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АПСТРАКТ  

          Република Македонија како земја која има поминато долги години во транзициски 

процес има голем проблем со корупцијата и нема да биде воопшто претерано ако се каже 

дека земјата е зафатена со синдром на општество корумпирано во сите сфери на јавното 

живеење. Покрај политичко – економските спреги во процесот на приватизација, јавните 

набавки, корупција во најистурените сегменти на државната управа( полиција, царина и 

сите други инспекциски служби) таа еднакво е присутна во здравството, образованието, 

транспортот, па дури и во спортот, музиката и невладиниот сектор. 

          Меѓу најзагрозените служби од корупција се наоѓа Царинската Управа. Брзиот 

развој на светската трговија во последната деценија им донесе на царинските органи нови 

предизвици. Од една страна е потребата за олеснување и убрзување на прометот со цел 

најдобро да се искористат позитивните трговски ефекти, а од друга страна во голема мера 

се зголемени можностите за криминал преку корупција, со што криминалците се 

здобиваат со заштита од службените лица во Царинската Управа кои преку еднократни 

„услуги“ или долгорочно заедничко дејствување го овозможуваат постигнувањето на 

криминалната замисла. 

         Присуството на корупција во царината ја слабее фискалната улога, допринесува до 

помала наплата на приходи, намалена заштита при увоз, извоз и транзит на стоки, 

загрозување на националната, регионалната и меѓународната безбедност. Сите овие 

последици го намалуваат интегритетот на границата и Царината како управа и негативно 

влијаат врз општествениот, политичкиот и економскиот развој и стабилност на земјата. 

          Борбата против корупцијата како негативна појава подразбира систематски приод од 

сите чинители на една земја. Во таа насока се наметнува потребата од подобрување на 

ефикасноста на Царинската Управа, јакнење на нејзините капацитети, јакнење на 

интегритетот, со цел воспоставување на долготрајни и ефикасни антикорупциски мерки и 

градење на одржлив систем кој овозможува контрола на коруптивните појави и нивно 

навремено спречување. 

 

Клучни зборови: царинска управа; царински интегритет; корупција; мерки за сузбивање 

на корупција 
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ВОВЕД 

          Царинските служби насекаде во светот, во услови на мобилност и отвореност на 

пазарот изведуваат бројни суштински задачи кои придонесуваат за остварување на 

националните цели како што се: прибирањето на приходи со кои се полни Буџетот, 

олеснување на трговијата, заштита од нелојална конкуренција, заштита на општеството и 

државната безбедност од голем број безбедносни закани. 

          Царинската Управа на Република Македонија извршувајќи ја својата примарна, 

фискална улога е во постојан и непосреден контакт со пари и често е подложна на разни 

облици на корупција преку кои се злоупотребуваат институционалните капацитети во 

полза на нелегални цели. Корупцијата во Царинската Управа делува деструктивно на 

нејзиното севкупно работење и нејзиниот капацитет за заштита на финансиските интереси 

на Република Македонија, за обезбедување конкурентен економски амбиент, за 

реализирање на економската политика на Владата, за заштита на здравјето и животот на 

луѓето. 

          Тргнувајќи од определбата за успешно спречување на корупцијата како негативна и 

штетна појава, што воедно претставува дел од стратешките Евроатлантски цели на 

Република Македонија, Царинската Управа како еден од најважните сегменти на стабилен 

општествено – политички, економски и безбедносен систем треба да има поактивна улога. 

Без правилно поставена царинска служба Владата не може во целост да ги оствари своите 

политики. Откривањето и идентификувањето на облиците на корупција во Царинската 

Управа и примената на адекватни антикорупциски мерки , согласно најдобрите 

меѓународни практики, кои треба да доведат до намалување на корупцијата и поефикасно 

работење на Царината во целина ќе бидат предмет на анализа и истражување во овој 

магистерски труд, при што акцентот ќе биде ставен на превенцијата, а репресијата да биде 

коректив против облиците на корупција. 

         Материјалот опфатен во овој магистерски труд е составен од повеќе делови кои се 

однесуваат на посебни аспекти од истражувачката област. 

         Првиот дел ја опфаќа методологијата на истражување, односно се говори за 

предметот и целите на истражување, како и за хипотетската рамка и истражувачките 

методи и техники кои се користени за укажување на главната хипотеза и на самата цел на 

истражувањето. 
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         Во вториот дел најпрво ќе бидат прикажани развојот, значењето и улогата на 

царинската служба на Република Македонија, како еден од темелите на стабилен систем. 

Понатамошниот текст во овој дел се однесува на структурната поставеност на Царинската 

Управа на Република Македонија со приказ на сите сектори кои се надлежни за откривање 

на присуството на корупција во самата Управа и спроведување на антикорупциските 

мерки. 

          Во третиот дел од овој труд вниманието ќе биде насочено кон општо дефинирање 

на еден од најсложените и најшироки поими, корупцијата и нејзините видови. Во рамки на 

овој дел ќе биде изложена законската определеност на корупцијата во Република 

Македонија изразена преку примање и давање поткуп, противзаконско посредување и 

злоупотреба на службената положба и овластување како и анализа на статистички 

податоци за корупцијата во Република Македонија. 

         Во четвртиот дел теоретски ќе биде обработен поимот корупција во Царинската 

Управа при што ќе бидат опфатени и анализирани факторите кои влијаат врз нејзино 

создавање, последиците и разните облици на корупција кои се јавуваат при царинското 

работење, бидејќи тоа е од суштинско значење за да може да се пристапи кон откривање, 

сузбивање и превенирање на корупцијата. Текстот во овој дел има за цел што подобро да 

се разбере самата појава на корупција во Царинската Управа, кои се нејзините важни 

елементи, кои се главните учесници, низ кои облици се појавува за да може да се знае кои 

мерки треба да се преземат за нејзино сузбивање. 

         Во петтиот дел ќе се укаже на мерките за сузбивање на корупцијата во Царинската 

Управа кои мора да ги преземе државата и самата управа, со осврт на меѓународните 

обврски за спречување и сузбивање на корупцијата воопшто. Во рамки на овој дел детално 

ќе бидат анализирани активностите преземени од Царинската Управа во насока на 

сузбивање на корупцијата во сопствените редови со опфат на реформите и стратегиите на 

Царинската Управа и соработката со останатите институции за борба против корупцијата. 

Ќе биде спроведена анализа на извршените внатрешни истраги, внатрешни инспекции, 

внатрешни ревизии, преземени дисциплински мерки, спроведените обуки и стручни 

оспособувања во период од 2007 до 2017 година. 

         Во шестиот дел прикажано е спроведеното истражување за улогата на Царинската 

Управа на Република Македонија во сузбивањето на корупцијата преку анализа на 
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добиените податоци од анкетниот прашалник. Прикажани се мислењата, ставовите и 

искуствата на лица кои вршат пренос на стоки, услуги или капитал и редовно ја 

преминуваат границата и на царинските службеници. Ова истражување се прави со цел да 

се добие слика од директните учесници во царинското работење за присуството на 

корупцијата во Царинската Управа, мерките кои се преземени или треба да се преземат за 

нејзино сузбивање и дали тие мерки влијаат врз зајакнување на интегритетот на 

царинските службеници и на намалување на корупцијата во самата управа. 
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МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

1.1. Предмет и цели на истражување 

 

          Борбата против корупцијата бара проактивно мислење кое вклучува соработка меѓу 

сите сектори вклучувајќи ја и Царинската управа на Република Македонија која треба да 

има поактивна улога во обидот да прерасне во служба која е доволно цврста да се бори 

против оваа негативна појава. Оттука како проблем кој ќе се истражува во овој труд е 

Улогата на Царинската Управа на Република Македонија во сузбивањето на 

корупцијата. Од проблемот на истражување се наметнуваат и самите цели на 

магистерскиот труд. 

         Истражувањето се прави со цел да се укаже дека преземањето низа мерки во борба 

против корупцијата во царината допринесува до поефикасна наплата на царински и други 

давачки, овозможува брз проток на стоки и патници, обезбедува заштита на општеството 

и безбедноста на државата, додека од друга страна се влијае на санкционирање на 

корумпираните царински службеници. 

         Првата цел на овој труд ќе биде преку научно – истражувачки методи да се даде 

дескрипција и објаснување на корупцијата како негативна појава и нејзината застапеност 

во Царинската Управа на Република Македонија. Во оваа смисла целта е да се 

идентификуваат негативните последици и да се утврдат појавните облици на корупција во 

царинското работење. 

          Друга важна цел е да се провери дали и како Царинската Управа на Република 

Македонија се справува со сите облици на корупција. Тоа ќе се постигне со детална 

анализа на досега преземените мерки и ќе се изврши афирмација на конкретни решенија 

кои можат да се применат во борба против корупцијата. 

          Практичната цел на истражувањето се состои во тоа што преку анкетен прашалник 

ќе се дојде до одредени конкретни сознанија за застапеноста на корупцијата во 

Царинската Управа, нејзиното негативно влијание, заложбите за сузбивање на истата и 

ефектите од преземените антикорупциски мерки, со што ќе се добие слика за проблемот 

на истражувањето. 
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1.2. Хипотези на истражување 

 

          Од дефинираниот проблем и поставените цели на истражување се поставуваат 

следниве хипотези : 

Хипотеза  

          За успешно остварување на својата функција Царинската Управа на Република 

Македонија мора максимално да биде посветена во борба против корупцијата преку 

почитување на законот, професионалното и непристрасно работење, спроведување 

контунуирани строги контроли, преземање и поставување соодветни антикорупциски 

мерки и оперативни процедури за царинските службеници. 

          Врз основа на ова хипотеза се поставуваат следниве помошни хипотези: 

- За успешна борба против корупцијата во царината, Царинската Управа мора да го 

почитува законот и владеењето на правото 

- Царинската Управа преку спроведување на редовни и вонредни контроли треба да ги 

идентифукува причините и облиците на корупција во царината и да преземе соодветни 

антикорупциски мерки 

- Антикорупциските мерки треба да влијаат врз царинските службеници во насока на 

јакнење на нивниот индивидуален интегритет. 

 

1.3. Истражувачки методи и техники 

 

* Метод на анализа и синтеза 

* Метод на дескрипција – опишување и приказ на предметот на истражување со научно 

толкување и објаснување. 

* Метод на моделирање – преку графикони, слики ќе се прикаже влијанието на 

Царинската Управа во борба против корупцијата. 

* Статистички метод – собраните податоци ќе бидат статистички обработени и врз нивна 

основа ќе бидат извлечени соодветни заклучоци.Податоците ќе бидат земени од 

Државниот завод за статистика и Годишните извештаи на Царинската Управа. 
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* Компаративен метод – споредување на мерките кои ги презема меѓународната заедница 

во борба против корупцијата и кои мерки се преземаат во нашата земја и во самата 

Царинска Управа. 

* Метод на студија на случај – ќе бидат обработени и анализирани случаи на корупција и 

злоупотреба на службената положба и овластување во Царинската Управа на Република 

Македонија . 

* Метод на анкетирање – ќе се спроведе анкета и ќе се испитаат ставовите и искуствата на 

учесниците во царинското работење во однос на присуството и изложеноста на корупција 

и ефектите од антикорупциските мерки и стратегии во Царинската Управа. 

* Анализа на содржина на документи – се однесува на анализа на стручна литература, 

текстови, написи, колумни, официјални документи, веб – страници итн. 

 

1.4. Очекувани резултати 

 

          Очекуваните резултати од истражувањето на магистерскиот труд произлегуваат од 

поставените цели на истражување. Борбата со корупцијата бара про-активно мислење, 

мултидисциплинарен пристап и вклучува соработка меѓу сите сектори. Во таа насока со 

овој труд се очекува да се прикаже улогата на Царинската Управа на Република 

Македонија, како еден од одлучувачките фактори, во реалната процена на овој феномен и 

желбата за борба против неа како дел од процесите за воспоставување и имплементација 

на вистински успешна стратегија. 
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ЦАРИНСКАТА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И КОРУПЦИЈАТА 

 

2.1. Царинска служба на Република Македонија 

 

          Царинската Управа на Република Македонија е основана на 14 април 1992 година со 

донесување на Законот за Царинска Управа со кој се институционализира Царинската 

Управа како самостоен орган со својство на правно лице, непосредно овластен да ги 

спроведува законите и другите прописи на Република Македонија во областа на царините. 

Во првите 5 години царинската служба своите работни задачи ги извршува преку три 

регионални царинарници, царински испостави, реферати, одделенија и отсеци                       

( 17 гранични премини, 17 царински испостави, 6 царински реферати ). 

         Со донесување на новиот Царински закон во април 1998 година Царинската Управа 

го менува својот статус, односно Царинската Управа веќе не е самостоен орган, туку орган 

во состав на Министерството за финансии со својство на правно лице со кое раководи 

директор што го именува Владата на РМ. Во пракса тоа значи дека од тогаш директорот 

веќе немал надлежност да донесува подзаконски акти, туку тоа се пренесува на 

министерот за финансии. 

         Во јули 2004 година е донесен Закон за Царинска Управа со кој се уредува 

организацијата и делокругот на работа на Царинската управа, начинот на вршење на 

работата и управување со управата;надлежностите, овластувањата и одговорностите при 

собирање, евидентирање, обработка и заштита на податоците во врска со работите на 

управата. Со одредбите на овој закон се уредуваат и специфичностите во правата, 

обврските и одговорностите на царинските службеници од работниот однос, кодексот на 

однесување, наградите и признанија и слично. Со овој закон се опишува и симболот на 

Царинската Управа
1
 кој е составен од средишна црвена лента со златно-жолта рамка, која 

ги симболизира граничните премини, а над неа и под неа има по три златно-жолти ленти, 

кои го симболизираат прометот на луѓе и стоки преку царинската линија. Во кружен 

облик стојат два натписа, во горниот дел стои „Република Македонија, Царинска Управа“, 

а во долниот „Царина, Customs“. 

                                                           
1
 Член 4 - Закон за Царинска Управа 
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          Царинската управа работите од својот делокруг ги извршува преку:
2
 

1. Централна Управа и 

2. Царинарници 

          Централната управа координира и раководи со царинските и другите надлежности 

на целата територија на Република Македонија и нејзиното седиште е во Скопје. 

Царинарниците се формираат кога тоа го бара обемот и структурата на стоковиот и 

патничкиот промет со странство и координираат и раководат со соодветен регион. Со 

работата на Царинската Управа раководи директор кои има и свој заменик и двајцата ги 

именува и разрешува Владата на РМ. Директорот и заменик-директорот за својата работа 

и работата на Царинската Управа лично се одговорни пред Владата на РМ и министерот за 

финансии. Директорот ја претставува Царинската Управа, е надлежен за започнување на 

постапката за откривање на случаи на несовесно однесување или прекршување на 

должноста од страна на вработените и за поведување постапка за утврдување на 

дисциплинска одговорност; за донесување оперативни инструкции. Исто така директорот 

одлучува за вработувањето и прераспределувањето на вработените во управата, а при 

одлучувањето треба да обезбеди правична и соодветна застапеност на сите заедници кои 

живеат во Република Македонија. 

         Во Законот за Царинска Управа се класифицираат работните места во зависност од 

службените задачи кои се извршуваат и тоа во три групи: раководни царински 

службеници, стручни царински службеници и административни царински службеници. 

Овој закон ги пропишува обврските и должностите на царинските службеници, 

обезбедувањето на потребни услови за безбедност на работата, сите права кои 

                                                           
2
 Член 5-Закон за Царинска Управа 
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произлегуваат од работниот однос, како и обврски во однос на чување службена тајна, 

избегнување на судирот на интереси. 

          Царинската Управа и нејзините вработени при извршувањето на своите 

надлежности постапуваат согласно: Законот за Царинска Управа, Царинскиот Закон, 

Законот за Царинска тарифа, Законот за акцизи, Законот за царински мерки за 

спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост и сите други закони во 

кои се пропишани надлежности за постапување на Царинската Управа. Во согласност со 

вредностите  утврдени во стратешкиот план Царинската Управа и нејзините вработени 

при извршување на своите надлежности постапуваат согласно Уставот, законите, 

ратификуваните меѓународни договори и обезбедуваат нивна еднаква, непристрасна, 

објективна примена и се раководат според следниве начела: професионалност, 

праведност, едноставност, ефикасност, транспарентност, борба против корупцијата, со 

почитување на човековите права и недискриминираност. 

          Основни надлежности на Царинската Управа се:
3
 

 Спроведување на царински надзор, царинење на стока, царинска контрола, 

спроведување на акцизен надзор на целата територија на Република Македонија, 

истражни и разузнавачки мерки со цел спречување, откривање и истражување на 

царински прекршоци и кривични дела; 

 Заштита на сигурноста и безбедноста на луѓето, животните и растенијата, заштита 

на предмети со историска, уметничка и археолошка вредност, авторски и други 

права, како и други мерки на трговската политика пропишани со закон; 

 Спроведување на царински контроли по царинењето; 

 Спроведување на внатрешни контроли и ревизии во сите сфери на царинското 

работење и целокупното функционирање на Царинската управа, со цел откривање 

на случаи на непочитување на законите и интерните акти и злоупотреби при 

вршењето на службените должности од страна на вработените; 

 Водење на прекршочна постапка, изрекување на прекршочна санкција за сторен 

царински, акцизен и девизен прекршок, како и поведување на постапка по 

кривични дела утврдени со закон. 

 

                                                           
3
 http://www.customs.gov.mk/index.php/mk/za-nas-mk/koi-sme-nie  

http://www.customs.gov.mk/index.php/mk/za-nas-mk/koi-sme-nie
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          Во стратешкиот план Царинската Управа ги има утврдено својата мисија и визија. 

Имено, мисијата на Царинската Управа е да ги зачува финансиските интереси на 

Република Македонија, да го заштити здравјето и животот на луѓето, да одржува 

конкурентен економски амбиент, да ги реализира економските политики на Владата и да 

ги поддржи активностите за започнување предпристапни преговори за членство во 

Европската Унија. 

          Визијата на Царинската Управа е да остане модел на современ и најдобар сервис на 

граѓаните, економските оператори и државата согласно домашните и меѓународно 

признаени најдобри практики и да остане водечка институција во процесот на 

пристапување кон Европската Унија. 

          Царинската управа на Република Македонија активно учествува во работата на сите 

меѓународни организации од областа на царинско работење: Светска царинска 

организација (СЦО), Светска трговска организација (СТО), работни тела на ОН, SELEC и 

други. Со цел обезбедување развој, зајакнување и примена на царинската политика, 

утврдување на приоритети и стратегии за иден развој и модернизација, поблиски 

билатерални и мултилатерални односи, примена на царински постапки согласно 

меѓународните стандарди и Конвенции и препораките и методологиите развиени од 

страна на Светската царинска организација, Република Македонија е договорна страна на 

повеќе меѓународни Конвенции. Соработката со странски царински служби за 

унапредување на електронската размена на царински податоци со цел спречување на 

царински измами, криумчарење и кривични дела, за подобрување на соработката помеѓу 

царинските службеници на оперативно ниво, за олеснување на трговијата и безбедноста, 

како на регионално, така и на глобално ниво се темели на склучените Спогодби за 

билатерална соработка за взаемна помош по царински прашања. Посебно место во 

агендата на Царинската управа имаат активностите насочени кон перманентно 

усогласување и примена на царинското законодавство на ЕУ во Република Македонија, 

исполнување на техничките и организациските барања, развој на административниот 

капацитет, како и проширување на јавната свест за начинот и филозофијата на 

функционирањето на Царинската унија. Во Царинската управа се реализирани и се во тек 

голем  број на проекти поддржани од странски и домашни институции за да се обезбеди 

осовременување на царинското работење и натамошен развој на инситуционалните и 
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административните капацитети како што се развој на ИТ системи, подобрување на 

условите за работа, воведување на модерни царински и акцизни постапки итн. 

 

2.2. Структурна поставеност на Царинската Управа на Република Македонија 

 

           Царинската Управа работите од својот домен ги извршува преку основни и 

внатрешни организациони облици. Во основните организациони облици влегуваат  

Царинарници, сектори и независни одделенија. Внатрешни организациони облици се 

одделенија,служба, царинска испостава, отсеци. Во Македонија постојат 5 Царинарници и 

тоа: 

 Царинарница Скопје,  

 Царинарница Куманово,  

 Царинарница Штип,  

 Царинарница Гевгелија и  

 Царинарница Битола 

          Царинарниците преку своите организациони единици, царинските испостави, 

спроведуваат царински постапки во патничкиот и стоковиот промет, како и мерки на 

царински надзор, царинење на стока, спречување нелегален увоз, царинско управни и 

царинско прекршочни постапки, продажба на царинска стока и принудна наплата на 

царински давачки. 

        Слика 1: Мапа на Царинската Управа 
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Царинската Управа се состои од 9 сектори. Секој сектор го води помошен директор и 

работите од својот делокруг ги извршува преку одделенија и служби.  

 Сектор за професионална одговорност, 

 Сектор за управување со човечки ресурси, 

 Сектор за царински систем, 

 Сектор за акцизи, 

 Сектор за контрола и истраги, 

 Сектор за финансиски прашања, 

 Сектор за административни и технички работи, 

 Сектор за правни работи, 

 Сектор за информатичка и комуникациска технологија. 

      Покрај Секторите постојат и четири независни одделенија и тоа: 

 Одделение кабинет на директорот, 

 Одделение за внатрешна ревизија, 

 Одделение за меѓународна соработка, проекти и европска интеграција, 

 Одделение дежурен царински центар. 

          

            Од суштинско значење е да се развие заедничка култура што ќе поттикнува 

соработка и размена на информации меѓу организационите единици. Формалната и 

структурирана обука, претставува најбрз начин да се зголемат способностите поврзани со 

посебните надлежности и сродни вештини и знаења како и да се олесни зајакнувањето на 

капацитетите во организационите единици. 
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Слика 2: Организациона структура на Централната Управа 
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2.3. Застапеност на корупцијата во Царинската Управа на Република Македонија 

          Корупцијата и судирот на интереси како цивилизациско зло ги попречуваат и 

уриваат основните општествени вредности, ги злоупотребуваат институционалните 

капацитети во полза на нелегални цели и интереси, ја намалуаат довербата во 

институциите и правната држава, го загрозуваат владеењето на правото, праведноста, 

еднаквоста и сигурноста на граѓаните. Корупцијата во Царинската Управа делува 

деструктивно на нејзиното севкупно работење и влијае на нејзиниот легитимитет и 

капацитет за ефикасно исполнување на нејзината мисија и визија. 

         Цариниците се перципирани како една од најкорумпираните професии од граѓаните 

на Република Македонија. Според Извештајот за процена на корупцијата во Македонија за 

2018 година изработен од Македонскиот центар за меѓународна соработка со поддршка на 

USAID, при мерењето на перцепцијата на граѓаните за распространетоста на корупцијата 

во професиите и државните институции, цариниците се перципирани како седма 

најкорумпирана професија, а Царината како четврта најкорумпирана државна институција 

Извор – USAID Извештаи за проценка на корупцијата во Македонија(2014,2016,2018 год.) 

 

Распространетост на корупцијата по 

професија 

Распространетост на корупцијата по 

државни институции 

                                                                    2014 година 

1.Цариници 1. Царина 

2. Судии 2. Судови 

3. Министри 3. Полиција 

4. Јавни обвинители 4. Министерство за здравство 

5. Даночни службеници 5. Министерство за транспорт и врски 

                                                                    2016 година 

1. Судии 1. Судови 

2. Министри 2. Влада 

3. Лидери на политички партии 3. Царина 

4. Пратеници во Собрание 4. Обвинителство 

5. Цариници 5. Парламент 

                                                                    2018 година 

1. Судии 1. Судови 

2. Јавни Обвинители 2. Министерство за здравство 

3. Министри 3. Обвинителство 

4. Лидери на политички партии 4. Царина 

5. Локални политички лидери 5. Биро за јавни набавки 

6. Пратеници 6. Министерство за транспорт и врски 

7. Цариници 7. Даночна служба 
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         За разлика од 2018 година, во Извештајот од 2016 година, цариниците се 

перципирани како петта најкорумпирана професија, а Царината како трета 

најкорумпирана институција. Во Извештајот за проценка на корупцијата во Македонија за 

2014 година
4
, според перцепцијата на граѓаните , корупцијата е најприсутна во Царината и 

царинските службеници се најкорумпирана професија.  

       На скалата од еден до пет, каде што еден значи воопшто нема корупција, а пет значи 

распространетост на корупцијата од највисоко ниво, во 2014 и 2016година скоро 60% од 

граѓаните дале највисоки оценки (четири и пет) за распространетост на корупцијата во 

Царинската Управа. Во 2018 година има благо покачување на 62,8%. 

 

Перцепција за распространетост на корупцијата во Царинската Управа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор – USAID Извештаи за проценка на корупцијата во Македонија(2014,2016,2018 год.) 

 

 

        Перцепција за корумпираноста на 

царинските службеници на  скала од 1 

до 4, каде што 1 е „речиси ниеден не е 

корумпиран“ а 4 е „речиси секој е 

корумпиран“ 

        

 

 

Извор – USAID Извештаи за проценка на корупцијата во Македонија(2014,2016,2018 год.) 

 

                                                           
4
 Извештај за проценка на корупцијата во Македонија, МЦМС, USAID, стр. 27 достапен на 

http://www.mcms.org.mk/images/docs/2014/izvestaj-za-procenka-na-korupcijata-vo-makedonija-2014.pdf 
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         Со години наназад царинската професија е перципирана како една од 

најкорумпираните. Меѓутоа забележително е континуирано намалување на перцепцијата 

за корумпираноста на царинските службеници, што значи дека Царинската Управа на 

Република Македонија презела соодветни мерки за нејзино сузбивање, но потребни се 

дополнителни чекори кои мора да се направат за зголемување на интегритетот на 

царинските службеници како и на довербата на граѓаните во царинската служба. 

 

 Царинската Управа има идентификувано неколку начини на корупција и злоупотреба на 

службената положба:
5
 

 Се случува кога се доаѓа во контакт со цариниците, 

 Поголем директен контакт наметнат од регулативите и од системот значи поголем 

простор за корупција и злоупотреба на службената положба и овластување, 

 Сложена и двосмислена легислатива, вклучувајќи и непотребни дискрециони права 

на службениците може да биде причина за корупција и злоупотреби, 

 Непостоење или низок степен на транспарентност значи поголем простор за 

корупција и злоупотреба на службена положба и овластување 

 Плаќањето на обврските во готово значи поголем простор за корупција и 

злоупотреба на службената положба и овластување 

 Македонската економија сеуште е увозно зависна – 80% од бизнис секторот мора 

да соработува со Царинската Управа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://www.customs.gov.mk/index.php/mk/za-nas-mk/borba-korupcija-mk  

http://www.customs.gov.mk/index.php/mk/za-nas-mk/borba-korupcija-mk
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2.4. Сектори кои се надлежни за спроведување на мерките за борба против корупција во 

Царинската Управа 

 

          За спроведување на мерките за борба против корупцијата во Царинската Управа 

надлежни се сите организациони единици. Сите вработени во Царинската Управа се 

должни да се придржуваат до професионалните и етичките стандарди и да делуваат 

објективно, независно. Во продолжение ќе бидат презентирани оние Сектори и 

Одделенија кои имаат клучна улога во спроведување на мерките и активностите за 

зајакнување на интегритетот, анализа и контрола на нивната практична примена, 

идентификување на случаите на корупција и злоупотреба на службената положба како и 

соодветно санкционирање на царинските службеници кои не ги почитуваат 

воспоставените правила и норми на однесување и професионално работење. 

 

2.4.1 Сектор за професионална одговорност 

 

          Низ борбата за афирмација и зајакнување на професионалните стандарди, Секторот 

за професионална одговорност се наметнува како клучен фактор во спроведувањето на 

активностите кои имаат за цел борба против корупцијата. Сите можни обуки и инвестиции 

во модернизација на Царината се безначајни, ако паралелно со нив не се спроведуваат 

активности на промовирање и усвојување на високи професионални стандарди со кои се 

влијае на свеста на царинските службеници за штетноста од корупција. 

          Секторот за професионална одговорност е целосно екипиран во 2007 година. 

Секторот за професионална одговорност врши контрола врз сите функции во секторите и 

царинарниците во Царинската Управа и тоа од аспект на спроведување на работните 

активности во согласност со закон, пропишаните процедури, надлежности, работни 

задачи, права и одговорности, како и истражување на наводи за непрописно работење од 

страна на вработените. Овие активности имаат за цел превенција, утврдување, 

елиминирање на лошо однесување, измама, загуба, злоупотреби и погрешно раководење 

во рамки на сите организациони единици. Секторот за професионална одговорност е 

стожер на борбата против корупцијата преку превентивно делување, детектирање и 

елиминирање на непрофесионалното однесување, измами, загуби, злоупотреби, корупција, 
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неправилно раководење и спречување на девијантни појави на однесување на вработените 

во Царинската Управа. Со воспоставувањето на отворената телефонска линија (197), 

Секторот за професионална одговорност почнал да постапува согласно класифицираните 

информации на начин што изготвува службени информации, белешки, извештаи врз 

основа на објективно собрани факти и докази за наводите за сторени дисциплински 

повреди, како и за сторени злоупотреби на службената положба. При спроведување на 

овие активности строго се води сметка за моралниот интегритет на личноста на 

царинскиот службеник без да бидат загрозени човековите права.  

        Во декември 2008 година е донесено Упатство со кое се уредува начинот на 

постапување на инспекторите во Секторот за професионална одговорност во врска со: 

 откривање и утврдување на појави на незаконско постапување на царинските 

службеници во вршење на царински работи, 

 овластувањата на службените лица во вршење на посебни должности и 

овластувања, 

 вршење контрола на почитувањето на прописите и квалитетот на работењето во 

службата 

 евиденција, посебна заштита и одговорност на работниците во Секторот за 

професионална одговорност при извршувањето на нивните работни задачи и 

задолженија. 

 

   Секторот за професионална одговорност задачите од својот делокруг ги извршува преку: 

 Одделение за внатрешна инспекција 

 Одделение за внатрешна истрага 

 Одделение за интегритет 

 

2.4.1.1. Одделение за внатрешна инспекција 

   

          Одделението за внатрешна инспекција врши перманентни инспекции на 

спроведувањето на царинските постапки во целата Царинска Управа. Внатрешните 

инспекции имаат за цел да резултираат со унапредување на работата и зголемување на 

свеста на царинските службеници за важноста за детално придржување кон прописите при 
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спроведување на царинските постапки. Врз основа на наодите од извршените инспекции, 

се продолжува со внатрешни истраги за испитување постоење дисциплинска одговорност, 

како и со преземање истражни мерки и истраги против сторители на царински 

прекршочни и кривични дела. 

         Одделението за внатрешна инспекција мора со ефикасно делување да биде способно 

да ги идентификува повредите на прописите со цел ефикасно да бидат санкционирани 

сторителите, што само по себе ќе има превентивно дејство врз потенцијалните идни 

царински службеници – сторители на разни повреди на работното место. 

 

2.4.1.2. Одделение за внатрешни истраги 

 

         Одделението за внатрешни истраги спроведува контрола по конкретни случаи на 

основано сомневање за сторени дисциплински повреди и вмешаност во корупција од 

страна на вработените во Царинската Управа. Примарна задача на ова одделение е 

откривање и документирање на несовесното и незаконското работење на службениците во 

Царинската Управа. Откривањето значи преземање активности врз чија основа се 

собираат податоци за извршени недозволени активности, додека документирањето е 

процес во кој се утврдуваат сите правнорелевантни чинители и се собираат докази, врз 

чија основа се иницираат соодветни постапки( кривични, дисциплински). 

