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1. Зајакнување на институционалниот капацитет
Во јануари 2008 година беа донесени и стапија во сила измените на Царинскиот
закон. Со овие измени се утврдени условите за одземање на претходно издадени
царински лиценци, одобренија за застапување, донесувањe и поништување или
укинување на одлуки од областа на царината со истовремено хармонизирање со
соодветните одредби од европското законодавство, како и воведување на концептот
на овластен економски оператор. Измените обезбедуваат и усогласување на
одредбите во делот на прекршоците со Законот за прекршоците, врз основа на што.
Царинската управа во јануари 2008 година започна да изрекува мандатни казни за
сторени царински прекршоци. Со јасното и детално уредување на условите за
донесувања на одлуки, како и нивно поништување или укинување и дефинирање на
поимот лице со поголем ризик се возможува елиминирање на дискреционите права на
царинските органи. Воведувањето на концептот на овлестен економски оператор е во
насока на усогласување со националното законодавство со Acquis communautaire,
односно усогласување со измените на Царинскиот закон на Европската унија
648/2005.
Во јануари 2008 година беа донесени измени и дополнувања на Законот за Царинска
тарифа со кои се воведени нови тарифни ознаки на национално ниво. Измените на
законот се однесуваат на распоредувањето на дизел горивата во согласност со
нивната содржина на сулфур. Конкретно, со овие измени горивата Д-Е IV и Д-Е V,
како квалитетни горива се распоредуваат во посебни тарифни ознаки и се одвоени од
горивото Д-Е III и останатите горива. На овој начин примената на Правилникот за
квалитетот на течните горива и Одлуката за форми на увоз и извоз ќе се применува на
транспарентен начин. Исто така, со измената на овој закон, царинската стапка за
горивото Д-Е V е укината, со што се обезбедува стимулирање увоз и потрошувачка на
високо квалитетно и еколошки безбедно гориво.
Согласно Стратегија на Царинската управа 2008-2010, на самиот почеток на јануари
беше донесен Акционен план за работа на Царинската управа за 2008 година.
Акциониот план на за 2008 година се состои од следниве делови: изјава на мисијата
на Царинската управа, визија, задачи и обврски, институционални функции;
стратешки приоритети и цели 2008/2010 и детален акционен план со активности на
Царинската управа. Во Акциониот план се содржани идентификуваните приоритети,
соодветните цели и активностите кои се презентирани во формат кој овозможува
визуелно претставување на нивната поврзаност и поефикасно следење.
Врз основа на претходно добиено овластување од Владата на Република Македонија,
во јануари 2008 година, Царинската управа официјално ја извести Светската царинска
организација (СЦО) дека прифаќа пет нејзини препораки. Препораките на СЦО
обезбедуваат еднообразност во толкувањето и примената на Конвенциите на оваа
меѓународна организација и претставуваат најпрактични инструменти за

обезбедување на највисоко ниво на хармонизација на царинското работење.
Препораките на Светската царинска организација во најголем дел се транспонирани и
во царинското законодавство на Европската унија. Со прифаќањето на Препораките
на Светската царинска организација, Царинската управа ги продолжува активностите
за хармонизација на националното законодавство со меѓународните стандарди и
исполнување на обврските кои произлегуваат од процесот на пристапување на
Република Македонија во Европската унија. Откако беа имплементирани во
националното законодавство, Царинската управа ја извести Светската царинска
организација дека ги прифати следните препораки:
≠ Препорака на Советот за царинска соработка за царинските барања за
комерцијални фактури;
≠ Препорака на Советот за царинска соработка во врска со царинска постапка за
регистриран товар превезуван со железница;
≠ Препорака на Советот за царинска соработка во врска со техничка соработка во
врска со царинските прашања;
≠ Препорака на Советот за царинска соработка во врска со изготвување на
декларации за стока со компјутер и други автоматски печатачи;
≠ Препорака на Советот за царинска соработка во врска со употреба на шифрени
ознаки за прикажување на елементи на податоци и четири од нејзините анекси (и
тоа: Анекс 2 „Ознаки за означување на контејнери“, Анекс 6 „Наименувание на
стокa и тарифни и статистички ознаки“, Анекс 7 „Царински постапки “ и Анекс 8
„Единици мерки“).
На 05.01.2008 година на граничниот премин со Србија - Табановце со практична
демонстрација пред медиумите и претседателот на Владата на Република Македонија,
официјално беа ставени во функција и секојдневно работење мобилните рентгенски
системи за инспекција за возила со голема димензија и контејнери. Истовремено,
после одобрување на привременеиот план од страна на министерот за финансии,
активно започнаа со работа и реализација на планот царинските експерти ангажирани
преку Crown Agents.
