката в) се менува и гласи: 
„да има активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 

унија (англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат 
сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на 
европски тестатори, или уверение од меѓународна институција на А1 (А1) нивото на 
ЦЕФР (CEFR), односно ФЦЕ, БУЛАТС или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, 
ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, 
ТЕФ, или Гете сертификат и.“

Член 5
Во членот 14 став (2) се менува и гласи: 
„Стручните и административните работи за потребите на спроведување на стручниот 

испит ги врши Царинската управа, а испитот технички се спроведува во единствениот 
електронски систем за полагање на испити“.

        
Член 6

Во членот 18  став (2) се менува и гласи:
„Против решението со кое е одбиено барањето за полагање на испитот може да се 

поведе управен спор пред надлежниот суд.“

Член 7
Во членот 20 став (4) се менува и гласи:
„Против решението од ставот (2) на овој член, не е дозволена посебна жалба.“

Член 8
Во членот 22 став (1) зборот „заокружување“ се заменува со зборот „одбирање“.
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Член 9
Во членот 24 ставо (5) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите „од член 14 став (2) на овој закон“.

Член 10
Членот 30 се менува и гласи:
„(1) Стручниот испит за лиценциран застапник го спроведува Комисија која ја формира 

директорот на Царинската управа.
 (2) Комисијата од ставот (1) на овој член се состои од претседател, седум члена и 

нивни заменици, од кои претседателот и четири члена се претставници на Царинската 
управа, два се претставници на здружението на застапници и еден претставник на 
Министерството за информатичко општество и администрација, кои се определуваат за 
период од две години.“

Член 11
Во членот 33 став (1) зборовите: „еднаш годишно“ се заменуваат со зборовите: „еднаш 

на две години“.
                                                                         

Член 12
Во членот 48 став (1) по зборовите: „два пати правосилно“ се додаваат зборовите: „во 

рок од три години“.
Во ставот (2) по зборовите: „два пати“ се додаваат зборовите: „во рок од три години“.

Член 13
Одредбите на членот (7) став (3) точката б) утврдени во членот 3 од овој закон не се 

применуваат за лицата кои ќе остварат право на пензија во рок од десет години од денот 
на влегувањето во сила на овој закон.

Член 14
Во членот 51 став (1) по зборовите: „член 7“ се додадаваат зборовите: „ставови (2) и (3) 

точка а)“, а точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „а условите од член 7 став (3) точка б) се должни да ги исполнат во рок од една 
година од денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија“.

Член 15
„Одредбите на членовите од 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32 и 33 од Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 180/14), нема да се применуваат до 1 
јуни 2016 година.“  

Член 16
Започнатите постапки по жалба согласно со Законот за вршење на работи за 

застапување во царинските постапки („Службен весник на Република Македонија“ број 
180/14), до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат согласно со  законот 
по кој биле започнати.

Предметите во второстепена управна постапка по кои одлучувал министерот за 
финансии или од него овластено лице, а по кои е поведен управен спор до денот на 
влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат согласно со законот по кој била 
започната постапката. 
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Член 17
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 


