РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

ЦАРИНСКА УПРАВА

ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА
ЗА ЈУЛИ 2010 ГОДИНА

Август 2010 година

Извештај за работата на Царинската управа во јули 2010 година

I. Зајакнување на институционалниот капацитет
1. Во јули се потпиша нов Колективен договор на Царинската управа,
помеѓу директорот на Царинската управа и претседателот на
Самостојниот синдикат, кој е целосно усогласен со Законот за
работните односи и Општиот колективен договор за јавниот сектор на
Република Македонија.
Со овој Колективен договор се уредуваат правата, обврските и
одговорностите на работниците и работодавачот, обемот и начинот на
остварување на правата и обврските, како и други прашања од интерес
на работниците и работодавачот. Со него се заменува стариот
Колективен договор од 2003 година. Новиот Колективен договор ќе
важи за сите вработени во Царинската управа и тој предвидува
поповолни права за работниците. Свој придонес во подготовката дадоа
голем број вработени со мислења, сугестии и практични примери од
претходното работење.
2. Усвоена е Уредбата за дополнување на Уредбата за применување на
регулативите на Комисијата на Европските заедници за распоредување
на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, објавена во
„Службен весник на Република Македонија” бр. 100/2010. Уредбата е
објавена на интернет страната на Царинската управа и е достапна за
сите учесници во царинската постапка.
Во јули 2010 година Царинската управа наплати вкупно 5.217 милиони
денари (околу 85 милиони евра) на име буџетски приходи, што е за 52%
повеќе од остварувањето во истиот период за 2009 година, што се
должи на износот на наплатени акцизи во домашен промет како
приход, чија наплата од 1 јануари 2010 ја врши Царинската управа,
додека пак наплатените буџетски приходи исклучувајќи ги приходите
од акцизите наплатени во домашен промет, во јули 2010 година
изнесуваат 4.057 милиони денари (околу 66 милиони евра), што е за 18%
повеќе од остварувањето на истиот период минатата година.
Од вкупно наплатените буџетски приходи, на име царина и други
царински давачки во јули 2010 година се наплатени 445 милиони
денари (околу 7 милиони евра), што е за околу 17,7 милиони денари,
односно 4%, повеќе од остварената наплата во јули 2009 година.
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Најголемо зголемување на приходите од царински давачки има кај
автомобилите и истите изнесуваат 86,6 милиони денари (околу 1,4
милиони евра), што е за 80% повеќе во однос на приходите за овој вид
стока во јули 2009 година. Основна причина за зголемувањето на
приходите од царинските давачки кај возилата е мерката на Владата на
Република Македонија за увоз на користени возила. Споредбено, во
јули 2009 година биле увезени 1.327 патнички возила, а во јули 2010
бројот на увезени патнички возила изнесува 8.957.
Забележано е значително зголемување на приходот од царински
давачки и кај тутунот и производите од тутун од 41% во однос на
приходите во истиот период минатата година, што се должи на
зголемен обем на увоз и зголемена статистичка вредност.
Значително намалување на приходите од царински давачки за
споредбениот период 2010/2009 година, постои кај шеќерот и
производите од шеќер и изнесува 87%. Имено, и покрај тоа што е
зголемен обемот на увоз на бел рафиниран шеќер во јули 2010, во однос
на истиот период во 2009, намалувањето на приходите се должи на тоа
што увезената количина на бел шеќер во 2009 година се царинела со
полна царинска стапка од 30%, а во 2010 при увозот на бел шеќер се
користела преференцијална стапка, односно стапка нула.
Приходите наплатени од ДДВ во јули 2010 година изнесуваат 3.432
милиони денари (околу 56 милиони евра), што е за 19% повеќе од
приходите остварени во истиот период во 2009 година.
Најголемо зголемување на приходите од ДДВ, очекувано е кај увозот на
моторни возила, кое во јули 2010 изнесува 491 милиони денари (околу 8
милиони евра), при што се бележи раст од 95% во однос на јули 2009
година.
Зголемување на приходите од ДДВ се должи и на зголемениот увоз и
зголемена статистичка вредност на керамички производи, пластични
маси и тутун.
Приходите од акциза во јули 2009 година изнесувале 1.516 милиони
денари (околу 25 милиони евра), а во истиот период 2010 изнесуваат
1.252 милиони денари (околу 21 милион евра), што е за 20,1% помалку во
однос од истиот период во 2009 година. Намалената наплата на акциза
во овој период е резултат на намалената наплата кај алкохолот, тутунот
нафтата и нафтените деривати како и патничките возила.
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Приходите од акциза за алкохол и алкохолни пијалоци во јули 2009
година изнесувале 132 милиони денари, додека приходите од акциза во
истиот период оваа година изнесуваат 103 милиони денари. Тоа значи
дека е забележано намалување на приходите од акциза за алкохол и
алкохолни пијалоци во износ од 29 милиони денари, односно за 22%.
Приходите од акциза за тутун и тутунски добра во месец јули 2009
година изнесувале 486 милиони денари, додека приходите од акциза во
истиот период оваа година изнесуваат 402 милиони денари. Тоа значи
дека е забележано намалување на приходите од акциза за тутун и
тутунски добра во износ од 84 милиони денари, односно за 17%.
Приходите од акциза за нафта и нафтени деривати во јули 2009 година
изнесувале 846 милиони денари, додека приходите од акциза во истиот
период оваа година изнесуваат 713 милиони денари. Тоа значи дека е
забележано намалување на приходите од акциза за нафта и нафтени
деривати во износ од 133 милиони денари, односно за 16%.
Приходите од акциза за патнички автомобили во јули 2009 година
изнесувале 52 милиони денари, кога се оцаринети 1.327 патнички
возила, додека приходите од акциза во истиот период оваа година
изнесуваат 33 милиони денари кога се оцаринети вкупно 8.957
патнички возила, односно има зголемување на оцаринетите возила за
574%. И покрај зголемениот обем, заради намалување на акцизата, има
намалување на приходите од акциза за патнички автомобили во износ
од 19 милиони денари, односно за 36%.
Наплатените приходи од надоместоци изнесуваат 88 милиони денари
(околу 1,5 милиони евра) кои се за 203% повеќе во однос на јули 2009
година.
3. Врз основа на дополнителни контроли (помала декларирана вредност
на стоката, како основа за пресметување на увозните давачки,
неправилно декларирано потекло на стоката, како основа за
ослободување од плаќање царини, неправилно тарифирање за примена
на пониска царинска стапка и др.) во јули 2010 година се донесени 162
решенија за дополнителна наплата, во вкупен износ од 32 милиони
денари (околу 525 илјади евра).
4. Во текот на јули 2010 година Царинската управа ги издаде следните
лиценци и одобренија:
- 12 лиценци на физички лица за царинско застапување
- 4 измени на одобренија за царинско складирање
- 2 одобренија за увоз за облагородување
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-

