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I. Зајакнување на институционалниот капацитет 

 

1. Врз основа на предлозите на Царинската управа за олеснување на трговијата и 

намалување на трошоците на бизнис заедницата, беа донесени измени на Законот за 
трговија со кои се укинува задолжителното приложување на потврда за извршен 

преглед и евидентирање на пропратната техничка документација – Атест од 

Институтот за стандардизација, при увозно царинење на стоката за која истиот е 
предвиден со Одлуката за распоредување на стоки на форми на извоз и увоз.  

 

Исто така, со измените на Законот за трговија е предвидено при увоз на стока 
наменета за малопродажба, истата да не мора да има соодветна декларација и 

упатство за употреба на оригиналната амбалажа за да биде оцаринета. Со оваа измена 
се овозможува царинските органи да одобруваат увоз без да бараат приложување на 
записник од Државниот пазарен инспекторат, туку инспекторатот ќе ја врши 

контролата кога стоката ќе биде пуштена во малопродажба, односно во внатрешен 

пазар.  

 

Со овие измени на Законот за трговија се овозможи скратување на времето потребно 

за увозно царинење на стоката и намалување на трошоците за бизнисот. 
 

2. Врз основа на измените и дополнувањата на Законот за акцизи, Царинската управа 
донесе измени на Упатството за примена на Законот за акцизи во царинското 

работење. Со измените и дополнувањата на Законот за акцизи е предвидено 

ослободување од плаќање на акциза на патнички автомобили ако се добиени како 

подарок од странски донатори, а се наменети за државните органи, општините, градот 
Скопје, општините во грдадот Скопје и јавните установи, како и патнички 

автомобили на хибриден погон (комбинација на бензински мотор и електромотор). 

 

3. Царинската управа врши надзор над изнесувањето и внесувањето од/во Република 
Македонија на ефективните домашни и странски пари, чекови и монетарно злато кои 

од/во Република Македонија ги изнесуваат/внесуваат резиденти и нерезиденти или ги 

праќаат по поштенски пат. Во јули беа донесени измени на Законот за девизно 

работење кои се однесуваат на висината на глобата што се изрекува за сторен девизен 

прекршок, надзорен царински орган, надлежен орган за водење и изрекување на 
прекршочни санкции, како и рокот на застареност за водење на прекршочна постапка. 
За прекршоците наведени во член 56-а став 1 т.22 и 28, прекршочна постапка води и 

прекршочна санкција изрекува Царинска управа, односно Комисијата за одлучување 
по прекршок при Царинската управа. 

 

4. Согласно преземените обврски од Националната програма за усвојување на правото 

на Европската унија, а со цел хармонизација на националното законодаство со 

законодавството на ЕУ, Владата на Република Македонија донесе Уредба за 
дополнување на Уредбата за применување на регулативите на Европската комисија за 
распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура. Со 

донесувањето на дополнувањата на Уредбата се обезбедува правна основа за 
еднообразна примена на Комбинираната номенклатура. 

 

5. Со цел да се обезбеди правилна и еднообразна примена на царинската тарифа, 
правилна пресметка и наплата на царински долг, како и еднакви услови на 
конкуренција за учесниците во царинските постапки, Царинската управа донесе 
Упатство за распоредување на компјутерска опрема од Глава 84 и Глава 85 од 

царинската тарифа.  
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6. Во јули Царинската управа иницираше активности за намалување и изедначување на 
царинските стапки на одредени производи. Предвидените активности се во 

согласност со Програмата на Владата на Република Македонија, за намалување на 
царинските стапки на репроматеријали за индустријата и земјоделството, како и   

изедначување на царинските стапки во Законот за Царинска тарифа за иста група на 
производи. Согласно предлог мерките за подобрување на деловната клима во 

Република Македонија во овие активности покрај Царинската управа ќе бидат 
вклучени и Министерството за финансии, Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, Министерството за економија, како и бизнис 
заедницата.  