Оваа одделение ги извршува следниве активности: 

 презема акции за откривање и спречување на појава на корупција и други видови 

противправно и несовесно извршување на должноста на вработените во 

Царинската Управа, 

 презема мерки за откривање и спречување на судирот на интереси, 

 презема мерки за откривање и спречување на вршењето работи кои се неспојливи 

со службената должност на вработените во Царинската Управа, 

 прима жалби и поплаки за работењето на царинските службеници, 

 собира докази за покренување на кривична одговорнсот за царинските службеници, 

 остварува непосредна соработка со останатите државни органи со цел откривање 

на злоупотреби на службената должност во Царинската Управа, 
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 ги проверува актуелните и идните царински службеници во поглед на нивната 

поврзаност со организирани криминални групи. 

        Во извршувањето на работите Одделението за внатрешна истрага делува темелно,со 

почитување на интегритетот и достоинството на сите учесници во постапката на контрола, 

со користење на разни методи и техники, со примена на оперативни и оперативно 

технички мерки. Сите податоци со кои доаѓа во допир при вршењето на контролите 

претставуваат службена тајна, и нивното оддавање носи кривична одговорност. 

 

 2.4.1.3. Одделение за интегритет 

 

          Во јуни 2012 година формирано е Одделението за интегритет кое има за цел 

следење, утврдување и проценување на нивото на корупција во Царинската Управа, 

надзор над спроведувањето на одредбите на Законот за спречување на судир на интереси, 

Законот за спречување корупција и меѓународните конвенции за борба против 

корупцијата, профилирање на ризици и преземање мерки за спречување на корупција во 

организационите единици на Царинската Управа, како и водење електронска евиденција 

на анкетните листови. Исто така ги проверува потенцијалните царински службеници во 

поглед на интегритетот, карактерот, професионалните способности. 

 

2.4.2. Сектор за управување со човечки ресурси 

          Секторот за управување со човечки ресусри врши работи кои се однесуваат на 

обезбедување општа поддршка на полето на човечките ресурси на организационите 

единици во рамките на Царинската Управа; олеснување и координирање на управувањето 

со нив во Царинската Управа во соработка со другите Сектори и царинарниците, 

надгледување и координирање на развојот и спроведувањето на повеќе програми за 

организациски промени насочени кон подобрување на работните резултати на поединците 

и организацијата во рамките на целата Царинска Управа, планирање, насочување, 

управување и надгледување на активностите поврзани со кадрова политика, уредби и 

процедури кои се однесуваат на еднаков третман при вработување, регрутирање и 

селектирање, класификација на надоместоци, управување со работните перформанси и 
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дисциплински постапки, бенефиции на работниците, работни односи, евиденција на 

персоналот, управување со ризици, осигурување, унапредување и обука на персоналот. 

Секторот работните задачи од својот делокруг ги извршува преку: 

 Одделение за кадрови 

 Одделение за обуки 

 

2.4.3. Одделение за внатрешна ревизија 

 

        Во Царинската Управа функционира внатрешна ревизија која врши проверка на 

системите за внатрешна контрола, дава независно и објективно стручно мислење и совет 

за подобрување на работењето, помага во остварување на целите со примена на системски 

и дисциплиниран пристап на вреднување и подобрување на ефикасноста во процесот на 

управување со ризиците, контролата и раководењето. Ревизијата има за задача да ја 

зајакнува финасиската дисциплина и да ја штити институцијата од неефикасно трошење 

на финансиски средства. Внатрешната ревизија треба да ги обесхрабрува постапките кои 

водат кон измама, да промовира добри практитки и да проверува дали механизмите на 

внатрешна контрола постојат и добро функционираат. 

          Целта на внатрешната ревизија е да обезбеди независно, разумно, објективно 

уверување и совет со цел за подобрување на работењето на субјектот и зголемување на 

ефективноста на системите за внатрешна контрола. Утврдените наоди и дадените 

препораки на внатрешната ревизија се алатка за подобрување на состојбата, 

минимизирање на слабостите и подобрување на ефикасноста на работењето.  

         Одделението за внатрешна ревизија: 

 ја контролира работата на царинарниците и Централната Управа 

 го вреднува и подобрува процесот на управување со ризик 

 дава совети за подобрување на работењето  

 со контрола на работата на сите организациони единици помага во остварување на 

целите на Царинската Управа низ систематски пристап и оценување на системот на 

финансиско управување и контрола во однос на идентификување на ризици, 

процена и управување со ризик од страна на раководителите 



Улогата на Царинската Управа на Република Македонија во сузбивање на корупцијата 
 

 
27 

 

 го контролира придржувањето за законот, подзаконите и интерните акти, 

обезбедува сигурност и потполност на финансиските и други информации, 

ефикасност , ефективност и економичност во работењето. 

Во Одделението за внатрешна ревизија е воспоставена евиденција на процеси, процедури 

и ризици на сите организациони единици во Царинската Управа. 

 

2.4.4. Одделение дежурен царински центар 

 

Одделението дежурен царински центар ги врши работите кои се однесуваат на:  

 

 Планирање и организирање 24 часовно работење на одделението;  

 ,,Управување со повици“ – управува со пријави (одговара, разгледува, обработува, 

комуницира, ги известува корисниците за пријавените проблеми);  

 Давање поддршка на корисниците на апликациите кои се употребуваат во работата 

на Царинската управа, соработува и дава поддршка на економските оператори во 

електронската размена на податоци,  

 Управување со системот за видео надзор, снимање и трансмисија и со системот за 

автоматско препознавање на регистарски таблички; 

         Царинската Управа на Република Македонија во ноември 2003 година има пуштено 

во функција телефонска линија 197 за пријавување шверц и корупција. Со неа управува 

Одделението Дежурен царински центар. Задачата на Дежурниот царински центар е да 

врши прием и обработка на информации и да овозможи логистичка поддршка на Секторот 

за контрола и истраги, Секторот за професионална одговорност и царинските службеници. 

Телефонскиот број 197 е линија каде граѓаните можат бесплатно и анонимно да 

пријавуваат проблеми во Царината, меѓудругото и за криумчарење на стоки, наркотични 

средства, како и за злоупотреби поврзани со работењето на царинските службеници. Со 

пријавата на отворената царинска линија граѓаните директно се вклучуваат во борбата со 

корупцијата и криумчарењето со што допринесуваат во сузбивањето и намалувањето на 

овие негативни дејствија. Информациите кои се добиваат преку отворената телефонска 

линија се класифицирани во четири класи: 
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 Под „А“ класа се информации кои бараат неодложна акција од страна на 

испоставата или мобилната екипа, 

 Под „Б“ класа се информации кои бараат дополнителни испитувања од други 

одделенија во Царинската Управа, 

 Под „Ц“ класа се информации што неможат да се користат, односно тоа се повици 

за пријава за застој, поплаки и пофалби на царинските процедури, 

 Под „Ј“ класа се информации проследени до Секторот за професионална 

одговорност, а кои се однесуваат на жалби на граѓаните за коруптивно и 

непрофесионално работење на царинските службеници. 

 

          Како резултат на процесирањето на добиените повици од страна на соодветните 

служби се врши обработка, анализа и истраги кои допринесуваат за спречување на измами 

и сузбивање на злоупотреба и коруптивно однесување на одделни царински службеници. 
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ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОИМОТ, ВИДОВИТЕ И ЗАКОНСКАТА ОПРЕДЕЛЕНОСТ НА 

КОРУПЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

3.1. Дефинирање на поимот корупција 

       

          Поимот корупција е од латинско потекло corruptus – да злоупотреби или уништи, а 

во буквален превод значи расипаност, изопаченост. Кога се користи како придавка 

буквално значи „крајно расипан“. 

          Општо прифатено е дека не постои универзално прифатена дефиниција за 

корупција. Корупцијата претставува појава која се развивала низ човековата историја и е 

под постојано влијание од политичкиот, економскиот, општествениот и од културолошки 

контекст. Дискусијата за дефинирањето на корупцијата се развивал од една морална и 

етичка дискусија за коруптивното однесување, до стриктно правна дефиниција 

фокусирана на противзаконските активности, или пак поширок концепт со кој се 

препознава корупцијата како злоупотреба на овластувања заради лична корист. 

          Корупцијата како предмет на правните, социолошките, политиколошките и 

филозовските расправи е присутна низ целата историја. Дефинирањето на корупцијата 

може да се подели на традиционални и современи гледишта. Традиционалните сваќања 

поаѓаат од учењето на Платон, Аристотел и Монтескје кои корупцијата ја објаснуваат 

како расипаност на власта, владеење кое не е за општиот интерес, т.е. од интересот на 

политичката заедница – државата. Во рамки на овие сваќања се вбројува и учењето на 

Макијавели и Русо, кои корупцијата ја определуваат како „морална расипаност на луѓето“, 

односно поништување на општествените вредности и доблеста на граѓаните.  

        Современите пристапи ја согледуваат корупцијата од различни аспекти и ја 

класифицираат како:
6
 

 Административна корупција – корупцијата е девијантно однесување на поединците 

во однос на формалната улога; 

 Економска корупција – корупцијата е максимизација на профитот со кршење на 

законот и моралот; 

                                                           
6
 Жељко Ђ. Бјелајац – Корупција као изазов савременог демократског друштва, Правни факултет за 

привреду и правосуђе, Нови Сад. 2015. 
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 Јавно – интересна корупција – користење на јавните средства за лични интереси. 

 

         Transparency International корупцијата ја дефинира како „злоупотреба на довереното 

овластување заради лична корист“
7
. Според ова меѓународно етаблирано тело корупцијата 

може да се подели на голема, ситна и политичка во зависнот од секторот во државните и 

јавните установи каде што се случува. Според Светска Банка корупцијата претставува 

„злоупотреба на јавните овластувања за приватна корист“
8
 Овие дефиниции се ограничени 

затоа што корупцијата ја врзуваат само за државните и јавните службеници, а се 

занемарува фактот дека корупцијата е застапена и во приватниот сектор, невладините 

организации, спортот и слично. 

         Со одредбите на Цивилната конвенција за спречување на корупција
9
, под „корупција 

се подразбира барање, нудење, давање или прифаќање директно или индиректно на 

поткуп или на било кое друго несоодветно предимство, со што се попречува правилното 

извршување на било која должност или однесување што се бара од лицето кое прима 

поткуп, несоодветно предимство“. 

         Според Конвенцијата од Палермо, односно Конвенцијата против транснационалниот 

организиран криминал, за корупција ќе се сметаат следните дејствија:
10

 

       А) Ветување, нудење или давање на јавен службеник, директно или индиректно, 

несоодветна предност, за службеното лице или друга личност или субјект, со цел 

службеното лице да постапи или да се воздржи од постапување во извршувањето на 

неговите/ нејзините службени должности. 

       Б) Барање или примање од страна на јавен службеник несоодветна предност, за 

службеното лице или друго лице и субјект, со цел службеникот да постапи или да се 

воздржи од постапување во извршувањето на неговите/нејзините службени должности. 

        Според Законот за спречување на корупција во Република Македонија, корупцијата е 

дефинирана како „искористување на функцијата,јавното овластување, службената 

должности, положба за остварување на каква и да било корист за себе или за друг“
11

.         

                                                           
7
 https://www.transparency.org/whoweare/organisation/faqs_on_corruption 

8
 http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm#note1 

9
 Член 2 - Civil Law Convention on Corruption, Strasbourg, 4.XI.1999 

10
 Член 8 - Convention against transnational Organized Crime, adopted by General Assambly, opened by signitded 

in Palermo, Italy, 17-18.12.2000. 
11

 Член 1-а – Закон за спречување на корупција  

https://www.transparency.org/whoweare/organisation/faqs_on_corruption
http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm#note1
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Според Државната програма за превенција и репресија на корупцијата, под корупција се 

подразбира „злоупотреба на својата или туѓа положба или функција за стекнување на 

корист, погодност или предност за себе или за друг“
12

 

          Според Миодраг Лабовиќ корупцијата наједноставно може да се дефинира како 

злоупотреба или искористување на јавната функција, положба или должност со 

пречекорување или неизвршување на доверените јавни овластувања, со цел за 

остварување на лични, приватни или партиски интереси од материјална или 

нематеријална природа.
13

 

         

       Од претходно наведените дефиниции за корупцијата може да се заклучи дека: 

 не постои единствена дефиниција за корупцијата, туку таа зависи од околностите 

во кои се случува; 

 корупцијата се појавува и развива заедно со државата и претставува неизбежен дел 

од сите општества; 

 корупцијата е штетна појава за државата и општеството во целина; 

 корупциајта е присутна во државните органи, јавната администрација, приватниот 

сектор, невладините организации... 

 корупцијата најчесто се поврзува со примање и давање поткуп како и со 

злоупотребата на овластувања; 

 корупцијата не значи корист само за корумпираниот поединец, туку и за трети лица 

и правни субјекти; 

 корупцијата не опфаќа само материјална корист, туку може да постои и 

нематеријална корист. 

 

3.1.1. Фактори што влијаат врз појавата на корупција 

          Фактори кои најчесто влијаат на појавата и продорот на корупцијата се следниве:
14

 

 концетрација на власт, богатство и статус; 

 недемократски и автократски режими, трома бирократија; 

                                                           
12

 Државна програма за превенција и репресија на корупцијата – ДКСК ,Скопје, 2006 стр. 9  
13

 Миодраг Лабовиќ- „Власта корумпира“, Де гама – Скопје, 2006, стр.52 
14

 Миодраг Лабовиќ, Марјан Николовски – Организиран криминал и корупција, Скопје 2010, стр 194 
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 лоша административна ревизија; 

 трговски пазарни рестрикции; 

 монополи; 

 индустриски и инфраструктурен развој; 

 слабо организирана и малку платена јавна служба; 

 слаба поставеност и ефикасност на судовите; 

 систем каде власта, парите и политиката играат водечка улога. 

Факторите кои доведуваат до корупцијата се движат во корелација помеѓу 

економијата,политиката, правото и државата. 

1. Во основни економски фактори кои допринесуваат до појава на корупцијата можат да 

се наведат:  

- приватизацијата која е спроведена под силно политичко влијание со цел лица од 

високите структури да станат сопственици на претпријатието без притоа да имаат било 

каква визија за идното работење на тоа претпријатие;  

- прекумерната интервенција на државата во економијата;  

- непочитување на пазарните законитости; нестабилен пазар(нерамномерност меѓу 

понудата и побарувачката); 

- лоша состојба во јавните и државните служби изразена преку ниските плати на јавните 

службеници(колку помала плата, толку поголема подложност на корупција). 

Комплицираните  прописи и бирократизираната јавна служба, исто така допринесуваат до 

корупција, а ова е често во тесна врска и со дискреционите овластувања на службениците 

кои во тоа гледаат можност по слободна процена да овозможат поволен третман за некои 

странки, а за себе да остварат „дополнителна заработка“. Недостатокот на внатрешна 

контрола во јавната служба и нискиот степен на одговорност на службениците 

допринесуваат до непрофесионалност и издигнување на „слепата послушност“ како 

единствен и најважен критериум за напредок во кариерата. 

 

2. Политичките фактори се концентрирани на неограничена и неконтролирана извршна 

власт. Недоволната економска развиеност, карактеристична за државите во развој и 

транзиција доведува до постојани промени во политичките гарнитури, кои во потрага за 

освојување или останување на власт се спремни да ги применат сите можни средства за 
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постигнување на таа цел. Главен фактор за корупцијата во Македонија е политиката и 

политичката партија. Влијанието на политиката во сите сегменти на живеењето изградува 

систем на партиски монопол кој овозможува големо и незаконско богатење на еден мал 

слој на луѓе кои посегнуваат кон сите механизми за реализација на нивните цели. Целта на 

политичките партии е да преземат контрола на сите државни институции и истите да ги 

користат како лична сопственост на партиските членови и секако, преку непотизам и 

кронизам, да се вработуваат блиски роднини, пријатели без да се поставуваат прави луѓе 

на прави места. 

 

3. Во правни фактори за појава на корупција спаѓаат:  

- Нефункционирање на правната држава и селективност во примената на законите.. 

Основните принципи на правната држава се: принципот на законитост, еднаквост на 

граѓаните пред законот, слободата на пазарот и претприемништвото и обезбедување 

еднаква положба на сите субјекти на пазарот, вршење на јавните функции во општ 

интерес, независно судство итн. Нефункционирање на кој било од овие принципи, коишто 

меѓусебно се тесно поврзани, е директен фактор за појава на корупцијата. 

- Постоење на правни празнини со што се дава можност државниот орган да има потполна 

слобода да избере на кој начин ќе го уреди правниот однос. Правните празнини 

предизвикуваат различно толкување на законот и нееднакво постапување со што се отвора 

можност за корупција. 

- Постоење на сложена надлежност за примена на правото и судир на надлежности. 

Сложената надлежност постои кога повеќе органи се надлежни да постапуваат во иста 

правна работа, секој во својот домен. Во ваков случај работите можат да се усложнат до 

степен во кој странката ќе се обиде излезот да го бара преку корупција. Судирот на 

надлежности постои кога два или повеќе органи се огласуваат како надлежни, односно 

ненадлежни за постапување во правните работи. 

- спорите реформи на правосудниот систем, пред сѐ, во насока на изградба на 

независното судство, самостојното јавно обвинителство и стручна и деполитизирана 

полиција. 
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3.1.2 Последици од корупцијата 

          Кога се зборува за последиците од корупцијата треба да се истакнат две 

карактеристики по кои таа се разликува од другите кривични дела, посредноста и 

мултипликацијата на нејзините негативни последици.Посредноста значи дека (на пример) 

поткупот како најкласичен облик на корупција не се врши како цел сама за себе, туку за да 

овозможи непречено извршување на кој било друг криминал. Мултипликацијата на 

дејството од последиците на корупцијата значи дека настанатите последици во економска, 

политичка, правна сфера подоцна и самите се јавуваат како причини на многу други 

последици во сите сфери на општествениот живот. 

         Корупцијата како појава постои низ целата историја и е присутна во сите општества, 

развиени и неразвиени; богати и сиромашни. Нејзините последици се чуствуваат во сите 

земји без разлика на политичкото уредување, економскиот развој и слично. Меѓутоа 

многу повеќе се рефлектираат во земјите во развој и транзиционите општества, поради 

недоволното функционирање на институциите на правниот, политичкиот и економскиот 

систем. Иако корупцијата има погубни ефекти во сите делови од општеството, таа посебно 

е сериозна: 

 Од економски аспект: Со нејзиното разорно дејство, особено во неразвиените и 

транзициони општества, го разорува и онака слабото ткиво на кревката економија, 

супстутуирајќи ги економските законитости на слободен пристап на пазарот, 

конкуренцијата и претприемништвото, со монополски и слични други 

нерамноправни позиции стекнати преку корупција, со што се оневозможува 

економскиот развој и се стопираат неопходните странски инвестиции. 

 Од политички аспект: Корупцијата ги делигитимира претставниците на 

политичките институции, со што се губи довербата во политичкиот систем и во 

демократијата како современ метод за донесување одлуки 

 Од правен аспект: Со корупцијата се губи правната сигурност на граѓаните и 

воопшто на сите домашни и странски правни субјекти. Извесноста во постапките 

пред судовите и надлежните органи на државната управа станува неизвесна и се 

оддалечува од принципот на владеење на правото. 

 Од социјален аспект: Мултиплицирањето на последиците од претходните сфери 

придонесува тие да станат причини за крајните последици од корупцијата, меѓу кои 
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најмногу се изразени: сиромаштијата и нееднаквоста на луѓето пред законот, 

пораст на организираниот криминал, попречување на остварувањето на човековите 

права и слободи особено во виталните сектори: здравство, образование, социјални 

и културни права, право на здрава животна средина, што пак, од своја страна можат 

да доведат до граѓанска непослушност и насилни судири. 

 

3.2. Видови корупција 

 

          Кога ќе се постави прашањето што претставува корупцијата, најчестиот одговор е 

примање или давање поткуп. Овие два облици на корупција се само дел од поширокиот 

поим. Во групата на кривични дела од областа на корупцијата спаѓаат: давање и примање 

на поткуп, фалсификување на службена исправа, противзаконито посредување, 

злоупотреба на службена положба и овластување, измама и други. Сепак корупцијата 

треба да се сфати во нејзината најширока смисла при што во предвид треба да се земат и 

појавите на непотизам(привилигирање на блиски роднини), кронизам(фаворизирање на 

блиски пријатели) и политичката патронажата(фаворизирање и привилигирање на 

доверливи партиски членови). 

          Непотизмот се препознава во сите ситуации кога определен јавен функционер ја 

злоупотребува својата позиција, овластување или влијание за да постави на определени 

места во јавната администрација или други државни органи свои блиски роднини. 

Непотизмот треба да се санкционира построго во мерките и решенијата на 

антикорупциското законодавство во случај кога на важните и раководни позиции во 

јавната и државната администрација се поставуваат лица само врз основа на нивната 

роднинска врска, а не според знаењата, професионалната и стручната компетентност, како 

и способностите за раководење. 

         Кронизмот е слична појава на непотизмот, со таа разлика што овде наместо за блиски 

роднини станува збор за блиски пријатели или другари. Ако личноста ги исполнува 

критериумите на стручна компетентност, професионални достигнувања, оптимална 

работна ангажираност, својството на пријател не би требало да биде пречка за 

поставување и на раководни позиции. Има и спротивни мислења според кои таквата 

комбинација може да претставува отворена закана за разни манипулации со цел за 
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остварување лични интереси, меѓутоа ова е само претпоставака бидејќи можно е нивното 

пријателство и сплотеност во работата да биде со чесна намера за разрешување на 

проблемите во одредена сфера преку заеднички и чесен пристап. 

        Патронажата претставува таков вид на корупција каде како средиште се јавува 

заштитата, поткрепата од некој моќен и влијателен човек, кој што ќе застане цврсто 

позади интересите на својот клиент. 

        Во зависност од позицијата во државната или јавната администрација, како и од 

големината на штетата и општествената опасност што може да се предизвика се 

разликуваат висока, средна и ниска корупција. Високиот тип на корупција се случува кај 

највисоките носители на власта во една држава кои имаат дискрециони овластувања да 

одлучуваат за големите проекти од владината програма. Овој тип на корупција не е 

карактеристичен само за неразвиените земји каде можностите за истата се огромни или 

пак за земјите во транзиција во кои процесот на приватизација е најголем извор на 

коруптивни договори. Слични зделки се честа појава и во високо развиените земји каде 

што се фаворизираат проекти без оглед на нивната економска ефикасност. Средниот тип 

на корупција е лоциран кај вториот, третиот или четвртиот ешалон на државната 

хиерархија, што зависи од обликот на организационо-функционалната поставеност на 

политичкото административно уредување во секоја конкретна држава. Тоа се 

функционери кои имаат посамостоен делокруг на дискереционо одлучување за 

определени дозволи за увоз на стоки, договори за изведување на јавни работи, јавни 

набавки или доделување концесии, царински документи, стекнување разни лиценци, 

право на инвалидска пензија и др. Кога ќе се додаде зачестеноста на појавата, којашто кај 

овие структури се одвива рутински и со однапред познати правила на игра, штетите кои се 

предизвикуваат се доста сериозни. Мотивите се исклучиво од материјална природа. 

Нискиот тип на корупција се одвива помеѓу ниските слоеви на администрацијата, како 

што се јавните службеници, полицијата, шалтерските работници итн. Овој тип корупција 

има претежно социјален карактер, иако не се исклучени и други мотиви. Овој вид 

корупција е речиси искоренет во развиените земји и е карактеристична за земјите во 

развој или транзиционите економии. 
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3.3. Законска определеност на корупцијата во Република Македонија 

 

            Корупцијата во најопшта смисла се дефинира како злоупотреба и искористување на 

јавната функција за остварување лична корист. Во казнено-правна смисла овој поим ги 

опфаќа делата на поткупување( пасивно и активно ) и противзаконското посредување. 

Корупцијата како феномен, денес претставува една од сериозните закани за правната 

држава. Тоа значи, дека наместо да владее правото и неговите норми, владеат поединци, 

раководени од користољубиви цели и во согласност со личните и бизнис интересите. 

Корупцијата е феномен што подеднакво ги напаѓа како развиените така и неразвиените 

држави. Ниту една земја, без оглед на тоа колку е демократска, не е имуна на феноменот 

корупција. Тоа се однесува и на Република Македонија. Оваа социјана болест подеднакво 

ги напаѓа владините функционери, политичарите, деловните луѓе, новинарите и сите оние 

кои на определен начин вршат или се во функција на вршење на некоја јавна дејност или 

овластување.  

           Во нашето законодавство, Кривичниот законик го инкриминара казнивото дело 

корупција преку поимите:примање, давање поткуп и противзаконито посредување. 

 

3.3.1. Примање и давање поткуп 

 

            Под поимот примање поткуп 
15

 (пасивно поткупување) се подразбира барање или 

примање од страна на службено лице подарок или некаква друга корист, или примање на 

ветување на подарок или некаква корист, за сторителот во рамки на своето службено 

овластување да изврши службено дејствие што не би смеело да го изврши, или да не 

изврши службено дејствие што би морало да го изврши. Ова претставува право пасивно 

поткупување. Од друга страна неправото пасивно поткупување  се состои во барање или 

примање подарок или некаква друга корист или ветување за подарок или некаква корист 

за вршење во рамките на службеното овластување службено дејствие што морало да се 

изврши ,или невршење службено дејствие што не би смеело да се изврши. Разликата од 

претходното се состои во тоа што службеното лице го извршува службеното дејствие што 

и онака мора да го изврши т.е. не го извршува дејствието што не смее да го изврши при 

                                                           
15

 Член 357 - Кривичен законик, , Служен весник на Р.М. бр. 37/96 
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што нормалното работење се претвора во дополнителен извор на приходи и често 

прераснува во право поткупување. Делото е довршено со самото барање или примање на 

подарок или друга корист или ветување за тоа без оглед дали понатака сторителот ќе го 

изврши дејствието. Исто така инкриминирано е барањето или примањето подарок или 

друга корист по извршување или неизвршување на службеното дејствие. 

 

         Под поимот давање поткуп 
16

 (активно поткупување) се подразбира давањето или 

ветувањето подарок или некоја друга корист на службено лице за во рамките на своето 

овластување да изврши службено дејствие што не смеело да го изврши или да не изврши 

службено дејствие што морало да го изврши. Ова претставува право активно поткупување. 

Исто како и кај пасивното поткупување и овде постои неправо активно поткупување под 

што се подразбира давање или ветување подарок или друга корист на службено лице за во 

рамки на своето службено овластување да изврши дејствие што морало да го изврши, или 

да не изврши дејствие што не би смеело да го изврши.Делото е довршено со самото 

давање или ветување при што не се бара службеното лице да го примило подарокот или 

понудата.  

 

3.3.2. Против законско посредување 

 

            Противзаконито посредување
17

 значи дека се казнува тој што ќе прими награда или 

друга корист со искористување на својата службена или општествена положба и влијание 

да посредува да се изврши или да не се изврши некое службено дејствие. Во овој случај 

делото е довршено со самото примање на награда или друга корист. Исто така законот 

предвидува казна и за посредување со користење на службена или општествена положба и 

влијание да се изврши службено дејствие што не би смеело да се изврши или да не се 

изврши службено дејствие што морало да се изврши. Во овој случај се казнува самото 

посредување без разлика дали сторителот примил награда или не. Потешко се казнува 

посредувањето што предизвикало противзаконито стекнување или губење на права, или 

стекнување на поголема имотна корист или нанесување поголема штета на друг.      

                                                           
16

 Член 358 - Кривичен законик, Служен весник на Р.М. бр. 37/96 
17

 Член 359 - Кривичен законик, , Служен весник на Р.М. бр. 37/96 
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 3.3.3. Злоупотреба на службена должност и овластување 

 

           За справување со корупцијата, покрај откривањето на нејзините класични форми , 

потребно е да се анализира и кривичното дело злоупотреба на службената положба и 

овластување. Станува збор за инкриминираност на злоупотребата што се врши со намера 

за прибавување некаква корист или нанесување штета. Под злоупотреба во објективна 

смисла се подразбира формален и содржински несклад помеѓу постапката на службеното 

лице и прописите со кои е определен делокругот на неговите надлежности, што се состои 

во пречекорување на овластувањето или невршење на службената должност. Под 

злоупотреба во субјективна смисла се подразбира постапување на службеното лице што е 

во границите на неговата службена должност и овластувања , но интересите на службата 

се заменети со лични интереси или интерес на трето лице. Злоупотребата на службената 

положба се јавува низ следниве облици на извршување: искористување на службена 

положба или овластување, пречекорување на границите на службеното овластување, 

неизвршување на службената должност. Односот на кривичното дело примање поткуп и 

кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување е однос на инклузија-

вклучување, каде потешкото дело ги вклучува елементите на полесното дело, а во овој 

случај потешко дело е примањето поткуп. 
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3.4. Анализа на статистички податоци за корупцијата во Република Македонија 

 

Злоупотреба на службената положба и овластување 

 

Извор: Државен завод за статистика – Годишен извештај за сторители на кривични дела ( 2007 – 2016 ) 

Од статистичките податоци добиени од Годишните извештаи за сторени кривични дела за 

период од 2007 до 2016 на Државниот завод за статистика, се забележува дека 

најзастапено и со најголем број сторители е кривичното дело злоупотреба на службена 

положба и овластување. Во периодот 2007-2016 вкупно се познати 7146 сторители од кои 

1728 или 24,18% се жени. Карактеристично е тоа што за ова кривично дело во сите 

годишни извештаи од 2007 до 2016 се евидентирани вкупно 205 непознати сторители. 

Најголем број на сторители има во 2008 год. со вкупен број од 988, а најмал во 2014 год. 

со вкупен број од 457 и воедно во 2014 има најголем број на обвинети  сторители (291) 

што ја прави најефикасна година. 

 

 

 

 

 

 

Година Вкупно 
познати 

сторители 

Жени Обвинети Непознат 
сторител 

2007 814 174 200   5 

2008 979 242 216   9 

2009 926 227 291    14 

2010 898 237 192    18 

2011 663 173 269 29 

2012 688 166 254 36 

2013 758 198 189 16 

2014 436 92 291 21 

2015 505 113 180 29 

2016 479 106 119 28 

вкупно 7146 1728 2201 205 

200 216 291 192 269 254 189 291 180 119 

174 242 
227 

237 173 166 198 92 
113 
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979 926 
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Обвинети лица Жени Вкупно познати сторители 

75.82% 
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Машки 
сторители 

Женски 
сторители 
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Примање поткуп 

 

Извор: Државен завод за статистика – Годишен извештај за сторители на кривични дела ( 2007 – 2016 ) 

За класичните кривични дела од областа на корупцијата има мал број случаи, бидејќи во 

основа тие тешко се откриваат и ретко се пријавуваат. Така за кривичното дело примање 

поткуп за период од 10 години или од 2007 до 2016 има вкупно 136 сторители од кои 17 

или 12,58% се жени. Најголем број сторители има во 2009 (29), а најмал во 2015 и 2016 со 

по 6 сторители. Најголем број обвинети лица има во 2008 (23). 