Со воведувањето на современата опрема се воспоставени светски стандарди за
забрзување и олеснување на прометот со стока, брза и квалитетна контрола на
товарните превозни средства во поглед на содржината и видот на стоката која се
пренесува, откривање на недозволена трговија и криумчарење на забранета стока и
акцизна стока, како и откривање на непријавена стока од било кој вид. Воведувањето
на современта технологија треба да придонесе за зголемување на наплатата на
увозните давачки, заштита од увоз и транзит на недозволена стока, забрзување на
протокот, заштита на границите, безбедност на граѓаните и подобра и поефикасна
превенцијата и сузбивањето на прекуграничниот криминал, царинските измами и
корупцијата.
Со проектот за зголемување на ефикасноста и подобрување на институционалниот
капацитет на Царинската управа на Република Македонија ангажирани се единаесет
странски царински експерти кои преку непосредна соработка со своите партнери од
Царинската управа соработуваат во пет главни области: а) воведување/спроведување
на контроли, системи и процедури засновани на ризик, како примарна основа за
царинските активности, б) развој на функциите на истраги и разузнавање во рамките
на Царинската управа и управување врз основа на анализа на ризик, в) обезбедување
долгорочна оперативна поддршка за единиците за контрола и истраги во откривање
на нелегална трговија, криумчарење и стопански криминал, г) развој и промоција на
ефективна меѓуинституционална соработка во земјата и во странство, и д) развој и
ефективно спроведување на антикорупциска стратегија.
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Во јануари 2008 година наплатени се 3.305 милиони денари (околу 54 милиони евра)
на име вкупни приходи од увозни давачки, од кои 334 милиони денари (околу 5,5
милиони евра) на име царина и други царински давачки, 2.896 милиони денари (околу
47 милиони евра) на име ДДВ, 65 милиони денари (околу еден милион евра) на име
акцизи и 10 милиони денари (околу 0,16 милиони евра) на име надоместоци. Во
споредба со истиот месец 2007 година вкупно наплатените увозни давачки се
поголеми за 16,78 %.

2. Зајакнување на административниот капацитет
Во јануари 2008 година Царинската управа учествуваше во организација на следниве
обуки, работилници, семинари и работни средби:
- обука за „Управување со проектен циклус“ организирана од Секретаријатот за
европски прашања, на која учествуваа 2 претставници на Царинската управа,
- обука за тарифирање на стока, царинска вредност и потекло на стока,
организирана за 16 нововработени царински службеници, согласно Програмата за
основна обука,
- во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање
организирана е обука за „Распознавање на габи и виши растенија“ опфатени со
Одлука за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз на која учествуваа
вкупно 29 царински службеници,
- во рамките на CARDS Програмата на семинарот за борба против корупција
организиран од Одделението за борба против организиран криминал и корупција
и Јавно обвинителство, во Академијата за обука на судии и обвинители, се одржа
вториот дел од семинарот на тема корупција, на кој учествуваше 1 царински
службеник.,
- од страна на Секторот за управување со човечки ресурси при Царинската управа,
одржани се 2 презентации за примена на Оперативната инструкција за системот
на оценување на работата на царинските службеници на кои учествуваа вкупно 60
царински службеници,
- во рамките на билатералната Твининг програма со Холандската царина,
Царинската управа на Република Македонија организираше 2 обуки како
продолжение на обуката за основи на сметковдство, контрола и ревизија наменета
за царинските работници, на кои учествуваа вкупно 70 царински службеници,
- одржана е втората обука за ракување со мобилните скенери за 25 вработени од
Одделението за оперативни работи.
Во јануари 2008 година 4 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:
- семинар на тема „Контрола на извозот и транзитот на нуклеарни, хемиски и
биолошки оружја, но и на стоки за двојна намена“, одржан во Франкфурт,
Германија, на кој учествуваа двајца претставници од Царинската управа,
- конференција за хармонизација и стандардизација на начините на креирање и
модификација на WCO Data Model, одржана во Брисел, Белгија, на која
учествуваа двајца претставници од Царинската управа.
Во рамките на PARANZA проектот за електронско учење, одредени се 80 царински
службеници кои ќе учествуваат во проектот на Европската унија за обука за
откривање на шверц на цигари.