 

7. Царинската управа достави до Министерот за финансии Предлог за измена на 
Правилникот за видот и износот на царински надоместоци за направени услуги во 

царинска постапка. Иницијативата за измена на Правилникот е врз основа на 
забелешките од страна на Европската комисија според кои царинските надоместоци 

кои се наплаќаат за услуги кои се дел од нормалното функционирање на Царинската 
управа треба да бидат укинати. Со измената на Правилникот се предвидува 
укинување на надоместокот за царинска придружба и надоместокот за стока која што 

се наоѓа на привремено чување или во постапка на складирање во склад на царински 

орган.  

 

8. Со цел воспоставување контрола на транзитните гаранции и гаранциите за постапките 
со економски ефект, Царинската управа започна со воведување на нов систем за 
следење на банкарските гаранции. Почнувајќи од 21.07.2008 година се воспостави 

тест период за функционирање на електронското водење и следење на системот за 
наплата. 

 

9. Царинската управа воспостави мрежен линк и инсталираше нова компјутерска опрема 
во царинската испостава Стење, со што сите гранични испостави се поврзани во ИТ 

системот на Царинската управа. Во соработка со Министерството за внатрешни 

работи (МВР) зголемена е брзината на линијата од 128Кbps на 1Мbps во царинската 
испостава Блато и зголемена е пропусната брзина на линкот кој ги поврзува МВР и 

Царинската управа од 1Mbit/s на 2Mbit/s. Извршена е инсталација на нова 
компјутерска опрема во царинска испостава Табановце-автопат. Продолжено е со 

имплементација на Систем за контрола на кориснички пристап - Active Directory со 

цел добивање на централизиран, контролиран и безбеден систем.  

 

10. Во јули 2008 година Царинската управа наплати 5.044 милиони денари (околу 82 

милиони евра) на име вкупни приходи од увозни давачки, од кои 688 милиони денари 

(околу 11,2 милиони евра) на име царина и други царински давачки, 4.249 милиони 

денари (околу 69 милиони евра) на име ДДВ, 90 милиони денари (околу 1,5 милиони 

евра) на име акцизи и 17 милиони денари (околу 0,3 милиони евра) на име 
надоместоци. Во споредба со истиот месец 2007 година, вкупно наплатените увозни 

давачки се поголеми за 50 %. 

 

Во првите седум месеци 2008 година (јануари-јули) Царинската управа наплати 

29.703 милиони денари (околу 483 милиони евра) на име вкупни приходи од увозни 

давачки што е 35,6% повеќе во однос на истиот период 2007 година кога беа 
наплатени 21.899 милиони денари (околу 356 милиони евра). Од вкупно наплатените 
буџетски приходи во периодот јануари - јули 2008 година, на име царина и царински 

давачки наплатени се 3.760 милиони денри (околу 61 милиони евра) што е за 12% 

повеќе од истиот период 2007 година. На име ДДВ наплатени се 25.276 милиони 

денари (околу 411 милиони евра), што е за 41% повеќе во однос на истиот период 
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2007 година. На име акцизи наплатени се 542 милиони денари (околу 8,8 милиони 

евра) што е 3% повеќе во однос на истиот период 2007 година. На име надоместоци 

наплатени се 126 милиони денари (околу 2 милиони евра) што е 46% повеќе во однос 
на истиот период 2007 година. 

 

 

II. Aдминистративeн капацитет 

 

11. Царинската управа продолжи со спроведување на програмата за обуки, при што, во 

јули 2008 година беа реализирани следните активности: 

− во соработка со Гранична полиција беше организиран семинар за Откривање 
фалсификувани документи и вовед во најновите случувања во ЕУ на полето на 
фалсификувани документи. На семинарот кој се одржа во Полициската академија 
во периодот 30.06.- 04.07.2008 година учествуваа 3 царински службеници, 

− Во соработка со ИДЛО Алумни Асоцијација во Република Македонија беше 
организирана работилница на тема „Интелектуалната сопственост во практиката: 
како да се заштитат и остварат правата од интелектуалната сопственост“. 

