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Извештај за работата на Царинската управа во септември 2010 година

I. Зајакнување на институционалниот капацитет
1. Преку Министерството за финансии до Владата на Република Македонија
се доставени за разгледување и усвојување следните акти подготвени од
Царинската управа,:
- Информација за прогресот во исполнување на условите за
пристапување кон Конвенцијата за заеднички транзит на ЕУ;
- Предлог Стратегија за развој на информатички и комуникациски
технологии во Царинската управа на Република Македонија;
- Предлог Стратегија за имплементација на итероперабилност за
пристапување кон ЕУ;
- Предлог Стратегија за имплементација на заедничкиот транзитен
систем на ЕУ во Република Македонија и
- Предлог – Национален проектен план за имплементација на
Заедничкиот транзитен систем NCTS (Новиот компјутеризиран
транзитен систем) во Република Македонија.
Основните резултати кои ќе се постигнат со реализација на стратешките
цели и планираните активности во овие документи се следните:
– Воспоставување на информационен систем на Царинската управа кој
ќе биде компатибилен и интероперабилен со системите на ЕУ;
– Воспоставување и ставање во функција на информатичкиот јазол за
поврзување со царинските и даночните системи на ЕУ (CCN/CSI);
– Придружување кон ЕУ-ЕФТА Конвенцијата за заеднички транзит,
односно кон Новиот компјутеризиран транзитен систем (NCTS).
Бидејќи Македонија е членка на ЕФТА, на овој начин ќе се искористи
можноста Република Македонија да се поврзе со царинскиот
информационен систем на ЕУ пред Република Македонија да се
придружи кон ЕУ;
– Целосно поврзување со царинските и даночните информатички
системи на ЕУ, во моментот на придружување на Република
Македонија кон ЕУ.
Реализацијата на овие активности е водена од Европската комисија преку
веќе одобрени проекти финансирани од предпристапните фондови на
Европската унија (ИПА 2007, ИПА 2008, ИПА 2009).
2. Во текот на септември 2010 година Царинската управа ги донесе следните
упатства со кои се уредува работата во различни области на Царинската
управа:
– Упатство за начинот на мерење на колска вага, со кое се уредува
начинот и постапката за вршење мерење на колска вага на граничните
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–

–

премини и царинските терминали, поставувањето на возилото на
колска вага, идентификација на возилото и возачот, издавање на
мерна односно контролна потврда за влез во царинските терминали на
местата каде влезот и мерењето се на иста точка, изготвување на
прегледи и извештаи, примопредавање на смена, евидентирање и
постапување по проблеми и промени;
Упатство за наплата на надоместок за престој на царински терминал,
со кое се уредува начинот и постапката за вршење наплата на услуга за
престој во царински терминали управувани од Царинската управа на
Република Македонија, влезот и излезот на возило на царински
терминал, потребните податоци за идентификација на возило и возач,
постапка за издавање на потврди за надоместок за престој на
царински терминал, изготвување на извештаи, приопредавање на
смена и постапка во случај на проблеми и промени.
Упатство за прием на странки во Царинската управа, со кое се уредува
начинот на прием и легитимирање на лица кои не се вработени или
немаат регулиран престој во деловните објекти на Царинската управа;

