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I.I.I.I. Зајакнување на институционалниот капацитетЗајакнување на институционалниот капацитетЗајакнување на институционалниот капацитетЗајакнување на институционалниот капацитет    

 
1. Во март 2010 година донесени се измени    и дополнувања на Законот за 

царинска тарифа („Сл.весник на РМ“ бр.35 од 12.03.2010 година) со кој се 
создаде правна рамка за воспоставување на Интегрирана царинска тарифа - 
TARIM (вид на национален TARIC) во која се интегрирани сите тарифни и 
нетарифни мерки, согласно важечките прописи на Република Македонија. 
Царинската управа се определува за аминистратор на TARIM.    
 
Со измените и дополувањата на овој закон се укинуваат царински давачки 
на два тарифни става во кои се опфатени репроматеријали - производи од 
керамика за технички цели и се изeднaчуваат царинските стапки на нови и 
употребувани патнички автомобили. 

 
2. Од 6 март 2010 година стапија во сила измените и дополнувањата    на 

Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведувањето на 
ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, 
количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од 
плаќање на увозни давачки („Сл.весник на РМ“ бр.28 од 26.02.2010 година), 
вредноста на предметите кои домашни патници покрај личниот багаж ги 
внесуваат од странство, се зголемува од 175 евра на 350 евра доколку истата 
не е од комерцијална природа. Донесените измени и дополнувања на оваа 
уредба е во согласност со Директивата на Советот на ЕУ 74/2007.        

    
3. Донесен е Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите 

(„Сл.весник на РМ“ бр.34 од 11 март 2010) со кој се извршени измени на 
членовите со кои се утврдува основот за пресметување на акцизата на 
патничките автомобили, недозволеното пренесување на акцизно добро, 
односно стока или користење на акцизна дозвола или одобрение и 
недозволено тргување на меѓупроизводи, етил алкохол и тутунски добра, 
односно стоки.  

 
4. Донесена е измена на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон 

(„Сл.весник на РМ“ бр.38 од 18 март 2010 година), со што се овозможи 
постапките на привремен увоз на средствата за патен транспорт кои 
приватно се употребуваат, а се, започнати до 5-ти февруари 2010, да се 
завршат до 30-ти септември 2010 година. 
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5. Во текот на овој месец беа извршени измени на: 
- Упатството за вршење на службени патувања во Царинската управа, со 

цел усогласување со работата на ЕДМС, 
- Упатството за ликвидирање на сметководствени документи во 

Царинската управа, со цел усогласување со ЕДМС, 
- Упатство за работа на CCTV системот за виедо надзор, снимање и 

трансмисија, со цел усогласување со Законот за заштита на лични 
податоци. 

 
Во рамки на сетот акти за работа на ЕДМС, усвоено е Корисничко  упатство 
за работа со софтверот за мерење на учинокот на  вработените. 
 
Во март 2010 година Царинската управа наплати вкупно 4.326 милиони 
денари (околу 71 милиони евра) на име буџетски приходи, што е за 26 % 
повеќе од остварувањето во истиот период 2009 година, кое се должи 
износот од наплатени акцизи во домашен промет како приход чија наплата 
од 01.01.2010 ја врши Царинската управа на Република Македонија. 
 
Од вкупно наплатените буџетски приходи, на име царина и други царински 
давачки, наплатени се 423 милиони денари (околу 7 милиони евра) што е 10 
% помалку од остварувањето во истиот период 2009 година. 
 
Намалувањето на приходите од царина е со најголемо учество кај следните 
стоки: шеќер и производи од шеќер, производи од железо и челик, разни 
производи за исхрана, облека и прибор за облека, освен плетени или 
хеклани, машини и механички уреди, електрични машини и опрема и нивни 
делови, апарати за снимање или репродукција на звук, телевизиски апарати 
за снимање или репродукција на слики и звук, и делови и прибор за овие 
апарати. 
  
