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1. Зајакнување на институционалниот капацитет
Во ноември 2007 година Царинската управа изготви Студијата за развој и
спроведување на Новиот компјутеризиран транзитен систем (NCTS) и започна со
подготовка на упатство за заеднички транзитен систем.
Царинската управа во ноември 2007 година подготви и иницијатива за пристапување
на Република Македонија кон Ревидираната Кјото Конвенција како и детална анализа
на усогалсеност на секој поединечен стандард со предлог мерки, рокови и одговорни
лица за усогласување на стандардите. Предлогот е доставен до Министерството за
финансии на Република Македонија.
Во ноември 2007 година наплатени се 4.177 милиони денари (околу 68 милиони евра)
на име вкупни приходи од увозни давачки, од кои 504 милиони денари (околу 8,2
милиони евра) на име царина и други царински давачки, 3.600 милиони денари (околу
58,6 милиони евра) на име ДДВ и 73 милиони денари (околу 1,2 милиони евра) на име
акцизи. Во споредба со истиот месец 2006 година вкупно наплатените увозни давачки
во ноември 2007 година се поголеми за 39%.

2. Зајакнување на административниот капацитет
Во ноември 2007 година Царинската управа учествуваше во организација на следниве
обуки, работилници, семинари и работни средби:
-

-

-

Во согласност со програмите за стручно оспособување, за нововработените
царински службеници се одржани следниве обуки:
 Во периодот од 29.10. до 02.11.2007 година одржан е воведен курс за 16
нововработени царински службеници.
 Во периодот од 29.10. до 02.11.2007 година и од 05 до 09.11.2007 година се
одржани обуки за запознавање со законските прописи кои се применуваат во
царинското работење за новопримени 16 виши царински службеници и 10
царински службеници.
 Во периодот од 26.11. до 30.11.2007 година одржана е основна обука за 16
нововработени виши царински службеници на теми за тарифа, вредност и
потекло.
Во соработка со КАФАО-МАК Мисијата на 06.11.2007 година е одржана
работилница за користење на база на податоци на која учествуваа 12 вработени од
Одделението за координација и комуникација;
Со цел зголемување на познавањата за најновите измени во областа на
преференцијално потекло, на 09.11.2007 и 12.11.2007 година се одржани две
обуки за измените за протоколите за потекло на стоките на кои учествуваа 42
царински службеници;

-

-

-

-

-

Во соработка со КАФАО-МАК Мисијата се одржани дополнителни обуки за
администрирање на електронската база на податоци за 5 вработени во
Одделението за кадрови и тоа на 09.11.2007, 19.11.2007 и 21.11.2007 година;
Во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање/
Канцеларија за заштита на озонската обвивка, на 14.11.2007 година одржана е
работилница на тема „Редукција и елиминација на HCFC во Република
Македонија“ на која учествуваше еден претставник од Царинската управа;
Со цел зголемување на способностите за препознавање и откривање на
фалсификувани документи, одржани се 7 идентични обуки на кои учествуваа
вкупно 175 царински службеници;
Во рамките на Твининг програмата со Холандија одржан е дводневен семинар за
потекло на стоки во периодот од 20 до 21.11.2007 година на кој учествуваа 37
царински службеници;
Во соработка со КАФАО-МАК Мисијата на 21.11.2007 година беше одржана
работилница за подготовка на нацрт Акционен план на која учествуваа 12
царински службеници.

