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I. Зајакнување на институционалниот капацитет
1. Во насока на усогласување на националното законодавство со Acquis, како и во
насока на прифаќање на инструментите на Светската царинска организација во поглед
на олеснување на трговијата, донесен е Законот за ратификација на Протоколот за
измени и дополнувања на Меѓународната конвенција за поедноставување и
усогласување на царинските постапки (ревидирана Кјото Конвенција). Со
имплементацијата на принципите на Кјото Конвенцијата ќе се постигнат значителни и
мерливи резултати, кои ќе произлезат од унапредување на ефективноста и
ефикасноста на Царинската управа и нејзината функција при протокот на стоката
преку границите. На тој начин ќе се овозможи Царинската управа да одговори на
барањата на меѓународната трговија за обезбедување на соодветен баланс помеѓу
нејзините функции за контрола и прибирање на приходи од една страна и
олеснувањето на трговијата од друга страна. Обезбедувањето на стандардни и
едноставни постапки кои се хармонизирани низ сите царински служби, ќе придонесе
за олеснување и развој на меѓународнита трговија.
2. Во декември е донесен Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска
тарифа (Службен весник на Република Македонија бр. 160 од 23 декември 2008), кој
влегува во сила од денот на објавувањето, а ќе се применува од 1 јануари 2009 година.
Царинската тарифа, која е составен дел на Законот за Царинска тарифа (Службен
весник на Република Македонија бр. 23/03 и 69/04, 10/2008 и 160/2008) e усогласена
со преземените обврски кои произлегуваат со пристапувањето на Република
Македонија кон Светската трговска организација и со измените на Комбинираната
номенклатура на Европската унија.
Воедно, согласно Програма на Владата на Република Македонија, за намалување на
царинските стапки на репроматеријали за индустријата и земјоделието, во Законот за
Царинска тарифа извршена е измена на МФН1 царинските стапки на 498 тарифни
ставови.
Исто така, во Царинската тарифа е направено расчленување на одредени тарифни
броеви на национално ниво, согласно Препораката на Советот за царинска соработка
за расчленување на националните статистички номенклатури за тарифните подброеви
за да се олесни собирањето и споредувањето на податоци на меѓународното движење
на супстанции контролирани со амандманите на Монтреалскиот протокол за
супстанци кои ја оштетуваат озонската обвивка (1 јули 2006).
За олеснување на царинската постапка на царинските работници како и на останатите
учесници во меѓународната трговија, Царинската управа изготви Водич за царинење
на стоки 2009, во кој покрај МФН царински стапки, инкорпорирани се
преференцијалните стапки согласно договорите за слободна трговија, ДДВ, акциза и
пропишаните не-тарифни мерки.
3. На 29 декември 2008 донесено е Упатство за вршење на селективни контроли во
царинското работење, со кој е пропишан селективниот пристап, базиран врз анализа
на ризик, при спроведување на царинските контроли од страна на организационите
единици на Царинската управа на Република Македонија, со користење на техники за
управување со ризик.
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Управувањето со ризик има за цел ефикасна и ефективна селекција на царинските
пратки каде постои повисок ризик дека не се во согласност со законските прописи и
насочување на расположивите ресурси кон овие пратки, а на трговијата каде не
постои ризик треба да и овозможи слободен проток со минимум потребно
задржување. За таа цел донесено е и Упатство за поставување и следење на
минимални квантитативни цели за спречување нелегална трговија и за олеснување на
трговијата и врз негова основа за секоја царинска испостава се поставени
квантитативни таргети во 2009 година.
4. Со цел регулирање на поставувањето на сандачињата за граѓанскиот дневник,
постапувањето со пополнетите формулари од граѓански дневник, како и објавувањето
на граѓанскиот дневник на интернет страната на Царинската управа донесено е
Упатство за постапување со формуларите од Граѓанскиот дневник за оценување на
услугите кои ги врши Царинската управа.