Причината за падот на наплатените царински давачки при увозот на 
наведените стоки е слична како и во јануари и февруари 2010 година. 
Намалувањето на приходите кај шеќерот и производите од шеќер 
изнесуваат 85,21% во однос на приходите во минатата година (разлика од 21 
милиони денари). Забележан е зголемен количински увоз на бел рафиниран 
шеќер, односно во 2010 се увезени 925 тони повеќе во однос на истиот 
период во 2009 година. Иако е зголемен количински увозот на бел шеќер, 
сепак во 2009 година од целокупната количина на увезен шеќер, со 
преференцијална стапка биле оцаринети само 30% од увезениот шекер, за 
разлика од 2010 кога дури 92% од увезениот бел шеќер е увезен под 
преференцијален третман и со слободна царинска стапка.  
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Приходите од царинските давачки за увоз на производи од железо и челик, 
во март 2009 година изнесувале 14 милиони денари, а во март 2010 
изнесуваат 7 милиони денари. Забележано е намалување на приходот од 
царински давачки за 50,6% (разлика од 7 милиони денари) што се должи на 
намалениот обем и вредност на увоз на стоките од оваа глава. 
 
Приходите од царинските давачки за увоз на облека и прибор за облека, во 
март 2009 година изнесувале 24 милиони денари, а во март 2010 изнесуваат 
16 милиони денари. Забележано е намалување на приходот од царински 
давачки за 34,63% кај производите од оваа глава во однос на приходите во 
минатата година (разлика од 8,5 милиони денари). Намалувањето се должи 
на намалување на вредноста на увезената стока за околу 22 милиони 
денари, како и намалувањето на основната царинска стапка која од 25% е 
намалена на 17,5% .  
 
Иако има намалување на царинските приходи, во март 2010 година 
евидентно е зголемување на приходите од царинските давачки во однос на 
истиот период 2009 година, во вкупен износ од околу 41,41 милиони денари, 
при увоз на следната група на производи: зеленчук, корења и грутки за 
јадење, минерални горива, минерални масла и производи од нивна 
дестилација, битуменозни материи, минерални восоци, тутун и производи 
за замена на тутун, возила и нивни делови и прибор. 
 
За разлика од февруари 2010 година, кога имаше драстично намалување на 
приходите од царина за увоз на тутун и производи на тутун, во месец март 
2010 година приходите изнесуваат 26 милиони денари, со што истите се 
зголемени за околу 15 милион денари, во однос на март 2009 година, кога 
изнесувале 11 милиони денари. Ова се должи на зголемување на 
количинскиот увоз на стоки од оваа глава кој е зголемен за 63% во однос на 
истиот период во 2009 година.  
 
Приходите наплатени од ДДВ во март 2010 година изнесуваат 2.898 
милиони денари (околу 47,5 милиони евра), што е 2 % повеќе од оствареното 
во истиот период во 2009 година. 
 
Зголемувањето на приходите од ДДВ се должи главно на зголемен увоз на 
тутун и производи за замена на тутун, возила и нивни делови и прибор, 
пластични маси и производи од пластични маси, алуминиум и производи од 
алуминиум. 
 
Наплатените приходи од акциза изнесуваат 967 милиони денари (околу 16 
милиони евра), што е за 11% помало од остварувањето во март 2009 година. 
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Намалената наплата на акциза во овој период е резултат на значителното 
намалување на наплатата кај нафтата и нафтените деривати. 
 
Приходите од акциза за алкохол и алкохолни пијалоци во март 2009 година 
изнесувале 66 милиони денари, додека приходите од акциза во истиот 
период оваа година изнесуваат 43 милиони денари. Тоа значи дека е 
забележано намалување на приходите од акциза за алкохол и алкохолни 
пијалоци во износ од 22,85 милиони денари, односно за 35 %. 

 
Приходите од акциза за тутун и тутунски добра во март 2009 година 
изнесувале 279 милиони денари, додека приходите од акциза во истиот 
период оваа година изнесуваат 306 милиони денари. Според ова 
забележливо е зголемување на приходите од акциза за тутун и тутунски 
добра во износ од 26,86 милиони денари, односно за 10%. 
 
Приходите од акциза за нафта и нафтени деривати во март 2009 година 
изнесувале 661 милиони денари, додека приходите од акциза во истиот 
период оваа година изнесуваат 559 милиони денари, што е за 15% помалку 
приходи од акциза за нафта и нафтени деривати во однос на истиот месец 
минатата година. 
 
Приходите за патнички автомобили од акциза во март 2009 година 
изнесувале 83 милиони денари, додека приходите од акциза во истиот 
период оваа година изнесуваат 59 милиони денари. Тоа значи дека е 
забележано намалување на приходите од акциза за патнички автомобили 
во износ од 24 милиони денари, односно за 29%. 
 
Наплатените приходи од надоместоци изнесуваат 37 милиони денари 
(околу 1,6 милиони евра) што во однос на март 2009 година претставува 
зголемена наплата за 38 %.  