Работилницата се одржа во Стопанската комора на Република Македонија во 

периодот 30.06.-04.07.2008 година и на истата учествуваа 3 претставници од 

Царинската управа, 
− како дел од TAIEX Програмата, во периодот 02.-03.07.2008 година во Царинската 

управа се одржа семинар за Oвластен економски оператор. На семинарот 
учествуваа 19 царински службеници, 

− Во соработка со Народната банка на Република Македонија одржана е обука за 
платните системи со странство и домашниот платен промет. На обуката 
учествуваа 14 царински службеници, 

− во соработка со Амбасадата на САД во Скопје одржани се три идентични обуки за 
ракување со опрема за попречување на нелегални активности. Обуките се одржаа 
на граничните премини Табановце (09.-11.07.2008 г.), Ќафасан (14.-16.07.2008 г.) 
и Меџитлија (18.-20.07.2008 г.) и на истите учествуваа вкупно 51 царински 

службеник, 

− согласно Програмите за основни обуки за работните места виш инспектор со 

мобилен скенер и инспектор со мобилен скенер беа одржани обуки за законските 
прописи кои се применуваат во царинското работење, на кои учествуваа вкупно 

70 царински службеници,  

− во периодот 21.-25.07.2008 година беа реализирани обуки за нововработените 
царински службеници на следните теми:  идентиификација и откривање на дрога, 
работа со МАКЦИС, вредност и потекло на стока на кои учествуваа 48 

нововработени царински службеници,  

 

На гоеренаведените настани учествуваа 208 царински службеници, а просечното 

времетрење на обука за вработените кои посетувале обука е 30,21 часа, додека  
просечното времетраење на обука за секој вработен е 7,39 часа. 
− во организација на Европската комисија - Генерален директорат за даночна и 

царинска унија, во периодот од 30.06-02.07.2008 година, во Брисел претставник од 

Царинската управа присуствуваше на состанок на работната група EC-EFTA за 
заедничка транзитна постапка, 

− во организација на Европската комисија/ITACA Consortium во периодот 08.-

10.07.2008 година, 2 претставници од Царинската управа учествуваа на состанок 

за SEMS Проект за електронска размена на информации, 

− во периодот 17.-19.07.2008 година во Брисел се одржа состанок на работната 
група за Е-царина во врска со планираните надградби на NCTS системот на кој  
учествуваа 2 претставници од Царинската управа. 
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Согласно Спогодбата за долгорочна соработка помеѓу Царинската управа и 

Факултетот за туризам и угостителство - Охрид во текот на јули беше организирана 
летна пракса за редовни студенти од студиската програма за царина и шпедиција. 
Практичната настава ја завршија вкупно 39 редовни студенти распоредени во 14 

царински испостави за стоково царинење. 
 

Во соработка со Економскиот факултет во Скопје на практична работа во 

организационите единици при Централната управа на Царинската управа беа 
распоредени 10 студенти. Со практичната работа студентите поблиску се запознаа со 

надлежностите и делокругот на работа на Царинската управа. 
 

 

III. Интегритет и борба против корупција  

 

12. Царинската управа донесе Правила за ред и дисциплина со кои се пропишува редот и 

дисциплината во Царинската управа согласно законите и подзаконските акти, како и 

другите прописи донесени врз основа на закон и ратификуваните меѓународни 

договори.  

 

13. Во јули 2008 година инспекторите од Одделението за внатрешни истраги реализираа 
11 истражни постапки во организационите единици на Царинската управа. 
Внатрешните истраги се спроведени врз основа на  различни сознанија и примени 

информации. За спроведените истраги изработени се 7 службени информации и 3 

службени белешки1
. Во истиот период Одделението за внатрешна инспекција изврши 

2 контроли во две организациони единици на Царинската управа и изготви 2 

извештаи. Врз основа на спроведени оперативни дејствија од страна на заеднички 

тимови од Одделенијата за внатрешни истраги и внатрешна инспекција, изготвени се 
4 службени информации.  