Според планот за обука за сметководство која беше изведена во октомври, на
05.11.2007 година беше направена проверка на стекнатите знаења на 70 царински
службеници кои учествуваат на обуката. Од доставените поединечни резултати
просечниот број на освоени поени е 81 од можни 100.
На 07.11.2007 година во просториите на Царинската управа се одржа Работен
состанок поврзан со Твининг проект - Зајакнување на системот на јавната внатрешна
финансиска контрола во Република Македонија на кој учествуваа двајца
претставници од Царинската управа.
Во текот на ноември 2007 година, 24 царински службеници учествуваа на состаноци,
семинари, обуки, конференции и студиски посети одржани во странство, како дел од
меѓународни проекти и соработка со меѓународни институции и агенции. Овие
царински службеници учествуваа на:
- Обука за редресура на кучиња за откривање на наркотици на која учествуваа
тројца претставници од Царинската управа во периодот од 20.10. до 11.11.2007
година во Анкара, Турција;
- Студиска посета и размена на искуства и технички способности со италијански
официјални лица од Царинската управа во периодот од 04 до 08.11.2007 година во
Комо, Италија на која учествуваа тројца претставници од Царинската управа;
- Еден претставник од Царинската управа учествуваше на Состанок за активности
во врска со криумчарење на цигари и фалсификувана пиратска стока во периодот
од 06 до 07.11.2007 година во Букурешт, Романија;
- Еден претставник од Царинската управа учествуваше на состанок на научно
истражувачкиот проект RacWeb на Европската комисија одржан во периодот од
13 до 14.11.2007 година во Белград, Србија;
- Еден претставник од Царинската управа учествуваше на состанок за
продолжување на регионалната соработка во размена на информации за случаи
кога има транспорт или откривање на радиоактивни материјали одржан во
периодот од 11 до 14.11.2007 година во Белград, Србија;
- Еден претставник од Царинската управа учествуваше на состанок за изнаоѓање на
нови начини за борба против трговијата со дрога одржан во периодот од 14 до
17.11.2007 година во Брисел, Белгија;
- Двајца претставници од Царинската управа учествуваа на Студиска посета на
Царинската управа на Република Турција во периодот од 14 до 17.11.2007 година;
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-

-

-

Еден претставник од Царинската управа учествуваше на Работна група на тема
Трговска измама - Стратегија на Царинската управа за подобрување на
активностите за справување со трговски измами одржана во Брисел во периодот
од 09 до 13.11.2007 година;
Пет претставници од Царинската управа учествуваа на конференција за помош на
лицата кои се задолжени за имплементација на Едношалтерски систем за увоз и
извоз за воведување и размена на документи по електронски пат одржана во
периодот од 19 до 22.11.2007 година во Белград, Србија;
Пет претставници од Царинската управа престојуваа на Студиска посета на
царинската администрација на Република Италија со цел стекнување на
практични искуства од областа на мерките на трговска политика.

3. Интегритет и борба против корупција
Во ноември 2007 година Одделението за внатрешни истраги реализираше 13
истражни постапки во организационите единици на Царинската управа. Внатрешните
истраги се спроведени врз основа на различни сознанија и примени информации. За
спроведените истраги изработени се 7 службени информации и 4 службени белешки1.
Во истиот период Одделението за внатрешна инспекција изврши контрола во повеќе
организациони единици на Царинската управа и изготви 3 извештаи.
Одделението за внатрешна ревизија изврши 1 ревизија на регуларноста на постапката
за исплата на бонусите во Царинска управа за месеците март, април, мај 2007 година
со која е констатиран 1 наод и дадена е 1 препорака.

4.

Транспарентност
Во ноември 2007 година , од добиените 7.301 повика или во просек 241 повика на ден
преку отворената царинска линија 197:
≠ 5 повика се А класа (информации за кои се бара неодложна акција од страна на
испостава или мобилна екипа) и по кои се превземени активности,
≠ 11 повика се Б класа (информации кои барааат натамошни дополнителни
испитувања од други одделенија во Секторот за контрола и истраги или од други
одделенија во Царинска управа), проследени до одделение за разузнавање и
истраги за дополнителна обработка,
≠ 34 повика се Ј класа (информации проследени до Сектор за професионални
стандарди, а кои се однесуваат на жалби на граѓани за коруптивно и
непрофесионално работење на царинските работници).
До гранична полиција упатени се 32 барања (за асистенција, проверка на лица/возила
за остварен влез или излез), а до Дежурниот центар за состојби при Бирото за јавна
безбедност на Министерството за внатрешни работи упатени се 5 барања за проверка
на податоци на лица. На сите упатени барања е добиен одговор.