3

3. Интегритет и борба против корупција
Во јануари 2008 година инспекторите од Одделението за внатрешни истраги
реализираа вкупно 8 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 три службени
информации, четири службени белешки и една информација1.
Во истиот период во Царинската управа се реализирани три дисциплински постапки
против тројца царински службеници. Во еден случај донесена е дисциплинска мерка
престанок на работен однос со Царинската управа.
Царинската управа констатираше дека во 2007 година 6 отказни решенија се
поништени од страна на Комисијата на Владата на Република Македонија за
решавање по жалби од работен однос и преиначени со казна 10% од плата. Имајќи ја
предвид тежината на дисциплинските повреди (за некои се иницирани постапки за
утврдување кривична одговорност) Царинската управа смета дека со преиначување на
решенијата за отказ со парична казна, се нансеува удар врз активностите за
справување со корупцијата и непрофесионалното однесување на царинските
службеници. Покрај ова, имајќи предвид дека отказните решенија стануваат
правосилни после произнесувањето по жалбите од страна на Комисијата на Владата
на Република Македонија за решавање по жалби од работен однос, дополнителен
удар врз активностите за справување со корупцијата и непрофесионално однесување
на царинските службеници претставува неефикасноста во работата на оваа Комисија.
Решавањето по жалбите трае долго, дури и осум месеци во некои случаи (иако
согласно деловникот за работа на Комисијата рокот за одлучување е 30 дена), за кое
време царинските службеници со отказни решенија и понатаму остануваат вo работен
однос со Царинската управа.

4.

Транспарентност
Во јануари 2008 година преку отворената царинска линија 197 се примени 9.294
повика или во просек 299 повика на ден, од кои:
≠ 3 повика се А класа (информации за кои се бара неодложна акција од страна на
испостава или мобилна екипа) и по кои се превземени активности,
≠ 14 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,
≠ 9 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),
≠ 1 повик е I класа (информации кои се однесуваат за пријавување на повредна на
правата од интелектуална сопственост).

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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До Гранична полиција упатени се 81 барање за асистенција, проверка на лица/возила
за остварен влез или излез и на сите упатени барања е добиен одговор.
Во делот на континуираното зголемување на транспарентноста во информирањето на
вработените и пошироката јавност, во јануари 2008 година на интранет порталот на
Царинската управа се објавени 20 информации, додека на официјалната интернет
страница континуирано се објавуваат информации на македонски, англиски и
албански јазик.

5. Спречување на нелегален увоз, извоз и транзит на стока и заштита на права од
интелектуална сопственост
На 11.01.2008 година на царинска испостава Блаце (на македонско-српската граница,
во делот со Косово) на влез во Република Македонија по извршениот преглед на две
товарни моторни возила утврдено е дека истите се натоварени со лим во котури,
наместо пријавеното отпадно железо. Едното товарно моторно возило било
натоварено со 25.120 кг лим во котури, наместо пријавените 24.060 кг отпадно
железо, а другото било натоварено со 24.720 кг лим во котури, наместо пријавените
22.700 кг отпадно железо.
На 21.01.2008 година при спроведување на редовната царинска контрола на
граничниот премин Меџитлија (на македонско-грчката граница), царинските
работници спречија обид за нелегално внесување во Република Македонија на
електронска направа за нелегално приредување игри на среќа. При спроведување на
детален царински преглед на возилото, наместо пријавената дрвена маса, царинските
службеници утврдија дека во внатрешноста на дрвената маса, помеѓу двете плочи
обликувани од надворешната страна и залепени со силикон, вградена е електронска
направа за приредување на нелегални игри на среќа т.е лажирање на игри со коцки
(зарови). Масата, односно електронската направа е изработена на специјален начин за
манипулирање на играчите и контролирање со далечински управувач, со цел
остварување на противправна имотна корист. Направата е со потекло од Грција, а
специјално била направена и наменета за пазарот во Република Македонија.