Давање поткуп 

 

Извор: Државен завод за статистика – Годишен извештај за сторители на кривични дела ( 2007 – 2016 ) 

Кога станува збор за кривичното дело давање поткуп во периодот од 2007 до 2016 има 

вкупно 87 сторители од кои 11 или 12.6% се жени. Исто како и за примање поткуп, 

Година Вкупно 
познати 

сторители 

Жени Обвинети 
лица 

2007 13 2 16 

2008 16 1 23 

2009 29 4 10 

2010 21 2 14 

2011            14              3            12 

2012             9              2             9 

2013            13              /            10 

2014             9              2            10 

2015             6              /            15 

2016             6              1            14 

вкупно 136             17 133 

Година Вкупно 
познати 

сторители 

Жени Обвинети 
лица 

2007 15 / 6 

2008 6 1 7 

2009 19 4 6 

2010 4 / 7 

2011             9              2             7 

2012             4              /             8 

2013             5              1             5 

2014            11              1             7 

2015             7               /             4 

2016             7              2             5 

вкупно 87             11            62 

87.42% 

12.58% 

Познати сторители 

Машки 
сторители 

Женски 
сторители 

87.4% 

12.6% 

Познати сторители 

Машки 
сторители 

Женски 
сторители 
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најголем број сторители се евидентирани во 2009 год (19). Потоа следи намалување на 

сторителите и во 2010 и 2012 се евидентирани само по 4 сторители на кривичното дело 

давање поткуп. Бројот на обвинети лица во овој период се движи во интервал од 4 во 2015 

до 8 во 2012 година. 

Противзаконско посредување 

 

Извор: Државен завод за статистика – Годишен извештај за сторители на кривични дела ( 2007 – 2016 ) 

Најмали податоци има за кривичното дело противзаконско посредување кое се одвива во 

потесен, затворен круг на лица. Во период од 2007 до 2016 има само 27 познати сторители 

од кои 3 или 11.11% се жени. Најголем број сторители регистрирани се во 2013 (8), а за 

2014 и 2015 година нема податоци во Годишните извештаи за сторени кривични дела. 

 

 

 

 

 

 

Година Вкупно 
познати 

сторители 

Жени Обвинети 
лица 

2007 2  / / 

2008 2  / 2 

2009 4  1 4 

2010  2   1  4 

2011              /                /              3 

2012              5                1              1 

2013              8                /               / 

2014              /                /               / 

2015              /                /               / 

2016              4                /               / 

вкупно             27                3 14 
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         Кога се гледаат официјалните статистички податоци за примањето,давањето поткуп 

и противзаконското посредување се создава слика на незначителна застапеност на 

корупцијата. Но во реалноста не е така. Секој ден на различни места, во различни државни 

и јавни установи се случуваат многу повеќе коруптивни зделки кои остануваат како темна 

бројка и претставуваат „рак рана“ на демократското општество. Затоа за откривањето и 

сузбивањето на корупцијата потребни се огромни напори и истражувања.  

         Во понатамошниот текст од овој труд ќе биде анализирана појавата на корупција во 

Царинската Управа на Република Македонја и начините на борба против ова општествено 

зло од страна на Царинската Управа. 
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ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОИМОТ И ОБЛИЦИТЕ НА КОРУПЦИЈА ВО ЦАРИНСКАТА УПРАВА   

 НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

4.1. Поим за царински интегритет 

 

          Концептот на интегритет е составен дел на системот на доброто владеење. Кога се 

говори за доброто владеење, во основа се мисли на градењето и негувањето на духот на 

интегритетот на личноста и на институционално ниво, со што би се поттикнала и би се 

обезбедила независност, професионалност и отчетност во извршувањето на надлежности-

те утврдени со законите и со други прописи. 

         На ниво на една организација интегритетот значи „отпорност кон корупција“, додека 

систем за интегритет го означува збирот од сите политики, стандарди, процедури 

воспоставени во една организација кои ја зајакнуваат нејзината отпорност кон корупција и 

го намалуваат ризикот од коруптивно однесување од страна на нејзините вработени. Со 

други зборови, систем на интегритет е воспоставување на еден функционален систем на 

работење во институциите и организациите, отстранување на ризичните точки, 

воспоставување на антикорупциски принципи и процедури на долгорочно одржливи 

основи. 

          На лично ниво, интегритетот значи поседување знаења и вештини, но и личен 

етички капацитет, решителност, професионалност да се почитуваат воспоставените 

правила и практики и секогаш да се работи во полза на јавниот интерес, да се одбегнува 

можниот судир на интереси и да не се придонесува за создавање негативни и штетни 

услови и околности во работењето. 

          Интегритетот треба да биде основа на која мора да се поставуваат и развиваат 

царинските управи, бидејќи го зајакнува капацитетот на Царината за ефикасно 

остварување на својата мисија, ја зголемува довербата на јавноста кон Царината, се 

зајакнува соработката со другите државни органи, се олеснува меѓународната трговија. 

Според Светската Царинска Организација, царинскиот интегритет претставува збир на 

позитивни однесувања кои го унапредуваат чесното и етичкото однесување во 
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извршувањето на работите и работните задачи
18

. Со други зборови царинскиот интегритет 

е повеќе од едноставно отсуство на корупција. Тоа подразбира развивање и одржување 

позитивен сет на ставови и вредности кои даваат ефект на остварување на целите. 

Недостатокот на интегритет е голема пречка и има штетно влијание врз угледот и 

професионалноста на Царината. Царинскиот интегритет покрај борбата против 

корупцијата и злоупотребата на службената положба, опфаќа и давање на услугите на 

начин со кој сите засегнати страни ќе бидат задоволни. 

          Во овој магистерски труд вниманието ќе биде насочено кон борбата против 

корупцијата во Царинската Управа, како најважен дел од царинскиот интегритет. 

 

4.2. Дефинирање на корупцијата во Царинската Управа 

 

          За корупцијата како појава е многу пишувано, но мал е бројот на автори кои имаат 

пишувано за корупцијата во царинската служба. Царинската Управа(ЦУ) на Република 

Македонија во Стратегијата за интегритет и борба против корупцијата
19

 укажува дека 

корупцијата во ЦУ е секое дејствие или пропуст кое вработениот ќе го стори при вршење 

на својата должност, а за тоа како возврат да бара или прифаќа некаква корист, погодност, 

интерес за себе или за друго лице. Поточно кажано под корупција во ЦУ се подразбира 

секое директно или индиректно барање, примање, очекување на материјална и 

нематеријална корист, погодност, предност или друг интерес од страна на вработен во ЦУ 

со намера да изврши службено дејствие кое не смее да го изврши или не изврши службено 

дејствие кое мора да го изврши, или пак за да изврши службено дејствие што мора да го 

изврши; како и злоупотреба на службена положба или пречекорување на законските 

овластувања со намера за прибавување некаква корист. 

          Во оваа дефиниција на корупција ЦУ акцентот го става на постапката на 

злоупотреба на службената положба ( искористување, пречекорување, неизвршување на 

службена положба), а не се споменуваат фалсификувањето службена исправа, измама во 

службата, несовесното работење кои исто така може да се појават како облици на 

корупција во ЦУ. 

                                                           
18

 „Integrity Development Guide“ – WCO. 2007, стр.4 
19

 Стратегија за интегритет и борба против корупцијата во ЦУРМ 2015-2018 
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         Како и секоја корупција, така и корупцијата во Царината е двострана активност. Од 

едната страна се царинскиот службеник или царинските службеници кои ја вршат 

услугата ( на пример: примена на пониска стапка, невршење преглед, пропуштање на 

стока), а од другата страна се лицата кои имаат корист од коруптивниот однос и нудат 

противуслуга ( материјална корист, најчесто пари но и нематеријална корист). Како други 

лица кои имаат корист можат да се јават правни и физички лица кои вршат увоз, извоз на 

стока, застапници во царинска постапка, странски правни и физички лица кои вршат 

транзит на стока и често ја преминуваат границата и др.  

         Како што беше претходно напоменато во коруптивниот однос може да учествува 

еден или повеќе царински службеници. Ако во корупцијата учествува еден царински 

службеник може да се каже дека тоа е поблаг облик на корупција, но ако се вклучени и 

други царински службеници тогаш тоа прераснува во организирана корупција која е многу 

поопасна. Најопасен вид на корупција е кога постои корупциска поврзаност на повеќе 

царински службеници со други државни службеници кои најчесто се припадници на 

граничната полиција. 

         Со корупцијата во ЦУ, царинските службеници вршејќи ги кривичните дела на 

злоупотреба на службената положба, примање поткуп, несовесно работење, 

фалсификување службена исправа, измама, од една страна се стекнуваат со материјална и 

нематеријална корист на штета на државата и општеството, а од друга страна 

овозможуваат одредени правни и физички лица (коруптори) да постигнат подобра 

положба на пазарот во однос на трети лица. Колку што е поголем износот на царина и 

други давачки кој е избегнат да се плати толку е поголема противуслугата која ја добиваат 

корумпираните царински службеници, а со тоа по автоматизам поголема е и 

предизвиканата штета.  

         Корупцијата во Царинската служба се карактеризира со променливост, 

прилагодливост кон условите во кои се јавува, разноликост на појавните облици, 

стручност и способност на учесниците за прикривање на корупцијата, тешка за 

докажување. 
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           Според група автори постојат два основни мотиви за корупцијата. Првиот е 

добивање рента, приход. Со неплаќањето царина и други давачки се отвора простор за 

дополнителен приход што може да се види во табелата
20

. 

 трошкови за 

набавка 

Царина Нормален 

профит 

Рента (екстра 

профит) 

Продажна 

цена 

некоруптор 100 40 10 0 150 

коруптор 100 0 10 40 150 

 

         Корупторот стоката ја продава по иста цена како и останатите учесници во пазарот, 

но покрај нормалниот профит, остварува екстра добивка по основ на неплатени царини и 

други давачки. 

        Другиот основен мотив е елиминирање на конкуренцијата. Имено, со неплаќањето 

царински давачки корупторот е во предност во однос на конкурентите и може увезениот 

производ да го продава по пониска цена
21

. 

 

 трошкови за 

набавка 

Царина Нормален 

профит 

Рента (екстра 

профит) 

Продажна 

цена 

некоруптор 100 40 10 0 150 

коруптор 100 0 10 0 110 

 

         На овој начин се создаваат услови за елиминирање на конкуренцијата и 

воспоставување монопол на пазарот со цел максимирање на добивката. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Беговић, Б., Васовић, М., Вуковић, С., Мијатовић, Б., Сепи, Р., (2002), Корупција на царини , Центар за 

либерално-демократске студије, Београд, стр 13 
21

 Беговић, Б., Васовић, М., Вуковић, С., Мијатовић, Б., Сепи, Р., (2002), Корупција на царини , Центар за 

либерално-демократске студије, Београд, стр 13 
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4.3. Фактори кои влијаат врз создавање на корупција во Царинската Управа 

         

          Факторите за појава на корупцијата во Царинската Управа може да бидат од 

субјективна и објективна природа. Кај субјективните фактори, причина за корупција е 

самиот човек, неговиот морал,однесување. Најчесто подложни на корупција се царинските 

службеници со слаб карактер, неодговорност, лоша имотна состојба, со лоши навики и 

низок морал и слаб индивдуален интегритет. 

         Проблемот во Царинската Управа се појавува уште од моментот кога се примаат 

нови кадри, бидејќи може да не се врши адекватна проверка на кандидатите, со што се 

примаат лица кои се подложни да ги прифаќаат безусловно туѓите мислења, да работат 

под туѓо негативно влијание, немаат карактер да им се спротивстават на раководителите и 

слично. 

        Имотната состојба на царинските службеници може да биде фактор на корупција. 

Ако имотната состојба на царинскиот службеник е слаба и недоволна за нормален живот 

за него и неговото семејство, тој ќе биде лесна мета за корупторите, кои ќе му нудат 

поткуп за „брза и лесна заработка“. Дури и оние добро ситуираните царински службеници 

влегуваат во поедини облици на корупција за да си овозможат некоја потреба, луксуз кој 

ги надминува основните потреби. 

         Навиките и моралот стекнати во семејството и блиското опкружување се пренесуваат 

и на работното место. Ако некој од членовите на семејството е склон кон корупција и 

притоа не е санкциониран, а тоа го приметуваат и другите членови на семејството, тогаш 

голема е можноста дека членот од тоа семејство кој работи во Царинската Управа да биде 

подложен на корупција. 

        За жал во денешно време моралот е последното на што треба да се внимава, 

поместена е границата меѓу моралното и неморалното. Апсурдот  оди до таму што 

неморалните царински службеници зборуваат за моралните дека се неснаодливи, дека не 

знаат во кое време живеат, што само по себе предизвикува ширење на корупцијата во 

Царинската Управа. 
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Објективните фактори може да бидат: економски, политички, правни, институционални: 

 Економски фактори: трансформација на сопственоста од државна во приватна, 

прекумерна интервенција на државата во економијата, непочитување на пазарните 

законитости, 

 Политичко-правни фактори: начин на функционирање на политичките партии, 

политичко влијание врз државните институции, неприменување или селективно 

применување на правото. 

          Со процесот на транзиција од социјалистички општествен систем во капиталистички 

се појави и проблемот на приватизација на државната и општествената сопственост во 

поранешните социјалистичко-комунистички држави. Овој процес во Р. Македонија е 

спроведен на најлош нетранспарентен начин, а последиците се чувствуваат и денес. 

Најголемиот дел од државниот и општествениот имот завршил во рацете на малубројната 

политичка-бизнис елита. Промената на сопственоста се јавува како фактор за појава на 

корупција во Царинската Управа, бидејќи се повеќе во увозно-извозните постапки се 

појавуваат приватни лица кои не бираат средства и начини како да дојдат до профит, а 

како еден од начините се јавува поткупувањето на царинските службеници. Во време кога 

претпријатијата биле во државна сопственост не биле во можност, а и немале потреба да 

ги подмитуваат царинските службеници. Многу од приватните сопственици(блиски до 

владеачката елита) посредно или непосредно вршеле притисок одредени работи да се 

извршат преку Царинската Управа или царинските службеници, како би се наводно 

заштитило идното производство. Новите приватни сопственици во царинските 

службеници барале нивни соучесници кои ќе им овозможат максимирање на профитот и 

освојување на нови пазари. 

          Прекумерната интервенција на државата, односно воведување царинска заштита на 

домашното производство неминовно допринесува до зголемување на шверцот на стока и 

избегнување на царинските давачки преку корупција. Ако се применува заштитна 

политика преку високи царински стапки тогаш увозникот ќе се обиде преку корумпирање 

на царинските службеници да ги избегне царинските давачки или да го намали нивниот 

износ. Државата во одредени моменти, за да го стабилизира домашниот пазар, воведува 

нецарински бариери како што се: разни дозволи за увоз и извоз, контингенти, квоти за 

увоз на стока. Но субјектите од приватниот сектор кои не успеале да добијат разни 
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дозволи за увоз или контингент, единствено им преостанува да се обидат преку 

корумпирање на царинските службеници, противправно да ја увезат стоката која им е 

неопходна за да опстанат на пазарот. Исто така и воведувањето на квоти се јавува како 

фактор за корупција во Царината. Имено, правните субјекти ги подмитуваат царинските 

службеници за да увезуваат стока чија количина ја надминува дозволената квота. 

         Политичките фактори за појава на корупција во Царинската Управа се производ на 

политичките односи кои постојат во Република Македонија. Влијанието на политиката врз 

работата на Царинската Управа е зголемено во голема мера по прогласувањето на 

независност и појавата на повеќе партискиот систем. Сите политички партии кои ја имаат 

власта, во државните органи доведувале и сеуште доведуваат лица од својата партија со 

цел да имаат влијание врз работењето на тие органи. Од формирањето на независна Р. 

Македонија па се до денес се зборува за деполитизација на државните органи меѓу кои и 

Царинската Управа. Меѓутоа, како што се менуваат политичките партии на власт, така за 

раководители во Царинската Управа се поставуваат лица од партијата која раководи со 

Министерство за финансии, т.е. ресорот за Царинска Управа. Лицата кои се поставуваат 

на чело на Царинската Управа никогаш не работеле во областа на Царината, а оние кои 

работеле во Царинската Управа, можат да бидат раководители само ако се приклонети кон 

владеачката елита. Царинските службеници кои ќе приметат дека зад нив стои политичка 

партија почнуват да се однесуваат неодговорно, лесно влегуваат во ситуација на 

злоупотреба на службената положба и примање поткуп. Од друга страна и самите 

политички партии вршат притисок на одредени фирми, блиски до нив, да им биде 

овозможен непречен незаконски увоз при што дел од остварениот приход ќе биде извор на 

средства за финансирање на политичката партија, или за лична корист на корумпираниот 

политичар.
22

 

        Како други фактори за појава на корупција во Царинската Управа може да се наведат 

и организационите, институционалните. Првиот значаен организациски фактор се 

однесува на соработката на царинската служба со останатите служби кои ја контролираат 

државната граница, односно службите кои се задолжени за спроведување на законските и 

подзаконските акти. Другиот фактор се однесува на спроведувањето или 

                                                           
22

 Examing the links between organized crime and corruption,CSD, стр 100 достапно на 
https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organ
ised_crime_and_corruption_en.pdf  

https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf
https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf
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неспроведувањето на кривичните постапки во случаите на корупција на царината, а за тоа 

сведочат и многубројните примери каде постапките се одолговлекуваат. Објективната 

околност кај овие постапки лежи во фактот што нема директни материјални докази дека 

кривичното дело е направено.  

       Државата и Царинската Управа, ако сакаат да се борат против корупцијата во 

Царината, мора да ги препознаваат факторите кои допринесуваат за нејзина појава, 

соодветно да ги анализираат и да ги утврдат последиците кои настануваат во целото 

општество. 

       Факторите за корупција во Царината мора да се согледуваат во целина, а не 

поединечно, бидејќи нивното поединечно отстранување не допринесува до значително 

намалување на корупцијата. Треба да се преземат мерки за отстранување на факторите, 

причините за корупција како целина за да се добиат добри резултати на долг рок. 

 

4.4. Последици од корупцијата во Царинската Управа 

  

          Присуството на корупција во Царината негативно влијае на царинската служба, 

општеството и државата во целина. Исто така од појавата на корупција во Царината 

зависи и меѓународната положба на државата.  

         Последиците од корупцијата можат да бидат: 

 Економски последици: намалување на буџетските приходи, намалување на 

директни странски инвестиции, трансакциони трошоци на корупцијата, појава на 

нелојална конкуренција и неповолен бизнис амбиент. 

 Социјални последици: зголемување на сиромаштијата, зголемување на 

криминалот( ширење на организиран криминал) 

 Политичко – институционални последици 

     

         Царинската Управа на Република Македонија ги има идентификувано следниве 

последици од корупцијата:
23

 

 Нелегална трговија со наркотици, оружје, стоки со двојна намена; 

 Производство и дистрибуција на фалсификати и пиратерија; 

                                                           
23

 http://www.customs.gov.mk/index.php/mk/za-nas-mk/borba-korupcija-mk  

http://www.customs.gov.mk/index.php/mk/za-nas-mk/borba-korupcija-mk
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 Плаќања со готови пари; 

 Перење пари; 

 Даночна евазија; 

 Економски криминал; 

 Финансирање тероризам; 

 Помали финансиски можности за задоволување на јавните потреби; 

 Намалена заштита на животот, здравјето и човековата околина; 

 Повисоки трошоци за легалната трговија; 

 Нелојална конкуреција и неповолен бизнис амбиент. 

 

 4.4.1. Економски последици 

 

* Една од најважните задачи на ЦУ е собирање на буџетски приходи по основ на 

наплатени царини, ДДВ, акцизи и други надоместоци. Во многу држави, а особено во 

земјите во развој овие приходи претставуваат основен буџетски приход. Така учеството на 

приходите собрани од ЦУРМ во 2002г. биле една третина
24

 од вкупно наплатените 

Буџетски приходи, во 2007г. 41.8%
25

; а во 2016 ЦУРМ наплатила дури 73,3%
26

 од 

вкупните даночни приходи во Буџетот на РМ. Од овие приходи се финансираат голем број 

државни потреби и се овозможува нормално функционирање на државата. 

          Од претходно наведеното може да се заклучи дека присуството на корупција во 

царинското работење доведува до недоволно полнење на буџетот, а со тоа се 

оневозможува државата и државните органи нормално да функционираат.Имено, 

корупцијата во Царината индиректно го оневозможува финансирањето на полицијата, 

војската, здравството, со што слабее безбедноста и се загрозува здравјето на луѓето; 

оневозможени се исплатите на пензии, социјална помош и нивно постојано зголемување 

со што слабее системот на социјална заштита, и се зголемува сиромаштијата. 

Наједноставно кажано намалени се финансиските можности за задоволување на јавните 

потреби. 

                                                           
24

 Годишен извештај за работата на ЦУРМ во 2002 
25

 Годишен извештај за работата на ЦУРМ во 2007 
26

 Годишен извештај за работата на ЦУРМ во 2016 
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* Царинската служба е основен инструмент преку кој се спроведува надворешно-

трговската политика на државата, а присуството на корупција ја намалува успешноста 

на било која надворешно-трговска политика со што неминовно се загрозени домашните 

производители и конкурентниот економски амбиент. Имено, преку корупцијата во 

Царината се овозможува нелегален увоз на стока за поединци или фирми кои на тој начин 

остваруваат екстра профит бидејќи во цената не се вклучени трошоците за царина и други 

давачки. Некои фирми, преку корумпирање на царинските службеници, нелегално 

увезуваат стоки со цел да ја елиминираат конкуренцијата и во одредена мера да 

воспостават монопол на пазарот и да ја диктираат цената на производите. Ваквиот увоз на 

производи по ниски цени и недоволна царинска заштита допринесува домашните 

производители да станат нерентабилни и да влезат во финансиски проблеми со што се 

создава неповолен бизнис амбиент  

* Земјите во развој како што е Република Македонија настојуваат својот економски раст 

да го постигнат со привлекување на директни странски инвестиции. Странските 

инвеститори сакаат да вложуваат во земји каде нивото на корупција, а особено нивото на 

корупција во Царината е ниско. Странските инвеститори најчесто произведуваат 

производи кои се наменети за извоз. Големите количини на извоз, во услови на 

корумпирана Царинска Управа, доведуваат до значајно зголемување на трошоците, 

односно поскапување на извозот со што производот нема да биде конкурентен во земјата 

во која се пласира. Исто така и банките не им одобруваат кредити на странските 

инвеститори за да вложуваат во земји кои се високо ризични за вложување капитал, или 

им даваат кредити со високи премии на ризик и повисоки каматни стапки, со што самото 

инвестирање поскапува. Од овие причини, странските инвеститори не се заинтересирани 

за земјите со корумпирана Царинска Управа, а оние кои веќе инвестирале нема да сакаат 

да го прошируваат производството и да отвараат нови работни места. Значи високото ниво 

на корупција во државата, особено во Царината, неминовно ги намалува странските 

инвестиции и го успорува економскиот раст на земјата. 

 

 

 

 



Улогата на Царинската Управа на Република Македонија во сузбивање на корупцијата 
 

 
54 

 

4.4.2. Социјални последици 

 

Секоја раширена корупција, па и онаа во Царинската Управа, носи озбилни последици на 

социјален план. Со порастот на корупцијата во ЦУ, особено при увоз на стока, цената на 

производите не се намалува бидејќи увозникот покрај нормалниот профит сака да оствари 

и екстра профит од избегнатите царински давачки, а воедно во цената се вклучени и 

трошоците за корупција. Вака формираната цена на производите во целост ја плаќаат 

крајните потрошувачи, а покрај тоа има и помалку средства во Буџетот што доведува до 

намалување на куповната моќ на потрошувачите, и сиромашните стануваат уште 

посиромашни. 

           Корупцијата во Царината директно влијае врз зголемување на сиромаштијата така 

што Буџетот не се полни во доволна мера, а со тоа нема доволно средства за социјална 

помош, средства за невработени, средства за детски додаток и слично. Колку што 

населението е посиромашно до толку е поподлежно на корупција и во определен степен 

сиромаштијата станува причина за корупција во Царината. Имено, сиромашното и 

невработено население особено во пограничните места, решението за стекнување приход 

го наоѓа во шверцот на стока, која е наменета за продажба во Македонија со цел да 

обезбедат средства за живот, при што доаѓаат во контакт со царинските службеници и се 

обидуваат со поткуп да ја избегнат царината или да платат што е можно помала царина и 

други давачки. На овој начин се влегува во еден круг кој носи голема штета на државата. 
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          Корупцијата во ЦУ овозможува во царинското подрачје на Република Македонија 

нелегално да се внесуваат се поголеми количини на наркотици, оружје и муниција, 

радиоактивен материјал, штетни прехрамбени производи и слично. Внесувањето на 

наркотици и психотропни супстанции во земјата директно влијае врз порастот на 

криминалитетот изразен преку борбата на поединци и групи за преземање и контрола на 

домашниот пазар со наркотици. Криминалните групи кои се занимаваат со нелегална 

трговија со дрога се обидуваат во своите редови да вклучат и претставници од Царинската 

Управа преку кои полесно ќе можат да ја пренесуваат дрогата во странство и огромните 

парични средства да ги легализираат преку легален увоз со зголемување на цената во 

фактура на увозната стока. Од друга страна со продажбата на наркотични средства се 

добиваат се поголем број зависници што штетно влијае на здравјето, на работната 

способност и сл.  

         Преку корупција во Царината се овозможува и нелегален увоз на оружје и муниција 

што доведува до појава или зајакнување на криминални и терористички групи и 

организации од кои државата нема никаква корист, напротив тие ја нарушуваат 

стабилноста и безбедноста на државата, и со тек на време стануваат моќни, се вклучуваат 

во политиката и влијаат врз донесувањето на важни политички одлуки во државата. 

          Заклучно кажано социјалните последици од корупцијата во Царината можат да 

предизвикаат многу штетни последици за државата. Сиромаштијата и криминалот го 

намалуваат значењето на државата и нејзините органи, ја слабеат позицијата во 

меѓународната заедница, допринесуваат до одлив на млади кадри во други земји. 

 

4.4.3. Политички и институционални последици 

 

        Политичко-институционалните последици од корупцијата доведуваат до 

пореметување на работата на Царинската Управа преку водење лоша кадровска политика, 

избор на неадекватни раководители, дезорганизација, неефикасност на Царинската 

Управа. 

          Поради корупцијата во Царинската Управа првенствено доаѓа до пореметување на 

моралните вредности на царинските службеници бидејќи на површина излегуваат 

корумпираните, а стручните и морални службеници се поместуваат настрана, за да не 



Улогата на Царинската Управа на Република Македонија во сузбивање на корупцијата 
 

 
56 

 

сметаат при вршењето на коруптивната работа или да не ги приметат и откријат 

активностите на корумпираните царински службеници. Водењето на лоша кадровска 

политика и поставување на раководните места лица по партиска линија, а не по стручност 

и моралност, доведува до развој на корупцијата односно борбата против корупцијата оди 

бавно, тешко и неефикасно.  

          Корупцијата ја слабее организационата структура на ЦУ, доведува до непочитување 

на хиерархијата, наредбите се сведуваат на усмени наредувања и се наложува нивно 

извршување иако не се во склад со царинските прописи. Може да се случи на еден 

царински службеник да му се дадат различни наредби од различни надредени 

службеници, при што царинскиот службеник незнае чии наредби да ги изврши што 

доведува до дезорганизација во работењето.  

          Нефункционирањето на институциите и нивната неефикасност и пристрасност во 

одлучувањето претставува голем проблем во Царинската Управа. Недоволното 

функционирање на институциите се огледува кога на пример Одделението за внатрешна 

контрола кое е одговорно за проверка и утврдување на тешки дисциплински повреди и 

прпусти во царинската служба многу брзо реагира на поедини случаи на пропусти каде 

нема материјална одговорност и царинските службеници ги процесуира во најкраток рок, 

а во случаите каде очигледно се работи за големи пропусти во работењето реагира бавно и 

се процесуираат само царинските службеници кои се непосредни извршители,а 

раководителите често не се опфатени во постапката. 

 

4.5. Видови на корупција во Царинската Управа според начинот на организираност 

 

          Спорд организираноста, корупцијата може да се подели на: 

 Поединечна корупција 

 Организирана корупција 

 

  1.     Поединечната корупција се извршува од поединец во Царинската Управа без знаење 

и соработка со други царински службеници. Ваквата корупција се врши периодично, 

односно во момент кога ќе се создаде поволна можност. Најчесто како коруптори се 

јавуваат патници, возачи, увозници кои во најголем број се непознати, но не смее да се 
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исклучи можноста за познанство меѓу царинскиот службеник и корупторот. 

Карактеристично за поединечната корупција е тоа што надокнадата е од мала вредност во 

пари или роба и е помалу опасна и штетна за Царинската Управа и општеството во 

целина.  

         Покрај тоа што поединечната корупција изгледа безопасна во поглед на поткупот кој 

поединците го примаат, ако таа е распространета кај голем број царински службеници 

може да има поголема штета отколку организираната корупција. Вмешаноста на голем 

број царински службеници во поединечна корупција укажува на постоење на големи 

организациони, кадровски проблеми и пропусти во Царинската Управа и го нарушува 

нејзиниот углед. 

 

2.      Кај организираната корупција во царинската служба може да учествуваат царинските 

службеници од цела смена или дел од смената во граничната царинска испостава, или 

царинските испостави во внатрешноста на царинското подрачје. Се што ќе се „собере“ во 

текот на смената се дели подеднакво или според заслуга. Ваквата организирана корупција 

е голема опасност за државата и доведува до големи пореметувања во домашната 

економија. Имено, заради нелегалниот увоз на стоки во големи количини, заради 

неплаќањето или помалата наплата на царини од една страна се намалува приливот на 

средства во Буџетот, а од друга страна се фаворизираат поедини увозници при што се 

создава нелојална конкуренција и можност за формирање монопол на пазарот. Најчести 

производи кои нелегално се внесуваат се нафта и нафтени деривати, цигари, алкохолни 

пијалоци, текстил, техничка стока и слично.  

           Најопасен вид на организирана корупција претставува поврзаноста на царинските 

службеници со припадниците на МВР кои работат како гранична полиција со цел 

пропуштање на стока без царинење. Овој вид на поврзување се врши на граничните 

премини при што се овозможува превозните средства слободно да ја поминат границата, 

па дури со полициска придружба да бидат испратени до безбедно место и криумчарената 

стока да биде пуштена во промет. 

         Организираната корупција во ЦУ најпрво ја разорува самата управа во целина, а 

потоа и државата бидејќи оневозможува доволен прилив на средства во Буџетот. Исто 
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така се укажува на тоа дека во државата има реална можност да постои и системска 

корупција. 

 

4.6. Облици на корупција во Царинската Управа 

 

          Царинската Управа на Република Македонија, како еден од поважните државни 

органи, има значајна фискална улога. Извршувајќи ја фискалната улога ЦУ ги врши 

следниве задачи: царинење на стоката, спроведување мерки за царински надзор, наплата 

на царина и други давачки, наплата на ДДВ и акцизи, контрола на изнесувањето и 

внесувањето денари и девизни средства, наплата на такси, спроведување дополнителни 

контроли во царинското подрачје. 

          Можноста за корупција во Царината е повеќе изразена отколку во другите државни 

органи бидејќи царинските службеници посредно или непосредно се во постојан контакт 

со пари. Нема царински службеници кои се имуни на корупција, а најподложни се оние 

кои доаѓаат во непосреден контакт со учесниците во царинската постапка и колку се 

поголеми дискреционите овластувања толку се зголемени можностите за корупција. 

          Корупцијата во Царината е исклучително сложена појава бидејќи постојано ги 

менува своите појавни облици. Имено, со текот на времето некои појавни облици на 

корупција исчезнуваат, а други нови облици се појавуваат и се прилагодуваат на 

новонастанатата ситуација. Ако државата и ЦУРМ сакаат успешно да се спротиставуваат 

на корупцијата мора постојано да ги менуват тактиките и начините на борба, да ги 

идентификуваат појавните облици како би можело да се преземат соодветни 

антикорупциски мерки. 