1

Службени информации сe изготвени кога по извршените внатрешни истраги постои
основано сомнение дека царинските службеници работеле спротивно на позитивните
законски одредби, подзаконски акти, оперативни инструкции и етичкиот кодекс. Службени
белешки сe изготвени кога по извршените внатрешни истраги не е утврдено работење на
царинските службеници кое е спротивно на позитивните законски одредби, подзаконски акти,
оперативни инструкции и етичкиот кодекс.
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5. Спречување на нелегален увоз, извоз и транзит на стока и заштита на права од
интелектуална сопственост
На 07.11.2007 година, царинските службеници од граничниот премин Богородица
(македонско-грчка граница), спречија обид за транзит на товарно моторно возило низ
Република Македонија натоварено со стока со зголемено ниво на радиоактивно
зрачење. Според документацијата, камионот бил натоварен на солунско пристаниште
со разна кинеска стока (чанти, лампи, батерии, чадори и др.). При спроведување на
царинска контрола, пејџерот за детекција на радиоактивно зрачење на царинскиот
работник реагирал, при што е пристапено кон попрецизно мерење и е детектиран
изворот на радиоактивно зрачење. Заедничка екипа на Царинска управа и Дирекција
за радијациона сигурност по извршеното детално мерење на зрачењето утврди скоро
педесет пати поголемо ниво на зрачење од нормалното. Според спектрометарската
анализа станува збор за извор или извори од радионуклеиди од Xe-133, Th-232, Cd109.
На 27.11.2007 година на граничниот премин Богородица за влез во Република
Македонија се пријавило товарно моторно возило кое според документацијата било
натоварено на солунското пристаниште со стока со потекло од Кина (чанти, лампи,
текстил, играчки, батерии, чадори и др), наменета за фирма од Косово. При
спроведување на царинска контрола, пејџерот за детекција на радиоактивно зрачење
на царинските работници реагирал, при што е пристапено кон попрецизно мерење и е
детектиран изворот на радиоактивно зрачење. Заедничка екипа на инспектори од
Царинска управа, Дирекција за радијациона сигурност и Републичкиот завод за
здравствена заштита изврши детално мерење на нивото на радијација на возилото.
Максимално измерената доза на зрачење изнесувала 7,7 микро сиверти на час, која е
многу поголема од нормалната која изнесува окулу 0,2 микро сиверти на час. Според
спектрометарската анализа станува збор за извор или извори од радионуклеиди од
типот ториум Th-232.
При редовна царинска контрола на царинска испостава Деве Баир (македонскобугарска), по таргетирање на празно товарно моторно возило пријавeно за влез во
Република Македонија, во кабината се пронајдени и привремено одземени 124.738
парчиња непријавени производи “Bozen Cozmetics”, и тоа:
≠ 81.000 таблети Turbo Slank, спакувани во 450 пластични шишиња од по 180
таблети, Bozen Cozmetics,
≠ 43.200 таблети Mega Turbo Slank, спакувани во 54 пластични шишиња од по 800
таблети, Bozen Cozmetics,
≠ 174 кесиња од 130 гр чај - љубичаста алга, Bozen Cozmetics,
≠ 105 парчиња ракавици за симнување на шминка Wonder Glove, Bozen Cozmetics,