Врз основа на разузнавачки информации и анализи на ризикот, специјалните мобилни
единици, во јануари 2008 година извршија преглед на 321 камиони, 39 автобуси, 647
автомобили или на вкупно 1.007 возила на граничните премини и во внатрешноста,
при што се запленети разни стоки (акцизна стока, текстил, странски средства за
плаќање, како и фалсификувана стока од повеќе трговски марки). Истовремено, и
царинските службеници на граничните премини и во внатрешните царински
испостави спречија повеќе обиди за криумчарење при што се запленети:
≠ 59.400 парчиња цигари,
≠ 7.335 парчиња текстилни производи и облека и 2 бунди од природно крзно,
≠ 39 м2 кожа,
≠ 38 парчиња чанти и 9.058 парчиња ремени,
≠ поголема количина лекови и помошни лековити средства - 52.800 парчиња лекови
од типот Diclofenac (25 mg), 1.180 инекции Deca Durobolin (2 ml), 45 инекции Deca
Durobolin (1 ml), 10 инекции тестостерон депо (1 ml), 46 ленти (по 15 апчиња, 10
mg) Бенсадин, 130 ленти (по 10 апчиња, 0,005 mg) Метандрос, 22 ленти (по 10
апчиња, 10 mg) Диазепам, 59 ленти (по 10 капсули, 40mg) Androl testolars, 17
пакетчиња (по 40 грама) коскен цемент за полнење на протези за вештачки колк и
2 стерилизатори за стоматологија,
≠ 146 пакети (140 кг) колбаси,
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13.716 парчиња сјај за усни, 1.200 парчиња моливи за шминкање и 150 парчиња
антиперспирант гел Lady Speed Stick,
500 парчиња свежо режано цвеќе и 12.000 парчиња вештачки цвеќиња,
861 парчиња украси, 1.178 парчиња рамки за слики, 30.500 парчиња бижутерија,
12 парчиња стаклени комплети шахови, 5 парчиња комплети шахови, 5.500 украси
за коса, 100 сета (по 4 парчиња накит), 96 парчиња магнетни камења,
895 парчиња рачни часовници,
5.124 парчиња рачки за мебел,
2.400 ароматизери за автомобили
9 парчиња врата,
97 м2 ламинат,
5.000 парчиња хартиени кеси,
120 парчиња кукли за шминкање,
7 пластични излози со осветлување,
20 литри емулзија за бетон,
3.000 парчиња филтри за маски за воздух,
50 кг (10 табли по 5 кг) парафин - специјален восок кој се примена во лозарство,
1.080 парчиња ножеви и 20 парчиња ножеви за гиро,
58 парчиња петарди (3 парчиња петарди Rocket Festival Ball, 27 парчиња петарди
Silver Craker и 28 парчиња петарди Tiger Power),
6 патнички моторни возила (BMW 318i, Fiat Bravo, Opel Vectra, BMW, Golf, Opel
Omega), 322 парчиња авто делови, 90 парчиња греачи за нафта за дизел мотори, 12
гуми со бандажи, 1 мотоцикл, 3 половни велосипеди и 10.000 рачки за
велосипеди,
поголема количина електрични апарати и делови – 438 електрични машинки за
шишање, 580 пегли за коса, 295 фенови за коса, 1 пегла, 11 половни монитори, 1
половен фотокопир, 7 половни куќишта за компјутери, 4 половни правосмукалки,
1 половна машина за перење, 9 слушалки за мобилни телефони, 10
електромотори, 200 парчиња печатени електрични кола со елементи за
стабилизатори, 10 парчиња калеми за стабилизатори и 10.000 парчиња батерии,
поголема количина алати, машини и делови – 4.560 штрафцигери, 4.652 парчиња
алат, 580 леткуми, 440 мултиметри, 2.800 листови за бонсек, 1.662 катанци, 720
цилиндри за брави, 1 хидраулична камионска дигалка, 1 компресор за перење
автомобили, 1 апарат за лемење, 1 подводен метал-детектор, 37 прскалки за вода,
40 парчиња црева и спојки за црева за вода, 2 компресори, 2 циркулари, 10 пумпи,
900 метри алупласт црево,
115.145 евра,
5.000 американски долари.

За откриените обиди за недозволен пренос на стока, како и за останатите недозволени
постапувања, до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа
доставени се 625 барања за поведување на прекршочна постапка, од кои: 45 барања по
прекршочна пријава за возила од Министерството за внатрешни работи, 13 барања по
записник за царински прекршок од Секторот за контрола и истраги, 140 барања по
записник за царински прекршок од царинските испостави, 18 барања по записник за
царински прекршок од служби за надзор на иматели на одобренија, а останатите 409
се вратени предмети од Основните судови кои со решенија се огласуваат за
ненадлежни. Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа во
јануари реши вкупно 90 предмети во редовна и скратена постапка и за истите изрече
глоба во износ од 3,8 милиони денари (околу 62 илјади евра) и 14.350 евра во
денарска противредност. Во истиот период Царинската управа поднесе 7 пријави за
покренување за кривична постапка, против 11 физички лица и 4 правни лица. Во
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текот на месец јануари Царинската управа издаде вкупно 79 покани за плаќање на
глоба, односно изрече мандатни казни на сторителите на царински прекршоци.