3. Во септември 2010 година Царинската управа наплати вкупно 5.063
милиони денари (околу 82 милиони евра) на име буџетски приходи.
Од вкупно наплатените буџетски приходи, на име царина и други
царински давачки во септември 2010 година се наплатени 401 милион
денари (околу 6,5 милиони евра), што е за 17% помалку од остварената
наплата во септември 2009 година.
Намалувањето на приходите од царински давачки за споредбениот
период 2010/2009 година, најмногу се должи на значителното намалување
на давачките од увоз на шеќер и производите од шеќер кое изнесува околу
87%. Овој тренд продолжува од претходниот период и се должи на
намалениот обем на увоз, намалената вредност на стоката и зголемениот
увоз на шеќер со преференцијално потекло од Србија кој се увезува во
Македонија без плаќање на царински давачки.
На намалените царински давачки од увозот влијаат и намалените
царински давачки при увозот на облека и прибор за облека што се должи
на намалениот обем на увоз за 10% како и на намалената вредност на
увезените стоки за 16 %. На намалувањето влијае и намалената царинска
стапка во 2010 година за овие видови производи во однос на 2009 година и
тоа од 25% во 2009 година на 17,5% во 2010 година. Значајно влијание на
намалувањето на наплатата од оваа глава има и зголемениот обем на увоз
со преференцијал и по количина и по вредност.
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Значително зголемување од околу 99% бележат наплатените царински
давачки на увезени возила.
Приходите наплатени од ДДВ во септември 2010 година изнесуваат 3.284
милиони денари (околу 53,3 милиони евра), што е за 12% повеќе од
приходите остварени во истиот период во 2009 година.
Значително зголемување на приходите од ДДВ во споредбениот период, е
резултат на зголемениот увоз на возила и тоа за 136%.
На зголемената наплата на приходи од ДДВ влијае и зголемениот увоз на
железо и челик за 23%, како и увозот на маснотии и масла од животинско
или растително потекло и нивни преработки за 160%.
Наплатените приходи од надоместоци во септември изнесуваат 86
милиони денари (околу 1,4 милиони евра), што е за 214% повеќе од
оствареното во истиот период 2009. Зголемувањето се должи на зголемена
наплата на надоместоци во делот на минерални масла и надоместоци за
употребени возила како резултат на неколкукратно зголемување на
нивниот увоз.
Приходите од акцизните давачки кои се наплатени во септември
изнесуваат 1.292 милиони денари (околу 21 милион евра). Наплатените
приходи од акциза за увоз, во месец септември 2010 година изнесуваат 80
милиони денари (околу 1,3 милиони евра), што е 12% повеќе од истиот
период во 2009 година. Приходите од акцизни давачки наплатени за
внатрешен промет, изнесуваат околу 1.212 милиони денари (околу 20
милиони евра).
Приходите од акциза за алкохол и алкохолни пијалоци во септември 2010
година изнесуваат 99 милиони денари (околу 1,6 милиони евра), додека во
2009 година изнесуваа околу 81,5 милиони денари (околу 1,3 милиони евра).
Тоа значи дека е забележано зголемување на приходите од акциза за
алкохол и алкохолни пијалоци за 21%.
Приходите од акциза за тутун и тутунски добра во септември 2010
изнесуваат 345 милиони денари (околу 5,6 милиони евра) додека пак во
истиот период во 2009 година изнесуваа 272 милиони денари (околу 4,4
милиони евра). Тоа значи дека е забележано зголемување на приходите од
акциза за тутун и тутунски добра за 27%.
Приходите од акциза за нафта и нафтени деривати во септември 2010
година изнесуваат околу 814 милиони денари (околу 13 милиони евра)
додека во истиот период минатата година изнесуваа 685 милиони денари
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(околу 11 милиони евра). Тоа значи дека е забележано зголемување на
приходите од акциза за нафта и нафтени деривати за 18,95%.
Приходите од акциза за патнички автомобили во септември 2010 година
изнесуваат околу 33 милиони денари (околу 536 илјади евра), додека во
2009 година изнесувале околу 43 милиони денари (околу 695 илјади евра),
Тоа значи дека е забележано намалување на приходите од акциза за
патнички автомобили за околу 22%.
4. 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 септември 2010 година се донесени 79 решенија за дополнителна
наплата, во вкупен износ од околу 8,1 милион денари (околу 132 илјади
евра).
5. Во текот на септември 2010 година Царинската управа ги издаде следните
лиценци и одобренија:
- 5 одобренија за постапки за економски ефект во скратена постапка,
- 3 одобренија за царински складови и простории за привремено чување,
- 8 измени на одобрение за царински складови и простории за
привремено чување,
- 2 одобренија увоз за облагородување,
- 9 измени на одобренија за увоз за облагородување,
- едно одобрение за извоз за облагородување,
- 51 одобрение за привремен увоз и извоз во скратена постапка,
- 20 одобренија за привремен увоз (делумно ослободување),
- едно одобрение за овластен извозник,
- 2 одобренија за локално царинење при извоз,
- едно одобрение за посебен вид пломба,
- 2 одобренија за овластен испраќач,
- едно одобрение за овластен примач.