4 одобренија за застапување во царинските постапки
едно одобрение за овластен примач во транзитна постапка
едно одобрение за локално царинење при увоз
9 одобренија за поедноставени постапки со економски ефект
едно одобрение за увоз за облагородување со систем на одложено
плаќање на давачките
една измена на одобрение за просторија за привремено чување на
стока
19 измени на одобренија за увоз за облагородување.

II.
II. Aдминистративeн капацитет
5. Во јули 2010 година, беа реализирани 12 обуки, на кои учествуваа 142
царински службеници. Просечното времетраење на обука за
вработените кои посетувале обука е 5 часа, а просечното времетраење
на обуката за секој вработен 0,64 часа.
Во насока за зајакнување на административниот капацитет одржани се
следните обуки, семинари, презентациите, работилници и курсеви:
- Обука за примена на поедноставените постапки во секојдневното
работење;
- Обука за прекршочна постапка;
- Презентација за примената на Упатството за подготовка на акти во
Царинската управа;
- Обука за работа со софтверот за мерење на учинок;
- Семинар на тема „Граѓанско правна заштита на правата од
индустриска сопственост“ во организација на Академијата за обука
на судии и јавни обвинители ;
- Како дел од активностите предвидени со проектот за техничка
соработка помеѓу Даночната и царинска управа на Холандија и
Царинската управа на Република Македонија – МАТРА, беше
одржана обука за Царинска лабораторија и обука за развој на
човечки ресурси;
- На покана од Меѓународната организација за миграции (ИОМ) во
Скопје се одржа обука за Анализа на ризик;
- Семинар за запознавање со Законот за трговски друштва;
- Преку инструментот TAIEX беше остварена експертска мисија на
тема Надзор на пазар;
- Курс за електронско учење за ЕОРИ (број за идентификација и
регистрација на Економските оператори), кој е воедно поставен и на
интернет страницата на Царинската управа, со цел навремено и
правилно информирање на бизнис заедницата со новините од
царинското законодавство на Европската унија:
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Курс за електронско учење за Единствено Одобрение за
Поедноставени Постапки (ЕОПП);
 Курс за електронско учење за преглед на контејнери и
 Курс за електронско учење за прекурзори наменет за
економските оператори. Како продолжение на овој курс се
работи на подготовка на курс наменет за царинските
службеници.
Како дел од активностите на проектот за воспоставување на
единица за меѓународна координација на органите надлежни за
спроведување на законот, беше одржана посета на FRONTEX, во
Варшава, Полска;
Во организација на Италијанската царина одржан е Форум за
високо раководство насловен како Западен Балкан-Турција, во
Венеција, Италија;
Во Виена, Австрија, се одржа обука на тема „Надзор на пазарот со
практичен пример: од граница до пазарот“;
Во Хамбург, Германија одржана е Конференција за контрола на
извоз на стоки со двојна намена.