≠ 72 парчиња Krema - Antirid од 65 ml, Bozen Cozmetics,
≠ 72 парчиња Krema - Striae Vitamin E Cream oд 65 ml, Bozen Cozmetics,
≠ 60 парчиња Spa Kupka од 250 ml, Bozen Cozmetics,
≠ 35 парчиња Celulit Gel од 300 ml,
≠ 20 парчиња SPA SO - малина од 250 ml, Bozen Cozmetics.
Врз основа на разузнавачки информации и анализи на ризикот, специјалните
мобилни единици, во ноември 2007 година извршија преглед на 342 камиони, 36
автобуси, 457 автомобили или на вкупно 8.735 возила на граничните премини и во
внатрешноста, при што се запленети разни стоки (цигари, алкохол, текстил, странски
средства за плаќање, како и фалсификувана стока од повеќе трговски марки).
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Истовремено, и царинските службеници на граничните премини и во внатрешните
царински испостави спречија повеќе обиди за криумчарење при што се запленети:
- 1,8 гр дорга марихуана,
≠ 36.040 парчиња цигари и 500 грама обработен тутун
≠ 87,8 литри алкохолни пијалоци
≠ 10.737 парчиња текстилни производи и облека,
≠ 97 парчиња ташни,
≠ 2.929 метри текстил
≠ 308 парчиња автомобилски делови
≠ 240 ампули Solcoseryl од 2 ml
≠ 28.840 кг говедско месо,
≠ 284 кг смрзната риба лосос
≠ 8 кг кафе,
≠ 48 парчиња мебел од бамбус и 16 парчиња мебел од кожа,
≠ 141 парче рачен алат и машини (брусилки, бор машини и сл.),
≠ 602 парчиња апарати за домаќинство (фрижидери, микробранови печки,
електрични скари, шпорети, миксери, блендери и др.),
≠ 33 парчиња компјутери и компјутерска опрема (2 подвижни компјутери (лап топ),
централни единици, рам мемории, тастатури, графички карти, LCD монитори,
мрежна картичка, скенер),
≠ 10.900 парчиња компакт дискови,
≠ 54.456 парчиња кујнски прибор и предмети за домаќинство (лажици, вилушки,
стаклени чаши, вазни и сл.),
≠ 900 радио апарати со вграден часовник,
≠ 1.750 машинки за потшишување,
≠ 1.000 парчиња пегли за коса,
≠ 400 парчиња мерачи за притисок за гуми,
≠ 320 парчиња фенови за коса,
≠ 300 парчиња мултиметри,
≠ 21.960 парчиња каменчиња за запалки и 500 парчиња фитил за запалки
≠ 8.467 парчиња светилки,
≠ 146 кг течност за хемиско чистење,
≠ 3.754 парчиња (1.151,74 м2) свинска шпалт кожа спакувана во 188 колети
≠ 1 џип Mitsubitshi Pajero 2.5 TD,
≠ 2 употребувани скутери, 1 мотор на четири тркала и 2 моторчиња за деца на
бензин,
≠ 9.970 литри нафта,
≠ 46.800 евра,
≠ 14.000 УСД и
≠ 12.000 швајцарски франци.
За откриените обиди за недозволен пренос на стока, како и за останатите недозволени
постапувања, до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа
поднесени се вкупно 284 барања за поведување на прекршочна постапка, од кои: 43
барања по прекршочна пријава за возила од Министерството за внатрешни работи, 10
барања по записник за царински прекршок од Секторот за контрола и истраги, 202
барања по записник за царински прекршок од царинските испостави и служби за
надзор на иматели на одобренија. Исто така, поднесени се 22 пријави за покренување
за кривична постапка, против 28 физички лица и 10 правни лица.
Во октомври 2007 година Царинската управа донесе вкупно 388 решенија за