II.
II. Aдминистративeн капацитет
6. Во септември 2010 година беа реализирани 16 обуки. На обуките
учествуваа 160 царински службеници. Просечното времетраење на обука
за вработените кои посетувале обука е 12,3 часа, а просечното
времетраење на обуката за секој вработен 1,8 часа.
Во насока на зајакнување на административниот капацитет одржани се
следните обуки, семинари, презентации, работилници и курсеви:
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-

-

2 презентации за запознавање на царинските службеници со новите
упатства за работа,
обука за заштитни ознаки на акцизни маркички за тутунски и
алкохолни производи;
промоција на електронското учење како современ метод на обука,
презентација за Упатството за постапување со ИКТ опрема од аспект
на ИКТ безбедност,
презентација за Корисничкото упатство за користење на апликацијата
за девизно работење,
Активности реализирани во соработка со други институции:
• две обуки на тема Заштита на авторското право и сродните права –
казнено правни аспекти, во организација на Академијата за обука
на судии и јавни обвинители,
• обука на инструктори за откривање на криминал со моторни
возила, организирана од страна на Министерството за внатрешни
работи,
Активности реализирани во соработка со други царински служби,
меѓународни институции и организации:
• oбука за користење на ренген комбиња, во организација на
Царината и гранична заштита при Министерството за внатрешна
безбедност на САД , а на покана на Амбасадата на САД во Скопје –
Програмата за контрола на извозот и гранична безбедност,
• sеминар на тема Управување со проекти, персонал и организација и
управување со промена, спроведен во организација на ILECU
Проектот, а на покана на Министерството за внатрешни работи,
• oбука за акцизи, одржана како дел од активностите предвидени со
Програмата за техничка помош со Царинската управа на
Холандија,
• oбука за Изготвување на процедури за работа (интерни акти),
организирана во рамки на МАТРА Проектот „Зајакнување и
имплементирање на јавната внатрешна финансиска контрола на
централно ниво“,
• семинар на тема „Користење на WCO Cencomm 2 системот“, во
организација на SECI Центарот во Букурешт - Романија,
• студиска посета за „Подготвување на методологијата за
статистичка обработка на податоци од областа на интелектуална
сопственост“, реализирана преку ИПА Регионалниот проект за
интелектуална сопственост,
• семинар на тема „Фокусирање на институциите на Европската
унија лоцирани во Луксембург“,
• обука за царински кучиња, спроведена врз основа на
Меморандумот за соработка со Царинската управа на Азербејџан,
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-

-

Активности реализирани во рамки на инструментот за техничка помош
TAIEX:
•
студиска посета на граничниот премин Korczowa-Полска,
Како дел од активностите на проектот за „Техничка помош за
зајакнување на граничната контрола“ беа одржани следниве настани:
• обука на обучувачи за „Координирано гранично управување и
царинска етика“,
• обуки на тема „Спречување на корупција преку практични искуства
и етика во царинското работење“.

Во септември претставници од Царинската управа учествува на следните
настани организирани на меѓународно ниво:
- 34-та Седница на Joint Cooperation Committee (JCC), одржана во АтинаГрција;
- 4 –ти Состанок на Групата за Single Window, одржан во Виена,
- Состанок на Работната група за CNN мрежа, одржан во Брисел- Белгија,
- Конференција за фалсификување на лекови, одржана во БриселБелгија,
- 4-та Регионална конференција за олеснување на трговијата, Single
Window и хармонизација на податоците, одржана во Драч- Албанија.

