
Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. 

весник на Р.С.М. бр.101/2019) 

Царинска управа на Република Северна Македонија, ул.Лазар Личеноски 13 Скопје, 02 3 

116 188,info@customs.gov.mk, одговорно лице – Горан Сугарески, директор 

(името на службеното лице) 

 

го подготви следниот 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

(од 1.01.2020 до 31.12.2020) 

 

1. Податоци за службените лица определени за посредување со информации кај         

 имателите на информации; 

- Магдалена Димоска – самостоен советник во Служба за застапување пред судовите, 

Сектор за правни работи; magdalena.arsova@customs.gov.mk , 02 3116188 

- Драган Василевски - самостоен советник во Служба за застапување пред судовите, 

Сектор за правни работи; dragan.vasilevski@customs.gov.mk , 02 3116188 

 

Забелешка: Со оглед на тоа што моменталните службени лица за посредување со 

информации од јавен карактер, со Решение од одговорното лице (04-070865/0001 од 

23.12.2020 година) назначени се за службени лица на крај на 2020 година (23.12.2020 

година), годишниот извештај е изработен од претходно назначените службени лица за 

посредување со информации од јавен карактер: 

- Слаѓана Дамjаноска –  e-mail: sladjana.damjanoska@customs.gov.mk, телефон: (02)  3293924;  

- Катерина Хаџиска Ническа – e-mail: katerina.hadziska-niceska@customs.gov.mk, телефон: (02) 

3116188; 

- Марија Трајановска - e-mail: marija.trajanovska@customs.gov.mk, телефон: (02) 3116188 локал 211; 

 

2. Број на примени барања; 

Во текот на 2020 година во Царинска управа примени се 21 барање за слободен пристап до 

информации од јавен карактер и тоа: 

 

I. На 30.01.2020 година од страна на Фондација за интернет и општество Метаморфозис, 

по електронска пошта доставено е барање за доставување на податоци за патни налози за 

управување со службени возила за период од 1 до 31 декември 2019 година; 

 

II. Од страна на Здружение ХОПС – Опции за здрав живот на 28.02.2020 година 

пристигнато е барање за слободен пристап до информации со кое се бараат податоци за: 

Колку средства се прибрани во 2018 и 2019 година на име на акцизи за цигари? (Наш бр. 

02-013047/20-0001); 

 

III. Од страна на Здружение ХОПС – Опции за здрав живот на 28.02.2020 година 

пристигнато е барање за слободен пристап до информации со кое се бараат податоци за: 

Колку средства се прибрани во 2018 и 2019 година на име акцизи за пиво? (Наш бр.02-

013050/20-0001 од 28.02.2020 година); 

 



IV. Од страна на Здружение ХОПС – Опции за здрав живот на 28.02.2020 година 

пристигнато е барање за слободен пристап до информации со кое се бараат податоци за: 

Колку средства прибрани од наплата на акцизи за пиво, Царинската управа префрлила на 

соодветна сметка на Министерството за здравство во рамки на трезорска сметка во 2018 и 

2019 година?. (Наш бр. 02-013051/20-0001 од 28.02.2019 година); 

 

V. Од страна на Здружение ХОПС – Опции за здрав живот на 28.02.2020 година 

пристигнато е барање за слободен пристап до информации со кое се бараат податоци за: 

Колку средства прибрани од наплата на акцизи за етил алкохол/чист алкохол Царинската 

управа префрлила на соодветна сметка на Министерството за здравство во рамки на 

трезорската сметка во 2018 и 2019 година? (Наш бр. 02-013053/20-0001 од 28.02.2020 

година); 

 

VI. Од страна на Здружение ХОПС – Опции за здрав живот на 28.02.2020 година 

пристигнато е барање за слободен пристап до информации со кое се бараат податоци за: 

Колку вкупно контролни марки издала Царинската управа во 2018 и 2019 година за 10 

парчиња, 19 парчиња и 20 парчиња цигари? (Наш  бр. 02-013056/20-0001 од 28.02.2020 