5. Царинската управа, како дел од структурите за децентрализирано управување со
средствата од Инструментот за претпристапна помош (ИПА) во процесот на
акредитација и пренесување на надлежностите за управување со средствата од страна
на Европската Комисија и поднесување на Пакетот за акредитација на ИПА
Компонента I и ИПА Компонента III, учествува во подготовката за акредитација и
докомплетирање на потребната документација за поднесување на акредитацискиот
пакет.
6. Во декември 2008 година Царинската управа наплати 4.055 милиони денари (околу
66,5 милиони евра) на име вкупни приходи од увозни давачки, од кои 579 милиони
денари (околу 9,4 милиони евра) на име царина и други царински давачки, 3.433
милиони денари (околу 54,9 милиони евра) на име ДДВ, 108 милиони денари (околу
1,8 милиони евра) на име акцизи и 21 милиони денари (околу 344 илјади евра) на име
надоместоци. Во споредба со истиот месец 2007 година, вкупно наплатените увозни
давачки се поголеми за 2 %.
Во периодот јануари-декември 2008 година Царинската управа наплати 51.030
милиони денари (околу 837 милиони евра) на име вкупни приходи од увозни давачки
што е 22 % повеќе во однос на истиот период 2007 година кога беа наплатени 41.784
милиони денари (милиони 685 милиони евра).
Од вкупно наплатените буџетски приходи во периодот јануари-декември 2008 година,
на име царина и царински давачки наплатени се 6.400 милиони денри (околу 105
милиони евра) што е еднакво на остварувањето во истиот период 2007 година. На име
ДДВ наплатени околу се 43.382 милиони денари (околу 711 милиони евра), што е за
26 % повеќе во однос на истиот период во 2007 година.
На име акцизи наплатени се 976 милиони денари (околу 16 милиони евра) што е 10 %
повеќе во однос на истиот период 2007 година. На име надоместоци наплатени се 250
милиони денари (околу 4,1 милиони евра) што е 59 % повеќе во однос на истиот
период во 2007 година.

II. Aдминистративeн капацитет
8. Царинската управа продолжи со спроведување на Програмата за обуки, и во нејзини
рамки во декември 2008 година, во согласност со Планот за обуки за 2008 година и
Стратегијата за обуки и стручно оспособување на царинските работници, ги спроведе
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следните обуки: обука за работа со информатори организирана во соработка со Crown
Agents; основни обуки за нововработени царински службеници и тоа две идентични
обуки за примарен и секундарен преглед и идентификација на дрога и две идентични
обуки за МАКЦИС и постапки по откривање на прекршок.
Во врска со набавката на опрема за Едношалтерскиот информационен систем - EXIM
беа одржани две обуки на тема складирање и користење на веб порталот. За начинот
на користење на
Електронскиот систем за раководење со документи беа
организирани девет обуки.
Во соработка со надворешни
институции беа одржани обуки наменети за:
Зајакнување на контролите на извоз на стока со двојна употреба и улогата на царината
во организација на SIPRI2; во соработка со изведувачот на проектот СРЦ - системски
интеграции, се одржа обука за администратори и клучни корисници на
Интегрираниот информативен систем; во организација на Секретаријатот за европски
прашања беше организирана обука за лица одговорни за односи со јавноста.
На горенаведените настани (вкупно 19) учествувале 203 царински службеници, во
времетраење од 2.682 часа. Просечното времетрење на обука за вработените кои
посетувале обука е 13,21 часа, додека просечното времетраење на обука за секој
вработен е 3,15 часа.
Соработката на Царинската управа со Амбасадата на Франција продолжува и
понатаму со организирање на курсеви за изучување на француски јазик од страна на
Францускиот културен центар.

III. Интегритет и борба против корупција
9. Во декември 2008 година, врз основа на различни сознанија и примени информации,
беа реализирани 7 внатрешни истражни постапки во организационите единици на
Царинската управа. За спроведените истраги изработени се 3 службени информации3
и 4 службени белешки4. Во истиот период беа извршени внатрешни инспекции на
начинот на спроведување на одредени царински постапки во четири организациони
единици на Царинската управа и беа изготвени 7 извештаи.