дополнителна наплата на помалку пресметан царински долг во вкупен износ од 63
милиони денари (околу еден милион евра).
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Во ноември 2007 година Царинската управа уништи 89 литри алкохол и 26 илјади
парчиња цигари, како и 20.600 парчиња петарди.
Во врска со записникот од работата на Поткомитетот одржан на 14.06.2007 година во
Брисел, Царинската управа констатираше дека и натаму со несмален интензитет во
царинска постапка се доставуваат иницијално пополнети или рачно преправани
странски царински документи, (ЕУР-и, царински декларации, фактури и др.) со
употреба на кратенката ПЈРМ или Скопје место уставното име на Република
Македонија или целата референца согласно резолуцијата на Обединетите нации.
Царинската управа достави детална информација до Владата на Република
Македонија.
Во ноември 2007 година Царинската управа спречи 25 обиди за повреда на право од
интелектуална сопственост и привремено задржа 27.516 парчиња различна стока со
следната структура:
≠ 2.115 парчиња со лого на трговската марка ADIDAS (96 пар патики, 4 парчиња
дуксери, 1.330 пара тренерки и 685 парчиња блузи),
≠ 33 парчиња со лого на трговската марка NIKE (5 пара тренерки и 28 парчиња
дуксери),
≠ 408 парчиња со лого на трговската марка PUMA (140 парчиња блузи и 268 пара
тренерки),
≠ 437 парчиња со лого на трговската марка CONVERSE (27 парчиња блузи, 100
парчиња тренерки-горен дел, 250 парчиња тренерки-долен дел, 60 пара тренерки),
≠ 1.800 парчиња блузи со лого на трговската марка REEBOK ,
≠ 30 пара патики со лого на трговската марка KAPPA,
≠ 627 парчиња со лого на трговската марка HUGO BOSS,
≠ 40 парчиња со лого на трговската марка ARMANI (10 пара фармерки и 30
парчиња ремени),
≠ 22 парчиња со лого на трговската марка ARMANI JEANS (16 парчиња јакни и 6
парчиња блузи),
≠ 15 парчиња блузи со лого на трговската марка ARMANI EMPORIO,
≠ 268 парчиња со лого на трговската марка D&G (98 парчиња ремени и 170 парчиња
јакни),
≠ 28 парчиња со лого на трговската марка VERSACE (10 парчиња фармерки и 18
парчиња тоалетни води),
≠ 121 парче со лого на трговската марка DIESELL (72 пара фармерки, 20 парчиња
ташни, 24 парчиња јакни, 4 парчиња блузи и 1 парче ранец),
≠ 20 парчиња блузи со лого на трговската марка GAS,
≠ 40 парчиња со лого на трговската марка LACOSTE (20 парчиња фармерки и 20
парчиња блузи),
≠ 4 парчиња блузи со лого на трговската марка TOM TAYLOR,
≠ 48 парчиња со лого на трговската марка GUCCI (18 парчиња блузи и 30 парчиња
паричници),
≠ 121 парче тоалетни води со лого на трговската марка JOOP,
≠ 154 парчиња со лого на трговската марка DC,
≠ 312 парчиња електрични греалки со лого на трговската марка LUXELL,
≠ 438 парчиња електрични греалки со лого на трговската марка KUMTELL,
≠ 342 парчиња со лого на трговската марка NOKIA,
≠ 81 парче со лого на трговската марка SONY ERICSSON (39 парчиња полначи и 51
парче маски за мобилни телефони),
≠ 14 парчиња полначи за мобилни телефони со лого на трговската марка
MOTOROLA,
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≠