година); 

 

VII. Од страна на Здружение ХОПС – Опции за здрав живот на 28.02.2020 година 

пристигнато е барање за слободен пристап до информации со кое се бараат податоци за: 

Колку средства прибрани од наплата на акциза за цигари Царинската управа префрлила на 

соодветната сметка на Министерството за здравство во рамки на трезорската сметка во 

2018 и 2019 година? Наш бр. 02-013055/20-0001 од 28.02.2020 година); 

 

VIII. Од страна на Здружение ХОПС – Опции за здрав живот на 28.02.2020 година 

пристигнато е барање за слободен пристап до информации со кое се бараат податоци за: 

Колку литри етил алкохол/чист алкохол се продадени во РМ во 2018 и 2019 година? (Наш 

бр. 02-013057/20-0001 од 28.02.2020 година); 

 

IX. Од страна на Здружение ХОПС – Опции за здрав живот на 28.02.2020 година 

пристигнато е барање за слободен пристап до информации со кое се бараат податоци за: 

Колку вкупно контролни марки издала Царинската управа во 2018 и 2019 година за 

меѓупроизводи и етил алкохол/чист алкохол? (Наш бр. 02-013058/20-0001 од 28.02.2020 

година); 

 

X. Од страна на Здружение ХОПС – Опции за здрав живот на 28.02.2020 година 

пристигнато е барање за слободен пристап до информации со кое се бараат податоци за: 

Колку вкупно средства се прибрани на име на акцизи за цигари во 2018 и 2019 година? 

(Наш бр. 02-013059/20-0001 од 28.02.2020 година); 

 

XI. Од страна на Здружение ХОПС – Опции за здрав живот на 28.02.2020 година 

пристигнато е барање за слободен пристап до информации со кое се бараат податоци за: 

Колку литри пиво се продадени во РМ во 2018 и 2019 година? (Наш бр. 02-013062/20-0001 

од 28.02.2020 година); 

 



XII. Од страна на Здружение ХОПС – Опции за здрав живот на 28.02.2020 година 

пристигнато е барање за слободен пристап до информации со кое се бараат податоци за: 

Колку кутии цигари со 10 парчиња, 19 парчиња и 20 парчиња се продадени во РМ во 2018 

и 2019 година? (Наш бр. 02-013063/20-0001 од 28.02.2020 година); 

 

XIII. На 26.08.2020 година преку електронска пошта од страна на Елена Гиговска 

пристигнато е барање за пристап до информации од јавен карактер со кое се бара 

електронска верзија од Договoрот за слободна трговија меѓу Република Македонија и 

Република Турција; 

 

XIV. Препратеното барање од Министерство за финансии за слободен пристап до 

информации од јавен карактер ваш  бр. 03-5006/1 од 18.08.2020 г. од Центар за 

истражување и креирање политики со кое се бара: 

- Листа на компании кои искористиле мерка за обезбедување на царинскиот долг за 

поддршка на извозот со државна гаранција, а во врска со мерката од третиот пакет на 

економски мерки на владата за справување со COVID – 19  кризата(Записник од 54-та 

седница на Владата на Р.С.Македонија, односно Гарнатна шема преку Развојната банка на 

Северна Македонија – Царинска гаранција за обезбедување на царинскиот долг, како и  

- Број на вработени мажи и жени во команиите на кои мерката им е одобена (доколку се 

достапни);  

 

XV. На 13.08.2020 година по електронска пошта од страна на Кристијан Алексоски 

пристигнато е барање на податоци за Листа на компании кои искористиле мерка за 

обезбедување на царинскиот долг за поддршка на извозот со државна гаранција (во 

електронски формат пр. xls или .csv, доколку е возможно); 

 

XVI. Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое до Царинска управа беше 

препратено од Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија на 06.07.2020 

година, со кое се бараат следните податоци: 

- Дали имате направено анализа за ефектот на економската мерка зголемување на акцизата 