III.
III. Интегритет и борба против корупција
7. Во текот на септември 2010 година се реализирани 10 внатрешни истраги
во организационите единици на Царинската управа.
Врз основа на спроведените истраги, во 2 случаи се утврдени основани
сомненија дека царински службеници работеле спротивно на законските
одредби, подзаконските акти, оперативните инструкции и етичкиот
кодекс, односно констатирано е непостапување согласно на одредбите од
Спогодбата за меѓународен повремен превоз на патници со автобусинтербус спогодба, како и непреземање на дејствија во врска со
известувањето на директорот на Царинската управа за кривичниот
предмет, при што е оневозможено навремено преземање соодветни
казнени мерки.
Во останатите 8 случаи 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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Во соработка со Секторот за внатрешна контрола и професионални
стандарди при Министерството за внатрешни работи, е спроведена
вонредна контрола на граничните премини Блаце, Јажинце и Богородица.
Врз основа на спроведените истраги, за една дисциплинска постапка е
донесено решение за парична казна.
На крајот на септември 2010 година против Царинската управа беа
активни 109 судски предмети врз основа на спор од работниот однос. Од
нив 36 предмети се наогаат во основните судови со старост од 1 до 10
месеци. Во постапки кај апелационите судови се наогаат 49 предмети со
старост од 1 до 12 месеци. Во постапка пред Врховниот суд се наогаат 24
предмети со старост од 1 до 36 месеци.
Во текот на септември од основните судови се примени вкупно 5 одлуки од
кои со 2 пресуди по тужби против решенија на Комисијата и на
Царинската управа се уважува тужбеното барање за поништување на
решението за отказ, со 1 пресуда се уважува барањето за исплата на
надоместоци од плата, со 1 решение не е дозволено враќање во поранешна
состојба и со 1 решение е уважен приговорот за месна ненадлежност.
Во истиот месец од апелационите судови се примени 8 одлуки од кои со 2 е
потврдена првостепената пресуда со која се потврдува отказното решение,
со 1 одлука е мериторно одлучено и е потврдено решението за суспензија,
со 2 пресуди на апелациониот суд е потврдена одлуката на првостепениот
суд за надомест на штета, со 1 пресуда предметот е вратен на повторно
одлучување пред првостепениот суд, со 1 решение е одбиена жалба за
месна ненадлежност и со 1 решение е отфрлена жалба како ненавремена.
Во овој месец е примена 1 пресуда на Врховен суд со која ревизијата се
одбива како неоснована и се потврдува отказното решение.
Како и во претходните 9 месеци, една од најголемите пречки во
реализацијата на санкциите за утврдени дисциплински повреди
претставува несоодветното и неажурно работење на Комисијата на
Владата на Република Македонија за решавање по прашања од областа на
работните односи во втор степен.
6. Од вкупно 169 кривични предмети во временски период од 2002 до 2010
година, на крајот на септември 2010 година, сеуште во судска постапка се
108 кривични предмети против 90 лица сеуште вработени во Царинската
управа и 84 поранешно вработени лица. Кривичните предмети се со
старост од 2 месеци до 7 години.
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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 - септември 2010 од страна на Царинската управа
биле поднесени 2 кривични пријави против 2 царински службеници и тоа:
1 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 поднесена е 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.
7. Во текот на септември 2010 година 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 согласно Упатството за работа на
Секторот за професионална одговорност. Извештаите се однесуваат на
ненавремено изготвување на управни решенија вратени на повторно
одлучување од Министерството за финансии или Комисијата на Владата
на Република Македонија, за решавање во втор степен.
8. Во септември 2010 година се извршени 2 внатрешни ревизии, при што се
констатирани 5 наоди и дадени се 4 препораки за постапување.
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IV.
IV . Транспарентност
9. Во септември 2010 година преку отворената телефонска линија 197 се
примени вкупно 2.595 повици, или во просек 87 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
информации, а на интранет порталот 23 информации.

се

објавени

43

Овој месец Царинската управа одговори на 43 прашања поставени преку
интернет страницата или во хартиена форма.

V. Спречување на нелегален увоз, извоз и транзит на стока и заштита на
права од интелектуална сопственост
10. Врз основа на разузнавачки информации и анализа на ризик, во
септември 2010 година, извршен е преглед на 1.464 товарни моторни
возила, 221 автобус и околу 2.000 патнички моторни возила, или вкупно на
4.613 транспортни средства. На граничните премини и на царинските
испостави извршени се вкупно 1.718 скенирања, од кои 1.459 скенирања на
товарни моторни возила, 107 на патнички моторни возила и 152 скенирања
на автобуси.
На внатрешните царински испостави и граничните премини, од
царинските работници се спречени повеќе обиди за шверц и криумчарење
на стоки. При тоа е задржана разновидна стока со вкупна вредност од
околу 5,9 милиони денари (околу 96 илјади евра), за која избегнатите
давачки се проценуваат на околу 1,6 милиони денари (околу 26,5 илјади
евра). Запленетата стока меѓу другото опфаќа:
- 18.106 кг алуминиумски профили
- 12.460 парчиња цигари
- 10.562 парчиња телефони, ЦД-а и холдер лампи
- 4.419 кг прехрамбени производи
- 4.066 парчиња текстилни производи и обувки
- 1.264 пакувања лекови
- 1 автобус
До Основното јавно обвинителство поднесена е кривична пријава
против двајца државјани на Република Австрија, поради постоење на
Октомври 2010