        Во продолжение на овој текст ќе бидат прикажани некои појавни облици на 

корупција кои се јавуваат или може да се појават во царинското работење во Република 

Македонија. Облиците на корупција во царинската служба може да се поделат на: 

1. Корупција на царинските премини 

2. Корупција во стокови царински испостави 

3. Корупција при водење царинска управна и прекршочна постапка 

4. Корупција во царинска лабораторија 
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4.6.1. Корупција на царинските премини 

 

         Корупцијата на царинските – граничните премини се јавува поради непосредниот 

контакт на царинските службеници кои работат на граничните премини со домашни и 

странски патници кои ја преминуваат државната граница. Имено, можноста царинскиот 

службеник да ја злоупотреби службената положба и овластување, да побара или прими 

мито се јавува во случај кога поедини патници при увозот или извозот на стока, 

внесувањето или изнесувањето денари или девизни средства не се придржуваат до 

важечките позитивни прописи. 

          Според една група автори облиците односно механизмите на корупција во рамки на 

царинското работење на граничните царински премини може да се подели во две групи: 

 Корупција во царината во патничкиот сообраќај 

 Корупција во царината во стоковиот сообраќај 
27

 

1.    Царинењето на стоката во патничкиот сообраќај има некои карактеристики според 

кои се разликува од царинењето во стоковиот сообраќај. Пред се учесниците во 

царинската постапка се физички лица и царинењето се врши по скратена постапка и тоа 

по единствена царинска стапка од 15% од царинскта вредност на стоката која не е за 

комерцијална употреба и не надминува вредност од 800 евра 
28

. Исто така при протокот на 

стока во патничкиот сообраќај не се јавува документација освен во случај кога настанала 

обврска за плаќање царина. Многу важно е да се напомене дека царинските службеници 

имаат дискрециони овластувања да вршат селективен преглед т.е. сами одлучуваат кои 

патници ќе ги проверат, а кои нема да бидат предмет на царински преглед. Ваквите 

дискрециони овластувања и непостоењето документи кои секогаш се јавуваат при 

стоковиот сообраќај го отежнуваат откривањето и гонењето на корупцијата во патничкиот 

сообраќај.  

          Карактеристично за корупцијата во царината во патничкиот сообраќај е тоа што има 

мала единечна вредност, но коруптивните зделки се случуваат многу почесто при што 

вкупниот износ е релативно голем. Начинот на кој се случува корупцијата е релативно 

едноставен, не е потребно големо знаење, со релативно низок ризик и мала добивка како 
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 Беговић, Б., Васовић, М., Вуковић, С., Мијатовић, Б., Сепи, Р., (2002), Корупција на царини , Центар за 

либерално-демократске студије, Београд, стр 103 
28

 Член 3-а – Консолидиран текст на законот со Царинска тарифа ( Сл. весник на РМ бр. 169/12 ) 
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за корупторот така и за корумпираните царински службеници. Поради сите овие 

карактеристики работните места на патничките терминали се многу посакувани од страна 

на царинските службеници кои се склони кон корупција и очекуваат приход од корупција. 

         Корупцијата на царинските премини која е поврзана за протокот на патниците или 

стока во патничкиот сообраќај може да се подели на неколку карактеристични појавни 

облици: 

 

* Најчест облик на корупција е оној што се јавува поради пропуштање на помали пратки 

кои подлежат на царинење, а кои се откриваат при прегледот на патничките превозни 

средства. Во најголем број случаи се работи за проширен личен багаж при што 

коруптивниот однос се извршува на лице место. Имено, домашните патници покрај 

личниот багаж, кој е ослободен од плаќање увозни давачки, може да внесуваат од 

странство предмети во вредност до 350 ЕВРА
29

 без плаќање на увозни давачки под услов 

таквиот увоз да е од некомерцијална природа. Критичниот момент настанува кога 

вредноста на предметите надминува 350 ЕВРА при што патникот со намера да го избегне 

царинењето на стоката нуди мал износ на мито, а постои можност и царинскиот 

службеник да побара мито(пари или стока). Ако царинскиот службеник дозволи таквата 

стока да влезе нецаринета во царинското подрачје на РМ врши злоупотреба на службената 

положба со сомнение дека примил поткуп. 

 

ПРИМЕР:   Дека ваквиот облик на корупција навистина постои говори и следниов 

пример. Имено, порталот „Вечер“ на 6 февруари 2008 г. објавил дека жена цариник на ГП 

Табановце при контрола на багаж во автобус утврдила дека патничката Л.А. покрај 

личниот багаж има и текстилна стока која треба да се царини. Притоа службеничката од 

Куманово и рекла дека треба да плати 8000 денари царински давачки, но „за да и излезе во 

пресрет“ и побарала мито од 4000 денари. Патничката на лице место и дала 35 ЕВРА и се 

договориле друг ден да и даде уште 2500 денари. Патничката случајот го пријавила на бес- 

                                                           
29

 Член 7 – Уредба за поблиските критериуми и начини на спроведување 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 
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платниот телефонски број 197, а во соработка со полицијата и биле дадени технички 

обработени пари со што осомничената цариничка е фатена и е поднесена соодветна 

кривична пријава. 

 

* Како друг појавен облик на корупција претставува ситуација кога царинскиот 

службеник и патникот добро се познаваат и однапред се договараат кога и во кое време 

патникот да се појави на граничниот царински премин. Нивното познанство може да 

произлегува од роднински или пријателски врски, но исто така и од претходни 

коруптивни односи. Станува збор за пренесување на стока во патничко возило со 

поголема вредност при што пропуштањето е однапред договорено, а противуслугата е 

однапред платена. Сé се сведува на тоа патникот да дојде на царинскиот премин кога на 

смена е „неговиот“ царински службеник кој врши „преглед“ на стоката или воопшто не го 

врши, за скриената стока со поголема вредност нецаринета да се пренесе преку 

царинската линија. Најчесто станува збор за стока со мала тежина, а голема вредност. Се 

однесува на потрошна електроника, мобилни телефони, електронски делови, како и скапа 

гардероба, медицинска опрема и слично.
30

 

 

ПРИМЕР: Дневниот весник „Утрински“ на 28.02.2009 г. пишува дека цариникот Б.Д. 

вработен на ГП Меџитлија е осомничен дека трговец и таксист од Битола ги пропуштил да 

ја поминат границата со шверцувана стока ( поголема количина текстил, чанти, цигари) 

без да им направи контрола на возилата. Карактеристично е тоа што возилата, откако ја 

преминале грчката граница, извесно време се задржале во меѓуграничниот простор со цел 

да почекаат да се промени смената на царинарницата. Така, откако осомничениот цариник 

започнал со работното време, ги пропуштил без да им направи контрола. 

 

* Злоупотреба на службена положба и овластување со можност за примање поткуп постои 

и кога царинскиот преглед е регуларно извршен и кога е утврден царински долг. Станува 

збор за ситуација кога царинскиот службеник при царинската контрола на патник во 

патничкиот промет ќе констатира дека нема основа за царинење на стоката која патниците 
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ја пренесуваат, или ќе утврди пониска царинска основа. Коруптивниот однос се 

воспоставува директно на лице место при што патникот и корумпираните цариници не се 

познаваат. Корупторите се патници кои ретко ја преминуваат границата ( иселеници кои 

се враќаат во своите домови), не се занимаваат со препродажба. 

 

ПРИМЕР: Како што пишува интернет порталот „Дневник“ на 07.09.2012 двајца царински 

службеници, вработени во мобилната екипа при ЦУ, вршеле преглед на багажот на 

автобус пријавен за влез во РМ на ГП Табановце. Меѓу патниците бил и Скопјанец кој се 

враќал од Германија и носел LCD телевизор. Царинските службеници му рекле дека ќе го 

царинат, но потоа му побарале 100 ЕВРА за да му наплатат помалку од регуларната 

тарифа. Побараниот поткуп им бил даден, но потоа биле пријавени и против нив е 

поднесена кривична пријава за примање поткуп. 

 

* Специфичен облик на корупција се јавува при намалување на царинското оптоварување 

на патниците кои пренесуваат стока најчесто во автобусите. Станува збор за ситуација во 

која царинскиот службеник ја царини стоката на сите патници на една сметка при што со 

сигурност во пресметката на увозните давачки не е опфатена целата стока. „Еден од 

цариниците склучува договор со еден претставник од патниците ( најчесто со возачот на 

автобусот). Договорот се состои во паушално наплатена царина и паушално пресметан 

поткуп за автобусот во целина. Износот на поткупот и царината потоа се распределува на 

сите патници во автобусот. Во некои случаи воопшто не се наплатува царина, односно 

патниците плаќаат мито за да не дојде до царински преглед и подолго задржување на 

граница“
31

  

 

ПРИМЕР: Како што пишува порталот „Вечер“ на 31 мај 2007, царинскиот службеник 

вработен на ГП Деве Баир од возач на автобус со турска регистарска ознака побарал 

подарок од 10 ЕВРА. За возврат не извршил царинска контрола на автобусот . Возачот 

парите ги оставил во патната исправа, цариникот ги зел парите и го пропуштил автобусот 

да ја помине границата. Во друг случај, порталот „Утрински“ на 24.08.2012 пишува дека 
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возач на комбе кој превезувал патници пријавил дека царинскиот службеник на ГП 

Табановце му побарал нов велосипед како поткуп, за спротивно на своите овластувања и 

службена положба да го пропушти возилото без царински преглед. Цариникот е 

суспендиран од работа. 

 

* Според условите за внесување и изнесување ефективни пари и чекови во меѓународниот 

патнички сообраќај, државјани на РМ или странци можат слободно ( без пријавување на 

Царината) да внесуваат во РМ разни видови девизи во противредност до 10 000 ЕВРА. 

Можат да внесуваат девизи и над 10 000 ЕВРА во неограничени количини, но мора да ги 

пријават на Царината со доказ за потекло на пријавените девизи
32

. Македонски државјани 

можат слободно да изнесуваат од РМ разни видови девизи во противредност до 2000 

ЕВРА без обврска на Царината да и презентираат документ за набавени девизи од банка 

или менувачница. Изнесувањето девизи од 2000 до 10 000 ЕВРА треба да се пријави на 

Царината, а изнесувањето на девизи над 10 000 ЕВРА не е дозволено
33

. Ако царинскиот 

службеник на царинскиот премин при вршење на конторла и преглед на возилото пронајде 

непријавени денари или девизи кои ја надминуват определената вредност треба 

привремено да ги одземе со издавање на потврда. Меѓутоа се создава и можност за 

злоупотреба на службената положба и примање поткуп. Имено, царинскиот службеник се 

договара со патникот, при што за одреден надоместок му ги враќа сите девизни средства и 

не пишува записник за одземање, или во записникот пишува дека парите се пријавени. 

 

* Специфичен случај на корупција во царината во патничкиот сообраќај е таканареченото 

распарчување на пратката. Постапката се состои во тоа што пратката која до граничниот 

премин обично пристигнува со помал камион да се претовари во поголем број патнички 

автомобили. Со ваквото распарчување на стоката се овозможува истата од режим на 

стоков сообраќај т.е. режим на редовна царинска постапка да премине во режим на 

скратена постапка. Исто така треба да се напомене дека домашните патници покрај 

личниот багаж, можат да внесуваат од странство предмети во вредност до 350 ЕВРА без 
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плаќање на увозни давачки, ако таквиот увоз е од некомерцијална природа, со што 

целокупно претходно распарчената пратка може целосно „легално“ да влезе во РМ. За да 

се овозможи претоварот на стоката и нејзино внесување во царинското подрачје на РМ да 

се изврши неприметно потребно е да се корумпираат царинските службеници и 

припадниците на граничната полиција. Најчесто ваквото распарчување на пратките се 

приметува во случаи со скапа облека, електроника и слично.
34

 

 

* Посебен вид на злоупотреба се јавува кога царинскиот службеник кој се враќа од 

странство на граничниот премин го злоупотребуа познанството со неговите колеги, не ја 

пријавува стоката која треба да се царини и нелегално ја внесува во царинското подрачје. 

Најчесто се работи за скапа стока (мобилни телефони, акцизни добра, лекови, лаптоп) која 

потоа се продава на пазарот со што царинскиот службеник се стекнува со корист за себе 

или некој друг. 

 

2. Царинењето на стока во стоковиот сообраќај ги има следниве карактеристики: 

 Царинењето на стоката се извршува по редовна царинска постапка согласно 

Царинскиот закон и тоа по различни царински стапки предвидени во Царинската 

тарифа во зависност од видот на стоката. 

 При царинењето се јавува документација во сите случаи кога стоката ја преминува 

границата, без разлика дали стоката подлежи на царинење или не. Појавата на 

документи овозможува спроведување дополнителни контроли за регуларноста на 

спроведените постапки и утврдување на одговорност на сите учесници во 

нерегуларностите. 

 Царинските службеници имаат дискреционо право да изберат која пратка ќе ја 

прегледаат, а која ќе ја пропуштат без детален цариснки преглед, односно ќе 

утврдат дека царинењето може да се изврши врз основа на поднесените документи. 

 

         Корупцијата во стоковиот сообраќај е многу посложена отколку во патничкиот 

сообраќај, бара поголемо искуство и подетално планирање за да се намали веројатноста за 
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дополнително откривање врз основа на трагите кои остануваат поради поднесената 

документација. Карактеристично за корупцијата во стоковиот сообраќај е тоа што има 

голема единечна вредност, но коруптивните зделки се случуваат многу поретко. Имајќи ги 

во предвид големите придобивки кои ги добиваат корупторите ако нивната стока не биде 

царинета логично е и поткупот да биде поголем. Во продолжение ќе бидат прикажани 

појавните облици на корупција кои се јавуваат во стоковиот сообраќај. 

 

* Еден од облиците на корупција е поврзан со пропуштање на стоката, односно премин на 

товарните возила преку границата без царински преглед и без царинска евиденција. 

Имено, царинскиот службеник, кој е должен секоја стока која влегува во царинското 

подрачје да ја евидентира, не врши преглед и евиденција со што овозможува таквата стока 

непријавена и неевидентирана во компјутерскиот систем, да се увезе без наплата на 

царина и други увозни давачки, а за возврат добива адекватен надоместок. Ваквиот 

коруптивен однос на увозникот му донесува голем профит и тој е спремен да понуди 

голем поткуп кој најчесто опфаќа неколку царински службеници. Овој облик на корупција 

носи висок ризик и бара вклучување на повеќе лица и добра организација. 

ПРИМЕР: За да се увиди начинот на кој овој вид на корупција и злоупотреба на 

службената положба во Царината функционира ќе биде разгледан еден од 

поспецифичните и посложени случаи од македонската практика. Се работи за акцијата 

„Лепак“ во која се притворени 7 царински службеници од ГП Ново Село и уште други 7 

лица кои биле дел од злосторничкото здружување. Станува збор за група која подолго 

време вршела нелегален увоз на текстилна стока во РМ. По претходен договор 

превозниците ја земале стоката набавена во Бугарија или Грција и ја пренесувале во РМ 

преку ГП Ново Село до однапред договорена дестинација и тоа секогаш кога на должност 

биле некои од царинските службеници – членови на злосторничката група, кои не вршеле 

царинска контрола и преглед на возилата и стоката што се пренесувала, со цел да бидат 

избегнати задолжителните царински давачки. За возврат добивале дел од парите како 

поткуп за извршената „услуга“. Царинските службеници биле добро организирани и се 

покривале еден со друг и во случај некој да бил откриен, раководителот на царинската 

испостава го прикривал делото со наложување за изготвување царинска потврда за 



Улогата на Царинската Управа на Република Македонија во сузбивање на корупцијата 
 

 
66 

 

плаќање на увозни давачки со невистинита содржина. Вкупната штета на сметка на 

буџетот се пресметува во милиони. ( Извор „Канал 5“ 8.03.2014 ) 

 

* Злоупотреба на службена положба со можност за примање поткуп се јавува при 

пропуштање на „празни“ товарни возила. Имено, кога на граничниот царински премин ќе 

пристигне празно товарно возило, бидејќи во него нема стока која треба да се царини, 

царинскиот службеник треба само да утврди дали навистина се работи за празно возило. 

Меѓутоа постои можност во празното товарно возило да биде сокриена стока, најчесто со 

мала тежина и голема вредност. Во тој случај превозникот или друго лице потребно е само 

да го подмитат царинскиот службеник кој „добронамерно“ ќе го прегледа товарното 

возило и ќе утврди дека тоа навистина е празно. Со добро организирана корупција нема да 

дојде ни до мерење на празното товарно возило, бидејќи секое отстапување на тежината 

од декларираната отвора сомнение дека во него има скриена стока. За разлика од 

претходниот облик на корупција, овде се работи за пропуштање на мали количини, а со 

самото тоа и износот на поткупот е мал 
35

. 

 

* Царинската Управа, на граничниот премин, односно на друго место каде што се врши 

царинскиот надзор проверува дали домашниот и странскиот превозник имаат меѓународна 

транспортна дозвола и други документи за возилото, возачот, стоката ( ЦМР – товарен 

лист;план за возење и сл.) и дали превозникот го врши превозот во согласност со тие 

документи. Ако ЦУ утврди дека превозникот ги нема сите потребни документи или истите 

не ги користи на пропишан начин, ќе забрани влез на возилото во РМ, односно излез од 

неа.
36

 Исто така домашен и странски превозник со возило на јавен пат кое празно или 

заедно со товарот ги надминува пропишаните услови во поглед на димензиите, вкупната 

маса, осното оспорување, може да врши превоз само врз основа на дозвола за вонреден 

превоз која ја издава ЈП за државни патишта.
37

 Меѓутоа царинските службеници кои се 

склони кон корупција, за одреден паричен надоместок во договор со превозникот, ќе 

дозволат влез или излез на товарно возило и покрај тоа што ја нема целокупната потребна 
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документација, односно ќе дозволат да влезат во РМ товарни возила без обезбедена 

посебна дозвола за вонреден превоз или ќе допуштат користење на една дозвола за повеќе 

превози, вршејќи злоупотреба на службената положба. 

 

ПРИМЕР: Како што пишува интернет порталот „Утрински“ на 30.12.2008г. ЦУРМ 

поднела кривични пријави против 34 царински службеници кои работејќи како виши 

цариници, раководители на смена и цариници во царинска испостава Ќафасан, 

овозможиле 1326 камиони со носивост над дозволената тежина од 40 тони да остварат 

влез во царинското подрачје на РМ без да обезбедат дозвола од ЈП „Македонија пат“ за 

вонреден превоз или без да извршат претовар. Раководителите на смена давале одобрение 

за изготвување транзитни документи, а цариниците ги потврдувале. Исти вид на 

злоупотреба на службената положба е откриен и на ГП Деве Баир во 2010година. 

 

* Злоупотреба на службената положба и овластување со можност за корупција се јавува и 

при постапка за извоз. Спорд Царинскиот Закон, со постапката за извоз царинскиот орган 

одобрува домашна стока да се изнесе од царинското подрачје
38

. Извозната царинска 

декларација мора да се поднесе кај царинскиот орган кој е надлежен за надзор на местото 

каде што извозникот е регистриран или на местото каде се врши пакување или натовар на 

стока за извоз
39

. По извршеното извозно царинење стоката останува под царински надзор 

се додека не го напушти царинското подрачје на РМ, односно додека царинскиот орган на 

излез не го потврди стварното физичко изнесување на стоката од царинското подрачје. 

Можноста за злоупотреба и корупција се јавува поради тоа што според член 24 од Законот 

за ДДВ не се пресметува ДДВ за стока наменета за извоз. Тоа значи дека стоката која е 

декларирана за извоз ако остане во царинското подрачје на РМ ќе биде поефтина за 

неплатеното ДДВ и истата може да се продава на црниот пазар со што извозникот 

остварува добивка. За таа цел извозникот потребно е да го поткупи царинскиот службеник 

на излезниот царински орган, кој за возврат фиктивно ќе го потврди изнесувањето на 

стоката декларирана за извоз иако истата не го напуштила царинското подрачје, со што 

врши злоупотреба на службената положба. Превозното средство може и да не пристигне 
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 Член 174, став 1. Царински закон ( Сл. весник на РМ бр. 39/2005) 
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 Член 174, став 4. Царински закон ( Сл. весник на РМ бр. 39/2005) 
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на преминот, односно кај корумпираниот царински службеник да се појави само 

документацијата. 

 

ПРИМЕР: Интернет порталот„Утрински“ на 08.08.2009г. пишува дека ЦУРМ 

суспендирала 8 цариници кои се товарат за злоупотреба на службената положба и 

овластување. Тие на ГП Блаце, Табановце, Бодородица и Ново Село со потпис и факсимил 

лажно потврдиле непостоечки извоз на етил алкохол со 10 транспортни возила. Имено, 

етил алкохолот останал во РМ и за него не биле платени 16,7 милиони денари на име ДДВ 

и 77 милиони денари на име акциза, со што овозможиле незаконско богатење на трети 

лица, а на сметка на државата. 

 

* Друг појавен облик на корупција и злоупотреба на службената положба се јавува и при 

транзитна постапка, односно при лажен транзит. За стоката во транзитна постапка не се 

плаќа царина и други давачки, па тоа е доволна причина за шверцерите да се обидат да 

организираат лажен транзит преку корумпирање на царинските службеници. Во 

нормални, регуларни услови транзитот започнува со ставање на стоката на увид и 

поднесување на транзитна декларација кај појдовниот царински орган кој утврдува дали за 

таа стока може да започне транзитна постапка. По правило стоката не се пушта доколку не 

е пломбирана( пломба се става на товарното возило или на секој колет поединечно). 

Откако ќе завршат сите формалности кај појдовниот царински орган, стоката заедно со 

соодветната документација, во определ рок треба да се стават на увид кај одредишниот 

царински орган, кој е должен да утврди дали се исполнети сите одредби за транзитната 

постапка и дали сета декларирана стока е ставена на увид. По извршената контрола, 

одредишниот царински орган ја пушта стоката да го напушти царинското подрачје на РМ. 

          Лажниот транзит може да се изврши на два начина: Прво станува збор за 

истоварување на стоката од транспортното возило во царинското подрачје на РМ, со 

оштетување или неоштетување на пломбата, при што транспортното возило без стоката го 

продолжува патот и доаѓа на граничниот премин во договореното време, каде 

корумпираниот царински службеник не врши преглед на состојбата на пломбите нити 

врши преглед на стоката, туку потврдува дека стоката го напуштила царинското подрачје. 

Вториот начин на лажен транзит се извршува така што во договор со корумпираниот 
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царински службеник транспортното средство воопшто не се појавува кај одредишниот 

царински орган, туку се појавуваат само транзитните царински документи, при што 

царинскиот службеник ги внесува во системот и потврдува дека стоката го напуштила 

царинското подрачје на РМ.  

         Лажниот транзит му овозможува голема потенцијална незаконска добивка на 

корупторите, па тој е спремен да понуди висок поткуп. Ризикот за овој облик на корупција 

е висок бидејќи преку директна соработка помеѓу Царинските Управи на соседните земји 

лесно може да се утврди дека транспортното товарно возило кое наводно го напуштило 

царинското подрачје на РМ никогаш не влегло во соседната земја. За целосно да се 

оствари лажниот транзит потребно е да се спречи и размената на информации помеѓу 

Царинските Управи со што се зголемува и бројот на корумпирани цариници и се намалува 

веројатноста за успех на коруптивната зделка. 

 

ПРИМЕР: Интернет порталот „vecer.mk“ на 03.01.2008г. пишува дека ЦУРМ поднела 

кривична пријава против 5 цариници откако ЦУРМ во повеќе наврати остварила 

официјална кореспонденција со надлежни лица на ЦУ на УНМИК во Косово од каде биле 

добиени податоци дека 4 транзитни постапки кои се однесуваат на 103 тони пилешко месо 

со сомнително потекло од Бразил се фиктивно раздолжени. Товарните возила, на чии 

полуприколки биле натоварени четири контејнери со пилешко месо фиктивно 

транзитирале низ Македонија. Имено, царинските службеници вршејќи злоупотреба на 

службената положба со внесување податоци дека товарните возила излегле од РМ 

помогнале пилешкото месо да биде пуштено во слободен промет во царинското подрачје 

на РМ без да бидат наплатени царински давачки, ДДВ и без да биде извршена 

задолжителна ветеринарна контрола 

 

* Наједноставен вид на злоупотреба на службена положба и овластување, со цел добивање 

мито е намерното успорување на прометот на стоки. Ваквиот појавен облик на корупција 

најчесто се јавува во стоковиот сообраќај на патните гранични премини, независно дали се 

работи за влез или излез, во и од царинското подрачје. Успорувањето на прометот се врши 

така што царинските службеници покрај потребната документација бараат и непотребни 

документи, дозволи, царинските прегледи траат подолго од вообичаеното и сл., со што 
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намерно создаваат гужва, напнатост, а се со цел да издејствуваат увозникот или возачот да 

им даде поклон или парична надокнада за работата побрзо да се изврши. 

 

ПРИМЕР: Интернет порталот „Утрински.мк“ пишува дека откриена е група цариници 

кои вршеле злоупотреба на работното место, недозволено земајќи им пари на 

камионџиите за рутински контроли. Имено, сите камиони кои се полнат во рафинеријата 

ОКТА мора да поминат на контрола, на која им се врши мерење на тежината на дериватот. 

Оваа задолжителна процедура знае да биде многу здодевна поради што царинските 

службеници за противуслуга од 10 евра на заинтересираните им нуделе можност за 

заобиколување на процедурата и добивање дозвола без чекање. 

           Од претходно наведеното може да се види дека постојат голем број појавни облици 

на корупција на царинските премини. Со тек на време царинските службеници формираат 

коруптивни односи со клиентите и во тој случај механизмот на кој се остварува 

корупцијата прераснува во рутина и се усовршува со што станува потежок за 

идентификување и сузбивање. Потребно е овој најосетлив дел од царинската служба 

почесто да се контролира, да се анализира работата на службениците и навреме да се 

откриваат новите појавни облици на корупција, за да може да се применат соодветни 

мерки за нејзиното сузбивање на царинските премини. 

 

4.6.2. Корупција во стокови царински испостави 

         Стоковите царински испостави каде се врши царинење на стоката, како 

организациони единици, може да се наоѓаат во внатрешноста на царинското подрачје или 

на граничните премини. Овие царински испостави имаат за цел да вршат наплата на 

царината и другите давачки на целата роба која се увезува во царинското подрачје и на брз 

и ефикасен начин да ги извршат царинските работи и да ја пуштат стоката во слободен 

промет, да ја стават под царински надзор и сл. 

        Во продолжение ќе бидат наведени можните облиците на корупција во стоковите 

царински испостави кои се  посложени отколку оние облици кои се јавуваат на граничните 

премини.   

* Со постапката увоз за облагородување се овозможува увоз на стока( репроматеријали, 

материјали и помошни материјали) без плаќање на царина и други давачки со цел таквата 
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стока да подлежи на операции на облагородување
40

 во Македонија. По извршеното 

облагородување добиените производи се извезуваат/повторно извезуваат. Царинските 

службеници ( надзорниот царински орган) треба најмалку еднаш годишно да извршат 

контрола на секој имател на одобрението. Контролата може да се однесува на идентитетот 

на стоката, контрола на документација, производствениот процес, залихите на 

репроматеријали и добиени производи. Во случај кога царинскиот службеник кој ја врши 

контролата ќе утврди дека стоката увезена за облагородување не се наоѓа во производство 

ниту како репроматеријал, ни како добиен производ должен е да напише записник за 

царински прекршок и да достави барање за поведување на прекршочна постапка против 

имателот на одобрението до Царинскиот прекршочен орган. Меѓутоа царинскиот 

службеник постапува спротивно на неговата обврска и должност и не составува записник 

за прекршок, туку се договара со увозникот-имател на одобрение за соодветен надоместок 

да констатира дека при контролата се било исправно при што недостатокот на стока ќе се 

покрие со иста или слична стока набавена на домашниот пазар. 

 

* Стоката која е увезена за облагородување во РМ, во рок определен од страна на 

царинскиот орган, мора да биде извезена или повторно извезена во вид на добиени 

производи или како непотрошен репроматеријал, или да се стави во друго царинско 

дозволено постапување или употреба. При извоз/повторен извоз во царинската 

декларација се внесува точниот број или количина на добиените производи по 

облагородувањето. Меѓутоа имателот на одобрението по претходен договор со 

царинскиот службеник во декларацијата за завршување на постапката внесува дека во 

превозното средство има на пример 2000 готови машки костими, иако во него се наоѓаат 

1500 костими. Царинскиот службеник кој треба да го изврши прегледот само ја 

раздолжува количината од 2000 костими без да изврши преглед со што му овозможува на 

имателот на одобрението да се стекне со добивка од ненаплатени царини и други давачки 

за репроматеријалот за 500 костими кој останал во царинското подрачје на РМ. Со ваквото 

постапување царинскиот службеник врши злоупотреба на службената положба со 

можност за примање поткуп. 
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 Операции на облагородување се обработка на стока(монтажа и вградување во друга стока), преработка, 
доработка, поправки. 
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* Со имплементацијата на селективноста во МАКЦИС (македонски информационен 

систем) царинските службеници можат да вршат селективен преглед на стоката. Во 

електронскиот систем формирани се листи за селективност по тарифен став, земја на 

потекло, увозник и други показатели кои можат да го претстават ризикот при царинската 

постапка.
41

 Врз основа на анализа на ризик и техники за управување со ризик се 

определуваат декларациите и стоките кои треба да бидат проверени, прегледани и видот 

на проверките,прегледите кои треба да се извршат.Проверката на декларациите и 

прегледот на стоката може да ја определи и царинскиот службеник – контролор. При 

царинењето на стоката при увоз или извоз, електронскиот систем или контролорот го 

определува царинскиот службеник кој ќе го врши прегледот на стока и определува каков 

преглед ќе се врши. На пример, ако на царинскиот службеник – прегледувач му е даден 

налог за целосен физички преглед на стоката тој мора да изврши преглед на целата стока. 

Меѓутоа, царинскиот службеник врши злоупотреба на службената положба и за одреден 

надоместок во договор со увозникот или извозникот постапува спротивно на зададените 

критериуми и воопшто не го врши целосниот физички преглед или го менува на делумен 

преглед, со цел да овозможи нелегален увоз или извоз на стока. 

 

* Царинскиот орган заради проверка на прифатената царинска декларација може да ги 

прегледа документите кои претставуваат царинска декларација и да ја прегледа стоката и 

да земе мостри за анализа или детален преглед.
42

 Кога царинскиот орган одлучил да ја 

перегледа стоката за тоа го известува декларантот или неговиот застапник.
43

 Кога смета 

дека е потребно, цариникот кој го врши прегледот може да побара декларантот или 

неговиот застапник да бидат присутни при прегледот на стоката и да му ја дадат 

потребната помош за да се олесни прегледот и земањето мостри.
44

 Ако царинскиот 

службеник – контролор наложи дека е потребно од предметната стока да се земат мостри, 

тогаш царинскиот службеник – прегледувач заедно со декларантот или неговиот 

застапник пристапуваат кон преглед на стоката и земање мостри, меѓутоа не земаат 
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 Царинска Управа 20 години за иднината на Македонија, ЦУРМ, 2012, стр 33 
42

 Член 78, Царински закон на РМ  
43

 Член 148, став 1, Уредба за спроведување на Царинскиот закон 
44

 Член 79, став 2. Царински закон на РМ 
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мостри од стоката во превозното средство, туку се зема однапред припремена мостра која 

му одговара на декларантот (каде царинската стапка е пониска или каде нема 

ограничување во поглед на дозволи, контингенти)  

 

ПРИМЕР: При увоз во превозното средство се наоѓаат рачни торби со надворешна 

површина од кожа или вештачка кожа со тарифна ознака 4202 21 00 00 каде е предвидена 

царинска стапка од 20%, меѓутоа при земањето мостри се зема претходно припремена 

мостра од рачна торба со надворешна површина од текстил со тарифна ознака               

4202 22 90 00 каде царинската стапка е 12.5%. Во царинската лабораторија ќе се изврши 

анализа на претходно припремениот примерок, со што царинскиот службеник кој го 

направил пропустот овозможува стоката која реално не е анализирана да се пушти во 

слободен промет без платени давачки во адекватен износ. 