-

-

-

III
III. Интегритет и борба против корупција
Во текот на јули реализирани се 9 внатрешни истраги во
организационите единици на Царинската управа. Врз основа на
спроведените истраги, не се утврдени основани сомненија дека
царински службеници работеле спротивно на законските одредби,
подзаконските акти, оперативните инструкции и етичкиот кодекс.
Во соработка со Секторот за внатрешна контрола и професионални
стандарди при МВР извршена е вонредна контрола на граничните
премини Аеродром - Скопје, Блаце и Табановце-автопат..
Врз основа на спроведените истраги, релизиранa е 1 дисциплинскa
постапка против царински службеник, а запрена е 1 дисциплинска
постапка.
На крајот на јули 2010 година, против Царинската управа беа активни
117 судски предмети врз основа на спор од работен однос. Од нив 33
предмети се наоѓаат во основните судови, со старост од 1 до 24 месеци.
Во постапки кај апелационите судови се наоѓаат 38 предмети со старост
од 1 до 15 месеци. Во постапки пред Врховен суд се наоѓаат 27 предмети
со старост од 1 до 12 месеци.
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Во текот на јули од основните судови се примени 7 пресуди по тужби
против решенијата на Комисијата и на Царинската управа, од кои со 3
пресуди се одбива тужбеното барање за поништување на решението за
отказ, со една пресуда е уважено тужбеното барање за поништување на
решение со кое е изречена парична казна, со 2 решенија основните
судови се огласуваат за месно ненадлежни. Исто така во овој период е
применa една пресуда со која се уважува тужбеното барање и
Царинска управа е задолжена за надомест на штета.
Во истиот месец, од апелационите судови се примени 7 одлуки:
- со една одлука е одлучено мериторно и е поништено отказното
решение
- со 2 одлуки уважена е жалбата поднесена од страна на Царинската
управа и предметите се вратени на повторно судење,
- со 2 одлуки е одбиена жалбата на Царинска управа и е потврдена
првостепената пресуда со кои е поништено отказно решение;
- со 2 одлуки е потврдена првостепената пресуда со која е задолжена
Царинската управа за надомест на штета.
Во овој месец е примена една пресуда од Врховен суд со која се одбива
ревизијата поднесена од Царинска управа.
6. Од вкупно 169 кривични предмети во временски период од 2002 до 2010
година, на крајот на јули 2010 година, сеуште во судска постапка се 108
кривични предмети против 90 лица сеуште вработени во Царинската
управа и 84 поранешни вработени лица. Кривичните предмети се со
старост од 2 месеци до 7 години.
Со завршена судска постапка и конечна одлука се вкупно 50 кривични
предмети, додека за 11 нема информација во кој статус се наоѓаат.
Кај основните судови во постапка се 100 кривични предмети, со старост
од 2 месеци до 7 години.
Од вкупниот број на кривични предмети кои се наоѓаат пред основните
судови, 40 предмети се наоѓаат во фаза на истрага, 11 предмети се
вратени на повторно одлучување, 10 предмети се наоѓаат во судска
расправа, додека 39 предмети се наоѓаат во фаза на судско вештачење.
Кај апелационите судови во постапка се 8 предмети со старост од 1 до 5
години.
Во периодот јануари-јули 2010 од страна на Царинската управа биле
поднесени 2 кривични пријави против 2 царински службеници и тоа: 1
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кривична пријава против 1 царински службеник за давање на лажна
изјава; 1 кривична пријава против 1 царински службеник за несовесно
работење во службата. Во истиот период во соработка со
Министерството за внатрешни работи се поднесени 2 кривични
пријави против 2 царински службеници за компјутерски криминал и за
проневера. Во соработка со финансиската полиција е поднесена 1
кривична пријава против 3 царински службеници за злоупотреба на
службената положба. Во соработка пак со Министерството за
внатрешни работи и финансиска полиција изготвена е 1 кривична
пријава против 4 лица од кои 1 царински службеник за помагање во
криумчарење и злоупотреба на службена положба.
Во текот на овој месец Одделението за внатрешна инспекција по
извршените контроли во организационите единици на Царинската
управа, а во врска со утврдените недостатоци и неправилности во
работењето, изготви 5 извештаи и 3 барања за мислења од редовната
внатрешна инспекција на 3 царински испостави. .
7. Во јули 2010 година се извршени 2 внатрешни ревизии, при што се
констатирани 5 наоди и дадени се 6 препораки за постапување.