 

14. Во истиот период се реализирани шест дисциплински постапки против шест царински 

службеници, од кои во четири случаи е донесена дисциплинска мерка престанок на 
работен однос со Царинската управа, а во еден случај изречена е мерка парична казна. 

 

15. Во рамки на проектот Проценка на потенцијалот за добро управување во Македонија 
на Фондација институт отворено општество Македонија (ФИООМ), на 3 јули 2008 

година на Царинската управа и официјално í беше доделено признание за добро 

управување, врз основа на изборот извршен на 27 март 2008 година, кога беа избрани 

институции што најуспешно го спроведуваат процесот на имплементација на доброто 

управување. Критериуми за избор на конкурсот беа оценката на степенот на 
професионалност, ефикасност, стручност и обука на администрацијата, вработување 
на админиастрацијата, владеење на правото, транспарентност, отчетност, јавни 

набавки, финансиски менаџмент и контрола, а Царинската управа беше избрана во 

категоријата на органи на државна управа.  
 

 

                                                      
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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IV. Транспарентност  
 

16. Царинската управа почнувајќи од јули 2008 година започна со објавување на месечно 

списание „Царинa„ во кое се објавуваат новините во царинското работење и податоци 

за областите кои се интересни за пошироката трговска и бизнис заедница. Весникот 
„Царинa„ се издава со цел зголемување на ефикасноста и транспарентноста во 

работењето на Царинската управа, запознавање на деловната заедницата со тековните 
и планираните активности во царинското работење, објавување на информации за 
потребите на сите вработени на Царинската управа.  На промоцијата на списанието 

присуствуваа претставници од научната јавност, стопанските комори, трговската и 

бизнис заедницата, како и претставници од домашните и странските трговски 

претставништва во Република Македонија.   
 

17. Во јули 2008 година преку отворената царинска телефонска линија (број 197) се 
примени 10.132 повика или 338 просечно дневно, од кои: 

- 6 повика се А класа (информации за кои се бара неодложна акција од страна на 
испостава или мобилна екипа) и по кои се превземени активности, 

- 9 повика се B 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, 
- 21 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), 

 

18. До Гранична полиција упатени се 104 барање за асистенција, проверка на лица/возила 
за остварен влез или излез, од кои за 92 е добиен одговор, а до Дежурниот центар за 
состојби при Бирото за јавна безбедност на Министерството за внатрешни работи 

упатени се 8 барања за проверка на податоци на лица и за истите е добиен одговр. 

 

19. Во јули 2008 година на официјалната интернет страна на Царинската управа објавени 

се 101 информација 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  
 

20. На 03.07.2008 година на граничниот премин Блаце (на македонско-српска граница во 

делот со Косово) царинските службеници спречија обид за внесување на 
радиоактивен товар во Република Македонија од Косово во товарно моторно возило 

натоварено со старо отпадно железо. При влезот на товарното возило, поставените 
панел детектори на граничниот премин автоматски го регистрирале зголеменото ниво 

на радиоактивно зрачење, а царинските службеници со дополнителна контрола со 

рачни инструменти, го потврдиле зголеменото ниво на зрачење. Во случајот е 
остварена соработка со Дирецијата за радијациона сигурност, и по извршеното 

мерење констатирано е ниво на зрачење од 3,5µSv/h  (микросиверти на час) што е 14 

пати над максимално дозволеното ниво (од 0,25-0,3µSv/h). На возилото не му е 
дозволен влез во Република Македонија и согласно меѓународните протоколи е 
вратено кон земјата од каде е упатено.  
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21. Царинската управа откри канал за нелегално внесување на неоцаринети патнички 

моторни возила со странски регистарски таблички во Република Македонија, при што 

во акција спроведена на 07.07.2008 година, царинските службеници привремено 

одземаа 7 патнички возила. 
 