 

* Како облик на корупцијата во стоковите царински испостави се јавува и ситуацијата 

кога по документите се пријавува еден вид на стока, а во превозното средство се наоѓа 

друг вид кој има повисока стапка на царина од декларираната стока. Во договор со 

увозникот или неговиот застапник, царинските службеници не спроведуваат преглед на 

стоката, туку го прифаќаат тоа што е во документите.  

 

ПРИМЕР: Како што пишува интернет порталот„Вечер.мк“ на 11.12.2007г. петмина 

цариници од царинската испостава Гевгелија вршејќи функција на виши царински 

службеници – контролори им овозможиле на две фирми од Скопје да оцаринат печена и 

двојно печена леблебија, во вкупна количина од 87 180 кг. со пониска царинска стапка од 

предвидената со Закон за царинска тарифа. Леблебијата била декларирана и увезена како 

свежа по царинска стапка од 10%, а всушност двете фирми увезувале печена леблебија за 

која царинската стапка била 40% во 2007г. 

 

* Стоката која од граничниот – царински премин се упатува до царинската испостава 

може да биде сместена во царински склад или други простории определени од царинскиот 

орган. Во постапка за царинско складирање може да се стави: странска стока која со 

ставање во оваа постапка не подлежи на плаќање увозни давачки или на мерки на трговска 
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политика; домашна стока наменета за извоз. Држателот на складот е должен да води 

евиденција на стоката која во секое време треба да ја прикажува моменталната залиха на 

стоката која сеуште се наоѓа во постапка за царинско складирање. Држателот е должен да 

врши попис два пати годишно и истиот го доставува до царинскиот орган. Надзорниот 

царински орган е должен да изврши контрола на секој имател на одобрение најмалку два 

пати годишно. 

         Ако при контролата царинскиот службеник утврди дека царинската стока 

недостасува, тогаш мора да состави записник, меѓутоа во договор со увозникот констатира 

дека стоката се наоѓа во царинскиот склад со што врши злоупотреба на службената 

положба со можност за примање поткуп.  

 

4.6.3. Корупција при водење царинска управна и прекршочна постапка 

 

         Царинската управна постапка е јавна постапка која ја поведува надлежниот царински 

орган по барање на странката или по службена должност и се води во согласност со 

Законот за општа управна постапка, ако поинаку не е одредено со Царинскиот закон
45

. Таа 

е двостепена постапка при што управната постапка во прв степен се води пред 

надлежниот царински орган, Службата за првостепена управна постапка, а во втор степен 

решава Министерот за финансии во Владата на РМ. Странки во царинската управна 

постапка можат да бидат физички и правни лица, а како учесници се појавуваат: сведоци, 

вештаци, адвокати, толкувачи. 

         Царинската управна постапка се состои од сослушување на странките во постапката, 

изведување докази и доказни средства со цел да се утврдат релевантните факти и 

фактичката состојба во целина врз чија основа се донесува решение со кои мериторно се 

решава царинската управна работа. Облици на корупција во царинската управна постапка 

се: 

* Надлежниот царински орган е должен да донесе решение и да го достави на странката 

што побрзо, а најдоцна во рок од еден месец сметано од денот на предавање на уредното 

барање, односно од денот на поведување на постапка по службена должност. Во 
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 Член 7, став 1, Царински закон на РМ ( Сл. весник на РМ 2005) 
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посложените случаи решението се донесува во рок од два месеци.
46

 Кога царинскиот 

орган не е во можност да донесе решение во рок определен со закон должен е да ја 

извести странката за причините и да определи нов рок или да ја упати странката да 

поднесе постапка поради молчење на администрацијата. Меѓутоа царинскиот службеник 

се договара со странката намерно да ја одолговлекува постапката и да не го донесува 

решението за наплата на царина и други давачки. Царинскиот службеник постојано 

определува нови рокови за донесување на решението, а странката истите ги прифаќа , со 

цел да му се даде можност на царинскиот должник да ја затвори фирмата или да ги 

пренесе финансиските средства во ново основана фирма. На овој начин се оневозможува 

наплатата на царина и други давачки врз основа на решението, а царинскиот службеник 

добива соодветен надоместок. 

 

* Во царинската управна постапка, покрај останатите, се донесуваат и решенија за 

враќање на царинските и останатите давачки. Царинските давачки се враќаат доколку се 

утврди дека кога тие биле платени нивниот износ не претставува царински долг; кога е 

направена неправилна дополнителна пресметка; кога царинската декларација е 

поништена, а давачките се платени.
47

  

        Корупцијата настанува кога царинскиот службеник кој е должен да го донесе 

решението за враќање на царинските давачки бара соодветен надоместок од странката со 

цел побрзо донесување на таквото решение, со нагласување дека доколку не добие 

надокнада, не ќе биде во можност брзо да го реши предметот бидејќи има голем број 

предмети. 

 

* При водењето на царинската управна постапка се јавува посебен облик на корупција кој 

има слична цел како првиот облик. Имено, царинскиот службеник при донесување на 

решението за соодветен надоместок намерно врши прпуст, така што не ги зема во предвид 

сите докази и не ги утврдува сите релевантни факти. На тој начин овозможува 

второстепениот орган да одлучува по поднесената жалба и да донесе решение во корист 
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 Крстаноски Миладин – Царинска управна постапка, Охрид, стр 134 
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 Крстаноски Миладин – Царинска управна постапка, Охрид, стр 168 
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на странката, а се со цел да ја одолговлекува постапката и предметот да се реши во корист 

на странката. 

          Според Законот за прекршоци, за одделни прекршоци определени со закон, 

прекршочна постапка може да води и прекршочна санкција да изрече орган на државната 

управа.
48

 Ваква надлежност и припаѓа и на ЦУРМ и може да се остварува само кога истата 

надлежност со закон му е пропишана како исклучива надлежност. 

         За водење на прекршочна постапка и изрекување прекршочна санкција и посебна 

прекршочна мерка за сторен царински прекршок, исклучива надлежност има Царинскиот 

прекшочен орган,
49

односно Комисијата на Царинската Управа за одлучување по царински 

прекршоци. 

         Како и царинската управна постапка , така и царинската прекршочна постапка е 

двостепена, при што против првостепените решенија на прекршочниот орган може да се 

поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на 

инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.
50

 Против одлуката на прекршочниот 

орган може да се поднесе тужба за управен спор.  

        Прекршочната постапка за царински прекшоци неможе да се поведе, ако поминат 3 

години од денот на сторување, односно 5 години ако дошло до прекин на 

постапката(апсолутен рок). Во царинската прекршочна постапка, покрај сторителот на 

прекршокот се појавуваат и сведоци, адвокати, вештаци, толкувачи, како и царински 

службеници – дипломирани правници кои ја водат самата постапка. 

         Облици на корупција во царинската прекршочна постапка се: 

* Царинските службеници кои се членови на Комисијата на ЦУ за одлучување по 

царински прекршоци имаат дискреционо право после спроведената постапка, односно по 

сослушувањето на прекршителот , сведоците, по извршеното вештачење и врз основа на 

изведените докази заедно како Комисија да донесат решение за казнување и да ја одредат 

висината на казната за сторениот прекршок. Така на пример глоба во износ од 1000 до       

30 000 ЕВРА во денарска противредност ќе се изрече на правно лице, односно од 200 до 

5000 ЕВРА за физичко лице, ако на царинскиот орган му поднесе увозна царинска 

декларација во која неправилно се наведени видот, квалитетот, вредноста, или потеклото 
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 Член 53, став 2 – Закон за прекршоците 
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 Член 10а, ст 1 – Закон за царинска управа ( Сл. весник на РМ бр.107/2007) 
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 Член 10а, став 8 – Закон за царинска управа.( Сл.весник на РМ бр. 129/15) 
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на стоката кое предизвикува или би можело да предизвика плаќање на увозни давачки во 

помал износ.
51

 Прекршителот на сите начини се обидува да издејствува изрекување на 

помала казна, најпрво со изведување докази. Ако тоа не успее тогаш се обидува да ги 

поткупи царинските службеници да изречат што е можно помала парична казна. 

          Може да се случи и самиот царински службеник да побара од прекршителот 

соодветна надокнада за да донесе решение со одредување на помала парична казна, со 

уцена дека во спротивно ќе донесе решение со поголем износ на казната. 

 

* Ако царинскиот службеник при вршење на редовните царински контроли и царинскиот 

надзор утврди дека учесникот во постапката постапи спротивно на правилата и одредбите 

утврдени со Царинскиот Закон, веднаш составува записник за царински прекршок кој го 

проследува до Одделението за прекршочна постапка. Комисијата за одлучување по 

царински прекршок го разгледува предметот и ги повикува странките на сослушување, но 

одлучува без аргументи да го преиначи членот од Царинскиот Закон на кој се повикува 

царинскиот службеник кој го поднесува барањето за поведување прекршочна постапка. 

Ваквото неаргументирано преиначување се прави со цел да се донесе решение по член од 

Царинскиот Закон кој е поволен за странката, со што царинските службеници вршат 

злоупотреба на службената положба и овластување со можност за примање поткуп. 

          Ваква ситуација се јавува кога се врши преиначување од член 263 од Царинскиот 

Закон во член 264 од Царинскиот Закон. Имено, за сторен прекршок според чл.263 од ЦЗ 

предвидена е глоба од 5000 до 100 000 ЕВРА за правно лице и 500 до 15 000 ЕВРА за 

физичко лице, а според чл.264 од ЦЗ предвидена е глоба од 1000 до 30 000 ЕВРА за 

правно лице и 200 до 5000 ЕВРА за физичко лице. Со преиначување на решението од 

чл.263 во чл.264 се овозможува на прекршителот да му се изрече помала казна, а воедно се 

овозможува стоката која е предмет на прекршокот да не биде одземена бидејќи според 

чл.267 став 1 од ЦЗ предвидено е одземање на стоката која е предмет на прекршок од 

чл.263, став 1-9 од Царинскиот Закон. 

 

* Законот за прекршоци преку одредувањето на кратки рокови во однос на одлучувањето 

по барањето за поведување прекршочна постапка, како и за самото донесување на 
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одлуката за прекршокот, овозможува и го обврзува прекршочниот орган да води итна и 

брза постапка со цел поефикасно и поекономично завршување на прекршочните 

предмети. Меѓутоа царинскиот службеник во прекршочниот царински орган, 

злоупотребувајќи ја службената положба и овластување, го чува предметот „во фиока“ и 

ја одолжува постапката до целосно застарување на прекршочното гонење за што добива 

соодветен надоместок од прекршителот. Може да постои и ситуација во која царинскиот 

службеник во договор со прекршителот ја одолговлекува постапката, со цел да му се даде 

можност и време на прекршителот да ја затвори фирмата и да ги испразни парите. После 

тоа се донесува решение по предметот во кое се изрекува казна за прекршителот која 

неможе да се наплати, бидејќи фирмата е во блокада или не работи. 

 

* Царинските службеници во Службата за првостепена управна постапка и Одделението 

за прекршочна постапка се должни до одредена мера да и помогнат на неуката странка и 

да и укажат на правата кои може да ги оствари во рамки на царинската управна, односно 

прекршочна постапка. Меѓутоа царинскиот службеник почнува да и дава совети на 

странката, ја подучува како да напише жалба, па дури и самиот се нуди да ја напише 

жалбата, а за тоа бара или добива соодветен надоместок. Ваквото постапување 

претставува злоупотреба на службената положба и овластување и се јавува судир на 

интереси. 

       Корупцијата во царинската управна и прекшочна постапка тешко се открива бидејќи е 

една од најмалку контролираните служби, а воедно во неа работат искусни царински 

службеници, најчесто од правна струка. 

 

4.6.4. Корупција во царинска лабораторија 

          Царинската лабораторија е дел од Секторот за царински систем, како посебно 

Одделение за царинска лабораторија. Нејзината главна задача е спроведување на анализи 

за идентификација на мостри земени од страна на царинските службеници и издавање 

мислење за тарифната класификација за анализираните мостри, во согласност со 

Хармонизираниот систем и Комбинираната номенклатура. Со развојот на Царинската 

лабораторија се повеќе се менува и нејзината основна функција.. Од првичното вршење на 

анализи со цел правилно утврдување и наплата на царината и другите увозни давачки, се 
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поактуелна е заштитата на животната средина, здравјето и безбедноста на граѓаните преку 

откривање на стоки чиј увоз е ограничен или забранет. Царинската лабораторија ја 

подржува севкупната стратегија на Царинската Управа преку идентификација на 

приордата и распоредувањето на стоките предмет на увоз, извоз или транзит. 

         Во работењето на царинската лабораторија карактеристични се два вида злоупотреба 

на службената положба со можност за примање поткуп: 

 Погрешно распределување на стоката по Царинската тарифа во тарифен број со 

пониска царинска стапка, 

 Погрешно распределување на стоката по Царинска тарифа во тарифен број каде 

постои поблаг режим на увоз т.е слободен увоз. 

 

* Царинскиот службеник во царинската лабораторија може намерно да го определи 

тарифното распределување на стоката во тарифен став со пониска царинска стапка, што 

допринесува до помала наплата на царина и останати давачки. Истовремено погрешното 

тарифирање врз основа на лабораториски налог му овозможува на увозникот предност 

пред другите увозници и домашни производители бидејќи тој станува поконкурентен на 

пазарот и е во можност да ја елиминира конкуренцијата. Мотивиран од овие придобивки 

увозникот е спремен да плати поткуп со цел царинскиот службеник во Царинската 

лабораторија да изврши злоупотреба на службената положба и овластување. 

 

* Царинскиот службеник во Царинската лабораторија во договор со увозникот, за 

соодветен надоместок(поткуп), може да изврши злоупотреба на службената положба и 

овластување така што намерно врши погрешно тарифирање на стоката за да обезбеди 

„слободен увоз“, наместо правилно стоката да ја смести во „остар“ режим каде е потребно 

да се прибават дозволи, согласности, контингенти и сл. Со ваквото постапување може да 

дојде до пореметување на пазарот и неадекватна заштита на домашното производство. 
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МЕРКИ ЗА БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА И НЕЈЗИНО СУЗБИВАЊЕ ВО ЦАРИНСКАТА 

УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

5.1. Меѓународни обврски за спречување и сузбивање на корупцијата 

         Во овој дел од трудот се обработени меѓународните правни инструменти на ООН и  

Советот на Европа кои се однесуваат на кривичните дела против службената положба, 

односно корупцијата, и кои се ратификувани од страна на Република Македонија. Со 

нивната ратификација Македонија ги потврдува своите заложби за решителна и беском-

промисна борба со корупцијата и притоа покажувајќи дека почитувањето на 

меѓународните стандарди во оваа област, кои се поставени со меѓународно правните 

инструменти кои РМ ги има ратификувано, претставуваат врвен приоритет и истите се 

спроведуваат во секојдневната борба со корупцијата.  

1. Казнена конвенција за корупција ратификувана е од страна на Република 

Македонија на 28. 07. 1999 година; 

2. Цивилна конвенција за спречување на корупција е ратификувана од страна на 

Република Македонија, на 23. 01. 2002; 

3. Конвенција на Обединетите Нации против корупцијата е ратификувана од 

Собранието на Република Македонија во Март, 2007; 

4. Конвенцијата на ООН, против транснационалниот организиран криминал 

     ( Конвенција од Палермо) е ратификувана од Собранието на Република Македонија,          

      во 2004 година. 

 

1) Казнена конвенција за корупција 

          Советот на Европа залагајќи се за изнаоѓање заеднички одговори за предизвиците во 

борбата против ширењето на корупцијата, на Вториот самит на шефовите на држави и 

влади, што се одржал во Стразбург во 1997 година, ја донесе оваа Конвенција за 

изнаоѓање заеднички одговор на предизвиците против корупцијата. Според Конвенцијата, 

корупцијата претставува закана за демократијата, правдата и човековите права, ги 

поткопува принципите за доброто управување, праведноста и социјалната правда, ја 

нарушува концепцијата, го спречува економскиот развој и претставува опасност за 

стабилноста на демократските институции и моралните основи на  општеството. Заклучок 
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е дека ваквата состојба би можела ефикасно да се превенира, доколку има соодветна и 

адекватна меѓународна соработка. Во неа е дадена дефиниција на поимите јавен 

службеник, судија и правно лице
52

. Според одредбите на Конвенцијата под јавен 

службеник се подразбира функционер, јавен службеник, министер, градоначалник, или 

судија во националното право на државата во која соодветното лице ја врши оваа 

функција и онака како таа е применета во нејзиното национално законодавство. 

         Од Конвенцијата произлегува обврска за секоја држава да донесе законски мерки за 

утврдување на кривичното дело за активна корупција 
53

на државните јавни службеници. 

Ова подразбира намерно понудување или давање, директно или индиректно, незаслужна 

имотна корист, на некој од јавните службеници, за него или друг, да изврши или да се 

воздржи од извршување на некое дело во рамките на вршењето на неговите функции. 

         Под поимот пасивна корупција
54

на државните јавни службеници се подразбира 

намерно барање или примање од страна на јавен службеник, директно или индиректно 

незаслужена имотна корист, за него или за друг, или да го прими понуденото или ветеното 

за да изврши или да се воздржи од извршување на некое дело во рамките на неговите 

надлежности. 

        Покрај корупцијата во јавната служба, во оваа конвенција е опфатена и корупцијата 

во приватниот сектор.  

          Со Конвенцијата се предлага усвојување на законски мерки за казнување на активна 

и пасивна корупција сторена од страна на: 

 членовите на националните јавни институции; 

 странски јавни службеници 

 член или лице на која било јавна институција која врши законодавна или управна 

функција на некоја друга држава. 

         Со Конвенцијата се пропишува утврдување на кривична одговорност, согласно со 

националното право и на секое лице, член на парламентарното собрание на меѓународните 

организации, чии член е државата, како и на лица кои вршат правосудни функции во 

Меѓународниот суд, чија надлежност е прифатена од државата или функционер во 

Секретаријатот на таквиот суд и др. 
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 Член 1 – Казнена конвенција за корупција 
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 Член 2 – Казнена конвенција за корупција 
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 Член 3 -  Казнена конвенција за корупција 
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2) Цивилна конвенција за спречување на корупција 

 

      Цивилната конвенција за спречување на корупција е донесена од страна на Советот на 

Европа на 4.11.1999 година во Стразбур. Конвенцијата содржи 23 члена. Државите членки 

на Советот на Европа, поаѓајќи од фактот дека борбата против корупцијата треба да биде 

сеопфатна и дека истата го спечува економскиот развој и го доведува во прашање чесното 

функционирање на пазарната економија, особено во настојувањето за обезбедување чесен 

надоместок за луѓето кои претрпеле штета од корупција, во 1999 година ја донесе 

Цивилната конвенција за спречување на корупција. 

        Во смисла на оваа Конвенција, под “корупција”
55

 се подразбира барање, нудење, 

давање или прифаќање, посредно или непосредно, на недозволено чинење, или на друга 

незаслужена корист или ветување на таква незаслужена корист кое го попречува 

нормалното вршење на некоја функција или пропишаното однесување на корисникот на 

незаконитото чинење, или на незаслужената корист или на ветувањето на таквата корист. 

         Со Конвенцијата се пропишани обврски со внатрешното законодавство, лицата кои 

претрпеле штета од корупција, да покренат постапка за да добијат целосен надоместок за 

претпрпената штета. Исто така, согласно внатрешното (националното) законодавство, од 

страна на државата постои обврска за пропишување на надомест на штета предизвикана 

од дејствие на корупција од страна на службено лице во извршување на неговите 

службени дејствија. Со конвенцијата пропишани се рокови во кои што може да се бара 

надомест на штета, така што субјективниот рок изнесува три години, а објективниот рок 

десет години, од денот на дејството на корупцијата. 

         Со Конвенцијата е пропишана обврска со внатрешното законодавство да се донесат 

законски основи за ништoвност на договорите или нивни одредби кои се однесуваат на 

корупцијата. Посебно се заштитени од казна сите вработени кои имале разумни основи за 

сомневање дека постои корупција и кои, со добра намера, за своето сомневање ги 

известиле одговорните лица 
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 Член 2 – Цивилна конвенција за корупција 
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3) Конвенција на Обединетите Нации против корупцијата  

 

           Оваа Конвенција е донесена од страна на Генералното собрание на ООН, отворена 

за потпишување на сите држави од 9 до 11.12.2003 г. во Мерида (Мексико) и во седиштето 

на ООН во Њујорк до 9.12.2005 година. Конвенцијата става акцент на превентивните 

мерки со кои државите потписнички имаат обврска за воспоставување на превентивни 

органи, чиј надлежности ќе бидат во рамките на постојните правни системи на државите 

потписнички. Исто така, со неа се предвидува и усвојување на соодветни законски мерки 

заради зголемување на транспарентноста на финансирањето на кандидатите за изборни 

јавни функции, како и финансирањето на политичките партии. Се препорачува и 

донесување на законски мерки за пропишување на посебно кривично дело за сите облици 

на прикривање на корупцијата, како посебно казнено дело за опструкција на правдата. 

Посебен акцент се става на преземање на мерки за заштита на лицата кои доставуваат 

информации за жртвите на кривичните дела. Се препорачува постоење на посебни 

специјализирани лица или органи за борба против корупција со ставање на посебен акцент 

за координација и соработка помеѓу надлежните органи за гонење на овие кривични дела. 

        Во чл. 15 од Конвенцијата стои дека секоја држава потписничка е должна да усвои 

законски и други потребни мерки за да го утврди како кривично дело, сторено со умисла: 

        a) Ветувањето, понудувањето или давањето на некој државен службеник директно 

или индиректно, незаслужена имотна корист, за него самиот или за друго лице или 

ентитет, за да изврши или се воздржи од извршување на некое дело во рамки на вршењето 

на неговите службени функции. 

        б) Барањето или прифаќањето од некој државен службеник, директно или 

индиректно, незаслужена имотна корист за него самиот или за друго лице или ентитет, за 

да изврши или да се воздржи од извршување на некое дело во рамки на вршењето на 

неговите службени функции. 
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4)  Конвенцијата на ООН, против транснационалниот организиран криминал 

     ( Конвенција од Палермо) 

 

           Конвенцијата на ООН, против транснационалниот организиран криминал е 

потпишана 2000 година, со цел - унапредување на соработката помеѓу земјите, заради 

превенција и борба против транснациионалниот организиран криминал. Во врска со 

нашиот предмет на интерес, оваа Конвенција, во член 8 и 9, ја криминализира корупцијата 

и предвидува мерки за нејзино сузбивање, според кои секоја земја треба да предвиди и 

усвои легислатива, неопходна за третирање на коруптивните делата, како казниви. Ова, 

пред се, се однесува на случаи кога постои:  

        А) Ветување, нудење или давање на јавен службеник, директно или индиректно, 

несоодветна предност, за службеното лице или друга личност или субјект, со цел 

службеното лице да постапи или да се воздржи од постапување во извршувањето на 

неговите/ нејзините службени должности. 

          Б) Барање или примање од страна на јавен службеник несоодветна предност, за 

службеното лице или друго лице и субјект, со цел службеникот да постапи или да се 

воздржи од постапување во извршувањето на неговите/нејзините службени должности. 

         Во Конвенцијата е дефиниран и поимот „јавно службено лице“, под кое се 

подразбира лице, со јавна должност или лице кое што обезбедува јавен сервис, како што е 

дефинирано во домашното право и како што се бара во казненото право на државата, во 

која што лицето ја извршува функцијата. Кога се зборува за мерките против корупцијата, 

секоја држава – членка, до соодветно ниво и конзистентно со нејзиниот правен систем, 

треба да усвои легислатива, административни или други ефикасни мерки, со цел да 

обезбеди определен интегритет и да ја спречи, открие или казни корупцијата на јавните 

службени лица. Овде се предвидени и определени превентивни активности, кон можните 

злоупотреби. 
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5.2. Мерки за сузбивање на корупцијата на државно ниво 

5.2.1. Државна комисија за спречување на корупција 

 

         Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) е основана во месец 

ноември 2002 година, согласно со Законот за спречување на корупцијата, донесен во 

месец април 2002 година, со цел спроведување на Законот за спречување на корупцијата, 

како самостојна и независна институција во рамките на надлежностите утврдени во 

законот. Ваквиот статус на ДКСК е во корелација и со Конвенцијата на Обединетите 

Нации против корупцијата која со нејзината ратификација во 2007 година стана извор на 

правото во Република Македонија, а според која државите потписнички се должни да им 

ја обезбедат на ваквите институции потребната независност за ефикасно вршење на 

нивните функции, заштитени од какви било прекумерни влијанија, како и материјални 

услови и специјализиран кадар за вршење на нивните надлежности. ДКСК, истовремено, 

непосредно е надлежна и за спроведувањето на Законот за спречување судир на интереси 

донесен во 2007 година, а согласно со Законот за лобирање има надлежност за вршење 

надзор над лобирањето во Република Македонија. 

          Примарна цел на ДКСК е да се бори против сите облици на корупција и криминал во 

државата, а тоа да го прави на независен, транспарентен, непристрасен и професионален 

начин. 

          ДКСК има надлежност за доследно применување и контрола на мерките и 

активностите за спречување на корупција во вршење на власта, јавните овластувања, 

службената должност и политиката, мерките и активностите за спречување на судирот на 

интереси, мерките и активностите за спречување на корупцијата при вршењето на работи 

од јавен интерес на правните лица сврзани со остварувањето на јавните овластувања, како 

и мерките и активностите за спречување на корупција во трговските друштва. ДКСК се 

состои од 7 членови кои ги именува Собранието на Р. Македонија за период од 4 години 

со можност за уште еден мандатен период. ДКСК ги има следните надлежности:
56

 

 Донесува државна програма за превенција и репресија на корупцијата и Акционен 

план за нејзино остварување; 

 Донесува годишни програми и планови за работа на Државната комисија; 
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 Миодраг Лабовиќ, Марјан Николовски – Организиран криминал и корупција, Скопје, 2010, стр.537 



Улогата на Царинската Управа на Република Македонија во сузбивање на корупцијата 
 

 
86 

 

 Дава мислења за предлози на закони од значење за спречување на корупцијата; 

 Покренува иницијатива пред надлежните органи за контрола на финансиско-

материјалното работење на политичките партии, синдикатот и здруженијата на 

граѓани и фондации; 

 Покренува иницијатива за поведување постапка пред надлежните органи за 

разрешување,  распоредување, сменување, или примена на други мерки на 

одговорност на избрани или именувани функционери, службени лица или 

одговорни лица во јавни претпријатија и други правни лица што располагаат со 

државен капитал; 

 Покренува иницијатива за поведување постапка за кривично гонење на избрани 

или именувани функционери, службени лица или одговорни лица во јавни 

претпријатија, јавни установи и други правни лица што располагаат со државен 

капитал; 

 Постапува во случаи на судир на јавниот и личниот интерес, определени со закон; 

 Ја евидентира и следи имотната состојба и промените на имотната состојба и на 

избраните и именуваните функционери и одговорни лица во јавни претпријатија и 

други правни лица што располагаат со државен капитал, на начин утврден со 

Законот за спречување на корупцијата; 

 Донесува Деловник за работа; 

 Поднесува годишен извештај за својата работа и за преземените мерки и 

активности до Собранието на Република Македонија, а го доставува до 

претседателот на Републиката, Владата на Република Македонија и средствата за 

јавно информирање; 

 Соработува со други државни органи во спречување на корупцијата; 

 Соработува со соодветни национални тела на други држави, како и со меѓународни 

организации на полето на спречување на корупцијата; 

 Презема активности на планот на едукацијата на органите, надлежни за откривање 

и гонење на корупцијата и другите видови на криминал; 

 Донесува акти за внатрешна организација и систематизација на работните места во 

Секретаријатот и 

 врши и други работи определени со закон. 
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5.2.2. Државна програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и        

намалување на појавата на судир на интереси 

 

          Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК) врз основа на своите 

законски надлежности утврдени со Законот за спречување на корупцијата(член 49 став 1) 

и на Законот за спречување на судирот на интереси(член 21 став 1), има надлежност за 

донесување на Државни програми за превенција и репресија на корупцијата и за 

превенција и намалување на појавата на судирот на интереси. Оваа надлежност на ДКСК 

се остварува врз основа на долгорочните стратешки цели за континуирана и 

бескомпромисна борба против организираниот криминал и корупција во Р. Македонија со 

цел обезбедување економско – политички развој, стабилност и безбедност на земјата и 

нејзино интегрирање во НАТО и ЕУ. 

          Државните програми за спречување на корупцијата и на судирот на интереси 

претставуваат спој на сите анализи, сознанија, искуства, добри практики за креирање на 

долгорочна стратегија за целината на општествениот систем. Државната програма за 

спречување на корупција од првиот мандат била насочена кон антикорупциски 

интервенции во целината на системот, Државната програма од вториот мандат кон шесте 

витални столбови на општествениот систем на земјата, поновите Државни програми одат 

чекор понапред со означување на единаесет сектори во општеството кои искуствено се 

покажуваат како посебно ризични подрачја од аспект на корупцијата и судирот на 

интереси и во кои се воведува системот на интегритет на индивидуално и 

институционално ниво. Во последната Државна програма применет е интегриран пристап 

насочен кон пет стратегиски цели што се однесуваат на јакнење на системите на 

превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси, капацитетите и 

независноста на институциите за спроведување на законите, вклученоста на јавноста за 

превенција и борба против корупцијата и судирот на интереси, како и ефикасна 

координација на антикорупциските активности, следење и евалуација на остварувањето. 

         Во продолжение ќе бидат анализирани Државните програми за спречување на 

корупција од 2007 до 2016, при што вниманието ќе биде насочено првенствено кон 

препораките, мерките и акциите за спречување на корупцијата во Царинската Управа. 
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1. Државна програма за превенција и репресија на корупцијата 2007-2011 

 

         Оваа Државна програма, имајќи ја во предвид комплексноста на мерките неопходни 

за да се воспостави ефикасен систем на превенција и репресија на корупцијата, се темели 

на системот на национален интегритет при што диференцирани се 6 основни столбови на 

кои се заснова самата Програма: 

 Политички систем, Собрание и политички партии 

 Правосудство 

 Јавна администрација и локална самоуправа 

 Институции за спроведување на законот 

 Економски и финансиски систем и приватен сектор 

 Граѓанско општество, медиуми и синдикати 

         Од анализите на системот за национален интегритет и на извештаите што се 

однесуваат на исполнување на европските стандарди и политичките критериуми за 

европска интеграција, произлегува дека во Р.Македонија се уште не бил воспоставен 

комплементарен систем на мерки за превенција и репресија на корупцијата, за што 

постојат следниве поголеми пречки: 

- недоволно воспоставен функционален систем на поделба на власта на законодавна, 

извршна и судска; 

- нефункционирање на системот на заемна и хоризонтална контрола меѓу институциите; 

- недоволни капацитети на независните институции за превенција и репресија на 

корупцијата; 

- неусогласеност на делови од националното законодавство со меѓународните стандарди; 

- недоволна ангажираност на граѓанскиот сектор и на медиумите во јакнењето на свеста на 

јавноста; 

- недоволна вклученост на меѓународната заедница во поддршка на антикорупциските 

проекти. 
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         Во оваа Државна програма предвидени се 140 активности, од кои реализирани се 103 

или 74%, од кои целсоно реализирани се 78, а делумно реализирани се 25. Не се 

реализирани 33 активности или 23%.
57

  

          Во рамки на столб 4(Органи за спроведување на законот/надзорни тела) како 

проблематична област, покрај другите, е идентификуван е недоволно развиен систем (во 

нормативно-техничкиот дел и во делот на човечки ресурси) за Царинската Управа целосно 

да ги реализира своите функции на собирање на приходи и контрола на увозот и извозот, 

како и да се обезбеди целовитост на нејзиното работење. Предвидените активности имаат 

за цел да се зајакнат контролните механизми, да се намали дискреционата моќ и зголеми 

транспарентноста и пристапот на јавноста до информации.  