 
6. 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 март 2010 година се донесени 120 решенија за дополнителна наплата 
во вкупен износ од од 10 милиони денари (околу 165 илјади евра).  
 

7. Во текот на овој месец Царинската управа ги издаде следните лиценци и 
одобренија:  
- 31 лиценца за физички лица за вршење работи на застапување во 

царински постапки, 
- 68 одобренија за скратена постапка за постапки со економски ефект, 
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- 2 одобренија за постапки со економски ефект, (увоз за благородување), 
- 2 одобрение за царински слад, 
- 3 задолжителни тарифни информации,  
- 6 одобренија за овластен примач, 
- 3 одобренија за овластен испраќач, 
- едно одобрение за локално царинење при складирање и увоз, 
- 7 одобренија за локално царинење при извоз, 
- 4 одобренија за локално царинење при увоз, 
- едно одобрение за постапка за ставање на стока во просторија за 

привремено чување, 
- едно одобрение за овластен примач во транзитна постапка, 
- 2 одобренија за посебен вид пломба, 
- 2 одобренија за поедноставена постапка.  
 

II.II.II.II.    Aдминистративeн капацитетAдминистративeн капацитетAдминистративeн капацитетAдминистративeн капацитет        

    
8. Во март 2010 година беа реализирани 20 обуки, на кои учествуваа 228 

царински службеници, во вкупно времетраење од 329 часа. Просечното 
времетрење на обука за вработените кои посетувале обука е 16 часа, додека 
просечното времетраење на обуката за секој вработен е 3 час.  

 
Во насока на зајакнување на административниот капацитет одржани се 
следните обуки, семинари, презентации и курсеви: 
- Три идентични обуки на тема Запознавање со законските прописи кои се 

применуваат во царинското работење, 
- Обука за Царинската тарифа, 
- 6 презентации за Упатството за внатрешен контролен систем; 
- Во рамки на Програмата Customs 2013 во Блед, Словенија се 

организираше Работилница за запознавање со официјалната алатка 
TACTIC (Tax And Customs Training Interactive Campus), преку која земјите 
можат да разменуваат информации, искуства, материјали и документи 
поврзани со обуките;  

- Агенцијата за државни службеници организираше семинар во 
Подгорица, Црна Гора на тема „Договорот од Лисабон и областите на 
слобода, безбедност и правда“; 

- Во организација на Амбасадата на САД се одржаа: 4 обуки за преглед на 
возила за вработените на граничните премини Јажинце, Делчево, 
Ќафасан и Ново Село; 74-та сесија на Меѓународната полициска 
академија (ИЛЕА) и Главна посета за планирање обука за давање 
одговор на инциденти поврзани со оружје за масовно уништување; 
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- Амбасадата на Кралството на Холандија организираше студиска посета 
во Амстердам за стекнување на теоретско и практично искуство во 
борбата против пиратеријата и фалсификувани предмети; 

- Во рамките на програмата за техничка помош со Царинската управа на 
Холандија продолжија обуките за подобрување на менаџерските 
вештини и начинот на раководење; 

- Презентација за производи наменети за тестирање на непознати 
материи одржа официјалниот претставник на DIPRO Med од Австрија, 
PartesSocialAdvertising.  

    

IIIIIIIIIIII....    Интегритет и борба против корупцијаИнтегритет и борба против корупцијаИнтегритет и борба против корупцијаИнтегритет и борба против корупција    

 
9. Реализирани се 10 внатрешни истраги во организационите единици на 

Царинската управа во текот на март 2010 година. 
 

Врз основа на спроведените истраги, во 4 случаи се утврдени основани 
сомненија дека царински службеници работеле спротивно на законските 
одредби, подзаконските акти, оперативните инструкции и етичкиот кодекс, 
односно констатирано е постапување спротивно на член 61 од Законот за 
царинска управа и член 29 од Кодексот на однесување, непостапување 
согласно Упатството за користење на службени возила на Царинската 
управа; начинот на кој била водена постапката од страна на 
дисциплинската комисија во врска со предлогот за покренување постапка 
за утврдување на одговорност поради кршење на работната дисциплина; 
непостапување согласно Упатството за начинот и постапката на 
приведување, задржување и распит на физичко лице и Упатството за 
работа на Одделението за координација и комуникација. 