22. На 14.07.2008 година царинските службеници, во соработка со Министерството за 
внатрешни работи (МВР) приведоа две лица поради постоење на основано сомневање 
дека сториле кривично дело Неовластено производство и пуштање во промет на 
опојни дроги прихотропни супстанци и прекурсори. Имено, во царинската испостава 
Пошта-Скопје, при царинска контрола на поштенска пратка пристигната од Велика 
Британија беа пронајдени 10 семки од растение Cannabis Sativa - марихуана. Истиот 
ден пратката со лична достава била дистрибуирана до назначеното место и примена 
од страна на нарачателот. Во соработка со МВР извршен е претрес во домот каде што 

живее нарачателот, при што се пронајдени повеќе различни видови на наркотични 

дроги и психотропни супстанци (марихуана, LSD, екстази, џоинт, трипови, спид и 

прашкаста материја со непозната содржина), кои се привремено одземени, како и 

средствата кои биле користени за проверка на чистота на дрогата. 
 

23. На 17.07.2008 година на терминалот на царинска испостава железничка станица 
Табановце, во постапка за транзит од Грција кон Србија се пријавил воз со 28 вагони, 

натоварен со вкупно 36 контејнери (28 контејнери биле пријавени како полни, а 8 

како празни). При спроведување на царинска контрола на стоката и документација, 
царинските службеници утврдија дека во два од контејнерите пријавени како празни, 

се пренесува непријавена стока, односно едниот контејнер бил натоварен со делови за 
вградување во уреди за ладење со бруто тежина 9.446 кг, а другиот контејнер бил 

натоварен со 25.613 кг компот од праска.  
 

24. Врз основа на разузнавачки информации и анализа на ризикот, специјалните мобилни 

единици на Царинската управа во јули 2008 година извршија преглед на 354 камиони, 

41 автобуси, 502 автомобили или на вкупно 897 возила на граничните премини и во 

внатрешноста, при што се запленети разни стоки (акцизна стока, текстил, 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: 

≠ 36.600 парчиња цигари, 

≠ 5.948 парчиња текстилни производи и облека и 588 метри ткаенина, 
≠ 8.105 пара обувки и 420 парчиња чанти, 

≠ 424.531 парчиња украси, бижутерија и накит, 
≠ 22 предмети од археолошка и етнолошка вредност од 19 и 20 век, 

≠ 24,5 литри пестициди, 

≠ 2.236 парчиња делови за патнички и товарни моторни возила, 
≠ поголема количина на техничка стока, машини, алати и делови, 

≠ 3.680 килограми старо отпадно железо, 

≠ 150.000 евра и 1.700 швајцарски франци.  

 

25. 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 191 барања за поведување на прекршочна постапка, од кои: 26 барања по 

прекршочна пријава за возила доставени од Министерството за внатрешни работи, 22 

барања по записник за царински прекршок доставени од Секторот за контрола и 

истраги, 127 барања по записник за царински прекршок доставени од царинските 
испостави, а останатите 16 се вратени предмети од Основните судови кои со решенија 
се огласуваат за ненадлежни. Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската 
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управа во јули реши 45 предмети во редовна и скратена постапка и за истите изрече 
глоба во вкупен износ од 5,2 милиони денари (околу 86 илјади евра) и ја одзеде стока 
предмет на царински прекршок, како и едно товарно моторно возило.  

 

Во текот на јули Царинската управа издаде 346 покани за плаќање на глоба, односно 

изрече мандатни казни на сторителите на царински прекршоци во вкупен износ од 

околу 3,6 милиони денари (околу 59 илјади евра). 
 

Во јули 2008 година Царинската управа донесе 40 решенија за дополнителна наплата 
на помалку пресметан царински долг во вкупен износ од 2,7 милиони  денари (околу 

45 илјади евра).  
 

Во овој месец Царинската управа до основните јавни обвинителства поднесе 9 

пријави за покренување за кривична постапка против 13 физички лица и 4 правни 

лица.  
 