           Во насока за зајакнување на внатрешните и надворешните контролни механизми и 

санкции со цел да се зголеми наплатата на царинските давачки и да се намалат 

можностите за корупција, воведен е систем за конзистентна размена на информации на 

секое ниво во Царинската Управа во врска со активности поврзани со корупција. Воведен 

е и ротирачки систем на работни места. 

           Во насока на зголемување на свеста кај граѓаните за нивните права и обезбедување 

на можност да известуваат за случаи на барање поткуп од страна на царинските 

службеници, реализирана е промотивна кампања за посветеноста на Царината кон 

транспарентното работење.  

         Во насока на реализација на активноста за намалување на дискреционите права на 

царинските службеници, извршено е усогласување на постапките во Царинската Управа 

со прописите на Светската трговска организација и Европската Унија во поглед на 

царината и царинските давачки и воспоставен е систем за следење на имплементацијата. 

         Со цел да се подигне свеста кај граѓаните и транспарентноста на царинските 

процедури и обврски, на интернет страната на Царинската Управа се објавуваат 

царинските закони, подзаконски акти, процедури, формулари, годишни извештаи за 

работењето на Царинската Управа итн. Во соработка со Управата за јавни приходи, 

Царинската Управа ја реализира и активноста во насока на воведување на електронски 

систем за следење на плаќањето и негово поврзување со базата на податоци на УЈП.  

 

                                                           
57
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2. Државна програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување     

на судирот на интереси 2011-2015 

             Со цел воспоставување одржлив и комплементарен систем за превенција и 

репресија на корупцијата на долг рок, а следејќи го континуитетот на унапредување и 

приспособување на борбата против корупцијата кон актуелните проблеми на 

Р.Македонија, во оваа Државна програма се идентификувани 11 сектори во кои ризиците 

и проблемите со корупцијата и судирот на интереси се најизразени: СЕКТОР I - 

Политички сектор, СЕКТОР II - Правосудство, СЕКТОР III - Јавна администрација, 

СЕКТОР IV - Oргани за спроведување на законот, СЕКТОР V- Царина, СЕКТОР VI - 

Локална самоуправа, СЕКТОР VII - Јавен сектор, СЕКТОР VIII - Здравство, труд и 

социјална политика, СЕКТОР IX - Образование и спорт СЕКТОР X- Приватен сектори 

СЕКТОР XI - Медиуми и граѓанско општество. Сите интервенции се насочени во овие 

сектори со цел зајакнување на институционалниот и индивидуалниот 

интегритет,зајакнување на меѓуинституционалната соработка на национално и 

меѓународно ниво и подигнување на јавната свест за штетноста на корупцијата и судирот 

на интереси. 

           Царинските служби кои при влез и излез во и од Р. Македонија вршат контрола на 

патници, нивниот багаж и на разна стока што се пренесува преку граничната линија се 

детектирани како високо ризични точки од аспект на корупцијата и судирот на интереси. 

Најголемиот дел од царинското работење е покриен со пропишани процедури, но 

искушенијата се најголеми при нивното практично спроведување и тоа особено кога е во 

прашање пропуштањето на тешки товарни возила со товар што го надминува дозволениот 

максимум или за влез и излез на леснорасипливи производи или призводи што можат да 

калираат при транспортот. Клучни проблеми утврдени со оваа Програма кои се 

однесуваат на работењето на царината, а кои погодуваат различни форми на корупција и 

судир на интереси се поврзани со:  

 доследното почитување на пропишаните процедури и иновирање на постапувањето 

во специфични конкретни околности какви што се пасивниот поткуп, 

обезбедувањето релевантни докази за коруптивно однесување, самопроценката на 

одделни високо ризични процеси 
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 отсуството на проценка на ризикот од појава на корупција во царината и тоа на 

сите точки од дејноста и работењето 

 недоволно развиен систем на комуникација и соработка со јавноста 

За надминување на овие проблеми предвидени се 13 активности и 20 индикатори на 

активност. Од активностите реализирани се 11 или 85%, а во тек се 2 или 15%, а од 

индикаторите реализирани се 18, а 2 се во тек.
58

 Ова покажува дека Царинската Управа 

сериозно се залага за исполнување на сите препораки за намалување на корупцијата и 

судирот на интереси. 

          Јакнењето на капацитетите на внатрешна царинска контрола, заедно со мерките за 

јакнење на индивидуалниот интегритет, се главна гаранција за доследно почитување на 

пропишаните процедури и рокови. Во оваа насока, Царинската Управа на РМ 

континуирано ги спроведува внатрешните контроли и ревизии по утврдени планови и по 

барање на директорот. Изготвени се и насоки за постапување на вработените во 

Царинската Управа во ситуација кога им се дава, нуди, ветува подарок или друга корист 

со цел да се влијае на работењето во рамките на службата. Континуирано се спроведуваат  

обуки за спроведување на Кодексот за однесување и обуки за јакнење на интегритетот и се 

преземаат сите законски мерки за откривање на случаи на корупција и нивно 

санкционирање. За да се утврди степенот на распространетост на корупцијата во 

царинското работење, Царинската Управа има спроведено внатрешна и надворешна 

анкета за оцена на нивото на изложеност на корупција. Во правец на зајакнување на 

контролните механизми во откривање и санкционирање на постапување спротивно на 

законските одредби, оперативните инструкции и Кодексот на однесување, се спроведуваат 

системски контроли, но и вонредни и ненајавени контроли во сите организациони 

единици. 

         Преземањето на обврската Царинската Управа да врши проценка на ризикот од 

појава на корупција во сите сегменти на царинското работење, со мерки за јакнење на 

индивидуалниот и институционалниот интегритет, овозможува превенирање на можните 

облици на корупција, а од друга страна влијае на подобрувањето на организацијата во 

работењето и во оптималното искористување на постојните ресурси. За таа цел утврдени 
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се и се применуваат конкретни мерки за ограничување и успешно справување со 

ризиците. Неопходно е да продолжат и да се заокружат активностите поврзани со 

спроведување самопроценка на одделни високоризични процеси на системот за 

финансиско управување и контрола во Царинската Управа како и изготвување на 

извештаи со резултати и препораки од самопроценката. 

          Воведувањето на поефикасен систем за комуникација со јавноста подразбира 

отворање на институцијата кон граѓаните со презентирање на неопходните документи за 

извршување на царинските услуги. На тој начин се обезбедува побрзо сервисирање на 

граѓаните, поголема кооперативност во идентификувањето на ризичните места во 

процесот на работа на царинските служби што оставаат простор за корупција како и 

предуслови за активна соработка на граѓаните во препознавањето и спречувањето на 

коруптивните однесувања. За таа цел Царинската Управа има изготвено неколку 

стратешки документи за комуникација и односи со јавноста, а истовремено се обезбедува 

поголемо користење на граѓанскиот дневник како ефективна алатка за транспарентност, 

одговорност и добро владеење. Меѓуинституционалната соработка во борбата против 

корупцијата и криминалот меѓу Царинската управа и институциите задолжени за 

спроведување на законот како и соработката со приватниот сектор, се унапредува преку 

реализација на работни средби и состаноци и други форми на комуникација. 

 

3. Државна програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување     

на судирот на интереси 2016-2019 

 

          Оваа Државна програма претставува надградба и континуитет на досегашните 

антикорупциски стратегии, во склад со обврските на Република Македонија што 

произлегуваат од ратификуваните антикорупциски конвенции и меѓународнитe стандарди, 

како и домашното законодавство, а се базира на добрите домашни и меѓународни 

практики. Во неа е применет интегриран пристап насочен кон пет стратегиски цели што се 

однесуваат на : 

1. Зајакнат институционален систем и легислатива за превенција од корупцијата и 

судирот на интереси,  

2. Зајакната репресија против корупцијата, 



Улогата на Царинската Управа на Република Македонија во сузбивање на корупцијата 
 

 
93 

 

3. Јакнење на капацитетите и независноста на институциите за спроведување на 

законите, 

4. Зголемена вклученост на јавноста за борба против корупцијата и судирот на 

интереси, 

5. Ефикасна координација на антикорупциските активности, следење и евалуација на 

остварувањето.  

 

          Превенцијата како спречување на штетните последици пред истите да настанат, 

преку активности што ги утврдуваат ризиците и ја елиминираат можноста за појава на 

корупцијата и судирот на интереси, секогаш треба да биде ставена пред репресивното 

делување, во сите области. Ефикасната превенција значи и зајакнување на 

институционалната и нормативната рамка за борба против корупцијата и судирот на 

интереси. Државната програма 2016-2019, претставува иновативен пристап за превенција 

на корупцијата преку воспоставување систем на општествена одговорност и систем на 

интегритет, при што особено внимание треба да посвети на управувањето со ризиците од 

корупција преку спроведување процени на ризикот од корупција. 

           Рамката на системот на интегритет, кој како целина придонесува за јакнење на 

личниот и институционалниот интегритет во јавниот сектор, ги содржи елементите: 

 Целосно почитување и искористување на постојните механизми во организациите 

од јавната администрација како што се механизмите за внатрешна ревизија и 

контрола, како и системите за управување со квалитет, 

 Применување, од страна на сите органи, сопствено управување со ризиците од 

корупција на годишно ниво. Целта е преку  совети, упатства и насоки, алатки  да се 

поддржи унапредувањето во управувањето со ризикот од корупција во јавниот 

сектор. Стратегиите за управување со ризик треба да се следат за да се зајакне 

институционалниот интегритет, 

 Стандарди и процедури во работењето, воспоставени на инклузивен начин, за кои 

треба да бидат информирани партнерите и вработените во самите институции,  

 Креирање Етички кодекси специфични за одредени институции, 

 Дефинирање јасна и напишана антикорупциска политика, видлива и секому 

достапна и концизна, 
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 Воспоставување внатрешни канали за пријавување корупција и недозволиво 

однесување,  

 Спроведување обуки за зголемување на знаењето за тоа што претставува 

интегритетот и кое е неговото значење, 

 Слободен пристап до јавни информации. 

 

         Од исклучително значење, заради успешна превенција и борба против корупцијата, 

неопходно е целокупниот институционален систем да биде синхронизиран. Тоа значи дека 

сите органи за спроведување на Законот треба да ја интензивираат својата соработка и во 

одредени моменти да формираат заеднички тимови за работа по конкретни дејствија. Исто 

така потребно е да се зајакне и регионалната соработка на ова поле. 

         Државната програма 2016-2019 укажува дека Зајакнувањето на капацитетите на 

органите за спроведување на законите е, исто така, неопходно доколку се сака целосна и 

заокружена ефикасна превенција и борба со корупцијата. Ова значи дека е потребно 

зајакнување на кадровските капацитети, финансиските средства и обуките за надградба на 

кадарот поради зголемените ингеренции кои произлегуваат од иновираното 

антикорупциско законодавство.  

         Оваа Државна програма како стратегиска цел има поставено и зголемување на 

вклученоста на јавноста во борба против корупцијата. Тоа значи дека е потребен 

системски пристап за информирање на јавноста и континуиран механизам за едуцирање 

на јавноста за сите облици на корупцијата и штетноста од корупција и судирот на 

интереси. Имајќи ги предвид улогата и влијанието на медиумите во креирањето на јавната 

свест, потребно е натамошно зајакнување на капацитетите на медиумите во делот на 

истражувачкото новинарство, антикорупциска едукација на новинарите, но и при 

примената на етичките и професионални стандарди на новинарите. Исто така и 

граѓанските организации стануваат важен субјект во процесите за следење, анализа и 

превенирање на корупцијата и судирот на интереси. Постои голем потенцијал во 

граѓанските организации да ја информираат јавноста и на тој начин да влијаат на јакнење 

на свеста. За подигнување на јавната свест за штетноста од корупцијата потребно е да се 

креираат и воспостават едукативни содржини во системот на образование почнувајќи 

уште од основното образование. 
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5.2.3. Деполитизација и департизација како мерка за намалување на корупцијата во  

          Царинската Управа 

 

          Секоја политичка партија која е на власт или во коалицијата која ја формира Владата 

посакува да има контрола над Царинската Управа и притоа се водат расправи при 

политичките поделби кој да раководи со овој важен сегмент за стабилен општествен, 

економски, безбедносен систем. Многу политичари државната управа ја гледаат како плен 

кој го поседуваат после изборите и кој треба да го делат преку поделба на министерствата. 

Политичките партии по секоја цена настојуваат на раководните места во државните 

органи да постават лица кои се блиски до нивната партија за да можат на определен начин 

да ја контролираат работата на тој орган. 

          Во Законот за државни службеници наведено е дека „ државните службеници ги 

вршат работите поврзани со функциите на државата во согласност со Уставот и законите, 

професионално, политички неутрално и непристрасно“.
59

 Сепак со секое менување на 

политичката партија или коалиција која е на власт во државните органи, меѓу нив и во 

Царинската Управа или царинарниците се поставуваат раководители, директори, 

управници кои се луѓе од партијата која управува со соодветното министерство, во овој 

случај Министерството за финансии. Сериозноста на овој проблем кој во нашето 

општество прерасна во пракса, добива на тежина бидејќи лицата кои се поставуваат како 

раководители во Царинската Управа во голем дел никогаш не работеле во сферата на 

царината. Вака политички поставените раководители за свои соработници не бираат лица 

по стручност туку вработувањата се вршат врз основа на непотизам, кронизам и 

политичка патронажа. 

          Во Кодексот на однесување на царинските службеници во делот за политички 

активности наведено е дека „ Царинските службеници нема јавно да го застапуваат или 

изразуваат своето политичко убедување во вршењето на работните задачи и 

овластувања“
60

 и „ Во односите со јавноста како и во односите со своите колеги, 

царинските службеници нема да ја споменуваат, истакнуваат или посредно да ја ставаат 

                                                           
59

 Член 2 - Закон за државни службеници ( Службен весник на РМ бр. 59/2000) 
60

 Член 16 став 2 - Кодекс на однесување на царинските службеници  
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до знаење својата припадност кон одредена политичка партија“
61

, меѓутоа никој досега 

нема одговарано по овој основ иако се знае дека поедини царински службеници се 

членови на политички партии, а некои и ги менуваат политичките партии само за да 

останат на раководните позиции во ЦУ. Исто така се случува и раководителите на 

царинарниците да бараат од подредените да одат на митинзи, да се потпишуваат 

пристапници за одредена политичка партија и сл. при што се ветуваат бенифиции и 

напредок во кариерата. 

           Политичката патронажа, односно вметнување доверливи партиски членови на 

раководните места во ЦУ придонесува некои царински службеници кога ќе увидат дека 

зад нив стои политичка партија или претпоставен кој е член на партијата која раководи со 

ЦУ, да почнат да се однесуваат неодговорно, лесно да влегуваат во ситуации на 

злоупотреба на службената положба и примање мито, бидејќи сметаат дека никој ништо 

не им може. Од друга страна царинските службеници кои се политички неутрални или се 

од противничката партија се омаловажувани со преместување на други работни места, со 

покренување неосновани дисциплински постапки, зачестени контроли од вообичаеното, 

мали можности за напредок и сл. Ова се прави со цел преку деморализација и притисок 

политички неутралните царински службеници да се приклучат кон партијата која 

раководи со Царинската Управа. 

          Со поставување свој човек на чело на ЦУ, партиите имаат цел да вработуваат кадар 

без никакви квалификации преку партиски интервенции. Со ваквата негативна селекција и 

избор на кадри во договор со политичката партија неминовно се доведува до 

- намалување на ефикасноста на ЦУ 

- губење на интегритетот на ЦУ и појава на корупција 

- намалување на моралот кај царинските службеници 

- одлив на стручните кадри од царинската служба 

- поставување нестручни и ниско морални царински службеници на раководните места 

- унапредување и наградување не се врши според резултатите и способностите 

- се вршат притисоци за донесување поволни одлуки во корист на фирмите кои се блиски 

до партијата која раководи со Царинската Управа 

                                                           
61

 Член 17 став 2 – Кодекс на однесување на царинските службеници 
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- не се покренуваат дисциплински и кривични постапки против царинските службеници 

блиски до политички поставениот управник. 

         За да се изврши деполитизација и департизација најпрво мора политичките партии да 

се согласат дека во државната управа, меѓу кои и ЦУ, на раководните места треба да се 

поставуваат стручни, морални, образовани кадри кои ќе допринесат за развој, стабилност 

и ефикасност на ЦУ и правилна селекција и планирање на човечките ресурси. Контролата 

врз работата на ЦУ политичките партии може да ја прават преку политички поставените 

лица во Министерството за финансии, а не со поставување нестручни кадри кои може да 

направат пропусти и да ја ослабнат и да ја намалат довербата кон царината. Политичките 

елити треба да се насочат кон професионализација на ЦУ, а тоа може да се постигне ако 

на раководните места преку интерен конкурс се поставуваат службеници кои најмногу 

одговараат и ги исполнуваат сите услови без разлика на партиската припадност или 

неприпадност. Меѓутоа во Република Македонија процесот на деполитизација и 

департизација неможе во целост да се оствари бидејќи политичките субјекти немаат 

политичка волја да ги тргнат рацете од ЦУ за истата да не биде партиски сервис туку да 

работи во интерес на државата и граѓаните. 

 

5.3. Улогата на Царинската Управа за сузбивање на корупцијата 

5.3.1. Кодекс на однесување на царинските службеници 

 

          Кодексот ги опишува стандардите на пракса кои се очекува да ги применат одредена 

група на луѓе и претставува значаен елемент за суштината на професијата. Кодексот 

истовремено ја ограничува професионалната моќ и овозможува да се задоволат потребите 

на клиентите, а да не се злоупотреби позицијата. Кодексот на однесување ги дефинира 

главните цели во професијата и идеалите спрема кои треба да се тежнее. Кодексот 

претставува водич, дава дирекции, упатства и стручна помош. За да биде ефективен, 

кодексот мора да биде прифатен во целост.Може да биде и реулатор, доколку се прекршат 

неговите одредби и води кон дисциплинска одговорност. 

         Основни принципи во работењето на царинските службеници се:  

- стручност, совесност, чесност и одговорност во вршењето на работните задачи и обврски 

во согласност со Уставот, законите, подзаконските прописи на Царинската Управа, 
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ратификуваните меѓународни договори и Ревидираната Аруша декларација без 

дискириминација или повластување и без никаков личен интерес,  

- посветеност во работењето, чување на својот углед и достоинството и угледот на 

Цариснката управа. Избегнување на ситуации и однесување што можат да наштетат на 

интересот или угледот на Царинската управа, 

- избегнување на користење на статусот или влијание за задоволување на сопствени 

материјални или лични интереси, интереси за членовите на нивните семејства, 

- избегнување секаков вид на етичко некоректно однесување, почитување на туѓите права 

и достоинство. 

          Царинските службеници се должни да ги следат, проучуваат и соодветно да ги 

применуваат законите и другите акти што се поврзани со извршувањето на службените 

должности. Работните обврски да ги извршуваат со внимание, трудољубивост, 

професионалност и интегритет. Не смеат да ги злоупотребуваат овластувањата и статусот 

на царински службеник. Во секој случај кога од царинските службеници се бара да 

дејствуваат на неетички или друг начин, тие за тоа писмено ќе го информираат 

непосредниот раководител. Доколку барањето за недозволено однесување потекнува од 

непосредниот раководител, во тој случај информација во писмена форма ќе се достави до 

непосредниот раководител на издавачот на наредбата односно налогот. 

          При извршување на службените должности, царинските службеници нема да бидат 

пристрасни, односно ќе обезбедат еднаков третман на сите странки. Тие нема да одбијата 

на едно лице да дадат услуга која редовно им се дава на други лица, ниту на едно лице ќе 

му дадат услуга која редовно не им се дава на други лица. При донесување на конкретна 

одлука и при решавање на правата, обврските и интересите на граѓаните и правните лица, 

царинските службеници нема да се раководат од погрешна, неоправдана или неразумна 

оценка на фактичката состојба заради предрасуди, остварување на амбиции за 

непредување во кариерата, судир на интереси, заплашеност или закана од 

претпоставените или лица кои се засегнати со определена одлука или решение. 

Царинските службеници во односите со странките должни се да се однесуваат коректно, 

професионално и со должно внимание кон нивните потреби и права. При извршување на 

своите службени овластувања, царинските службеници должни се да носат картичка со 

свое име, презиме и слика (освен кога со носењето на ваква картичка може да ја доведат 
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во опасност личната безбедност, безбедноста на своите колеги или тајноста на царинските 

истраги). Во односите со странките, царинските службеници ќе внимаваат на својата 

безбедност, безбедноста на своите колеги, како и безбедноста на учесниците во царинките 

постапки. Ако настане ситуација на нарушување на личната безбедност, безбедноста на 

колегите или безбедноста на учесниците во постапката, царинските службеници ќе 

побараат подршка од стручно оспособен персонал. За сите овие случаи ќе го информираат 

непосредниот раководител односно во негово отсуство повисокиот раководен работник и 

Одделението за координација и комуникација во Секторот за контрола и истраги. 

Царинските службеници при извршувањето на службените должности не смеат да бараат 

и примаат подароци, награди и друг вид на корист за да извршат во рамки на своите 

овластувања службено дејствие што несмеат да го извршат или да не извршат службено 

дејствие што мора да го извршат.. Обидите на странките да понудат било каква корист во 

замена за услуга или повластен третман, царинските службеници веднаш ќе ги пријават во 

писмена форма до непосредниот раководител, односно во негово отсуство на повисокиот 

раководен работник. Царинските службеници се должни подарок оставен во работните 

простории без никакво знаење и волја, без одлагање да го предадат на Царинската управа 

преку непосредниот раководител, односно во негово отсуство преку повисокиот 

раководен работник. Исто така царинските службеници треба да избегнуваат учество во 

ситуации кои можат да ги доведат до судир на интереси. Царинските службеници треба 

секогаш да постапуваат во служба на јавниот интерес, исклучувајќи ги приватните 

интереси. 

         Царинските службеници нема да користат службена информација за да остварат свои 

приватни интереси или интереси на други лица. Царинските службеници ги извршуваат 

своите работни задачи, обврски и овластувања на политички неутрален начин, без да 

навлегуваат во вредносно преиспитување на зацртаната економска и царинска политика. 

Нема јасно да го застапуваат или изразуваат своето политичко убедување во вршењето на 

работните задачи и овластувања. При вршењето на своите овластувања, царинските 

службеници нема да вршат политички активности бидејќи со тоа ја поткопуваат довербата 

на граѓаните и правните лица во нивната способност да ги извршуваат службените 

должности на политички непристрасен начин. Во односите со јавноста, како и во односите 

со своите колеги, царинските службеници нема да ја спомнуваат, истакнуваат или 
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посредно да ја ставаат до знаење својата припадност кон одредена политичка партија. 

Царинските службеници не смеат да ги врбуваат физичките и правните лица, како ни 

своите колеги, да пристапат кон одрдена политичка партија, ниту ќе ги потикнуваат да го 

сторат тоа ветувајќи им било какви бенефиции при спроведување на цариснката постапка, 

односно напредок во службата. Без претходно овластување од страна на непосредниот 

раководител, а во негово отсуство на повисиот раководен работник, царинските 

службеници нема на неовластени лица да пренесуваат службени информации кои ги 

добиле за време на вршење на нивните овластувања. Ова правило се однесува на сите 

документи и информации вклучувајќи ги и тие евидентирани по електронски пат и 

должни се да ја почитуваат туѓата приватност. Царинските службеници нема да ги 

злоупотребат службените информации за лични цели, за искористување на лица врз 

основа на информациите добиени преку доверливи досиеа и нема да ги отстрануваат, 

менуваат или уништуваат истите. Царинските службеници максимално економично и 

ефикасно ќе управуваат и ќе ги користат средствата за работа, опремата и другите 

предмети кои им се доверени за извршување на нивните овластувања и ќе бидат активни 

во спречувањето на нивно незаконско користење. Покрај претходното, царинските 

службеници ќе се грижат за безбедноста, за да спречат да дојде до оштетување на 

доверените средства. 

          Средствата за службена идентификација, царинските службеници ќе ги чуваат со 

особено внимание, секое оштетување навремено ќе го отстранат, а по завршување на 

работинот однос ќе ги предадат на Царинската управа. Имаат право на здрава и безбедна 

работна средина без дискриминација и малтретирање од било каков вид. Царинските 

службеници не смеат да внесуваат, употребуваат или да се под дејство на алкохол и 

психотропни супстанци за време на извршување на службените должности. Не смеат да 

пушат на места каде што тоа е забрането, како ни при извршувањето на обврските на јавни 

места. Ќе избегнуваат активности кои се во конфликт со законските и етичките норми, а 

кои би можеле да бидат причина за нивна уцена при вршењето на службените задачи. 

Царинските службеници се надлежни за преземање на сите мерки и дејствија за откривање 

и спречување на царински кривични дела и прекршоци од сите области на царинското 

работење, во согласност со Законот за кривичната постапка и Законот за прекршоци. 

Царинската управа може да побара од Министерството за внатрешни работи помош во 
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спроведувањето на одредбите на овој закон или со други закони за чие спроведување е 

надлежна Царинската управа. Царински службеник може на цело царинско подрачје да ги 

презема сите оперативни дејствија за прибирање информации и докази за сторени 

царински прекршоци и кривични дела од областа на царинското работење. 

 

5.3.2. Ратификувана Аруша декларација 

 

          На полето на мерките за борба против корупцијата, Царинската Управа на 

Република Македонија ја усвои Декларацијата од Аруша за корупцијата, наречена така 

според градот Аруша во Танзанија,  во 2007 година. Оваа декларација е донесена од 

Советот за царинска соработка(сега Светска царинска организација) во врска со доброто 

владеење и интегритетот на царината. Во оваа многу значајна декларација за борба против 

корупцијата се укажува дека царинските служби во светот изведуваат бројни суштински 

задачи во име на нивните Влади, со придонес кон остварување на националните цели како 

што е прибирање на приходи, заштита на општеството, олеснување на трговијата и 

заштита во поглед на државната безбедност. Присуството на корумпираност може 

сериозно да ја ограничи способноста на Царината да делува ефикасно во остварување на 

мисијата. Неповолниот одраз на корупцијата може да се огледа преку:
62

 

 нарушена државна безбедност и заштита на општеството 

 намалени приходи и измами 

 намалување на странски инвестиции 

 намалена доверба на јавноста кон владините институции 

 намалено ниво на доверба и соработка помеѓу царинските служби и другите 

владини служби 

 намалена спремност за спроведување на царинските закони 

 опаднат морал и совесност кај вработените 

 

                                                           
62

 Ревидирана Аруша декларација достапна на http://www.customs.gov.mk/Uploads/Arusa-

najnova_REV.pdf 
 

http://www.customs.gov.mk/Uploads/Arusa-najnova_REV.pdf
http://www.customs.gov.mk/Uploads/Arusa-najnova_REV.pdf


Улогата на Царинската Управа на Република Македонија во сузбивање на корупцијата 
 

 
102 

 

         Во Ревидираната Аруша декларација наведено е дека корупцијата може ефикасно да 

биде сузбиена само со јасни државни напори. Приоритет на Владите треба да биде 

обезбедување на отстранување на корупцијата од редовите на Царината. За таа цел треба 

да се воспостави ефикасна државна програма за царински интергитет врз основа на 

следниве фактори: лидерство и посветеност, правна рамка, транспарентност, 

автоматизација, реформи и осовременување, ревизија и истрага, кодекс на однесување, 

раководење со човечки ресурси, морална и организациона култура, соработка со 

приватен сектор. 

1. Лидерство и посветеност  

Примарната одговорност за спречување на корупцијата мора да се наоѓа кај 

раководителите на царинските управи и кај извршниот раководен тим. Долгорочно мора 

да се нагласува потребата од постоење на високи нивоа на интегритет, а треба да се 

одржува и посветеноста во борбата против корупцијата. 

2. Правна рамка  

Царинските закони, прописи, административни насоки и процедури треба да се усогласат 

и што е можно повеќе да се поедностават. Царинските формалности треба да се 

извршуваат без непотребно оптоварување. Царинските практики треба да се разгледуваат 

и да се реформираат за да се избегне бирократијата и за да се намали непотребното 

удвојување. Давачките за увезени и за извезени стоки треба да се направат поумерени, 

онаму каде што тоа ќе биде можно, а исклучоците од стандардните правила треба да се 

сведат на минимум. 

3. Транспарентност  

Царинските закони, прописи, процедури и административни насоки треба да се направат 

јавни, да бидат лесно достапни и да се применуваат на унифициран и на доследен начин. 

Треба јасно да се дефинира основата врз којашто може да се спроведуваат дискреционите 

овластувања. Треба да се воспостават механизми за жалби и за административно 

разгледување, за да се обезбеди механизам за клиентите, со којшто тие ќе можат да ги 

оспоруваат одлуките на царината или да бараат нивна ревизија. Треба да се воспостават 

правилници за опслужување на клиентите или стандарди за работа во кои ќе се утврди 

нивото на услугата што клиентите можат да го очекуваат од Царината. 
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4. Автоматизација  

Со автоматизација или компјутеризација на царинските функции може да се подобри 

ефикасноста и ефективноста и да отстрани голем дел од можностите за корупција. 

5. Реформа и осовременување  

Царинските управи треба да ги реформираат и да ги модернизираат своите системи и 

постапки, за да ги елиминираат сите согледани поволности што би можеле да се остварат 

доколку се заобиколат официјалните барања. 

6. Ревизија и истрага  

Спречувањето и контролата на корупцијата можат да бидат помогнати од различни 

механизми за мониторинг и за контрола, како што се програмите за внатрешни проверки, 

внатрешната и надворешната ревизија и режимите за истрага и за гонење.  

7. Кодекс за однесување  

Клучен елемент на секоја ефективна програма за интегритет е изготвувањето, издавањето 

и прифаќањето на сеопфатен кодекс за однесување, којшто недвосмислено ќе ги утврди 

условите за однесување што се очекуваат од сите вработени во Царината. 

8. Раководење со човечките ресурси  

Во практиките за раководење со човечките ресурси, кои се покажаа како корисни во 

контролирањето и во елиминирањето на корупцијата во царинските служби, спаѓаат: 

 • Обезбедувањето доволен пакет плати за да се обезбеди дека царинските вработени се во 

можност да одржуваат пристоен стандард на живеење; 

 • Ангажирање и задржување на вработените кои поседуваат, и најверојатно ќе ги задржат, 

високите стандарди на интегритет;  

• Обезбедување дека постапките на селекција и на унапредување на вработените се 

ослободени од предрасуди и од фаворизирање и дека се темелат врз принципот на заслуги;  

• Обезбедување дека во одлуките за распоредување, ротирање и за релоцирање на 

вработените, ќе се земе предвид потребата да се отстранат можностите за царинските 

вработени подолг временски период да се наоѓаат на позиции кои се подложни на 

корупција; 

 • Обезбедување на соодветна обука и професионален развој за царинските вработени по 

нивното вработување и во текот на нивната кариера, за континуирано да се промовира и 

да се зајакнува важноста на одржувањето високи етички и професионални стандарди, и  
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• Спроведување на соодветни системи за оцена на работењето и за раководење, со што ќе 

се зајакнат здравите практики и ќе се поддржат високите нивоа на личен и на 

професионален интегритет. 