10. Во месец декември донесено е Упатство за работа на Секторот за професионална
одговорност (СПО) со кое се уредува начинот на постапување:
-
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при откривање и утврдување на појави на незаконско постапување на царинските
службеници во вршење на царинските работи;
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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. Изработените службени информации со сите прилози се
доставени до непосредните раководители, преку Одделението за кадрови при Секторот за управување со
човечки ресурси за понатамошно постапување, односно за утврдување на постоење дисциплинска
одговорност и за отстранување на утврдените неправилности.
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Службени белешки сe изготвени кога по извршените внатрешни истраги и доказите кои се достапни 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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-

овластените службени лица во вршење на посебните должности и овластувања;
при вршење на контрола и почитување на прописите и квалитетот на работењето
во службата;
евиденцијата, посебната заштита и одговорноста на работниците во СПО при
извршувањето на нивните работни задачи и задолженија.

11. Во истиот период реализирани се 9 дисциплински постапки против 9 царински
службеници, од кои во 2 случаи е донесена дисциплинска мерка престанок на работен
однос со Царинската управа, a во 7 случаи е изречена мерка парична казна.
12. Во декември 2008 во Царинската управа беа спроведени две ревизии: Ревизија на
остварување на прекувремената работа за месеците јули и август во следниве
организациони единици: Секторот за информациона комуникациона технологија,
Сектор за контрола и истраги, Царинарниците Скопје, Куманово и Гевгелија при што
се констатирани 3 наоди и дадени се 2 препораки; Ревизија на регуларноста на
вршењето на дополнителен вонреден попис спроведен во централниот магацин на
Царинската управа согласно Оперативната инструкција за начинот за вршење на
пописот и усогласување на сметководствената со фактичката состојба на Царинската
управа, при што се констатирани 2 наоди и дадени се 4 препораки за постапување.
13. На 12 декември 2008 година во вечерните часови на граничниот премин Табановце
(на мекедонско-српската граница) грчки државјанин, кој управувал со патничко
моторно возило марка Mercedes-Benz со германски национални ознаки, како патниквозач со намера да ја избегне царинската контрола во патната исправа ставил
банкнота од пет евра и истата ја предал на шефот на испоставата, кој во тој момент се
наоѓал на лентата за патнички сообраќај вршејќи контрола на работењето на
царинските службеници. Случајот е пријавен и предаден на Секторот за стопански
криминал при Министерството за внатрешни работи. Во итна судска постапка за
утврдување на кривична одговорност, лицето е осудено заради обид за поткуп на две
години условна казна затвор со мерка забрана за влез во Република Македонија од
три години .
14. На 26.12.2008 година Царинската управа на РМ до Основното јавно обвинителство во
Струга поднесе кривични пријави против34 царински службеници, а поради постоење
на основано сомнение дека во повеќе наврати сториле кривично дело Злоупотреба на
службена положба и овластување согласно член 353 став 1, 2 и 3 од Кривичниот закон
на РМ, самостојно или како соизвршители.