19.998 парчиња со лого на трговската марка MERCEDES (280 парчиња држачи за
регистарски таблици, 360 парчиња метални знаци за хауба, 3 парчиња дихтунг за
глава на мотор, 180 парчиња гумени калобрани, 80 парчиња рачки за менувач, 20
парчиња трепкачи, 97 парчиња јабучици, 9 парчиња спојници за казан, 69
парчиња амортизери и 18.900 парчиња најлонски кеси).

Во ноември 2007 година прифатени се 12 нови барања за преземање на царински
дејства според Законот за царински мерки за заштита на права од интелектуална
сопственост за CACHAREL, HERBA, PHILIPS, KARA, SMOKI, ENVY, FERRERO
ROCHER, Kinder Bueno, 3 D DUPLO, Raffaello Oval Ribbon, Nutella, Tic Tac.

6. Меѓуинституционална, меѓународна соработка и проекти
На 8 ноември 2007 година, во организација на Царинската управа, се одржа Вториот
донаторски координативен состанок за царинското работење со учество на
претставници на постоечки и потенцијални донатори, со цел да се определат насоки
за понатамошен развој и поддршка на евроинтегративните процеси и реформи во
царинското работење. На состанокот беа претставени резултатите и достигнувањата
на Царинската управа, помеѓу двата состанока, како и придонесот и користа од
соработката со странските донатори и странската помош. Воедно, Царинската управа
ги претстави идните краткорочни и среднорочни приоритети, во процесот на
модернизација на царинското работење.
На 12.11. 2007 година во Скопје се одржа билатерална средба помеѓу делегации на
Царинските управи на Република Македонија и Република Србија. Тема на разговор
беа меѓународните конвенции и инструменти за зголемување на безбедноста и
олеснување на меѓународната трговија, како и улогата на Централно европскиот
договор за слободна трговија (CEFTA) и неговата имплементација во пракса. Двете
страни разменија искуства околу евроинтегративните процеси што ги водат двете
земји, особено околу усогласување на националното законодавство и зајакнување на
капацитетите, користење на претпристапните фондови и сл. Посебен акцент беше
ставен на можноста за унапредување на билатералната соработка во поглед на
активностите за модернизација на граничните премини и забрзување на протокот на
стока и патници. Исто така, беше договорено и унапредување на соработката помеѓу
секторите надлежни за контрола на спроведување на царинското законодавтсво,
посебно во делот на истраги, разузнавање и управување со ризик.
На 13.11.2007 година во Царинската управа се одржа завршниот состанок на
Управниот одбор на КАФАО-МАК проектот (Канцеларија за царинска и фискална
помош на Република Македонија). На состанокот учествуваа претставници од
Европската Комисија (Директоратот за царини и даноци), Евроцарина, КАФАО-МАК
Мисија, Делегација на Европска Комисија во Скопје, Министерство за финансии,
Царинска управа, Управа за јавни приходи и Секретаријат за европски прашања. На
состанокот беше разгледан напредокот на активностите кои се реализираат согласно
работната програма на КАФАО-МАК Мисијата за 2007 година. Беше констатирано
дека е забележан значителен напредок, а беше истакната и користа од бројните
одржани семинари и обуки од страна на КАФАО-МАК мисијата во областа на
стратешко планирање, борба против корупцијата, изучувањето на англиски јазик,
како и консултантската помош од страна на експертите која придонесе во
изготвување на дел од подзаконската регулатива од областа на царинското работење.
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На 22-ри и 23-ти ноември 2007 година во Охрид, во организација на Царинската
управа на Република Македонија, се одржа Третата регионална конференција на
службите за контроли и истраги со учество на претставници од царинските управи на
Албанија, Македонија, Србија, Словенија, Хрватска и УНМИК, како и претставници
на КАФАО-МАК Мисијата на ЕУ во Република Македонија. На конференцијата
учествуваа со свои презентации и претставници од две тутунски компании Imperial
Tobacco и British и American Tobacco. Целта на конференцијата беше продлабочување
на соработката и размена на податоци на регионално ниво како предуслов за
зајакнување на борба против криумчарење на стоки и oрганизиран криминал во
регионoт. На Конференцијата беше разгледан напредокот на активностите во
спроведувањето на прекуграничната соработка, размената на податоците и добрата
пракса во рамките на соработката и взаемната помош во спречувањето и поефикасна
борба против недозволената трговија со стока. Една од темите на Конференцијата
беше соработката и координираноста во борбата против недозволената трговија со
цигари, соработката со производителите на цигари, како и електронската размена на
податоци. Од страна на сите учесници беше истакнато и прифатено дека треба да сe
работи на меѓусебно поврзување заради размена на вистински информации во реално
време. Конференцијата имаше за цел и да придонесе кон остварување на поблиски
контакти и поцврста меѓусебна поддршка на активностите во борбата против
прекуграничниот криминал, преку поефикасна и систематска размена на информации
и податоци.
На 15 и 16 ноември 2007 година претставници на Царинската управа престојуваа во
студиска посета на Царинската управа на Турција. Цел на студиската посета беше
унапредување на взаемната соработка, размена на искуства и заедничко решавање на
проблемите што настануваат во секојдневното работење на царинските служби, врз
основа на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република
Турција за взаемна помош и соработка во царинските работи. При посетата особено
внимание беше посветено на постапката на извозно царинење и потребната
документација. Покрај запознавањето со законската регулатива, беше организирана и
посета на Халкали царинскиот терминал во Истанбул каде детално беше
презентирана постапката на царинење.
На 27 ноември 2007 година, беше реализирана посета на Царинската управа на
Република Италија, и се оствари средба на највисоко ниво помеѓу директорите на
двете Царински управи. Во текот на престојот посебен акцент беше ставен на
можноста за превземање на италијанскиот царински информативен систем и негова
имплементација во Царинската управа на Република Македонија. Од италијанска
страна беше предложен план со повеќе аспекти на можната имплементација на
информативниот систем и идните активности во оваа насока.
Во текот на ноември Царинската управа учествуваше во меѓународна операција на
SECI центарот, CONTAIMENT 6 за борба против трговија со хероин.
Во CEN базата на Светската царинска организација беа внесени податоци за 31
заплена реализирана од Царинската управа на Република Македонија.
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