IV.
IV . Транспарентност
8. Во јули 2010 година преку отворената телефонска линија 197 се
примени вкупно 3.430 повици, или во просек 111 повици на ден. Заради
полесно координирање и постапување со информациите, истите се
класифицирани и доставени до надлежните служби за понатамошно
постапување.
На интернет страницата на Царинската управа се објавени 63
информации, а на интранет порталот 26 информации.
Овој месец Царинската управа одговори на 48 прашања поставени
преку интернет страницата или во хартиена форма.

V . Спречување на нелегален увоз,
увоз, извоз и транзит на стока и заштита на
права од интелектуална сопственост
9. Врз основа на разузнавачки информации и анализа на ризик, во јули
2010 година, извршен е преглед на 1.501 товарни моторни возила, 385
автобуси и 2.043 патнички моторни возила, или вкупно на 3.939
транспортни средства. На граничните премини и на царинските
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испостави извршени се вкупно 1.386 скенирања, од кои 1.173 скенирања
на товарни моторни возила, 134 на патнички моторни возила и 79
скенирања на автобуси.
На внатрешните царински испостави и граничните премини, од
царинските работници спречени се повеќе обиди за шверц и
криумчарење на стоки. При тоа се запленети 31.000 евра и задржани
околу 135 илјади парчиња разновидна стока од кои позначајни се:
- 121.487 парчиња цигари;
- 9.697 парчиња запалки;
- 2.680 парчиња текстилни производи;
- 1. 882 парчиња накит и козметички производи;
- 1 автомобил и 1 скутер.
На 3 јули 2010 година, царинските службеници на граничниот премин
Блаце спречија обид за внесување на наркотична дрога хероин, во
вкупна тежина од околу 1 килограм. При преглед на влез на автобус со
македонски регистарски ознаки, на внатрешниот дел на подот помеѓу
седиштата, царинските службеници пронајдоа 2 пакетчиња со
непозната прашкаста материја, со вкупна тежина од околу 1.015 грама.
Непознатата прашкаста материја, како и осомничените беа преземени
од страна на царински инспектори од одделението за истраги. По
извршеното првобитно тестирање, откако било утврдено дека се
работи за наркотичка дрога – хероин, дрогата била предадена на
вештачење во МВР – Оддел за криминалистичка техника, од каде биле
потврдени првичните сомневања.
На 27 јули 2010 година, при вршење на своите редовни задачи,
царинските службеници од службата за мобилни скенери на
терминалот на царинската испостава Богородица, помеѓу паркираните
камиони откриле сокриен маж, дезориентиран, прегладнет и во
изнемоштена состојба, кој илегално ја преминал државната граница. Во
разговор е утврдено дека станува збор за државјанин на Република
Еритрea, кој не поседувал никакви документи за лична
идентификација. Запрашан што прави на терминалот, почнал на
англиски јазик да објаснува дека дошол пред два дена сокриен под
еден од камионите паркирани на терминалот, во пределот помеѓу
шасијата и палетарките. Објаснил дека во камионот се качил во Грција,
додека возачот на камионот не бил таму, и изјавил дека возачот не
знаел дека тој цело време се криел под камионот. Било утврдено дека
станува збор за камион со холандски регистарски ознаки, натоварен со
цигари и пријавен за транзитна постапка, управуван од холандски
државјанин.
Предметот е предаден на МВР за понатамошно
постапување.
Август 2010
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10. Во јули 2010 година, поднесени се 11 кривични пријави против 15
физички лица и 7 правни лица. Истите се товарат дека сториле ги
сториле следните кривични дела: царинска измама (6 кривични
пријави против 6 правни и 6 физички лица), неовластено производство