Во периодот од 17.01.2005 до 31.07.2007 година пријавените царински службеници
распоредени на работни места како Виши цариници водачи на смена и Цариници во
Царинската испостава Ќафасан, со статус на униформирани лица со посебни
должности и овластувања со пречекорување на границите на своите службени
овластувања, односно со непревземање на службените дејствија што биле должни да
ги превземат, овозможиле возари на товарни моторни возила да остварат
противправна имотна корист на штета на ЈП Македонија пат од Скопје во износ од
5.909.349,оо денари и Буџетот на Република Македонија во износ од 2.602.200,оо
денари на начин што во својство на овластени службени лица одлучиле 1326 (илјада
триста дваесет и шест) товарни моторни возила со носивост над дозволената тежина
40.000 килограми по кантарни белешки, да остварат влез во царинското подрачје на
РМ без при тоа да обезбедат од ЈП Македонија пат дозволи за вонреден превоз или
без да извршат претовар. Пријавените тоа го сториле со одлучување како
раководители на смена со давање одобрение за предметните возила да бидат
изготвени транзитни документи, односно цариниците вршејќи контрола на товарните

4

моторни возила и стоките што ги превезувале (на влез на Република Македонија) по
увидот во кантарските белешки доставени од возарите и по извршениот царински
преглед, извршиле регистрација на тразитните царински документи (ЕЦД за транзит и
книговодствен запис за поедноставена постапка) во електронската евиденција на
Царинската управа и истите ги потврдиле со своерачни потписи и царински
факсимили, односно со умисла дозволиле влез во царинското подрачје на Република
Македонија на товарните моторни возила со товарите кои ја надминувале дозволената
носивост и пропишаните услови во поглед на димензиите и вкупната маса на осно
опттоварување, спротивно на одредбите од член 75 и 76 од Законот за превоз во
патниот сообраќај, член 11 од Правилникот за димензиите, вкупните маси и осното
оптоварување на возилата и за основните услови кои мораат да ги исполнуваат
уредите и опремата на возилата во сообраќајот на патиштата и одредбите од Упатство
за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај – Акт на Царинската управа
бр.07-12739/1 од 30.12.2004 година

IV. Транспарентност
15. Во декември 2008 година преку отворената царинска телефонска линија (број 197) се
примени вкупно 5.610 повика или во просек 180 повици на ден и тоа:
- 4 повика се А класа ( информации за кои се бара неодложна акција од страна на
испостава или мобилна екипа) и по кои се превземени,
- 4 повици се B класа (информации кои барааат понатамошни 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,
- 27 повици Ј класа (информации проследени до Сектор за професионална
одговорност, а кои се однесуваат на жалби на граѓани за коруптивно и
непрофесионално работење на царинските работници.Од досегашните анализи
констатирано е дека само 10% од овие информации имаат завршница, додека
останатите 90% не содржат доволно податоци за покренување на истрага и се
оквалификувани како неосновани.
16. До Гранична полиција се упатени вкупно 108 барања за асистенција, проверка на
лица/возила за остварен влез или излез, а до Дежурниот центар за состојби при
Бирото за безбедност на Министерството за внатрешни работи е упатено 5 барање и
добиен соодветен одговор.
17. Во декември 2008 година на официјалната интернет страна на Царинската управа
објавени се 122 информации на македонски, англиски и албански јазик, додека на
интранет порталот континуирано се објавуваат информации за вработените во
Царинската управа.

V. Спречување на нелегален увоз, извоз и транзит на стока и заштита на права од
интелектуална сопственост
18. Врз основа на разузнавачки информации и анализа на ризикот, специјалните мобилни
единици на Царинската управа во декември 2008 година извршија преглед на 568
камиони, 242 автобуси, 239 автомобили или на вкупно 1.044 возила на граничните
премини и во внатрешноста, а Службата за мобилни скенери изврши 2.910 скенирања
на товарни моторни возила, автобуси и патнички моторни возила при што се
запленети разни стоки (акцизна стока, текстил, како и фалсификувана стока од повеќе
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трговски марки). Истовремено, и царинските службеници на граничните премини и во
внатрешните царински испостави спречија повеќе обиди за криумчарење, при што се
запленети над 251.600 парчиња трговски стоки или над 300 видови трговски стоки:
 63.116 парчиња украси за коса
 29.400 парчиња цигари
 28.000 парчиња миризливи стапчиња
 26.270 парчиња текстилни производи (тренерки, фармерки, блузи, капи, пижами)
 14.200 новогодишни честитки
 14.520 парчиња таблети
 9.214 парчиња игли
 8.837 парчиња пластични шишиња, чашки, играчки за деца
 7.700 парчиња крпи од еленска кожа, крпи за очила
 4.800 парчиња пенкала
 3.024 пакувања прашок за перење
 1.150 литри евродизел
 1.120 парчиња ловечка муниција
 останати видови стоки како уреди за домаќинство, индустриски машини, мебел,
автоделови, церади и др.