10

Извештај за работата на Царинската управа во септември 2010 година

основано сомнение дека сториле кривично дело „Неовластено
производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни
супстанци и прекурсори““ . Имено, на 8-ми септември 2010 година, на
граничниот премин Меџитлија, при царинска контрола на нивното возило
пронајдени биле 4.580 грама од непозната материја во која по анализата
било откриено присуство на сафрол, супстанца која се употребува како
прекурзор за добивање MDMA-екстази.
11. Во септември 2010 година се поднесени 9 кривични пријави против 10
физички лица и 5 правни лица, од кои, една кривична пријава за сторено
кривично дело криумчарење, 3 кривични пријави за сторено кривично
дело неовластено производство и промет со наркотици и 5 кривични
пријави за сторено кривично дело измама. Избегнатите увозни давачки
се проценуваат на износ од околу 6 милиони денари (околу 98 илјади евра).
12. 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 109 барањa за поведување на прекршочна
постапка, од кои: 8 барања од Секторот за контрола и истраги при
Царинската управа, 101 барање од царински испостави. Комисијата за
одлучување по прекршок при Царинската управа во септември 2010
година реши 74 предмети во редовна и итна постапка и за истите изрече
глоба во вкупен износ од околу 47,6 илјади евра и парична казна во износ
од 2,5 милиони денари (околу 40 илјади евра).
Во постапка на порамнување се решени 17 предмети при што е извршена
уплата на глоба во износ од 80 илјади евра.
Против решенијата на Царинската управа за утврдена прекршочна
одговорност во месец септември 2010 година од Управниот суд се примени
21 тужба и во законски определениот рок се доставени 21 одговор на
тужби. Во септември 2010 година од Управниот суд се примени 6 пресуди,
од кои, со 3 пресуди се потврдуваат решенијата на Царинската управа и со
3 пресуди се поништуваат решенијата на Царинската управа и се враќаат
на повторно постапување. Од Врховен суд се примени 3 пресуди со кои се
потврдуваат пресудите на Управен суд.
13. Во септември 2010 година во царинарниците се изречени 174 мандатни
казни на сторители на царински прекршоци, во вкупен износ од околу 1,2
милиони денари (околу 20 илјади евра).
14. Поради основано сомневање дека се работи за фалсификувани трговски
марки, Царинската управа во септември 2010 година интервенираше при
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повеќе обиди за повреда на правото од интелектуална сопственост и
привремено задржа 83.535 парчиња стока.
Најголемиот дел од привремено задржаната стока ја сочинуваат:
- 77. 000 парчиња картонска амбалажа
- 2.666 парчиња автомобилски знаци и делови
- 2.487 парчиња текстилни производи и спортски обувки
- 422 фиксни и мобилни телефони
- 220 видео игри и CD player.
Во овој месец прифатено е едно барање за преземање на царински
дејствија според Законот за царински мерки за заштита на права од
интелектуална сопственост и тоа за трговската марка AUDI.
Истовремено, Царинската управа во септември 2010 година донесe
одобренија за уништување на стока која повредува право од
интелектуална соптвеност за вкупно 3.262 парчиња стока и тоа: бермуди
со ознака на трговска марка D&G, маици REPLAY, маици TOMMY
HILFIGER, G-STAR, постелнини VERSACE, LOUIS VUITTON, CHANEL,
спортски дресови ADIDAS, маици LACOSTE, патики NIKE, сакоа BOSS,
D&G, фармерки G-STAR, TOMMY HILFIGER, DIESEL, тренерки ADIDAS,
маици KAPPA, CALVIN KLLEIN, наочари за сонце ADIDAS, сакоа ARMANI,
чорапи ADIDAS, PUMA, NIKE и женски ташни LOUIS VUITTON.
Уништени се вкупно 1.552 парчиња стока и тоа детски маици D&G, гаќи
CALVIN KLLEIN, шорцеви NIKE, патики FILA и детски пантолони GUCCI.
Ослободени се 77.412 парчиња текстилни производи за кои носителот на
право не поднел барање за превземање на царински дејства.