 
Во останатите 6 случаи не е утврдено работење на царинските службеници, 
кое е спротивно на позитивните законски одредби, подзаконски акти, 
оперативни инструкции и етичкиот кодекс.  
 
Изготвена е 1 кривична пријава поради постоење на основано сомнение за 
сторување на кривично дело „Давање лажен исказ“ “ “ “ казниво по член 367 став 
1 и 2 од Кривичниот законик.  
 
Согласно спроведените истраги, релизирани се 6 дисциплински постапки 
против 6 царински службеници при што се изречени 3 мерки за престанок 
на работен однос, а запрени се 3 дисциплински постапки против 3 царински 
службеници . 
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На крајот на март 2010 година, против Царинската управа беа активни 106 
судски предмети врз основа на спор од работен однос. Од нив, 38 предмети 
се наоѓаат во основните судови, со старост од 1 до 10 месеци. Во постапки кај 
апелационите судови се наоѓаат 44 предмети со старост од 1 до 12 месеци. Во 
постапки пред Врховен суд се наоѓаат 24 предмети со старост од 1 до 36 
месеци. 

 
Во текот на март, од основните судови се примени 9 пресуди по тужби 
против решенијата на Комисијата и на Царинската управа, од кои со една 
пресуда е одбиено тужбеното барање за поништување на решение за 
престанок на работен однос, а со 5 пресуди се уважува тужбеното барање за 
поништување на решението за отказ или суспензија.  
 
Во истиот месец, од апелационите судови е примени една пресуда со која е 
потврдена првостепената пресуда со која е поништено отказното решени. 
Исто така во овој месец се примени и 3 пресуди од Врховниот суд со кои се 
потврдени отказните решенија и со една е отфрлена ревизијата како 
недозволена заради мала вредност. 

 
10. Од вкупно 169 кривични предмети во временски период од 2002 до 2010 

година, на крајот на март 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 соработка со Министерството за внатрешни работи е поднесена 1 
кривична пријава, која се наоѓа во постапка кај Основното јавно 
обвинителство. 
 
Во текот на овој месец Одделението за внатрешна инспекција по 
извршените контроли во организационите единици на Царинската управа, а 
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во врска со утврдените недостатоци и неправилности во работењето 
изготви 5 извештаи и истите ги достави до надлежните раководители. 
Извештаите се однесуваат за ненавремено поднесување на решенија за 
наплата на царински долг, анализа на увоз на свежо овошје и зеленчук, 
извршена контрола на управни предмети поднесени за поврат на двојно 
платен царински долг, како и доставено е барање за мислење по извршена 
контрола на работењето на царинската испостава Деве Баир. 
 
Постапувајќи согласно Законот за постапување со претставки и предлози 
изготвен е еден извештај. 

  
11. Во март 2010 година се извршени 3 внатрешни ревизии, при што се 

констатирани 6 наоди и дадени се 6 препораки за постапување.  
 

    
IVIVIVIV....    ТранспарентностТранспарентностТранспарентностТранспарентност        
 

12. Во текот на овој месец преку отворената линија 197 се примени 2.931 повик. 
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 54 информации 
на македонски, англиски и албански јазик, а на интранет порталот 27 
информации. 
 
Овој месец Царинската управа одговори на 118 прашања поставени преку 
интернет страницата или во хартиена форма. 

 

VVVV....    Спречување на нелегален увоз, извоз и транзит на Спречување на нелегален увоз, извоз и транзит на Спречување на нелегален увоз, извоз и транзит на Спречување на нелегален увоз, извоз и транзит на стока и заштита настока и заштита настока и заштита настока и заштита на    права права права права 
од интелектуална сопственост од интелектуална сопственост од интелектуална сопственост од интелектуална сопственост     

 
13. Врз основа на разузнавачки информации и анализа на ризикот, во март 

извршен е преглед на 2.178 товарни моторни возила, 457 автобуси, 1.278 
патнички моторни возила, 11 возови или вкупно на 3.924 транспортни 
средства. На граничните премини и на царинските испостави извршени се 
вкупно 1.295 скенирања од страна на Службата за мобилни скенери на 1.162 
товарни моторни возила, 50 патнички моторни возила и 83 автобуси.  