На 15.12.2008 година, на граничниот премин Блаце (на македонско - косовската
граница), по претходно барање од Министерството за внатрешни работи на Република
Македонија, царинските работници извршија контрола на патничко моторно возило
со германски регистарски ознаки, пријавено за влез во Република Македонија. По
извршена контрола со скенирање на возилото со мобилен скенер, бил забележан
непознат предмет во задниот дел од возилото. По извршениот детален преглед на
возилото, во задното лево и десно поткрило, биле пронајдени 2 правоаголни пакети,
облепени со кафеава леплива лента и три помали пакетчиња со неодредена форма, со
непозната прашкаста материја со бела боја, со вкупна тежина од околу 1.325,00 грама.
Царинските работници извршиле тестирање со тестер за дрога (кокаин), со цел да се
утврди видот на прашкастата материја, при што бил добиен позитивен резултат,
односно констатирано е дека станува збор за кокаин. Прашкастата материја,
патничкото моторно возило и возачот се предадени на Министерството за внатрешни
работи за спроведување на понатамошна постапка.
Во царинската испостава Струга, при детален преглед на контејнер, натоварен со
стока со потекло од Кина, спречен е шверц на голема количина на непријавена стока
со вкупна вредност од 1.439.852,00 денари. Имено, на ден 28.12.2008 година, на
царинската испостава Ќафасан (на македонско - албанската граница), на влез во
Република Македонија, за царинска контрола се пријавило товарно моторно возило со
македонски регистарски ознаки, кое според документите што биле приложени од
возачот било натоварено со термостати со потекло од Кина. Возилото било
проследено, со царинска придружба, до царинската испостава Струга, каде бил
извршен детален преглед при што покрај пријавената стока, откриени се непријавени
13.245 парчиња разновидни производи (машина за печатење, машина за обработка на
пластика со калапи, паричници, вратоврски, игли за вратоврски и манжетни).
Откриената стока и превозното средство се привремено задржани, а против
прекршителите ќе бидат поднесени кривични пријави.
На царинската испостава Тетово, за увозно царинење се пријавило товарно моторно
возило со македонски регистарски ознаки, натоварено со разна стока со потекло од
Германија, наменета за увозник од Република Македонија. При извршениот детален
преглед и контрола, во товарниот дел на возилото, пронајдена е вишок на стока од
50.707 различни производи (ташни, чадори, столни ламби, термоси, рачни часовници,
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украси, нотеси, знамиња, играчки, бижутерија и др), како и непријавени, 34.472
различни производи (производи за домаќинство, венецијанери, запалки, свеќници,
светилки, далечински управувачи, батерии, делови за мобилни телефони, кутии за
накит, слики, миризливи стапчиња, украсни огледала, вазни и др.). Стоката е
привремено одземена, со Потврда за привремено одземени предмети, а против
фирмата-увозник ќе биде поведена прекршочна постапка.
На 30.12.2008 година околу 12,00 часот инспектори од Царинската управа при
рутинска контрола на сомнително возило-комби, натоварено со алкохолни пијалоци
(бренди, текила, џин, водка и узо), пронајдоа 411 литри шишиња со алкохол без
декларација, а еден дел од нив биле и без контролни маркици (бандероли) во вредност
од 121.140,00 денари.
Поради непостоење на декларација за содржина, вид состав, количина на алкохол,
произведувач и слично, бил известен и Државниот пазарен инспекторат кој согласно
Законот за трговија и Законот за заштита на потрошувачи ги одзема алкохолните
пијалоци.