Во јануари 2008 година Царинската управа донесе 401 решение за дополнителна
наплата на помалку пресметан царински долг во вкупен износ од 10,88 милиони
денари (околу 177 илјади евра). Од вкупниот износ на дополнителната наплата на
помалку наплатениот царински долг, 971 илјада денари (околу 15,5 илјади евра) се
резултат на соработката и размената на податоци на Царинската управа со странските
царински служби.
Во јануари 2008 година Царинската управа спречи 8 обиди за повреда на право од
интелектуална сопственост и привремено задржа 14.372 парчиња различна стока со
следната структура:
≠ 9.300 пара чевли со лого на трговската марка ALPINA,
≠ 147 парчиња со лого на трговската марка D&G (107 парчиња блузи и 40 парчиња
долен веш),
≠ 122 парчиња блузи со лого на трговската марка TOM TAYLOR,
≠ 20 парчиња долен веш со лого на трговската марка ARMANI,
≠ 144 парчиња метални табакери со лого на трговската марка MARLBORO,
≠ 954 парчиња тоалетни води со лого на трговската марка DAVIDOFF,
≠ 148 парчиња џојстици со лого на трговската марка SONY PLAYSTATION,
≠ 3.567 парчиња со лого на трговската марка MERCEDES-BENZ (48 парчиња знаци
за хауба, 1.225 парчиња знаци за маска, 2 парчиња регулатори за воздух, 4
парчиња стакло за фар, 8 парчиња лагери за камион, 128 парчиња влошки за
гуртни, 8 парчиња диск кочници, 20 парчиња маски, 4 парчиња фарови, 516
парчиња калници, 195 парчиња самолепливи ознаки, 1.194 парчиња држачи за
регистарски таблици, 80 парчиња навлаки за седишта, 28 парчиња украчки рачки
за менувач, 14 парчиња каиши, 4 парчиња гумени црева, 2 парчиња трепкачи, 5
парчиња потисни плочи за камион, 5 парчиња капаци за резервоар, 2 парчиња дел
од возило и 60 парчиња други делови за автомобили),
Во јануари 2008 година прифатени се 9 нови барања за преземање на царински
дејства според Законот за царински мерки за заштита на права од интелектуална
сопственост за Alpina, Tornabuoni, Horsebit, Red Green Stripe, Pantheon, Icon, Signoria,
Hewlett Packard и Casio.
Во истиот период, Царинската управа спроведе уништување на 10.061 парче различна
фалисфикувана стока (парфеми, блузи, патики, тренерки, делови за автомобили,
рачни часовници, ТВ кабли, табакери, полначи, маски и футроли за мобилни
телефони), за која по завршување на постапката согласно Законот за царински мерки
за заштита на правата од интелектуална сопственост се потврди дека е фалсификат и
ги повредува правата од интелектуална сопственост. Уништената стока беше од
следните трговски марки: Joop, Мarlboro, Sony Ericsson, Adidas, Nike, Puma, Gucci,
Timberland, Tom Taylor, Mercedes, Diesel, Nokia, Armani и Replay.

6. Меѓуинституционална, меѓународна соработка и проекти
На 09.01.2008 година во Скопје се одржа билатерална средба помеѓу делегации на
Царинската управа на Република Македонија и Царинската служба на УНМИК. Оваа
средба претставува продолжение на одличната соработка помеѓу двете служби, при
што беа разгледани можности за нејзино натамошно унапредување како и можностите
за воведување на новитети и подобра координираност во работењето. Една од
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заедничките новини во работењето на двете служби претставува воведувањето на
модерна технологија. Како можност за рационално користење на мобилните
рентгенски системи за инспекција/скенирање на товарни возила со големи димензии
постигната е согласност за подготовка на заедничка стратегија во нивно користење.
Како приоритети беа истакнати и воспоставувањето на електронска размена на
податоците кои се користат во царинската постапка и техничкото и функционално
решение за воведување на видео надзор на граничните премини. Со цел
воспоставување на целосна електронска размена на податоци со сите соседни земји,
Царинската управа изврши тестирање на програмското решение за извлекување на
податоци од Царинскиот информативен систем во дефиниран формат и испраќање
како XML порака.