врз заедницата со хендикеп? ; 
 

XVII. Лилјана Величкова Павлова, поднесе барање за пристап до информации од јавен 

карактер, наш број 02-034591/20-0001 од 29.06.2020 година,  со кое се бараат податоци за 

тоа колку во 2017 и 2016 година се донесени решенија во Царинска управа за престанок на 

работен однос,парична казна; кои се најчести причини за изречени дисциплински мерки 

во 2016,2017 и 2018 година и дали вработениот на кој му е изречена дисциплинаска мерка 

е со статус на царински службеник, државен службеник или работник;дали против 

решенија со кои се изречени дисциплински мерки во 2016,2017 и 2018 година се поведени 

судски постапки и во кој број. Доколку се поведени судски постапки, колку од нив се 

завршени со одбиено тужбените барања на вработениот, колку од нив се завршени со 

уважено тужбените барања на вработениот и е поништено решението за дисциплинска 

мерка;кои се најчестите причини поради кои во судска постапка се поништени решенијата 

за изречена дисциплинска мерка во 2016,2017 и 2018 година;дали во правосилните одлуки 

со кои е поништено решението за враќање на работа и има задолжение за враќање на 

работа Царинската управа ги спроведува; 

 



XVIII. На ден 15.12.2020 година до Царинската управа поднесено е Барање за пристап до 

информации од јавен карактер од Центарот за граѓански комуникациии од Цариската 

управа, како имател побаран е пристап до следните информации: 

„За постапката за јавна набавка за акцизни марки за обележување на тутунски добра и 

течност за електронски цигари и за обележување на алкохолни пијалоци и меѓупроизводи 

бр. 10496/2020 да ни доставите: 

- Одлука за ЈН; 

- Записник од јавно отварање на понудите; 

- Записник од спроведениот технички дијалог; 

- Пристигнати понуди или пријави за учество; 

- Извештај за извршена евалуација; 

- Извештај за спроведена постапка за доделување на договор за ЈН; 

- Одлука за избор на најповолна понуда или поништување на постапката која 

одговорното лице ја донесе во врска со постапката; 

- Извештај од спроведената е-аукција; 

- Потпишан договор за ЈН или рамковна спогодба; 

- Записник со инструкции добиени од бирото за ЈН доколку постапката за ЈН била 

предмет на управна контрола и сите документи поврзани со управната контрола. 

 

XIX. На 20.10.2020 година наш бр.  02-057490/20-0001 од адвокат Фани Михајловска 

пристигнато е барање за Количина на увезени преносни батерии 850610,850630, 850640, 

850650, 850660 и 850680 во РСМ за 2019;Количини на извезена отпадна електрична и 

електронска опрема по компанија во 2019 година и Количини на извезени отпадни 

преносни батерии по компанија во 2019 година, препртаено до Државен завод за 

статистика наш број 02-057490/20-0002 од 21.10.2020 година. 

 

XX.  Царинската управа доби барање за информации од јавен карактер од г-ѓа Станислава 

Русева Дончева, новинар од Софија, Бугарија со кое бара документација за увоз на диви 

животни од видот јарец Кри Кри од Грција за 2019 година. Со оглед на тоа што, 

Царинската управа нема можност да даде податок за конкретен вид на животно, во 

случајот јарец од видот КРИ КРИ, од причина што во Законот за царинската тарифа 

предвидена е поделба по општи видови на животни. Имајќи во предвид дека за увоз на 

дивите животни потребна е дозвола од Агенцијата за храна и ветеринарство, што воедно 

се и иматели на оваа инфотмација, а согласно член 18 став 1 од Законот за слободен 

пристап до информации од јавен карактер, до Агенцијата за храна и ветеринарство го 

препративме барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер со допис 02-

055307/19-0002. 