19. 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 249 барања за поведување на прекршочна постапка, од кои: 39 барања по
прекршочна пријава за возила доставени од Министерството за внатрешни работи, 17
барања по записник за царински прекршок доставени од Секторот за контрола и
истраги, 114 барања по записник за царински прекршок доставени од царинските
испостави, а останатите 45 се вратени предмети од Основните судови кои со решенија
се огласуваат за ненадлежни. Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската
управа во декември реши 73 предмети во редовна и итна постапка и за истите изрече
глоба во вкупен износ од 7,2 милиони денари (околу 119 илјади евра) и ја одзеде
стоката предмет на царински прекршок.
20. Во текот на декември Царинската управа издаде 835 покани за плаќање на глоба,
односно изрече мандатни казни на сторителите на царински прекршоци во вкупен
износ од околу 10,3 милиони денари (околу 168 илјади евра).
21. Во декември 2008 година Царинската управа донесе 63 решенија за дополнителна
наплата на помалку пресметан царински долг во вкупен износ од 2,9 милиони денари
(околу 48,4 илјади евра).
22. Во овој месец се извршени дополнителни контроли по разни основи во 25 трговски
друштва, врз основа на кои се изготвени вкупно 86 предлози за дополнителна наплата
на помалку пресметан царински долг во вкупен износ од 7.946.703,00 денари.
23. Царинската управа до основните јавни обвинителства, во текот на месец декември
поднесе 8 пријави за покренување за кривична постапка против 13 физички лица и 7
правни лица.
Основите за поднесување на кривични пријави во декември 2008 година се следните:
транспорт и промет со акцизна стоки без бандероли, поднесена е 1 кривична пријава
против против 1 физичко лице; фалсификување и употреба на исправа, симнување и
оштетување на царинско обележје, поднесени се 2 кривични пријави против 5
физички лица; царинска измама, поднесени се 5 кривични пријави против 7 физички
лица и 7 правни лица. Вкупната вредност на стоката предмет на кривично дело
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изнесува 1,6 милиони денари (околу 27 илјади евра), ненаплатените односно
избегнатите царински давачки изнесуваат 1,4 милиони денари (околу 23 илјади евра).
24. Во декември 2008 година Царинската управа спречи 12 обиди за повреда на право од
интелектуална сопственост и привремено задржа 3.346 парчиња и 1.376 литри
различна стока. Царинската управа, согласно Законот за заштита на правата од
интелектуална сопственост, постапуваше по службена должност во 5 случаи, од кои
само во еден случај се поднесе барање за преземање на царински дејства и тоа за
трговската марка Johnnie Walker - Red Label.
Најголем дел од привремено задржаната стока ја сочинуваат:
- 1.376 литри алкохолни пијалоци
- 1.508 парчиња текстил (блузи, фармерки, тренерки, капи, јакни)
- 609 парчиња каиши
- 784 парчиња сијалици
- 240 парчиња видео касети
- 160 парчиња ѓонови за обувки
- 45 пара обувки
Во периодот од 01.12.2008 до 31.12.2008 година се поднесени 4 нови барања за
преземање на царински дејства според Законот за царински мерки за заштита на права
од интелектуална сопственост и тоа за следните трговски марки: Red label, Johnnie
Walker, Toffifee и Hilltop. Исто така беше одобрено и продолжување на рокот за
наредната година за 4 трговски марки кои се регистрирани од минатата година и тоа:
Louis Vuitton, Chanel, Daimler и Chrysler.
Во декември се донесeни одобренија за уништување за 6.318 парчиња стока, а
уништени се вкупно 16.324 парчиња фалсификувана стока и тоа на текстилни
производи од трговските марки: Adidas, Puma, D&G, Diesel, Versace, Chanel, Lacoste и
Nike; патики од трговските марки: Diesel, Puma, Adidas и Nike; козметика од
трговската марка Christian Dior, Davidof, Kenzo, Chanel, часовници од трговската
марка Casio.