и промет со наркотици (2 кривични пријави против 5 физички и 1
правно лица), криумчарење (1 кривична пријава против 1 физичко
лице), неовластено производство и промет со општоопасни материи (1
кривична пријава против 2 физички лица), промет со акцизни стоки без
бандероли (1 кривична пријава против 1 физичко лице). Вкупната
вредност на стоката предмет на овие кривични дела изнесува 944
илјади денари (околу 15,5 илјади евра), а осомничените избегнале
наплата на царински и други давачки во износ од 5 милиони денари
(околу 88,5 илјади евра).
11. За откриените обиди за недозволен пренос на стока, како и за
останатите недозволени постапувања, до Комисијата за одлучување по
прекршок при Царинската управа се доставени 71 барањe за
поведување на прекршочна постапка, од кои: 9 барања по записник за
царински прекршок доставени од Секторот за контрола и истраги при
Царинската управа, 54 барања од царински испостави, 2 барањa од
Министерството за внатрешни работи, 1 барање од државен пазарен
инспекторат и 4 барања преотстапени од Основните судови.
Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа во јули
2010 година реши 83 предмети во редовна и итна постапка и за истите
изрече глоба во вкупен износ од 35,8 илјади евра и парична казна во
износ од 2,9 милиони денари (околу 47 илјади евра).
Против решенијата на Царинската управа за утврдена прекршочна
одговорност во јули 2010 година од Управниот суд се примени 17 тужби,
и во законски определениот рок се доставени 16 одговори на тужби. Во
јули 2010 година од Управниот суд се примени 6 пресуди, од кои, со 3
пресуди се потврдуваат решенијата на Царинската управа, со 1 пресуда
се поништува решението на Царинската управа и се враќаат на
повторно постапување и со две пресуди се одлучува мериторно. Во
постапка на порамнување се решени 21 предмет, при што е извршена
уплата на глоба во износ од 2,7 илјади евра и 60 илјади денари (околу 1
илјада евра).
12. Во јули 2010 година во царинарниците се изречени 196 мандатни казни
на сторители на царински прекршоци, во вкупен износ од околу 1,3
милиони денари (околу 22 илјади евра).
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13. Поради основано сомневање дека се работи за фалсификувани
трговски марки, Царинската управа во јули 2010 година интервенираше
при повеќе обиди за повреда на правото од интелектуална сопственост
и привремено задржа 14.535 парчиња стока.
Најголем дел од привремено задржаната стока ја сочинуваат :
- 8.500 парчиња запалки
- 3.922 парчиња текстилни производи и модни додатоци
- 1.181 парчиња спортска облека
- 932 парчиња обувки и ѓонови за обувки.
Во овој месец прифатени се 4 барања за преземање на царински
дејствија според Законот за царински мерки за заштита на права од
интелектуална сопственост, и тоа за трговските марки: LALA, AJŠA
BELILO, BRION и едно барање за дизајн за крпи и прекривки.
Истовремено, Царинската управа во јули 2010 година донесe
одобренија за уништување на стока која повредува право од
интелектуална соптвеност за вкупно 3.855 парчиња стока и тоа:
спортски дресови со ознаки на трговските марки ADIDAS и PUMA,
патики со ознаки на трговските марки PUMA, ADIDAS и KAPPA, маици
и фармерки со ознаки на трговските марки GANT, D&G, G-STAR,
REPLAY и DIESEL градници со ознаки на трговските марки LOUIS
VUITTON и CALVIN KLEIN, шорцеви со ознаки на трговските марки
CALVIN KLEIN и LEVIS, мобилни телефони со ознака на трговска марка
NOKIA, полначи за мобилни телефони со ознаки на трговските марки
SAMSUNG и MOTOROLA.
Од сомнение за повреда на правата од интелектуална сопственост
ослободени се вкупно 3.890 парчиња текстилни производи и батерии.