26. Во јули 2008 година Царинската управа спречи 12 обиди за повреда на право од 

интелектуална сопственост и привремено задржа 52.922 парчиња различна стока и 

9.450 литри алкохол. Царинската управа, согласно Законот за заштита на правата од 

интелектуална сопственост постапуваше по службена должност во 18 случаи при што 

привремено беа задржани 45.183 парчиња различна стока и 9.450 литри алкохол (како 

дел од вкупно привремено задржаната стока). Меѓутоа, во сите случаи каде што 

Царинската управа постапуваше по службена должност стоката беше пуштена во 

слободен  промет од причина што не беше поднесено барање за преземање на 
царински дејства (16 случаи) или поради тоа што се потврди дека стоката е оригинал 

(2 случаи).  

 

27. Најголем дел од привремено задржаната стока ја сочинуваат: 
− 34.540 парчиња неменлив жилет со пластична рачка, 
− 9.450 литри алкохолни пијалоци (виски и водка), 
− 9.000 парчиња батерии, 

− 4.000 парчиња парфеми, 

− 1.200 парчиња спортска опрема (патики, дресови и др.), 

− 1.000 парчиња облека и текстил (панталони, маици и др.), 

− околу 3.000 парчиња останата стока. 
 

Во јули 2008 година прифатени се 5 нови барања за преземање на царински дејства 
според Законот за царински мерки за заштита на права од интелектуална сопственост 
за Prada, Grey Goose, Dewar's, DC  и  патентот PLAVIX, Clopidogrel.   

 

28. Во јули 2008 година Царинската управа спроведе уништување на 11.280 парчиња 
фалсификувана стока, 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 
фалсификувана стока се состои од патики од трговските марки Puma, Nike и Adidas, 

капи од трговските марки Adidas и Puma, парфеми од трговската марка Boss и долна 
облека од трговските марки Gianni Versace, Diesel, D&G и Replay.  

 

 

VI.   Меѓуинституционална, меѓународна соработка и проекти  

 

29. Во врска со имплементацијата на проектот за едношалтерски систем за увоз и извоз и 

контрола при единствено застанување (Single Window/One Stop Shop), Царинската 
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управа во соработка со УСАИД, разви елетронска апликација преку која 
на економските оператори им се овозможува олеснување на процесот на издавање на 
дозволи за увоз/извоз и распределба на квоти, односно спроведување на постапките 
по електронски пат. Техничката помош што е обезбедена преку Проектите на УСАИД 

за е-Влада и деловно опкружување ќе им овозможи на македонските компании кои се 
вклучени во надворешната трговија електронски да аплицираат и да добиваат дозволи 

за увоз, извоз и транзит од сите петнаесет институции кои ги издаваат истите. Покрај 
дозволите и квотите, системот ќе овозможи електронско поднесување и обработка на 
царинските декларации за транзит. Воедно, системот ја олеснува достапноста до 

податоците и информациите, и нивната употреба, со што се забрзува и поедноставува 
протокот на информации и податоци помеѓу јавниот и приватниот сектор. Овој 
концепт придонесува за намалување на нетрговските бариери и влијае позитивно врз 
работењето на стопанските субјекти. Системот е достапен на интернет страната 
www.exim.gov.mk. По завршувањето на пробното тестирање на системот, негова 
целосна имплементација  е планирана да започне на есен оваа година. 
 

30. Царинската управа во соработка со консултанти обезбедени преку Европската 
агенција за реконструкција изработи спецификацијата за нов систем за процесирање 
на царински декларации (CDPS), во кој се опфатени модулите за контрола на 
транзитот, извозот и увозот на стоки, а составен дел на системот е и под-системот за 
обработка на тарифни информации во рамките на CDPS.  