V. Меѓуинституционална, меѓународна соработка и проекти
25. На 04 декември 2008 година, во Царинската управа во Скопје, беше одржан
Четвртиот донаторски координативен состанок поврзан со царинското работење. На
овој состанок беа присутни претставници на постоечките и потенцијални донатори, и
тоа претставници на: Амбасадата на Кралството Холандија, Амбасадата на Република
Словенија, Амбасадата на Република Турција, Амбасадата на САД, Програмата за
извоз и увоз и гранична безбедност и Програмата на Агенцијата за економски развој
на Соединетите Држави, Делегацијата на Европската Комисија во Скопје,
Претставништвото на Crown Agents во Скопје, како и претставници на
Министерството за Финансии, Секретаријатот за европски прашања и Економскиот
факултет во Скопје.
Координативниот состанок беше организиран од страна на Царинската управа, за да
се согледа напредокот и спроведвуањето на планираните реформи и модернизација на
Царинската управа. Цел на состанокот беше да се презентираат приоритетите на
Царинската управа и да се разменат гледишта и препораки со постоечките и
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потенцијалните донатори, насочени кон ефективна координација на техничката
помош поврзана со Царината.
26. На 16.12. 2008 годиан се одржа Комитетот за управување во рамките на твининг
проектот помеѓу Царинскиет управи на Република Македонија и Кралството
Холандија. На средбата беа презентирани досегашните постигнувања на Царинската
управа на РМ во областите во кои добива техничка помош од страна на Кралството
Холандија. Беа разгледани и досегашните реализирани активности, пред се во областа
на постапки со економски ефект, поедноставени царински постапки, заштите на
правата од интелектуална сопственост, потекло и вредност на стоката, како и
предложени нови активности за периодот јули – декември 2009 година.
27. На 18.12.2008 година се одржа работилница за поедноставени постапки, организирана
од Сојузот на стопански комори и Царинската управа со цел промовирање на
поедноставените царински постапки и приближување на истите до бизнис заедницата.
На работилницата претставници на Царинската управа ги презентираа законските
основи и видовите на поедноставени постапки, условите за добивање на одобрение за
поедносатвени постапки и придобивките од користењето на поедноставените
постапки.
28. На 22 декември 2008 година Царинската управa какокоординатор на проектот за
едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти
– EXIM, во соработка со Американската агенција за меѓународен развој (USAID)
преку проектите за е-Влада (еGov) и деловно опкружување (BEA), изврши јавно
претставување на системот, пред претставници на деловната заедница,
претставниците на медиумите и идните корисници на системот.. Претставувањето
имаше за цел подобро запознавање на јавноста со системот и најава на новините во
работењето на Царината и на државните органи вклучени во овој процес.Значењето и
придобивките од воведувањто на електронската апликација во олеснувањето на
деловното работење и забрзувањето на спроведувањето на постапките при увоз, извоз
и транзит на стоки беа потенцирани од страна на високи претставници на Владата на
Република Македонија и од Амбасадорот на САД во Република Македонија.
29. Повторената постапка на евалуација на доставените понуди учество во реализација
на за трите компоненти, од проектот за користењето на средства од Инструментот за
претпристапна помош ИПА 2007 понента , беше спроведена во периодот од 20-ти
август до 5-ти септември 2008 година, а потишувањето на извештаите за евалуација
во почетокот на окотмври 2008 година. Врз основа на извршенито избор во декември
2008 година, објавена е кратката листа на кандидати за имплементација на две
компоненти, а за третата копмпонента се очекува објавување на изборот за средината
на јануари. Делегациајта на ЕК во Скопје предвидува објавување на покана за
доставување на понуди за втора половина на јануари 2009, по што евалуацијата на
пондудите би следела во март 2009 година, а потпишување на договорите за
имплементација да биде во април 2009 година Ова претставува значително
доцнење во поглед на предвидувањата за почеток на проектните аткивности во
третиот квартал од 2008 година.
30. Во текот на декеври 2008 година, од Државната комисија за жалби по јавни набавки,
го потврди изборот на Конзорциумот IT@MAC предводен од страна на Царината на
Италија како најповолен понудувач за испорака на нов софтвер - Систем за обработка
на царински декларации, компатибилен за конектирање со системите на ЕУ.
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