9. Морална и организациска култура  

Поверојатно е дека царинските вработени ќе постапуваат со интегритет доколку моралот е 

висок, практиките на раководење со човечките ресурси се праведни и постојат разумни 

можности за развој во кариерата.  

10. Соработка со приватниот сектор  

Царинските управи треба да ги поттикнуваат отворените, транспарентни и продуктивни 

релации со приватниот сектор. Клиентите од приватниот сектор треба да се охрабруваат 

да прифатат соодветно ниво на одговорност и на отчетност за кој било царински проблем, 

како и за идентификација и за спроведување на практични решенија. 

 

5.3.3. Стратегија за интегритет и борба против корупцијата во Царинската Управа на  

Република Македонија 

 

          Царинската управа на Република Македонија тргнувајќи од определбата за 

бескомпромисна борба против корупцијата како цивилизациско зло кое го разградува 

општествениот систем, ги урива општествените вредности, ги злоупотребува 

институционалните капацитети за остварување нелегални цели и интереси, а во 

согласност со препораките на Ревидираната Аруша декларација, во март 2015 година го 

донесе можеби најважниот документ за борба против корупцијата во царинското 

работење, а тоа е Стратегијата за интегритет и борба против корупцијата во Царинската 

управа на Република Македонија (2015 - 2018). 

          Оваа стратегија има за цел јакнење на индивидуалниот и институционалниот 

интегритет, развивање на концепт на мерки за намалување на корупцијата во кои 

приоритет е превенцијата , а репресијата ќе биде коректив против овие девијантни 

однесувања. Кога се зборува за јакнење на индивидуалниот интегритет се мисли на 

личниот однос на царинскиот службеник кон прашањата на корупција и способност да се 

изгради сопствен начин на работа, професионалност. Институционалниот интегритет 

подразбира воспоставен систем од политики, стандарди, механизми и процедури кои го 
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намалуваат коруптивното однесување од страна на вработените и ги мотивира за чесно и 

професионално извршување на должностите. Во продолжение ќе бидат наведени 

водечките принципи значајни за сузбивање на корупцијата и јакнење на интегритетот. 

 

1. Владеење на правото 

        Вработените во Царинската управа треба да постапуваат во согласнот со Уставот и 

законите, подзаконските прописи и ратификуваните меѓународни договори и 

Ревидираната Аруша декларација. Царинското работење е регулирано со Царинскиот 

закон, Законот за Царинска Управа и други закони и подзаконски акти и административни 

упатства и постапки кои треба да бидат усогласени и поедноставени, јасно и прецизно 

формулирани. Оперативните системи во Царинската управа треба да се изработуваат на 

начин кој ќе го намали ризикот од неправилно применување. 

 

2. Јавност во работењето 

         Царинските клиенти очекуваат високо ниво на сигурност и предвидливост во своето 

работење со Царинската управа. Сите Царински закони, одредби, упатства и постапки 

треба да бидат јавни, лесно достапни до јавноста, со доследна примена. Работењето треба 

да биде транспарентно и одговорно, професионално. Јавноста во работењето се 

обезбедува со воспоставување на брза и ефикасна контрола и жалбена постапка која на 

странките ќе им овозможи да ги бараат своите права во однос на погрешни и несоодветни 

царински одлуки. 

         Во време на континуирани промени и висок економски и технолошки развој, 

односите со јавностa сè повеќе се од суштинско значење за секоја институција и се дел од 

стратешките приоритети, во стремежот кон модернизација и развој на работењето. 

Воспоставените односи со јавноста влијаат на угледот на организацијата и допринесуваат 

за градење на довербата и соработката помеѓу институцијата и нејзината јавност. Во 

рамките на Царинската управа, комуникацијата со јавноста се одвива преку Службата за 

односи со јавноста. Во насока на унапредување на протокот на информации, редовно се 

ажурира интернет страницата на Царинската управа (македонски, англиски и албански 

јазик) и секојдневно се работи на подобрување на презентираните содржини, со цел 

приближување и запознавање на обичните луѓе со активностите на царината, како и 
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олеснување и забрзување на работата со доставување на навремени и корисни 

информации до бизнис заедницата. 

3. Автоматизација на работните процеси 

         Автоматизацијата и компјутеризацијата на царинското работење можат да 

допринесат за ефикасност и надминување на можноста од корупција. Со автоматизацијата 

се минимизира личниот контакт(лице во лице) меѓу царинските службеници и учесниците 

во царинската постапка со што се елиминираат бројните можности за појава на корупција. 

Автоматизацијата може да доведе и до засилена одговорност и намалување на употребата 

на дискреционите овластувања. 

 

4. Етичко однесување на вработените 

          Етичкото однесување е една од основите на секоја стратегија или програма за 

интегритет. Кодексот на однесување на царинските службеници на практичен и 

недвосмислен начин го утврдува очекуваното однесување на царинските службеници. 

Кодексот на однесување е усогласен со Аруша декларацијата. Раководителите на сите 

нивоа треба да вршат надзор на почитувањето на стандардите на однесување од страна на 

вработените во Царинската Управа при што од секој вработен се очекува висок степен на 

свест за сопствената одговорност и морална цврстина. За да се обезбеди целосна 

имплементација на Кодексот на однесување потребно е стратегија за етичка обука и 

Кодексот да биде прифатен од сите вработени. 

 

5. Јакнење на интегритетот на вработените 

        Царинската Управа континуирано треба да работи за развој на политики и системи 

кои имаат за цел зајакнување на интегритетот на лично и институционално ниво. 

Вработените во Царинската Управа се должни да ги почитуваат и спроведуваат 

законските прописи, подзаконските акти совесно, одговорно, стручно и непристрасно. 

Вработените мора постојано да се однесуваат етички. Само со такво постапување ќе се 

зајакне интегритетот на вработените,а со тоа ќе се придонесе за отстранување на појавата 

на корупција.    
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6. Зајакнување на ефикасноста и ефективноста во работењето на организационите 

едниници 

          Зајакнувањето на работата на организационите единици, а со тоа и на Царинската 

управа е можно само со доследно почитување на пропишаните норми и стандарди. 

Ефикасноста и ефективноста се огледува според обемот на наплатени увозни и извозни 

царински давачки, ДДВ, акциза и други давачки чија наплата е во надлежност на 

Царинската управа, откривање на царински кривични дела и прекршоци, заплена на стока 

која е предмет на забрани и ограничувања, санкционирање на царинските службеници во 

случај на коруптивни постапки и злоупотреби, неселективност при утврдување 

одговорност. За да се подобри работењето потребно е прецизно да се дефинираат 

надлежностите и задачите на вработените.Во насока на зголемување на ефикасноста и 

ефективноста во работењето во септември 2008 година Царинската управа воспостави 

централизирано контролиран систем за видеонадзор – CCTV. Овој систем овозможува 

видеонадзор, снимање и фотографирање на подрачјето на кое Царинската управа ги 

извршува своите функции, во реално време и обезбедува поддршка на активностите на 

Царинската управа за откривање и спречување недозволена трговија и шверц на стока, 

заштита на здравјето на луѓето и животната околина, сузбивање на злоупотребата на 

службени овластувања и несовесно вршење на службените должности, забрзување на 

трговијата и транспортот и ефикасно отстранување на евентуални застои. 

 

7. Раководење со човечки ресурси 

        Спроведувањето на јасно одредени начела и процедури за раководење со човечки 

ресурси игра главна улога во борбата против корупцијата.Раководењето со човечките 

ресурси во Царинската управа опфаќа: 

 Креирање на правичен систем на плати и наградување на вработените во 

Царинската управа. Платата и наградите за вложениот труд, нивната редовност и 

сигурност се во функција на заштита од корупција. Влијанието на платите врз 

појавата на корупцијата е предвидено и во Аруша декларацијата. Царинската 

управа треба да обезбеди плата која ќе биде доволна на вработените да им 

овозможи пристоен животен стандард. Во оваа насока, кон крајот на 2007 година 

платите на вработените беа зголемени за 10%. Понатаму, во август 2008 година е 
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реализирана законската можност за зголемување на платата на царинските 

службеници за 30%, а во септември 2008 година, во рамки на генералното 

зголемување на платите на буџетските корисници, платите на царинските 

службеници се зголемени за дополнителни 10%. Кумулативно, за една година 

платите на царинските службеници се зголемени за над 55%. Во втората половина 

од 2009 година е реализирана и законската можност и воведен е бенифициран стаж 

за царинските службеници. 

 Процес на вработување, селекција и унапредување на царинските службеници кој 

треба да биде транспарентен, објективен и ослободен од притисоци или влијанија. 

Потребно е да се идентификуваат кандидатите кои покрај академското и 

професионално знаење и способности поседуваат високо ниво на моралност и 

чесност. За постапката да биде објективна треба да се минимизираат можностите за 

непотизам, кронизам и корупција. 

 Стратешко прераспределување и ротација на царинските службеници со цел да се 

оневозможи да останат подолго време на работното место кое е чувствително на 

корупција и да развијат коруптивни односи со учесниците во постапката. Во април 

2009 година Царинската Управа воведе систем за ротирање и прераспоредување на 

царинските службеници. Донесено е Упатство за ротирање и прераспоредување на 

царински службеници, со кое се дефинираат целите, видовите и начинот на 

ротирање и прераспоредување на царинските службеници во циклуси и 

поединечно, со цел транспарентно намалување на изложеноста на евентуална 

злоупотреба на службената должност. 

 Обезбедување на соодветна обука и стручно надоградување на царинските 

службеници при вработување и во текот на работата, со цел за запазување и 

унапредување на етичките и професионални стандарди. Неопходно е да се 

организираат обуки за запознавање со царинските прописи, постапки. Обуките 

имаат голема улога во борба против корупцијата бидејки обезбедуваат 

професионален развој на вработените при што се подобруваат нивните работни 

способности и можности; овозможуваат Царинската управа да стане поефикасна во 

борба против корупцијата. Обуките влијаат врз намалувањето на корупцијата на 

два начина: 
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1. обезбедуваат структуриран професионален развој на вработените, при што 

се зголемуваат нивните способности и можности и 

2. овозможуваат Царинската управа да стане поефикасна во борбата против 

корупцијата. 

     За успешна борба со корупцијата обуките треба да бидат фокусирани кон стандардите 

на однесување кои се очекуваат од сите вработени, како и специјализирани обуки за 

раководниот кадар и царинските службеници кои учествуваат во борбата против 

корупцијата. 

       Царинската Управа на Република Македонија континуирано спроведува обуки и 

стручни оспособувања, бидејќи тоа е предуслов за достигнување на потребните знаења, 

вештини, професионален развој на вработените и поддржка за  полесно напредување во 

кариерата. Во следната табела е прикажан бројот на обуки, бројот на учесници на обуките 

како и просечниот број на часови за секој вработен во Царинската Управа. 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Број на обуки и 

стручни оспособувања 

171 213 253 174 256 290 360 302 286 233 188 

Број на учесници 2322 3418 3276 1856 2578 3189 3861 3077 3587 2074 1147 

Просек на часови за 

секој вработен 

27 58 24 28 31 20 23.6 18.8 23.5 15.8 36 

Извор: Годишни извештаи на Царинската управа на Република Македонија (2007-2017) 

 

8. Морална и организациона култура 

         Корупцијата најчесто се јавува во организации со опаднат морал и совесност каде 

царинските работници не се чуствуваат горделиво заради угледот на нивната служба. 

Царинските службеници поседуваат личен интегритет при делување со воспоставен 

повисок морал и совесност, во услови каде раководењето со човечки ресурси им 

овозможува реални и еднакви можности за развој на кариера. Организационата структура 

треба да одговара на потребите и целите на службата и сите службеници од сите 

хиреархиски нивоа треба да се вклучат во борбата против корупцијата. 
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9. Надлежност и одговорност на менаџментот 

         Раководните службеници треба да покажат јасна и решителна насоченост кон 

интегритет, да преземат лидерска улога и да прифатат соодветен степен на обврска и 

одговорност за одржување висок степен на морал и совесност во сите делови на 

царинското работење. Тие треба да ги идентифукуваат слабостите во работењето на 

вработените во организационите единици и да преземат мерки за нивно отстранување и во 

таа насока треба да се спроведуваат внатрешни контроли и истраги. Раководните 

службеници имаат клучна улога во борбата против корупцијата. Доколку тие не се 

однесуваат според прописите и Кодексот на однесување, може да се каже дека секоја 

антикорупциска стратегија ќе биде без успех. Тие со своето однесување мора да ја 

поттикнат лојалноста на вработените и желбата за соработка во намалување на нивната 

изложеност на корупција. 

 

10. Спречување на судирот на интереси при превземање на службени дејствија 

         Судирот на интереси е судир помеѓу службената должност и приватниот интерес на 

службеното лице, во кој службеното лице има приватен интерес што влијае врз 

извршување на неговите службени должности и овластувања.  Во таа насока царинските 

службеници треба да се воздржуваат од вршење функција која е во судир со нивната 

должност и имаат лична одговорност за негово идентификување и разрешување. При 

извршувањето на службените должности и одговорности, царинските службеници ги 

прифаќаат и се придржуваат до следните водечки принцип за спечување на судирот на 

интереси: Остварување на јавниот интерес, обезбедување транспарентност, индивидуална 

одговорност и давање личен пример, воспоставување култура на нетолерантност на 

судирот на интереси. 

 

11. Унапредување на работната средина 

          Царинската управа треба да се залага за унапредување на условите за работа 

обезбедувајќи здрава и безбедна работна средина бидејќи тоа влијае врз мотивираноста на 

вработените. Елиминирањето на дискриминацијата и малтретирањето од било каков вид 

на вработените ќе влијае на намалување на коруптивните активности. 
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11. Зајакнување на меѓуинституционалната соработка во борба против корупцијата 

и криминалот и имплементација на државните програми за превенција и репресија 

на корупцијата и на појавата на судиорот на интереси. Во ова насока од исклучително 

значење е целосната имплементација на Протоколот за соработка за превенција и 

репресија на корупцијата и судирот на интереси со што Царинската Управа ја потврдува 

својата заложба да даде свој придонес за унапредување на соработката и координацијата 

во сузбивањето на корупцијата и судирот на итереси. 

 

5.3.4. Протокол за соработка за превенција и репресија на корупција и судир на интерес 

 

         За зајакнување на меѓуинституционалната соработка во борба против корупцијата и 

судирот на интереси на 25.12.2007 година е потпишан Протоколот за соработка за 

превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси од страна на Државната 

комисија за спречување на корупција, Царинската Управа, УЈП, МВР, Управа за 

финансиска полиција, Управа за финансиско разузнавање, Јавното обвинителство на 

Република Македонија,Државното правобранителство на РМ,Државниот завод за 

ревизија, Дирекција за спречување перење пари, Судскиот совет на РМ и други 

институции. 

         Со овој протокол договорните страни се согласија да соработуваат во:
63

 

 размена на податоци и информации што се однесуваат на превенција и репресија на 

корупцијата, 

 давање меѓусебна помош при откривање на случаи на корупција и судир на 

интереси и преземање на соодветни мерки, 

 меѓусебна стручна соработка во процесот на едукација и обука на човечките 

ресурси, 

 координирање на активностите како на национален така и на меѓународен план, 

 формирање на заеднички тимови за ефикасно решавање на специфични проблеми 

од областа на превенцијата и репресијата на корупцијата и судирот на интереси, 

                                                           
63

 Член 3 - Протокол за соработка за превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси  

достапен на http://www.customs.gov.mk/images/documents/borbaKorupcija/Protokol.pdf  

http://www.customs.gov.mk/images/documents/borbaKorupcija/Protokol.pdf
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 формирање на заеднички тимови при изработка на законската регулатива која 

третира заедничка материја. 

       Размената на информации и податоци се врши по пат на писмено барање, а во случаи 

на итност може и усно. Добиените податоци се третираат врз основа на принципите на 

доверливост, заштита на добиениот податок, користење само во полза на сопствените 

потреби и во согласност со начелата на Законот за заштита на лични податоци, Законот за 

класифицирани информации, Законот за слободен пристап до информации од јавен 

карактер. Корисникот на добиената информација е должен во рок од 15 дена да испрати 

повратно известување за исходот од бараната или добиената информација или податок. 

 

5.4 Анализа на преземените мерки и активности од Царинската Управа за спречување  

     на корупцијата и почитување на професионалните стандарди       

 

        Врз основа на примените поплаки кои се однесуваат на незаконито и 

непрофесионално постапување на вработените, информациите примени на отворената 

царинска линија 197 во кои се содржани наводи за непрофесионално однесување на 

царински службеници, како и врз основа на информациите што ги доставуваат или 

непосредно ги презентираат раководителите на организационите единици и вработените 

во Царинската управа, континуирано се спроведуваат внатрешни истраги.  

       Во врска со постапувањето на вработените согласно позитивните законски одредби, 

подзаконските акти и оперативните инструкции на Царинската Управа постојано и 

континуирано се спроведуваат внатрешни инспекции. 

        За да се обезбеди независно, разумно и објективно уверување и совет со цел за 

подобрување на работењето на Царинската Управа и зголемување на ефективноста на 

системите за внатрешна контрола во континуитет се спроведуваат и внатрешни ревизии. 

        Во продолжение ќе биде презентирана анализа за спроведените внатрешни контроли, 

истраги и ревизии во Царинската Управа на Република Македонија, како и резултати од 

овие активности во поглед на санкционирањето на царинските службеници за кои е 

утврдена одговорност  поради кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување 

на работните обврски 
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5.4.1. Внатрешни истраги 

Извор: Годишни извештаи на Царинската Управа на Република Македонија 2007-2017 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            Во периодот од 2007 до 2017 година најголем број на внатрешни истраги се 

спроведени во 2007 (240). Аналогно на тоа во оваа година има и најголем број 

констатирани неправилности. Во наредните 5 години, како што може да се види од 

графиконот, следува процес на континуирано опаѓање на бројот на извршени внатрешни 

истраги и констатирани неправилности. Имено, во 2008 има 140 истраги со 70 

неправилности, а во 2012 бројот на внатрешни истраги е 87 со 28 констатирани 

неправилности. Во 2013 и 2014, согласно потребите на царинската управа, има 

забележително зголемување на спроведените истраги во однос на 2012 година. Во 2015 и 

2016 година се спроведени 108, односно 80 внатрешни истраги. Притоа во 39, односно 37 

случаи се утврдени неправилности во врска со непочитување на законските и 
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подзаконските акти и Кодексот на однесување.Во 2017 се спроведени 80 внатрешни 

истраги што претставува најмал број. 

 

5.4.2. Внатрешни инспекции 

Извор: Годишни извештаи на Царинската Управа на Република Македонија 2007-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          За периодот од 2007 до 2017 година просекот на извршени внатрешни инспекции е 

62. Во овој период најголем број на внатрешни инспекции има во 2014 година(94). Најмал 

број има во 2007 (33), а во наредните 3 години има постепено зголемување на извршените 

инспекции, за во 2010 бројот да достигне 86. Во споредба со 2010 година, во 2011 и 2012 

има забележителен пад на спроведените внатрешни инспекции чиј број изнесува 45, 

односно 49. Во последните години бројот на спроведени внатрешни инспекции е над 

просекот за истражуваниот период и во 2013 им 76 инспекции, 2014 има 94, 2015 има 71. 

Во 2016 и 2017  година има повторно пад на спроведените инспекции. Спроведени се 57, 

односно 44 внатрешни инспекции. 
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5.4.3. Внатрешна ревизија 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Број на 

внатрешни 

ревизии 
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Извор: Годишни извештаи на Царинската Управа на Република Македонија 2007-2017 

 

 

          Од податоците наведени во табелата за периодот од 2007 до 2017 година може да се 

види дека најмал број на извршени внатрешни ревизии има во 2007 година (9). Од 

линискиот графикон се гледа дека во наредните 4 години има постепено зголемување, 

односно во 2008 се извршени 11 ревизии, во 2009 се извршени 22, во 2010 се извршени 24, 

за во 2011 да бидат извршени 27 внатрешни ревизии што воедно претставува година во 

која се извршени најголем број ревизии за истражуваниот период. Од 2012 до 2016 бројот 

се движи во интервал од 18 до 20 извршени ревизии. После секоја внатрешна ревизија, ако 

бидат констатирани пропусти, грешки, неправилности, се даваат соодветни препораки кои 

се прикажани во следниот графикон. 
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         Во графиконот може да се види бројот на дадени препораки и колку од нив се 

целосно реализирани. Најмногу препораки за подобрување на работата на Царинската 

Управа се дадени во 2011 година (103), потоа следат 2009 година(93) и 2015 година(91). 

Нешто помалку препораки се дадени во 2010 година(89), 2012(73). Во 2014 и 2016 година 

се дадени ист број на препораки (57). Во 2007 година има 31 препорака што претставува 

најмал број, а воедно оваа година, во поглед на целосно реализираните препораки, е 

најнеефикасна со реализирани 18 препораки или 58%. Во овој поглед, најефикасна година 

е 2016 со реализирани 50 од 57 препораки или 87%. За 2008, 2010 и 2011 година нема 

податоци за реализираните препораки од внатрешната ревизија. 
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5.4.4.Преземени дисциплински мерки 

Извор: Годишни извештаи на Царинската Управа на Република Македонија 2007-2016 

         Поради кршењето на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните 

обврски, во постапка за утврдување одговорност, Царинската Управа на Република 

Македонија континуирано спроведува дисциплински постапки и изрекува дисциплински 

мерки: суспензии, опомени, откази, намалување плата, парични казни. Од приложената 

табела може да се види дека најмногу дисциплински мерки, односно 220, се изречени во 

2014 година. Исто така голем број на дисциплински мерки се изречени и во 2008 г. (195). 

Години со најмалку дисциплински мерки се 2015 со 55 и 2016 со 37 мерки. 

Карактеристично е тоа што 2016 година е единствената во која како дисциплински мерки 

се изречени само паричните казни и намалувањето плата, што значи дека не биле 

откриени некои потешки нарушувања и злоупотреби на работата. 
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Суспензии 12 4 16 1 5 3 1 11 0 0 

Опомени 0 0 0 1 4 9 27 103 3 0 
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         Од графиконот може да се види дека намалувањето плата е најчесто изрекувана 

дисциплинска мерка. Оваа мерка се изрекува поради недоволно ангажирање во 

извршувањето на работите и задачите како и поради извршување на работата и задачите 

без потребен квалитет и начин како е планирано, односно неостварување на очекуваните 

резултати од работата. Најмногу намалувања на платите на царинските службеници има 

во 2008 година (110), потоа следат 2009г. со 90 и 2010г. со 85 намалувања. Во последните 

три години изрекувањето на оваа мерка е намалено и во 2016 се изречени само 13 

намалувања на плата. 

          Суспензиите претставуваат привремено отстранување од работа поради основано 

сомнение за сторени кривични дела поврзани со вршењето на службени должности. 

Суспензиите се најмалку изрекувата дисциплинска мерка во Царинската Управа. Најмногу 

суспензии има во 2014 година(11) и во 2007 година(12). Во 2010 и 2012 има само по еден 

суспендиран царински службеник, а во 2015 и 2016 година не се изречени суспензии. 

          Отказот ,како акт за прекинување на работниот однос, е најтешката дисциплинска 

мерка што може да ја изрече Царинската Управа. Најголем број откази се изречени во 

2007 година (38) и 2008година (46). Во 2012, 2013 и 2014 година бројот на откази се движи 

во интервал од 14 до 15. Во 2015 година се изречени само 5 отказни решенија, а во 2016 

нема откази од Царинската Управа. 

       Во спроведените дисциплински постапки, опомените се најблагата дисциплинкса 

мерка која може да ја изрече Царинската Управа. Од графиконот се гледа дека во 2014 

година се изречени значителен број на опомени, односно изречени се 103 опомени. Во 

2013 година се изречени 27 опомени, а во 2012 изречени се 9. Во 2007, 2008, 2009, 2016 

година опомената како дисциплинска мерка не е изрекувана. 
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АНКЕТНО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА УЛОГАТА НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО СУЗБИВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА 

 

 

6.1. Методологија на истражувањето 

          Анкетното истражување се прави со цел да се испитаат ставовите и искуствата на 

учесниците во царинското работење во однос на присуството и изложеноста на корупција 

и мерките кои се преземаат или треба да се преземат, како и ставовите за ефектите од 

антикорупциските мерки, односно дали тие влијаат врз намалување на корупцијата во 

Царинската Управа на Република Македонија.  

         Истражувањето се заснова на почитување на етичките стандради и принципите на 

дискреција и анонимност. Истражувачот е неутрален и објективен, а на испитаниците им 

беше укажано дека можат слободно и самостојно да одлучат дали ќе учествуваат или нема 

да учествуваат во истражувањето. 

          Со оглед на изборот на темата, испитаниците и презентирањето на резултатите, 

може да се каже дека истражувањето е во интерес на науката, но и на самата Царинска 

Управа. Ова истражување може да даде и конкретни резултати во насока на изнаоѓање на 

соодветни методи кои би имале позитивни импликации во насока на сузбивање на 

корупцијата и подигнување на успешноста во обавување на царинската функција.  

         Истражувањето беше спроведено во текот на Ноември и Декември 2017год (теренско 

истражување) и Јануари 2018год( истржување преку Интернет). Теренското истражување 

беше спроведено во рамки на Царинарница Битола. Анкетниот прашалник беше 

проследен и во електронска форма низ социјалните мрежи, преку филтрирано 

пребарување на лица кои работат во Царинската Управа, транспортери, шпедитерски 

компании, увозно – извозни компании. 
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6.2. Содржина на анкетниот прашалник 

          Анкетниот прашалник содржи сериски поврзани прашања, кои лесно се одговараат и 

кои на испитаниците нема да им одземаат многу време. Формирани се два анкетни 

прашалници од кои едниот се однесува на царинските службеници, а другиот на 

царинските клиенти. Анкетните прашалници содржат два дела: 

1. Општи податоци за испитаникот 

2. Прашалник кој содржи прашања со кои ќе се испитаат ставовите на испитаниците 

за Улогата на Царинската Управа во сузбивање на корупцијата 

        Општиот дел на прашања се однесува на пол, возраст, образование, работно искуство 

(за царинските слушбеници), статус на учесник во царинската постапка (за царинските 

клиенти). Во однос на ставовите на испитаниците за Улогата на Царинската Управа во 

сузбивање на корупцијата анкетниот прашалник се состои од 19 прашања со понудени 

одговори. На некои прашања испитаниците може да изберат само еден од понудените 

одговори, а на некои е оставена можност за избор на повеќе одговори. На крај е оставен 

простор за сопствени предлози и препораки во врска со подобрување на борбата со 

корупцијата во Царината. 

 

6.3. Анализа на добиените податоци од анкетното истражување на царинските 

службеници 

 

         Истражувањето е спроведено на репрезентативен примерок на лица вработени во 

Царинската Управа на Република Македонија. Анкетниот прашалник беше лично 

доставен до 55 царински службеници кои работат во царинските испостави во подрачјето 

на Царинарница Битола. Анкетниот прашалник беше пополнет од 12 царински 

службеници. Исто така анкетата беше проследена и во електронска форма низ социјалните 

мрежи, преку филтрирано пребарување до 115 лица вработени во Царинската Управа. Од 

нив на анкетниот прашалник одговорија 26 лица. Од вкупно 170 потенцијални испитаници 

одговор добив од 38 или 22,35%, што говори за низок степен на заинтересираност за оваа 

проблематика. Во продолжение, табеларно и графиконски, ќе бидат прикажани 

резултатите од истражувањето. 
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1. ПОЛ: Од испитаниците 25 или 65.79% се машки, а 13 или 34.31% се женски. 

 

 

 

      

 

 

 

2. ВОЗРАСТ: Од испитаниците 4 или 10.53% се на возраст од 18-30 години, 12 

испитаници или 31.58% се на возраст од 31-40 години, 15 или 39.47% од вкупниот број 

испитаници се на возраст од 41-50 години, а над 51 година има 7 испитаници или 18.42%. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОБРАЗОВАНИЕ: Од вкупниот број испитаници 12 или 31.58% имаат средно 

образование, 22 или 57.89% имаат вишо или високо образование, а 4 или 10.53% се 

Магистри или Доктори на науки. Нема ниту еден од испитаниците кој има завршено само 

основно образование. 
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испитаници 

Процент 

машки 25 65.79% 

женски 13 34.21% 

вкупно 38 100% 

Возраст Број на 

испитаници 

Процент 

18 – 30 години 4 10.53% 

31 – 40 години 12 31.58% 

41 – 50 години 15 39.47% 

над 51 година  7 18.42% 

Вкупно 38 100% 
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4. РАБОТНО ИСКУСТВО: Од анкетираните царински службеници 14 или 36.84% имаат 

работен стаж до 10 години. Исто толку царински службеници имаат работен стаж од 10 до 

20 години, а со работен стаж подолг од 20 години се 10 или 26.32%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во продолжение ќе бидат анализирани 19-те главни прашања во анкетата. 

Прашање бр.1: Дали сте слушнале за поимот корупција? 

         На ова прашање сите испитаници одговориле дека имаат слушнато за поимот 

корупција, што беше индикатор дека без проблем може да се продолжи кон анализа на 

останатите прашања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работен стаж Број на 

испитаници 

Процент 

До 10 години 14 36.84% 

Од 10 до 20 години 14 36.84% 

Над 20 години 10 26.32% 

Вкупно 38 100% 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Да 38 100% 

Не 0 0 

Вкупно 38 100% 
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стаж над 20 
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100% 
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Не 
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Прашање бр.2: Што за Вас претставува корупцијата? 

         На ова прашање беа понудени четири одговори. Од вкупниот број испитаници 8 или 

21.05% корупцијата ја сфаќаат во нејзината најтесна смисла, односно како давање и 

примање поткуп. Останатите 30 испитаници или 78.95% одговориле дека корупцијата, 

покрај давањето и примањето поткуп, ги опфаќа и делата на противзаконско посредување 

и злоупотреба на службената положба.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прашање бр.3: Според Вас каква појава е корупцијата? 

         Сите испитаници имаат свое видување каква појава е корупцијата. Најголемиот дел 

од нив, поточно 30 лица или 78.95%, сметаат дека корупцијата е штетна општествена 

појава. За 5 испитаници или 13.16% корупцијата е вообичаена општествена појава, а 3 

испитаници или 7.89% сметаат дека корупцијата се користи како брзо и ефикасно 

средство за решавање на некои проблеми. 

 

 

 

 

 

 

 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Давање и примање 

поткуп 

8 21.05% 

Злоупотреба на 

овластувања 

0 0 

Противзаконско 

посредување 

0 0 

Сите претходно 

наведени дејствија 

30 78.95% 

Друго 0 0 

Вкупно 38 100% 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Вообичаена 

општествена појава 

5 13.16% 

Штетна општествена 

појава 

30 78.95% 

Брзо и ефикасно 

средство за решавање 

на некои проблеми 

3 7.89% 

Не знам 0 0 

Вкупно 38 100% 

21.05% 

78.95% 

давање и 
примање поткуп 

злоупотреба на 
овластување 

противзаконско 
посредување 

сите претходно 
наведени 
дејствија 

друго 

13.16% 

78.95% 

7.89% 

Вообичаена 
општествена 
појава 

Штетна 
општествена 
појава 

Брзо и ефикасно 
средство за 
решавање на 
некои проблеми 
Не знам 
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Прашање бр.4: Како го оценувате нивото на корупција во Царината? 

         Од вкупниот број испитаници 9 или 23.68% сметаат дека корупцијата во Царината е 

на многу ниско ниво, а 18 или 47.37% нивото на корупција го оценуваат како ниско. За 9 

испитаници присуството на корупција во Царинската Управа не е ниту високо ниту ниско. 

Само два испитаника или 5.26% сметаат дека во Царината има високо ниво на корупција.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Прашање бр.5: Кои фактори влијаат врз појавата на корупција во Царината? 

