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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 11-а од Законот за податоците во електронски облик и електронски
потпис („Службен весник на Република Македонија” бр.34/2001, 6/2002 и 98/2008),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА
ВОСПОСТАВУВАЊЕТО И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА
ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ ВО
ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС ПРИ УВОЗ, ИЗВОЗ И
ТРАНЗИТ НА СТОКИ
Член 1
Во Уредбата за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем
за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и
транзит на стоки („Службен весник на Република Македонија” бр.134/08), во насловот на
Уредбата, по зборот „при“ се додаваат зборовите „постапки за“, а зборовите „на стоки“ се
бришат.
Член 2
Во член 1 по зборот„при “ се додаваат зборовите „ постапки за“, а зборовите „на стоки“
се бришат .
Член 3
Членот 2 се менува и гласи:
„Информациониот систем од членот 1 од оваа уредба е систем достапен на интернет кој
има за цел да овозможи електронско поднесување и обработка на барања за издавање на
дозволи кои се потребни за увоз, извоз и транзит на стоки, евиденција на меѓународниот
превоз на стоки и патници, модернизација и поедноставување на меѓународната размена
на стоки, како и да воспостави единствена база на податоци и хармонизиран систем на
размена на податоци меѓу субјектите во јавниот и приватниот сектор во областа на
меѓународната размена на стоки (во натамошниот текст: едношалтерски систем).
Скратениот назив на едношалтерскиот систем е EXIM.“
Член 4
Во членот 3 во ставот (1) точката 1 се менува и гласи:
„ „Едношалтерски систем“ е единствен електронски систем за поврзување и размена на
податоци меѓу субјектите, составен од техничка опрема (сервери и други хардверски
уреди, комуникациска опрема), мрежи, бази на податоци и софтверски програми;“
Точката 2 се менува и гласи:
„ „Дозвола“ e секоја
дозвола, лиценца, одобрение, согласност, решение или друг
вид на управен акт која се носи или издава од надлежен орган и која е потребна при
меѓународната размена на стоки;“
Во точката 4 по зборот „управа“ зборовите „и Народна банка на Република
Македонија“ се бришат.
Во точката 5 по зборовите „економски оператор е“ се додава зборот “правно“.
Точката 8 се брише.
Точките 9 и 10 стануваат точки 8 и 9.
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Насловот на глава II се менува и гласи:

Член 5

„II. Воспоставување и начин на управување и користење на едношалтерскиот
систем“.
Членот 4 се менува и гласи:

Член 6

„Управување и органи, корисници на едношалтерскиот систем"
(1) Со едношалтерскиот систем управува Царинската управа во координација со
органите, корисници на системот.
(2) Корисници на едношалтерскиот систем се следните органи:
- Министерство за финансии – Царинска управа,
- Министерство за внатрешни работи – Биро за јавна безбедност,
- Министерство за економија,
- Министерство за економија - Биро за метрологија,
- Министерство за животна средина и просторно планирање,
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за семе и саден
материјал,
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Фито-санитарна управа,
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат
за земјоделство,
- Министерство за здравство - Биро за лекови,
- Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат,
- Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство,
- Министерство за транспорт и врски,
- Министерство за транспорт и врски – Државен инспекторат за транспорт,
- Агенција за храна и ветеринарство и
- Дирекција за радијациона сигурност“.
Членот 5 се менува и гласи:

