Прашање од ТВ Телма, 21.07.2017
Почитувани, Ве молиме за потребите на Телма да ги дообјасните следниве
неколку работи. Прво, како може Царината да тврди дека не е надлежна за
контрола на квалитетот на нафтата кога Државниот пазарен инспекторат тврди
дека токму Царината е надлежна за контрола на увозот на нафтата при увоз. Ако
не е надлежна Царина и ДПИ, тогаш кој би бил надлежен за контрола на
квалитетот на нафтата? Дали косовската царина барала од македонската царина
да се изврши контрола на квалитетот на нафта од Албанија, и дали преку вас
нафта е пратена на контрола во лабораторија во Македонија. Зошто не ги
објавувате компаниите кои увезуваат нафта од Албанија, бидејќи ако станува
збор за неквалитетна нафта, тоа е во интерес на граѓаните од Македонија, да
знаат кој увезува неквалитетна нафта?
Одговор од Царинска управа, 21.07.2017
Царинскатa управа не е надлежна за контрола на квалитет или безбедност на
ниту еден производ. Единствено, доколку услов за увоз е потврда, одобрение,
дозвола или сертификат за квалитет, кои ги издаваат други институции (на
пример Агенција за храна и
ветеринарство, Државен инспекторат за
земјоделство, Државен санитарен и здравствен инспекторат, МАЛМЕД,
Фитосанитарна управа,сертификациони тела и др.) Царинската управа само
проверува дали таков валиден документ е приложен од увозникот.
Царинската управа е надлежна на контрола на увоз на нафта и нафтени
деривати која се состои во контрола на количина, вредност и правилно
распоредување според царинската тарифа. При увоз, Царинската управа
повремено врши хемиски анализи на нафтените деривати, но единствено заради
соодветно распоредување според царинска тарифа. Проверката од страна на
Царинската управа, најчесто е насочена кон контрола на количината на сулфур
и октанскиот број, што не значи целосно анализирање на квалитетот на
производот.
Надлежностите на Државен пазарен инспекторат јасно и недвосмислено се
одредени во член 8 од Законот за Државен пазарен иснпекторат, во
продолжение линк до веб страната на ДПИ на кој јасно стои кои им се
надлежностите :
http://www.dpi.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Item
id=157
Во врска со прашањето дали од страна на косовската царина е пристигнато
барање за проверка на квалитет на нафта, Ве информираме дека до денес до
Царинската управа на Република Македонија не е пристигнато такво барање.
Што се однесува на прашањето за имиња на економски оператори кои увезуваат
нафта, 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. Царинската управа

досега нема добиено официјално известување од друга државна институција за
потврден случај на појава на неквалитетна нафта на македонскиот пазар.