VI. Меѓуинституционална и меѓународна соработка и проекти
14. На 5-ти јули 2010 година во Гевгелија беше одржана работилница со
бизнис заедницата, на која, од страна на претставници на Царинската
управа, беа презентирани актуелни теми од областа на царинското
работење. Работилницата беше одржана како дел од активностите на
Советодавното тело, а во организација на СИЗ „Македонија сообраќај“
АМЕРИТ. На работилницата беа презентирани активностите на
Царинската управа во насока на модернизација и приближување кон
европските трендови. Теми на работилницата беа:
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-

-

-

Презентација на софтверот за увоз за облагородување, преку кој
заинтересираните страни може по електронски пат да поднесуваат
барање за добивање на одобрение за увоз за облагородување,
барање за измена на одобрението и можност за електронско
доставување до царинскиот орган на сите документи потребни за
спроведување на оваа царинска постапка;
Презентација на апликацијата за електронско поднесување на
барања за добивање на одобренија до царинските органи преку
надворешниот портал на системот на Царинската управа за
електронско менаџирање со документи (ЕДМС);
Примената на поедноставените постапки со презентирање на
концептот за Овластен економски оператор.

Се планира вакви работилници во наредниот период да се одржат и во
Битола, Охрид, Прилеп и Струмица.
15. На 6 и 7 јули во организација на Царинската управа е одржана
Работилница за регулативите и искуствата на ЕУ при надзор на пазар,
со поддршка на TAIEX програмата. На работилницата се разгледани
релевантните регулативи на ЕУ за безбедноста на производите и
улогата на царината при спроведувањето на контролата, согласно
надлежностите.
16. Како дел од проектот за соработка помеѓу Царинската управа на
Република Македонија и Кралството Холандија во рамките на
Програмата за техничка помош, од 6 до 8 јули 2010, во просториите на
Царинската управа беше одржана обука на вработените во царинската
лабараторија. Обуката се состоеше од теоретски и практичен дел, кој
опфати презентација и практична примена на користени методи во
холандската лабораторија, беше презентирана организацијата и
активностите на лабораторијата, како и функционирањето на системот
за квалитет кој што се користи во нивната лабораторија.
17. На 11 јули 2010, во присуство на највисоки претставници на Владата на
Република Македонија, Царинската управа на Република Македонија,
претставници на институциите од Република Косово, претставници на
КФОР – НАТО и претставници на бизнис заедницата, беше поставен
камен-темелник на граничниот премин „Блаце“, со што почна
реализацијата на проектот за проширување и модернизација на
граничниот премин – патнички дел. Проектот се финансира со
средства од Светска банка во рамките на Вториот проект за олеснување
на трговијата и транспортот во Југоисточна Европа. Изведувач на
градежните работи е ГД „Гранит“ АД. Предавањето во употреба
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на новоизградениот премин се очекува да се изврши во рок од 14
месеци по започнување на работите.
18. На 13 и 14 јули во Скопје се одржа билатералната средба помеѓу
претставниците на Царинската управа на Република Македонија и
делегацијата на Царинската агенција на Република Италија. Заеднички
беа разгледани повеќе прашања во врска со интензивирањето на
соработката и натамошно модернизирање на царинското работење.
Беше потврдена определбата за продолжување на Регионалниот
проект за воведување на електронска размена на податоци помеѓу
државите од регионот, кој ужива поддршка од Европската Унија и од
Царинската служба на Италија.
Во соработка со Царинската агенција на Италија како дел од
конзорциумот ИТАМАК, во тек е изработка на нов софтвер за
обработка на царински декларации (СОЦД) компатибилен за
интерконекција со царинските системи на ЕУ.
19. На 19 и 20 јули во Венеција, Италија, се одржа „Форум на Царинските
администрации од регионот на Западен Балкан и Турција”. На овој
работен форум за Западен Балкан-Турција, покрај земјите членки на
ЕУ, учествуваа и други земји кадидати и можни кандидати. Форумот
имаше за цел утврдување на најефикасните стратегии за засилена
регионална соработка и соработка помеѓу Западен Балкан и Турција.
Беа разгледани прашања кои се од заеднички интерес за царинските
тела на Западен Балкан и Турција. Директорот на Царинската управа
на Република Македонија настапи со презентација за работењето на
Царинската управа во последниве години.
20. На 29 јули во посeта на Царинската управа на Република Македонија
престојуваше директорот на Царинската служба на Маурициус.
Посетата уследи по склучувањето на Договорот за соработка помеѓу
двете царински служби и Светската царинска организација за давање
на стручна помош на Царинската служба на Маурициус за градење на
капацитети за развој на електронски едношалтерски систем во
Маурициус, потпишан во јуни оваа година. При посетата беа
презентирани активностите кои македонската царина ги презема за
осовременување на царинското работење, а воедно беше потврдена
заинтересираноста за размена на искуства преку размена на експерти
за поефикасна примена на анализата на ризик и борбата против
криминалот.
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