Член 7

„Начин на користење на едношалтерскиот систем од страна на органот
(1) Органот го користи едношалтерскиот систем, во рамките на своите надлежности, за
прием и обработка на барања за дозволи, издавање на дозволи, прием на барања за
распределба на стоки во рамките на тарифни квоти, како и за евиденција и контрола при
спроведување на постапка за меѓународна размена на стоки и меѓународен превоз на
патници.
(2) Во случај кога економскиот оператор или физичкото лице барањето за дозвола го
поднесе во хартиена форма, органот ги внесува податоците од барањето во
едношалтерскиот систем.
(3) Органот го користи едношалтерскиот систем за издавање дозвола и во случај кога
таа дозвола престанала да се бара во постапка за меѓународна размена на стоки, но е услов
за пуштање на стоката на пазар согласно закон.
(4) Органот ја информира Царинската управа за потребата од воведување нова дозвола,
како и за секоја планирана промена во постапката која се спроведува преку
едношалтерскиот систем. Царинската управа, во координација со органот, ја цени
техничката изводливост и целисходност за внесување на бараните промени или нови
дозволи во едношалтерскиот систем“.
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Член 8
Во членот 6 ставот (3) се брише.
Ставот (4), кој станува став (3), се менува и гласи:
„Економскиот оператор може документите кои се доставуваат во прилог на барањето
кое е поднесено преку едношалтерскиот систем да ги поднесе во хартиена форма, кога
истите не се достапни во електронска форма или кога согласно закон се бара доставување
во оригинална хартиена форма.“
Член 9
Во членот 7 ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Органот управува со референтните податоци во едношалтерскиот систем кои се во
негова надлежност и за кои има соодветно право на пристап во истиот.
Во ставот (3) по првата реченица се додава нова реченица која гласи:
„По барање на органот, Царинската управа ги ажурира оние референтни податоци кои
што се во надлежност на органот и кои се дел од централната база на податоци.“
По ставот (8) се додава нов став (9) кој гласи:
„(9) При обработката (приемот, размената и чувањето) на личните податоци во
едношалтерскиот систем, се применуваат прописите за заштита на личните податоци.“
Член 10
Членот 8 се менува и гласи:
„Начин на одржување на едношалтерскиот систем
(1) Царинската управа се грижи за одржувањето и функционирањето на централната
техничка опрема (сервери и други хардверски уреди, комуникациска опрема), мрежи и
бази на податоци и централната софтверска програма и ја следи и координира
оперативноста на едношалтерскиот систем.
(2) Органот се грижи за одржувањето и функционирањето на локалната техничка
опрема (сервери и други хардверски уреди, комуникациска опрема), мрежи и бази на
податоци, како и за софтверските програми со кои едношалтерскиот систем разменува
податоци и кои се во сопственост или ги администрира органот.
(3) Органот назначува координатор и обезбедува соодветна организациска и кадровска
структура за непречено функционирање на едношалтерскиот систем. При назначување на
нов координатор или промена на организациската и кадровската структура, органот ја
известува Царинската управа во рок од три дена.“
Член 11
Во членот 9 по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
„(5) Секој орган, корисник на едношалтерскиот систем воспоставува и применува
организациски и технички мерки за физичка безбедност на локалната техничка опрема,
мрежи и бази на податоци на едношалтерскиот систем.“
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Член 12
Членот 12 се брише.
Член 13
Во членот 13 ставот (2) се менува и гласи:
„Координаторот или лице овластено од одговорното лице на органот, ги администрира
податоците за регистрација на корисниците на едношалтерскиот систем од тој орган.“
Член 14
Во член 14 во став (1) зборот „бесплатно“ се брише.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Врз основа на поднесеното барање за регистрација од ставот (1) на овој член и по
извршената проверка, Царинската управа активира еден кориснички профил по економски
оператор, кој може да регистрира други корисници на едношалтерскиот систем да
настапуваат во име на тој економски оператор, доколку за тоа имаат соодветно
овластување од одговорното лице. “
Член 15
Во членот 15 ставот (2) се менува и гласи:
„Корисникот на едношалтерскиот систем не може да го менува корисничкото име, но
може да ја менува лозинката.“
Ставот (3) се менува и гласи:
„Царинската управа ги утврдува и на јавниот дел од веб-локацијата на
едношалтерскиот систем ги објавува условите за регистрација и правилата за користење
на едношалтерскиот систем од страна на економските оператори, вклучително и
техничките процедури за креирање и управување со корисничко име и лозинка во
едношалтерскиот систем.“
Член 16
Во членот 16 во ставот (1) по алинејата 5 се додава нова алинеја 6 која гласи:
„- поништува или укинува акт за издавање на дозвола во целост или делумно,“
Ставот (2) се менува и гласи:
"Царинската управа преку едношалтерскиот систем ги презема дејствијата наведени во
став 1 алинеи 7 и 8 од овој член и дејствијата во постапката за распределба на стоките во
тарифни квоти."
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Издадените дозволи за меѓународен превоз на стоки и патници се евидентираат од
страна на Министерството за транспорт и врски и Државниот инспекторат за транспорт
преку едношалтерскиот систем.“
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Член 17
Во членот 17 во ставот (1) во алинејата 2 зборовите „и друг надоместок за издавање на
дозволите“ се заменуваат со зборовите „но само доколку начинот на кој уплатата е
извршена е во согласност со упатствата кои се објавени на веб страната на
едношалтерскиот систем“.
Член 18
По членот 18 се додава нов член 18-а кој гласи:
„Член 18-а
Примена на хартиена форма како алтернатива
(1) Во случај на подолготраен технички проблем и прекин во функционирањето на
едношалтерскиот систем, поднесувањето и размената на податоците и документите се
вршат во хартиена форма согласно одредбите на оваа уредба и упатствата дадени од
страна на Царинската управа.
(2) По повторното воспоставување на функционалноста на едношалтерскиот систем,
органот поднесените и разменетите податоци и преземените дејствија во хартиена форма
ги внесува и обработува во едношалтерскиот систем.“
Член 19
Во членот 19 во ставот (1) се брише зборот „може“, а по зборот „програма“ се брише
зборот „да“ и се додава зборот „ги“.
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„ (3) За документите и податоците кои се примени или разменети во хартиена форма,
како и при обработката на податоците и преземањето на дејствијата преку
едношалтерскиот систем, органот соодветно за информациониот систем ги применува
прописите за деловодно и архивско работење.“
Член 20
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
Бр. 51-200/1
1 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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