
Прашање од ТВ Телма, 20.07.2017 

 

Според медиумите, запрен е влез на 40 цистерни нафта на Косово, поради 

неквалитет, таа е од Албанија, а според информациите, таква нафта се увезувала 

и во Македонија, прашањето ми е дали и зошто досега Царината дозволувала 

влез на таква нафта во Македонија, колку нафта од Албанија е увезена, кој го 

контролира квалитетот на нафтата што влегува од Албанија, кои компании 

увезуваат нафта од Албанија, дали досега имало пријави на штети од 

неквалитетна нафта од Албанија, и се она што ја интересира јавноста во врска 

со ова прашање. 

 

Одговор Царинска управа, 20.07.2017 

 

Во врска со Вашите прашања,  Ве информираме дека  Царинска управа нема 

надлежност за проверка на квалитетот на стоките кои се предмет на надворешна 

трговија, вклучително и на квалитетот на нафтата. Во Република Македонија 

надлежна институција за проверка на квалитет на нафта е Државен пазарен 

инспекторат.   

  

Царинската управа на Република Македонија согласно своите надлежности, 

нафтата  и нафтените  деривати  ги контролира од аспект на  правилно 

распоредување според царинската тарифа со цел правилна наплата на 

предвидените давачки и правилна примена на мерките на трговската политика.    

  

Што се однесува на податоци за увоз на нафта од Албанија, во прилог Ви 

доставуваме табела со податоци, со напомена дека надлежна институција за 

обработка и објавување на овие податоци е Државниот завод за статистика. 

Податоците кои Ви ги доставивме и со кои располага Царинската управа, се 

необработени и истите се доставуваат до Државниот завод за статистика, каде 

со примена на меѓународно призната методологија на ЕУРОСТАТ, се 

обработуваат и  официјално објавуваат.  

  

Согласно член 3 став 1 алинеја 13 од Законот за државна статистика, член 16 

став 1 од Царинскиот закон  и применувајќи ги начелата за деловна и службена 

тајна, не сме во можност да изнесеме податоци за имиња на економски 

оператори кои увезуваат нафта од Албанија. На таков начин би изнеле податоци 

за обемот на работа, комерцијални и други економски податоци на економските 

оператори, што може да предизвика  штетни последици во  нивното деловно 

работење.  

 

 

 

 

 

 

 