 

31. Во врска со планирањето на проекти кои ќе бидат финансирани преку инструментот 
за пред-пристапна помош на Европската унија – ИПА 2009, Царинската управа 
изработи Предлог проект за интегриран тарифен систем (ITE-Integrated Tariff 

Environment). Преку имплементација на Проектот ќе се овозможи Република 
Македонија да ги исполни барањата за интегриран тарифен концепт на Заедницата, 
т.е. TARIC, Европска задолжителна тарифна информација (EBTI), квоти, надзор, 

европски царински попис на хемиски супстанци (ECICS). Со оглед на тоа дека се 
работи за системи кои мора задолжително да се имаат на денот на пристапувањето во 

Европската унија, потребно е навремено спроведување на неопходните активности со 

што ќе се овозможи интерконективност и интероперабилност со царинските ИТ 

системи на Европската унија.  
 

32. По завршената тендерска постапка и потпишувањето на договорот, во врска со 

реалокацијата на средства од програмата CARDS 2005, во јули пристигна опремата за 
царинска лабораторија и истата беше монтирана во Хемискиот институт при 

Природноматематичкиот факултет од Скопје. Преку потпишување на договор помеѓу 

Царинската управа и Хемискиот институт и ставањето во функција на опремата ќе се 
постигне воспоставување на современа царинска лабораторија. Една од обврските на 
испорачателот на опремата е и обезбедување на соодветна обука за користење на 
опремата и истата ќе се реализира кон крајот на август и почетокот на септември. За  
воспоставување на полна функционалност на царинската лабораторија, покрај 
стручното оспособување на персоналот, потребно е и обезбедување на потрошен 

материјал, реагенси и садови. За таа цел, Царинската управа превзема активности за 
обезбедување на средства за финансирање на потребите и започнување на ефективно 

искористување на опремата. 
 

33. Вториот проект за олеснување на трговијата и транспортот во Југоисточна Европа  
(TTFSE II) има за цел да го олесни движењето на стоките помеѓу Република 
Македонија и земјите од Југиосточна Европа, преку отстранување на одредени тесни 

грла во инфраструктурата на граничните зони и подобрување на ефикасноста и 

квалитетот на патните и железничките услуги долж транс-европскиот коридор X на 
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територијата на Република Македонија. Проектот е финансиран со заем од Светската 
банка во износ од 15 милиони евра и 3,3 милиони евра учество на Владата на 
Република Македонија. Во Царинската управа на Република Македонија се 
реализираат следниве проектни компоненти: 1) Подобрување и модернизација на 
граничниот премин Блаце за лесни возила, автобуси и пешаци и 2) Воведување на 
железнички комуникациски систем (се реализира во соработка со Македонски 

Железници). Во текот на месец јули, по добиена официјална согласност од Светската 
банка отворен е тендер за избор за надзорен орган за изведување на работите за 
реконструкција на граничниот премин Блаце. 
 

34. Во периодот од 25.05.–19.07.2008 година, во Будимпешта, Унгарија, претставници на 
Царинската управа на Република Македонија чествуваа на Обуката на меѓународната 
академија за спроведување на закон (ИЛЕА). Целта на обуката беше стекнување на 
нови знаења од областа на идентификација и трендови на дрога, безбедност при 

контрола, контрола и преглед на лица, возила и објекти, борба против корупција и 

организиран криминал, перење на пари, меѓународен тероризам и компјутерски 

криминал. Во текот на осумнеделната обука која се одржуваше во објектот на 
Полициската академија на Република Унгарија учесниците се стекнаа со нови знаења 
и вештини за борбата против криминалот и корупцијата. Меѓу предавачите беа 
претставници од: Федералното биро за истраги на САД, Граничната и царинската 
служба на САД, Службата за откривање на дроги (ДЕА), Службата за следење и 

прислушкување, Службата за спречување на криминалот поврзан со оружје, 
експлозиви и тутун (АТФ), Службата за јавна безбедност на државата Њујорк, 

Службата за спречување на организиран криминал на САД, Службата за спречување 
на организиран криминал на Унгарија и Службата за специјални задачи на Унгарија. 
Од страна на Директорот на меѓународната академија за спроведување на закон 

(ИЛЕА), беше истакнато дека Република Македонија поседува големи професионалци 

и подготвени цариници, а овогодинешната награда за најдобар студент ја доби 

претставник на Царинската управа.  