Во рамките на билатералната Твининг програма со Холандската царина, Царинската
управа од 21 јануари до 1 февруари 2008 година организира продолжение на обука за
сметководство, контрола и ревизија, наменета за царинските работници. Целта на
обуката е сите царински работници кои беа вклучени во обуката за основи на
сметководство, особено во областа на увоз заради облагородување, контрола на
трговски друштва, вредност и потекло на стока, професионална одговорност да бидат
запознаени со основите на контролата и ревизијата, финансиските извештаи,
основните принципи на контролата и ревизијата, практични примери, прилагодени на
царинското работење.
Меѓународниот царински ден (26-ти јануари), оваа година од страна на Светската
царинска организација беше прогласен за ден на борба против недозволена трговија
со дрога и психотропни супстанци. Борбата против недозволена трговија со дрога и
психотропни супстанци ќе претставува главен фокус на активностите и дејствувањето
во текот на целата 2008 година на глобално ниво. По тој повод на 28-ми јануари беа
доделени сертификати од Светската царинска организација на десет царински
службеници за нивниот исклучителен придонес во откривање на недозволена трговија
со дрога и психотропни супстанци.
Царинската управа во соработка со Амбасадата на Кралството Холандија и
Министерство за култура од 28 јануари 2008 година започна кампања за заштита на
правата од интелектуална сопственост. Целта на кампањата е подигнување на јавната
свест кај граѓаните за заштита на правата од интелектуална сопственост, борбата
против фалсификатите и начините на препознавање на фалсификувани и пиратски
производи.
Царинската управа, согласно предвидениот рок подготви и достави до Секретаријатот
за европски прашања Проектно фише (во драфт верзија) – Draft Project Fiche 2008,
Interoperability of the Customs Administration of the Republic of Macedonia IT System
with the EU Customs IT Systems – NCTS and CCN/CSI за користење на средства од
претпристапните фондови на Европската унија – ИПА 2008, компонента 1. Овој
проект во континуитет треба да претставува продолжение на проектните активности
за воведување на новиот компјутеризиран транзитен систем (NCTS), кои ќе бидат
претходно започнати преку ИПА програмата за 2007.
Во текот на јануари 2008 година започна инсталацијата на техничката опрема за
потребите на воспоставување на Едношалтерски систем и Контрола при единствено
застанување (ЕС/КЕЗ) во Република Македонија. Истовремено на новата опрема
започна и имплементацијата на Microsoft Active Directory 2003 - Систем за контрола
на кориснички пристап во Царинската управа. Согласно предвидената динамика за
поставување и инсталација на опремата во месец јануари беа опфатени
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најфреквентните гранични премини Табановце (на македонско-српската граница),
Ново Село и Деве Баир (на македонско-бугарската граница), Блато (на македонскоалбанската граница), Богородица Дојран и Меџитлија (на македонско-грчката
граница). Согласно планот за инсталирање предвидена е имплементација на системот
и на останатите гранични премини, како и во внатрешните испостави.
Во јануари 2008 година беа започнати активности во рамките на Пилот проектот за
прекугранично олеснување на трговијата помеѓу Република Македонија, Република
Бугарија и Република Србија, согласно Спогодбата за доделување на донација од
Владата на Соединетите Американски Држави (преку U.S. Trade and Development
Agency) и Договорот за техничка помош за прекугранично олеснување на трговијата
во Република Македонија склучен со Inner Circle Logistics Inc.(ICL). Во изминатиот
период беа реализирани активности од Задачата 1 - Постигнување на консензус/
собирање на податоци (Task 1 - Build Consensus/Gather Data), предвидени во
Проектниот план за реализацијата на пилотот. Во тек е реализацијата на активностите
од Задача 2 – Изработка на ИКТ архитектура (Task 2 - Develop Detailed Information аnd
Communications Technology Architecture).
Од 21-25 јануари 2008 година, претставници на Царинската управа учествуваа во
работата на WCO Data Model Project Team и на Конференцијата на Поткомитетот за
управување со информации (Information Мanagement Sub-committee), во рамките на
постојаниот технички комитет на Светската царинска организација. На
конференцијата на подкомитетот, Република Македонија во два наврати беше
посочена како пример за постигнатиот напредок во процесот на хармонизација и
стандардизација на податоците, за процесот на воспсотавување на концептот на Single
Window, како и при разгледувањето на препораките од инцијативите на Светската
царинска организација и напредокот во земјите од Југоисточна Европа.
Во CEN базата на Светската царинска организација беа внесени податоци за пет
заплени реализирани од Царинската управа.
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