 

XXI. Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое до Царинска управа беше 

препратено од Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија на 06.07.2020 

година, со кое се бараа следните податоци: 

- Дали имате направено анализа за ефектот на економската мерка зголемување на акцизата 

врз заедницата со хендикеп? Доколку немате, кога би можеле да ја очекуваме 

Во врска со ова барање, барателот на информација со допис 02-035765/20-0002 од 

31.07.2020 година беше информиран дека, согласно своите надлежности и опсег на 



работење Царинската управа не е институција која изработува економски анализи, па од 

таа причина не располагаме со бараните податоци и не сме во можност да одговориме на 

Барањето за пристап до информации од јавен карактер .  
 

3. Број на позитивно одговорени барања; 

Во текот на 2020 година, 18 барања за пристап до информации од јавен карактер се 

позитивно одговорени, а 2 од барањата за информации од јавен карактер, со оглед на тоа 

што не се однесуваа на податоци со кои располага Царинската управа, беа препратени до 

соодветната институција, и тоа: 

 

I. На 20.10.2020 година наш бр.  02-057490/20-0001 од адвокат Фани Михајловска 

пристигнато е барање за Количина на увезени преносни батерии 850610,850630, 850640, 

850650, 850660 и 850680 во РСМ за 2019;Количини на извезена отпадна електрична и 

електронска опрема по компанија во 2019 година и Количини на извезени отпадни 

преносни батерии по компанија во 2019 година, препртаено до Државен завод за 

статистика наш број 02-057490/20-0002 од 21.10.2020 година. 

 

II. Царинската управа доби барање за информации од јавен карактер од г-ѓа Станислава 

Русева Дончева, новинар од Софија, Бугарија со кое бара документација за увоз на диви 

животни од видот јарец Кри Кри од Грција за 2019 година. Со оглед на тоа што, 

Царинската управа нема можност да даде податок за конкретен вид на животно, во 

случајот јарец од видот КРИ КРИ, од причина што во Законот за царинската тарифа 

предвидена е поделба по општи видови на животни. Имајќи во предвид дека за увоз на 

дивите животни потребна е дозвола од Агенцијата за храна и ветеринарство, што воедно 

се и иматели на оваа инфотмација, а согласно член 18 став 1 од Законот за слободен 

пристап до информации од јавен карактер, до Агенцијата за храна и ветеринарство го 

препративме барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер со допис 02-

055307/19-0002. 
 

4. Број на одбиени и отфрлени барања со наведување на причините за секое одбиено 

или отфрлено барање; 

-Во текот на 2020 година, едно од добиените барања за информации од јавен карактер 

беше отфрлено, бидејќи Царинската управа не располага со податоците барани во истото: 

 I. Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое до Царинска управа беше 

препратено од Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија на 06.07.2020 

година, со кое се бараа следните податоци: 

- Дали имате направено анализа за ефектот на економската мерка зголемување на акцизата 

врз заедницата со хендикеп? Доколку немате, кога би можеле да ја очекуваме 

Во врска со ова барање, барателот на информација со допис 02-035765/20-0002 од 

31.07.2020 година беше информиран дека, согласно своите надлежности и опсег на 

работење Царинската управа не е институција која изработува економски анализи, па од 

таа причина не располагаме со бараните податоци и не сме во можност да одговориме на 

Барањето за пристап до информации од јавен карактер .  

 

5. Број на неодговорени барања   

/ 



6. Број на вложени жалби против првостепени одлуки (решенија на имателите на 

информации, со опис на одлуката, како и со наведување на причините за донесената 

одлука во случај на повторно одбивање на бараната информација); 

/ 

7.  Број на усвоени жалби со одлука на Агенцијата; 

/ 

8.  Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Агенцијата 

/ 

9.  Број на одбиени жалби од Агенцијата и причини за нивно одбивање и 

 

10.  Број на отфрлени жалби од Агенцијата и причини за нивно отфрлање. 

/ 

НАПОМЕНА: Таксативно набележаните обврски од член 36 значат и Ваша обврска на 

истите да одговорите прецизно, со податоци, коментари и карактеристики што 

произлегуваат од Вашата работа. 

 

 

  