 
На внатрешните царински испостави и граничните премини, од царинските 
работници спречени се повеќе обиди за шверц и криумчарење на стоки. При 
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тоа вкупно се запленети 18 илјади евра и задржани околу 73 илјади парчиња 
разновидна стока од кој позначајни се: 

 
- 29.150 парчиња светлечки стапчиња, ласер покажувачи и фасонки 
- 10.000 парчиња заштитни маски 
- 6.800 парчиња цигари 
- 5.960 парчиња школски прибор и играчки за деца 
- 7.120 парчиња текстилни производи и модни додатоци 
- 1.745 парчиња автоделови, алат и противпожарни апарати 
- 434 парчиња козметички средства за коса 
 
На ден 24.03.2010 година, во Тетово, царинските инспектори по предходно 
добиена разузнавачка информација, пронајдоа 100 пакетчиња со тежина од 
по 10 грама, или вкупно 1.000 грама, непозната прашкаста материја со 
светло кафена боја, сокриени во внатрешните делови од прерамките на 
училишни ранци. По извршеното тестирање, беше утврдено присуство на 
наркотична дрога-хероин. Прашкастата материја е предадена на вештачење 
во Министерство за внатрешни работи, а против сторителот е поднесена 
кривична пријава за кривично дело „неовластено производство и пуштање 
во промет на наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори“. 

 
14. Во текот на овој месец поднесени се 6 кривични пријави против 7 физички 

лица и 4 правни лица за фалсификување на знаци за вредност и царинска 
измама во вкупна вредност на запленетата стока во износ од 262 илјади 
денари (околу 4,3 илјади евра) и избегнати давачки на име царина од 1,5 
милиони денари (околу 24 илјади евра). 

 
15. 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 барања за поведување на прекршочна 
постапка, од кои: 11 барања по прекршочна пријава за возила доставени од 
МВР, 11 барања по записник за царински прекршок доставени од Секторот 
за контрола и истраги при Царинската управа, 82 барања по записник за 
царински прекршок доставени од царинските испостави, 2 вратени 
предмети од Основните судови и Oсновното јавно обвинителство и 3 
предмети отстапени од Државен пазарен инспекторат. Комисијата за 
одлучување по прекршок при Царинската управа во март 2010 година реши 
86 предмети во редовна и итна постапка и за истите изрече глоба во вкупен 
износ од 18 илјади евра и парична казна во износ од 2 милиони денари. 

 
Против решенијата на Царинската управа за утврдена прекршочна 
одговорност во март 2010 година од Управниот суд се примени 21 тужби и во 
законски определениот рок се доставени 21 одговори на тужби. Во март 2010 
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година од Управниот суд се примени 28 пресуди, од кои, со 13 пресуди се 
потврдуваат решенијата на Царинската управа, со 3 пресуди се 
поништуваат решенијата на Царинската управа и се враќаат на повторно 
постапување и со 12 пресуди мериторно се пресудува и се укинуваат 
решенијата на Царинска управа. Во постапка на порамнување се решени 12 
предмети при што е извршена уплата на глоба во износ од 1.300 евра. До 
Комисијата се поднесени 11 жалби и во законски определениот рок се 
доставени 11 одговори на жалби до Врховниот суд. Од страна на Комисијата 
се поднесени 5 жалби по донесени пресуди од Управниот суд на Република 
Макеоднија. 
 
Во рамки на царинарниците во март 2010 година се изречени 230 мандатни 
казни на сторители на царински прекршоци во вкупен износ од околу 1,34 
милиони денари (околу 22 илјади евра). 

 
16. Поради основано сомневање дека се работи за фалсификувани трговски 

марки, Царинската управа во март 2010 година интервенираше при повеќе 
обиди за повреда на правото од интелектуална сопственост и привремено 
задржа 47.660 парчиња стока. 

  
Најголем дел од привремено задржаната стока ја сочинуваат: 
- 30.000 парчиња CD 
- 6.546 парчиња спортски обувки 
- 6.300 парчиња диск плочи и гуртни 
- 1.530 парчиња привезоци 
- 1.570 пакувања парфеми 
- 670 парчиња облека и модни додатоци 

 
Во овој месец се прифатени 4 барања за преземање на царински дејствија 
според Законот за царински мерки за заштита на права од интелектуална 
сопственост и тоа за трговската марка: GUERLAIN, MARTINI, BACARDI и TIP 
TOP. 

 
Истовремено, Царинската управа во јануари 2010 година донесe одобренија 
за уништување на 2.142 парчиња стока која повредува право од 
интелектуална сопственост и тоа: патики со ознака на трговска марка NIKE, 
спортски обувки со ознака на трговска марка D&G, детски пантолони D&G, 
футроли за CD со ознака на трговска марка MERCEDES и навлаки за 
автомобил со ознака на трговска марка MERCEDES. 
 