VI.
VI. Меѓуинституционална и меѓународна соработка
соработка и проекти
15. На 16 септември 2010 година, во просториите на Царинската управа беа
промовирани модулите за царинско и деловно електронско учење (Еучење). Оваа иницијатива се спроведува во соработка со проектот
„Техничка помош за зајакнување на граничната контрола“, финансиран од
Европската Унија, преку ИПА проектот. Иницијативата е со водечко мото „Професионална гранична контрола преку учењето“.
Секторот за обуки при Царинската управа во изминативе неколку месеци
работеше на преводи и адаптација на електронските курсеви креирани од
Европската Унија за потребите на царинските службеници и нивните
деловни партнери. Курсевите за електронско учење треба да придонесат
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кон подобра и поефикасна примена на царинското законодавство, како и
кон хармонизирање и поедноставување на царинските постапки. Тие
овозможуваат и униформна примена на законите и прописите на
вкупното царинско подрачје на Република Македонија. Курсевите за
електронско учење не се наменети само за царинските службеници. Тие се
наменети и за бизнис заедницата и за сите учесници во царинската
постапка – шпедитери, увозници и извозници. Овој нов пристап во обуката
и стручното оспособување овозможува постојано покривање на повеќе
области од заеднички интерес за учесниците во царинските постапки. Не
се создаваат никакви дополнителни трошоци, бидејќи користењето е
бесплатно. Покрај другото, се обезбедуваат практични примери за
олеснувањето на трговијата.
Сите курсеви за електронско учење се достапни на интернет и интранет
страната на Царинската управа.
16. Царинската управа на Република Македонија во соработка со
Македонскиот институт за медиуми и Европскиот центар за новинарство
на 17 септември 2010 година организираше презентација на ИПА
проектите кои се спроведуваат во Царинската управа и кои се
финансирани од Европската унија. На презентацијата присуствуваа 15
новинари од печатени и електронски медиуми. Беа презентирани
проектите за подобрување на царинското законодавство, Проектот за
подобрување и зајакнување на граничните контроли и Проектот за
подобрување на царинскиот информационен систем. Во рамките на
презентацијата новинарите го посетија и Центарот за координација и
комуникација на Царинската управа.
17. Царинската управа на Република Македонија во соработка со Царинската
и даночната управа на Холандија од 21 – 24 септември 2010 година
организираше обука за примена на акцизното законодавство на ЕУ и
подобрување на царинските постапки во врска со наплатата на акцизи. За
време на обуката учесниците од Царинската управа имаа можност да се
запознаат со директивите на ЕУ што ја регулираат наплатата на акцизи,
видовите на акцизи, споредбена анализа на македонското со европското
законодавство и видовите на постапки за негово спроведување. Обуката се
спроведе во рамките на Програмата за техничка помош помеѓу
Царинската управа на Република Македонија и Царинската и даночна
управа на Холандија, поддржана од Амбасадата на Кралството Холандија
во Скопје.
18. Одделението за обуки на Царинската управа во соработка со Проектот
„Техничка помош за зајакнување на граничната контрола“ финансиран од
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Европската унија, од 20 – 24 септември 2010 година организираше Обука за
обучувачи која опфати повеќе теми: улоги и одговорности на обучувачот,
стилови на учење, цели на учење, развој на модули за координирано
гранично управување и етика и испорака на модулите.
19. На 29 септември 2010 година, во Драч, Република Албанија, се потпиша
Договорот за усогласен сет на податоци кои ќе се разменуваат по
електронски пат преку користење на системот SEED, помеѓу Царинската
управа на Република Македонија и Царинската управа на Република
Албанија. Овој концепт на соработка преку размена на електронски
податоци за превозните средства и стоката која се транспортира,
придонесува кон откривање на можните неправилности и повреда на
царинската постапка при преминувањето на државната граница.
Информациите
дибиени
пред
пристигнувањето
на
пратките
овозможуваат забрзување и олеснување на протокот на стоки на
гараничните премини. Истовремено електронската размена ќе придонесе
за поефикасна борба против прекуграничните криминални активности и
поуспешна борба против корупцијата.
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