Уништени се 30.060 парчиња на најразновидна стока, а од сомнение за 
повреда на правата од интелектуална сопственост се ослободени 7.980 
парчиња техничка стока и спортски реквизити. 
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VIVIVIVI....    Меѓуинституционална, меѓународна соработка и проекти Меѓуинституционална, меѓународна соработка и проекти Меѓуинституционална, меѓународна соработка и проекти Меѓуинституционална, меѓународна соработка и проекти     

 
17. На 15 и 16 март 2010 година во Охрид се одржа редовната годишна 

конференција на Европскиот регион на СЦО во копретседателство на 
царината на Луксембург. На конференцијата присуствуваа 45 делегации на 
царинските служби (од вкупно 51 земји членки), Европската Комисија и 
СЦО, предводена од генералниот секретар, три раководители на RILO и 
министерот за финансии и заменик пртседател на Владата на Република 
Македонија.  
 
Предмет на дискусија беа јакнењето на борбата против фалсификатите и 
пиратеријата, имплементацијата на стандардите на СЦО за поддршка на 
трговијата и јакнење на безбедноста и сигурноста, координираното 
управување со границите и развој на едношалтерски систеем при едно 
застанување, потребата од ангажирање на царински екесперти во 
регионалните тренинг центри идр. 
 
Делегациите на конференција дадоа поддршка на развојот на управувањето 
со ризик наспроти 100% скенирање и развојот на партнерството помеѓу 
бизнис заедницата и царината, го поддржаа предлогот на царинската 
служба на Украина за формирање регионален тренинг центар на СЦО и се 
согласија на 7 принципи за начинот на работа на RILO во Европскиот регион 
во поглед на управувањето, надлежностите, финансирањето, 
обезбедувањето човечки ресурси и поддршката од страна на членките. 

  
За копретседавач со Европскиот регион во периодот 2010/2011 е избран 
Луксембург, каде што треба да се одржи следната конференција кон крајот 
на март 2011 година. 

   
18. Во март 2010 година Царинската управа на Република Македонија и 

Царинската и даночната управа на Холандија јавно го промовираа новиот 
договор за техничка соработка за периодот 2010 – 2014 година. Согласно 
договорот, Царинската и даночната управа на Холандија ќе и обезбеди 
екпертиза на Царинската управа на Република Македонија за натамошно 
зајакнување на капацитетите во областа на надзорот на трговски друштва, 
царинските постапки со економски ефект и овластен економски оператор, 
заштита на правата од интелектуална сопственост, царинска лабораторија и 
соработката со Управата за јавни приходи. Посебно важно во новата 
Програма претставува унапредувањето на системот за управување со 
човечки ресурси, воведување систем на компетенции и менување на 
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работната култура, како и јакнењето на комуникациските и менаџерските 
способности. 

 
19. На 24 март 2010 година Царинската управа со најповолниот понудувач 

потпиша договор изградба на граничниот премин Блаце – патнички дел на 
Македонско – Косовската граница. Проектот е финансиран со кредит од 
Светската банка во рамки на Вториот проект за олеснување на транспорт и 
трговијата. Изградбата треба да започне во април и да трае 14 месеци.  

 
20. На 10 март 2010 година Царинската управа и консултантската куќа Crown 

Agents склучија нов 12 - месечен некомерцијален договор за соработка. Овој 
договор ги покрива областите на натамошен развој на разузнавањето и 
анализата на ризикот, а обезбедува и правна рамка за учество на вработени 
од Царинската управа во проекти на оваа консултантска куќа во странство. 

 
21. На 5 март 2010 година се реализираше билатерален состанок помеѓу 

директорите на Царинската управа на Република Македонија и Република 
Косово во Приштина, иницирана од започната постапка за потпишување на 
Спогодба за соработка и взаемна помош по царински прашања меѓу 
Владата на Република Македонија и Владата на Косово. Состанокот имаше 
за цел унапредување на взаемната соработка за прашања од областа на 
царинското работење, како и за теми кои се однесуваат на КFOR by pass; 
користење на ГП Глобочица за комерцијална стока; поддршка на 
царинската служба на Косово за членство во СЦО и во СЕКИ Центарот. 

 
 