        На ова прашање беа понудени 8 можни одговори и испитаниците имаа можност да 

изберат повеќе фактори . Испитаниците сметаат дека најголем проблем се малите плати на 

царинските службеници и ваквото мислење го имаат 23 испитаници или 60.53%, и 

вработувањето на нестручни кадри за кое се изјасниле 26 испитаници или 68.42%.   

Ниската контрола на работата како причина за корупција во царината ја сметаат 8 

испитаници или 21.05%, а 9 испитаници или 23.68% како фактор за корупција го сметаат 

нискиот морал и совесност на цариснките службеници. Мал дел од испитаниците го делат 

мислењето дека врз појавата на корупција во Царинската Управа влијаат големите 

дискрециони овластувања (4 испитаници), и непрецизните правила (3 испитаници). Само 2 

испитаника или 5.26% сметаат дека врз појавата на корупција влијаат некои други 

фактори.       

 

 

 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Многу ниско ниво 9 23.68% 

Ниско ниво 18 47.37% 

Средно ниво 9 23.68% 

Високо ниво 2 5.26% 

Многу високо ниво 0 0 

Вкупно 38 100% 

23.68% 

47.37% 

23.68% 

5.26% многу ниско 
ниво 

ниско ниво 

средно ниво 

високо ниво 

многу високо 
ниво 
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Прашање бр.6: Според Вас колку царинските службеници се спремни да се вклучат во 

корупција? 

          Од сите испитаници 21 или 55.26% сметаат дека царинските службеници се спремни 

да се вклучат во корупција само во некои посложени постапки. За 12 испитаници или 

31.58% царинсските службеници никогаш не сакаат да се вклучат во коруптивни односи, а 

најмал 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Ниска контрола на работата на царинските 

службеници 

8 21.05% 

Непрецизни царински правила 3 7.89% 

Низок морал и совесност кај царинските 

службеници 

9 23.68% 

Малите плати на царинските службеници 23 60.53% 

Вработување на нестручни кадри 26 68.42% 

Бавни и неефикасни постапки и отежнати 

царински процедури 

1 2.63% 

На царинските службеници им се дадени 

големи дискрециони права и овластувања 

4 10.53% 

Друго 2 5.26% 

8 

3 

9 

23 

26 

1 

4 

2 

0 5 10 15 20 25 30 

Ниска контрола на работата на царинските 
службеници 

Непрецизни царински правила 

Низок морал и совесност кај царинските 
службеници 

Малите плати на царинските службеници 

Вработување на нестручни кадри 

Бавни и неефикасни постапки и отежнати царински 
процедури 

На царинските службеници им се дадени големи 
дискрециони права и овластувања 

Друго 
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дел од испитаниците , односно 5 или 13.16% сметаат дека царинските службеници во 

најголемиот дел од царинските постапки покажуваат спремност за корупција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прашање бр.7: Според Ваше искуство кој најчесто нуди мито? 

         На ова прашање беа понудени 6 одговори со можност за избор на повеќе од нив. 

Според искуството на испитаниците, сопствениците или вработените во увозно-извозни 

компании се оние кои најчесто нудат мито. Ваквото мислење го имаат 27 испитаници или 

71.05%. Транспортерите како понудувачи на мито се посочени од 13 испитаници или 

34.21%, а лиценцираните царински застапници се посочени од 4 испитаника или 10.53%. 

Интересно е што обичните патници се јавуваат како најчести коруптори за 10 испитаника 

или 26.32%. Имателите на одобрение за постапки со економски ефект не се посочени.  

 

 

 

Понуден одговор Број на 

испитаниц

и 

Процент 

Никогаш 12 31.58% 

Само во некои 

царински постапки 

21 55.26% 

Во најголемиот дел од 

царинските постапки 

5 13.16% 

Секогаш 0 0 

Вкупно 38 100% 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Транспортери 13 34.21% 

Сопственици или вработени во увозно - извозни компании 27 71.05% 

Лиценцирани царински застапници 4 10.53% 

Иматели на одобрение на постапка со економски ефект 0 0 

Патници 10 26.32% 

Други 0 0 

31.58% 

55.26% 

13.16% 

Никогаш 

Само во некои 
посложени 
постапки 

Во најголемиот 
дел од 
царинските 
постапки 

13 

27 

4 

0 

10 

0 

0 10 20 30 

Транспортери 

Сопственици или вработени во увозно-извозни … 

Лиценцирани царински застапници 

Иматели на одобрение за постапка со … 

Патници 

Други 
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Прашање бр.8: Според Вас кој најчесто бара мито? 

И на ова прашање, исто како и на претходното, беше дадена можност за избор на повеќе 

од понудените 7 одговори. Како лице кои најчесто бара мито во Царинската Управа на 

Република Македонија од 34 испитаници или 89.47% беа посочени цариниците во 

граничните царински испостави. После нив следуваат инспекторите за контрола на 

трговски друштва кои беа посочени од 8 испитаници или 21.05%, цариниците во 

внатрешните царински испостави (посочени од 5 испитаници или 13.16%). Три 

испитаници или 7.89% сметаат дека раководителите на царинските испостави се оние кои 

најчесто бараат мито, а два испитаника за најкорумпирани ги сметаат членовите на 

мобилните тимови. Само еден испитаник смета дека некое друго лице вработено во 

Царинската Управа најчесто бара мито. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Цариник во внатрешна испостава 5 13.16% 

Цариник во гранична испостава 34 89.47% 

Раководител на царинска испостава 3 7.89 

Инспектор или член на мобилен тим 2 5.26 

Инспектор за контрола на трговски друштва 8 21.05 

Советник за надзор над иматели на одобрение 0 0 

Друго службено лице во Царинската управа 1 2.63 

5 

34 

3 

2 

8 

0 

1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Цариник во внатрешна испостава 

Цариник во гранична испостава 

Раководител на царинска испостава 

Инспектор или член на мобилен тим 

Инспектор за контрола на трговски друштва 

Советник за надзор над иматели на одобрение 

Друго службено лице во Царинската управа 
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Прашање бр.9: Дали се случило некој да Ви понуди мито? 

        На ова прашање потврден одговор беше добиен од 26 испитаници или 68.42%, а 12 

испитаници или 31.58% одговориле дека никогаш во нивното работење во Царинската 

Управа не им било понудено мито. 

 

 

 

 

 

 

Прашање бр.10: Доколку ви било понудено мито, колку често тоа се случува? 

         Од вкупно 26 испитаници на кои им било понудено мито најголемиот дел односно 17 

испитаници или 65.38% одговорија дека ретко им се случува тоа. Неколку пати годишно 

понуда за мито добиваат 9 или 34.62% од испитаниците. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прашање бр.11: Во кој случај Ви било понудено мито? 

         На ова прашање како можен одговор беа предложени 9 ситуации, а 26-те испитаници 

кои го одговорија ова прашање имаа можност да изберат повеќе одговори. 20 испитаници 

или 76.92% одговорија дека мито им било понудено во ситуација кога било откриено 

царинско кривично дело или прекршок. При контрола на патници и багаж им било 

понудено мито на 11 испитаници или 42.31%. 8 испитаници или 30.77% добиле понуда 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Да 26 68.42% 

Не 12 31.58% 

Вкупно 38 100% 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Скоро во секоја 

царинска постапка 

0 0 

Неколку пати месечно 0 0 

Неколку пати годишно 9 34.62% 

Поретко 17 65.38% 

Вкупно 26 100% 

68.42% 

31.58% 

Да 

Не 

0% 0% 34.62% 

65.38% 

Скоро во 
секоја 
постапка  

Неколку пати 
месечно 

Неколку пати 
годишно 

Поретко 
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при спроведување на царинска постапка за увоз на стока, 2 или 7.69% при извоз на стока, 

а 3 или 11.54% при транзит на стока. За забрзување на постапката и намалување на 

трошоците понуда за мито добиле 4 испитаници или 15.38%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прашање бр.12: Дали некогаш сте пријавиле учесник во царинската постапка кој ви 

понудил мито? 

         Од вкупниот број испитаници 18 или 47.37% одговорија дека никогаш немаат 

пријавено учесник во царинските постапки кој нудел мито. Само 7 или 18.42% одговорија 

дека имаат пријавено барем еднаш, а 34,21% или 13 испитаници не сакаа да дадат 

конкретен одговор. 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

При увоз на стока 8 30.77% 

При извоз на стока 2 7.69% 

При транзит на стока 3 11.54% 

При контрола на патници и багаж 11 42.31% 

При издавање одобренија 1 3.85% 

При инспекциски контроли 0 0 

При откривање на царинско кривично дело 

или прекршок 

20 76.92% 

За враќање увозни давачки 0 0 

За забрзување на постапката и намалување 

на трошоците 

4 15.38% 

9 

2 

3 

11 

1 

0 

20 

0 

4 

0 5 10 15 20 25 

При увоз на стока 

При извоз на стока 

При транзит на стока 

При контрола на патници и багаж 

При издавање одобренија 

При инспекциски контроли 

При откривање на царинско кривично дело или … 

За враќање увозни давачки 

За забрзување на постапката и намалување на … 
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Прашање бр.13: Дали корупцијата во Царината може да се намали? 

        Најголемиот дел од испитаниците сметаат дека корупцијата во Царината може да се 

намали. Ваквото мислење го делат 33 испитаници или 86.84%. Наспротив нив само 2 

испитаника или 5.26% сметаат дека корупцијата не може да се намали, а 3 испитаници не 

знаат дали има или нема можност за намалување на корупцијата во Царината. 

 

 

 

 

 

 

Прашање бр.14: Дали Царинската Управа на Република Македонија поседува сопствен 

капацитет за справување со корупцијата? 

         Царинската управа поседува капацитет за борба против корупцијата за 24 

испитаници или 63.16%, а за 8 испитаници или 21.05% таа сеуште нема доволен 

капацитет. 6 испитаници или 15.79% не знаат дали Царинската управа може да се бори со 

корупцијата. 

 

 

 

 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Да 7 18.42% 

Не 18 47.37% 

Не сакам да одговорам 13 34.21% 

Вкупно 38 100% 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Да 33 86.84% 

Не 2 5.26% 

Не знам 3 7.89% 

Вкупно 38 100% 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Да 24 63.16% 

Не 8 21.05% 

Не знам 6 15.79% 

Вкупно 38 100% 

18.42% 

47.37% 

34.21% 
Да 

Не 

Не сакам 
да 
одговорам 

86.84% 

5.26% 

7.89% 

Да 

Не 

Не знам 

63.16
% 

21.05
% 

15.79
% 

Да 

Не 

Не знам 
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Прашање бр.15: Според Вас, каков треба да биде пристапот на Царинската Управа на 

Република Македонија во справувањето со корупцијата? 

         Поголем дел од испитаниците(27) или 71.05% сметаат дека превенцијата, односно 

отстранувањето на причините кои доведуваат до корупција треба да биде во прв план ако 

се сака успешна борба против оваа појава. Наспроти нив 11 испитаници или 28.95% 

сметаат дека репресијата, односно казнувањето може да има подобар ефект . 

 

 

 

 

 

 

 

Прашање бр.16: Дали сметате дека Стратегијата за интегритет и борба против корупцијата 

во Царинската Управа на Република Македонија содржи практично применливи мерки? 

          На ова прашање сите испитаници одговорија дека Стратегијата има добри мерки , 

што е добар показател дека сите се запознаени со нејзината содржина како еден од 

главните столбови за успешна борба против корупцијата во Царинската Управа на РМ. 

 

 

 

 

 

 

Прашање бр.17: Кои од наведените мерки и активности може да имаат најголемо влијание 

во борбата со корупцијата во Царината? 

        На ова прашање беа наведени 9 можни мерки и активности од кои испитаниците имаа 

можност да изберат повеќе. Така најголем дел од нив, односно 24 или 63.16% сметаат дека 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Превентивно, со отстранување 

на причините кои доведуваат 

до појава на корупција 

27 71.05% 

Репресивно, со казнување на 

царинските службеници кои се 

вклучени во корупција 

11 28.95% 

Вкупно 38 100% 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Да 38 100% 

Не 0  

Не сум запознаен/запознаена 

со нејзината содржина 

0  

Вкупно 38 100% 

71.05
% 

28.95
% 

Превенција 

Репресија 

100% 

Да 
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зголемувањето на платата и праведно наградување за вложениот труд ќе има најголемо 

влијание врз намалувањето на корупцијата. 20 испитаници или 52.63% го делат мислењето 

дека треба да се отстрани секакво политичко и партиско влијание за да може да се 

пристапи кон намалување на корупцијата. Покрај овие две мерки со 50% или 19 

испитаника во топ три мерки влегува и зајакнување на системот на внатрешна контрола.За 

11 испитаници или 28.95% високите казни се најдобра мерка. Од останатите мерки 

најмногу испитаници(8 или 21.05%) се изјасниле за јасно дефинирање на надлежностите и 

задачите на вработените, 13.16% сметаат дека потребни се обуки за професионален развој, 

а 7.89% се за спроведување обуки за подигнување на етичноста и свеста на царинските 

службеници за штетноста од корупцијата. Само 2 испитаника сметаат дека 

автоматизацијата на работата може да биде добра мерка за успешна борба со корупцијата. 

 

 

 

 

 

 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Обуки и програми за подигнување на свеста и етичноста 3 7.89% 

Автоматизација на работата со што се намалува личниот 

контакт меѓу царинските службеници и клиентите 

2 5.26% 

Јасно и прецизно дефинирање на надлежностите и 

задачите на вработените 

8 21.05% 

Спроведување на обуки за професионален развој 5 13.16% 

Зголемување на платите и наградување за вложениот 

труд 

24 63.16% 

Отстранување на политичкото и партиското влијание 20 52.53% 

Ротација и прераспределување 5 13.16% 

Зајакнување на системот на внатрешна контрола 19 50% 

Високи казни 11 28.95% 
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Обуки и програми за подигнување на свеста и … 

Автоматизација на работата со што се намалува … 

Јасно и прецизно дефинирање на … 

Спроведување на обуки за професионален … 

Зголемување на платите и наградување за … 

Отстранување на политичкото и партиското … 

Ротација и прераспределување 

Зајакнување на системот на внатрешна контрола 

Високи казни 



Улогата на Царинската Управа на Република Македонија во сузбивање на корупцијата 
 

 
133 

 

Прашање бр.18: Дали сметате дека Царинската Управа на Република Македонија презема 

доволно мерки за превенција и сузбивање на корупцијата? 

       Од вкупниот број испитаници на ова прашање 16 или 42.11% сметаат дека мерките 

кои се преземаат не се доволни и треба да се преземаат повеќе. 12 испитаници или 31.58% 

сметаат дека Царинската Управа презема доволно мерки, а 10 испитаници или 26.32% 

сметаат дека се преземаат малку мерки. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Прашање бр.19: Дали сметате дека постои добра соработка меѓу Царинската Управа и 

другите државни институции во спречување и откривање на корупција? 

         Од сите испитаници 21 или 55.26% сметаат дека соработката на Царинската управа 

со другите органи на полето на борба со корупцијата треба да се зголеми, а 12 или 31.58% 

се категорични дека нема никаква соработка со другите органи. Само 5 испитаници или 

13.16% сметаат дека постои добра соработка со другите органи во сузбивањето на 

корупцијата. 

 

 

 

 

 

 

 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Треба да се преземаат повеќе 

мерки 

16 42.10% 

Да, се преземаат доволно мерки 12 31.58% 

Се преземаат малку мерки 10 26.32% 

Воопшто не се преземаат мерки 0 0 

Вкупно 38 100% 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Да, постои добра соработка 5 13.16% 

Соработката треба да се 

зголеми 

21 55.26% 

Не постои соработка 12 31.58% 

Вкупно 38 100% 

42.10% 

31.58% 

26.32% 

Треба да се 
преземаат повеќе 
мерки 

Да, се преземаат 
доволно мерки 

Се преземаат 
малку мерки 

Воопшто не се 
преземаат мерки 

13.16% 

55.26% 

31.58% 

Да, постои 
добра 
соработка 

Соработката 
треба да се 
зголеми 

Не постои 
соработка 
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6.4. Анализа на добиените податоци од анкетното истражување на учесниците во 

царинските постапки, односно царинските клиенти 

          Истражувањето беше спроведено на репрезентативен примерок на лица постари од 

18 години, кои се јавуваат како субјекти во царинското работење. Со ова истражување беа 

опфатени транспортери, шпедитери, лиценцирани царински застапници, сопственици или 

вработени во увозно-извозни компании, патници. Анкетното истражување се 

спроведуваше лично при што беа контактирани 115 лица. Од нив заинтересирани да 

одговорат на анкетниот прашалник беа 72 или 62.6%, што говори за солиден степен на 

заинтересираност за оваа проблематика. Во продолжение, табеларно и графиконски, ќе 

бидат прикажани резултатите од истражувањето. 

1. ПОЛ: Од испитаниците 50 или 69.44% се машки, а 22 или 30.56% се женски. 

 

 

 

      

 

 

 

2. ВОЗРАСТ: Од испитаниците 17 или 23.61% се на возраст од 18-30 години, 28 

испитаници или 38.89% се на возраст од 31-40 години, 18 или 25% од вкупниот број 

испитаници се на возраст од 41-50 години, 7 или 9.72% од испитаниците се на возраст од 

51-60 годиниа, а над 61 година има 2 испитаници. 

 

 

 

 

 

Пол Број на 

испитаници 

Процент 

машки 50 69.44% 

женски 22 30.56% 

вкупно 72 100% 

Возраст Број на 

испитаници 

Процент 

18 – 30 години 17 23.61% 

31 – 40 години 28 38.89% 

41 – 50 години 18 25% 

51 - 60 години 7 9.72% 

Над 60 години 2 2.78% 

Вкупно 72 100% 

69.44% 

30.56% 

машки 

женски 

23.61% 

38.89% 

25% 

9.72% 

2.78% 

18-30 години 

31-40 години 

41-50 години 

51-60години 

над 61 години 
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3. ОБРАЗОВАНИЕ: Од вкупниот број испитаници 12 или 31.58% имаат средно 

образование, 22 или 57.89% имаат вишо или високо образование, а 4 или 10.53% се 

Магистри или Доктори на науки. Нема ниту еден од испитаниците кој има завршено само 

основно образование. 

 

 

 

 

 

 

 

4. СТАТУС НА УЧЕСНИК ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА: Од вкупниот број 

испитаници 19 или 26.39% се сопственици или вработени во увозно-извозни компании, 13 

испитаници или 18.06% се царински застапници. Транспортерите се застапени со 20.83% 

или вкупно 15 транспортери, а опфатени се и 23 патници или 31.94%. Од сите учесници во 

царинската постапка најмалубројни се имателите на одобрение за постапка со економски 

ефект (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степен на 

образование 

Број на 

испитаници 

Процент 

основно 0 0 

средно 29 40.28% 

вишо или високо 37 51.39% 

магистер или 

доктор на науки 

6 8.33% 

Вкупно 72 100% 

Статус на учесник 

во царинската 

постапка 

Број на 

испитаниц

и 

Процент 

Увозно/извозна 

компанија 

19 26.39% 

Лиценциран 

царински застапник 

13 18.06% 

Транспортер 15 20.83% 

Имател на 

одобрение на 

постапка со 

економски ефект 

2 2.78% 

Патник 23 31.94% 

Друго 0 0 

Вкупно 72 100% 

0% 
40.28% 

51.39% 

8.33% Основно 
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Вишо/Високо 
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26.39% 
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Прашање бр.1: Дали сте слушнале за поимот корупција? 

         На ова прашање сите испитаници одговориле дека имаат слушнато за поимот 

корупција, што беше индикатор дека без проблем може да се продолжи кон анализа на 

останатите прашања. 

 

 

 

 

 

 

 

Прашање бр.2: Што за Вас претставува корупцијата? 

         На ова прашање беа понудени четири одговори. Од вкупниот број испитаници 46 или 

63.89% корупцијата ја сфаќаат во нејзината најтесна смисла, односно како давање и 

примање поткуп. Останатите 26 испитаници или 36.11% одговориле дека корупцијата, 

покрај давањето и примањето поткуп, ги опфаќа и делата на противзаконско посредување 

и злоупотреба на службената положба.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Да 72 100% 

Не 0 0 

Вкупно 72 100% 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Давање и примање 

поткуп 

46 63.89% 

Злоупотреба на 

овластувања 

0 0 

Противзаконско 

посредување 

0 0 

Сите претходно 

наведени дејствија 

26 36.11% 

Друго 0 0 

Вкупно 72 100% 

100% 

Да 

Не 

63.89% 

36.11% 

давање и 
примање поткуп 

злоупотреба на 
овластување 

противзаконско 
посредување 

сите претходно 
наведени 
дејствија 
друго 
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Прашање бр.3: Според Вас каква појава е корупцијата? 

         Сите испитаници,освен еден, имаат свое видување каква појава е корупцијата. 

Најголемиот дел од нив, поточно 38 лица или 52.78%, сметаат дека корупцијата е штетна 

општествена појава. За 20 испитаници или 27.77% корупцијата е вообичаена општествена 

појава, а 13 испитаници или 18.06% сметаат дека корупцијата се користи како брзо и 

ефикасно средство за решавање на некои проблеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прашање бр.4: Како го оценувате нивото на корупција во Царината? 

         Од вкупниот број испитаници 14 или 19.44% сметаат дека корупцијата во Царината е 

на ниско ниво, а 30 или 47.37% нивото на корупција го оценуваат како средно. За 24 

испитаници или 33.33% присуството на корупција во Царинската Управа е високо . 

Четири испитаника или 5.56% сметаат дека во Царината има многу високо ниво на 

корупција. Ниту еден не одговорил дека корупцијата во Царината е на многу ниско ниво. 

 

 

 

 

 

 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Вообичаена 

општествена појава 

20 27.77% 

Штетна општествена 

појава 

38 52.78% 

Брзо и ефикасно 

средство за решавање 

на некои проблеми 

13 18.06% 

Не знам 1 1.39% 

Вкупно 72 100% 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Многу ниско ниво 0 0 

Ниско ниво 14 19.44% 

Средно ниво 30 41.67% 

Високо ниво 24 33.33% 

Многу високо ниво 4 5.56% 

Вкупно 72 100% 

27.77% 

52.78% 

18.06% 

1.39% 

Вообичаена 
општествена 
појава 

Штетна 
општествена 
појава 

Брзо и ефикасно 
средство за 
решавање на 
некои проблеми 
Не знам 

19.44% 

41.67% 

33.33% 

5.56% многу ниско 
ниво 
ниско ниво 

средно ниво 

високо ниво 

многу високо 
ниво 
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Прашање бр.5: Кои фактори влијаат врз појавата на корупција во Царината? 

        На ова прашање беа понудени 8 можни одговори од кои испитаниците имаа слобода 

да изберат повеќе одговори. Најголемиот дел од испитаниците или 61.11% како најголем 

проблем го посочуваат вработувањето на нестручни кадри во Царинската Управа. Како 

втор фактор кој има најголемо влијание се посочува ниската контрола. Ваквото мислење 

го делат 31 испитаници или 43.06%. Од вкупниот број испитаници 16 или 22.22% сметаат 

дека нискиот морал и совесност кај царинските службеници влијае врз појава на 

корупцијата, а 15 испитаници или 20.83% сметаат дека царинските службеници имаат 

големи дискрециони овластувања и затоа се во можност да ги злоупотребат. Бавните и 

неефикасни царински постапки како фактор за појава на корупцијата ја сметаат 12 

испитаници или 16.67%. Мал дел од испитаниците го делат мислењето дека врз појавата 

на корупција во Царинската Управа влијаат малите плати на царинските службеници        

(8 испитаници) и непрецизните правила (8 испитаници). Само еден испитаник смета дека 

некои други фактори се причина за појава на корупција во царината. 

 

 

 

 

 

 

  

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Ниска  контрола на работата на царинските службеници 31 43.06% 

Непрецизни царински правила 8 11.11% 

Низок морал и совесност кај царинските службеници 16 22.22% 

Малите плати на царинските службеници 8 11.11% 

Вработување на нестручни кадри 44 61.11% 

Бавни и неефикасни постапки и отежнати царински 

процедури 

12 16.67% 

На царинските службеници им се дадени големи 

дискрециони права и овластувања 

15 20.83% 

Друго 1 1.39% 
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Прашање бр.6: Според Вас колку царинските службеници се спремни да се вклучат во 

корупција? 

          Од вкупниот број испитаници 31 или 43.05% сметаат дека царинските службеници 

се спремни да се вклучат во корупција само во некои посложени постапки. Скоро еднаква 

бројка на испитаници, односно 30 или 41.67% сметаат дека царинските службеници во 

најголемиот дел од постапките се спремни за корупција. 15.28% од испитаниците 

одговорија дека цариниците секогаш покажуваат спремност за воспоставување 

коруптивни односи. Ниту еден испитаник не смета дека постои царински службеник кој 

никогаш не би се вклучил во корупција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прашање бр.7:  Според Вас кој најчесто бара мито? 

 

На ова прашање беше дадена можност за избор на повеќе од понудените 7 одговори. Како 

лице кои најчесто бара мито во Царинската Управа на Република Македонија од 58 

испитаници или 80.55% беа посочени цариниците во граничните царински испостави. 

После нив следуваат инспекторите за контрола на трговски друштва кои беа посочени од 

12 испитаници или 16.67%, цариниците во внатрешните царински испостави (посочени од 

12 испитаници или 16.67%). Седум испитаници или 9.72% сметаат дека раководителите на 

царинските испостави се оние кои најчесто бараат мито, а 8 испитаника или 11.11% за 

најкорумпирани ги сметаат членовите на мобилните тимови.  

 

Понуден одговор Број на 

испитаниц

и 

Процент 

Никогаш 0 0 

Само во некои 

царински постапки 

31 43.05% 

Во најголемиот дел од 

царинските постапки 

30 41.67% 

Секогаш 11 15.28% 

Вкупно 72 100% 

43.05% 

41.67% 

15.28% 

Никогаш 

Само во некои 
посложени 
постапки 

Во најголемиот 
дел од царинските 
постапки 

Секогаш 
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Прашање бр.8: Според Ваше искуство кој најчесто нуди мито? 

На ова прашање беа понудени 6 одговори со можност за избор на повеќе од нив. Според 

искуството на испитаниците, транспортерите се оние кои најчесто нудат мито. Ваквото 

мислење го имаат 36 испитаници или 50%. Сопствениците или вработените во увозно-

извозни компании  како понудувачи на мито се посочени од 31 испитаници или 43.05%, а 

лиценцираните царински застапници се посочени од 11 испитаника или 15.28%. Обичните 

патници се јавуваат како најчести коруптори за 6 испитаника или 8.33%. Имателите на 

одобрение за постапки со економски ефект не се посочени.  

 

 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Цариник во внатрешна испостава 12 16.67% 

Цариник во гранична испостава 58 80.55% 

Раководител на царинска испостава 7 9.72% 

Инспектор или член на мобилен тим 8 11.11% 

Инспектор за контрола на трговски друштва 12 16.67% 

Советник за надзор над иматели на одобрение 0 0 

Друго службено лице во Царинската управа 0 0 
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Прашање бр.9: Дали се случило царински службеник да побара мито од Вас? 

На ова прашање потврден одговор беше добиен од 43 испитаници или 59.72%, а 29 

испитаници или 40.28% одговориле дека никогаш во нивното работење со Царинската 

Управа не им било побарано мито. 

 

 

 

 

 

 

Понуден одговор Број на испитаници Процент 

Транспортери 36 50% 

Сопственици или вработени во 

увозно - извозни компании 

31 43.05% 

Лиценцирани царински застапници 11 15.28% 

Иматели на одобрение на постапка со 

економски ефект 

0 0 

Патници 6 8.33% 

Други 0 0 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Да 43 59.72% 

Не 29 40.28% 

Вкупно 72 100% 

36 

31 

11 
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Транспортери 

Сопственици или вработени во увозно-извозни … 

Лиценцирани царински застапници 

Иматели на одобрение за постапка со економски … 

Патници 

Други 

59.72% 

40.28% 

Да 

Не 
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Прашање бр.10: Доколку Ви било понудено мито, колку често тоа се случува? 

         Од вкупно 43 испитаници на кои им било побарано мито најголемиот дел односно 22 

испитаници или 51.17% одговорија дека ретко им се случува тоа. Неколку пати годишно  

мито им е побарано на 15 или 34.88% од испитаниците. Шест испитаници или 13.95% 

одговорија дека скоро во секоја постапка се случува да им биде побарано мито. 

 

 

 

 

 

 

Прашање бр.11: Во кој случај сте дале или Ви било побарано мито? 

         На ова прашање како можен одговор беа предложени 9 ситуации, а 43-те испитаници 

кои го одговорија ова прашање имаа можност да изберат повеќе одговори. 48.84% или 21 

испитаник одговорија дека дале или им било побарано мито за забрзување на постапката и 

намалување на трошоците. При увоз на стока мито им било побарано или сами понудиле 

18 испитаници или 41.86%, при извоз 3 испитаници или 6.98‘, а при транзит 7 испитаници 

или 16.28%. На 13 испитаници или 30.23% понудиле мито или им било побарано при 

контрола на патници и багаж. При издавање на одобренија 8 испитаници или 18.6% биле 

во контакт со корупција, а при откривање на кривично дело или прекршок мито платиле 6 

испитаници. 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Скоро во секоја 

царинска постапка 

6 13.95% 

Неколку пати месечно 0 0 

Неколку пати годишно 15 34.88% 

Поретко 22 51.17% 

Вкупно 43 100% 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

При увоз на стока 18 41.86% 

При извоз на стока 3 6.98% 

При транзит на стока 7 16.28% 

При контрола на патници и багаж 13 30.23% 

При издавање одобренија 8 18.6% 

При инспекциски контроли 2 4.65% 

При откривање на царинско кривично дело или прекршок 6 13.95% 

За враќање увозни давачки 0  

За забрзување на постапката и намалување на трошоците 21 48.84% 

13.95% 

34.88% 
51.16% 

Скоро во секоја 
постапка  

Неколку пати 
месечно 

Неколку пати 
годишно 

Поретко 
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Прашање бр.12: Дали некогаш сте пријавиле царински службеник кој е вмешан во 

коруптивни дејствија? 

         Од вкупниот број испитаници 46 или 63.89% одговорија дека никогаш немаат 

пријавено царински службеник кој е корумпиран. Само 9 или 12.5% одговорија дека имаат 

пријавено барем еднаш и тоа повеќето од нив на телефонската линија 197, а 23.61% или 17 

испитаници не сакаа да дадат конкретен одговор. 

 

 

 

 

 

Прашање бр.13: Дали корупцијата во Царината може да се намали? 

          Најголемиот дел од испитаниците(34 или 47.22%) не веруваат дека корупцијата во 

Царината може да се намали, а 22 испитаници или 30.56% се оптимисти и сметаат дека 

има можност да дојде до намалување на корупцијата. 16 испитаника или 22.22% не знаат 

дали има или нема можност за намалување на корупцијата во Царинската Управа.  

 

 

 

 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Да 9 12.5% 

Не 46 63.89% 

Не сакам да одговорам 17 23.61% 

Вкупно 72 100% 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Да 22 30.56% 

Не 34 47.22% 

Не знам 16 22.22% 

Вкупно 72 100% 
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При издавање одобренија 

При инспекциски контроли 

При откривање на царинско кривично дело или … 

За враќање увозни давачки 

За забрзување на постапката и намалување на … 

12.5% 

63.89% 

23.61% 
Да 

Не  

Не сакам да 
одговорам 

30.56
% 

47.22
% 

22.22
% 

Да 

Не  

Не знам 
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Прашање бр.14: Дали Царинската Управа на Република Македонија поседува сопствен 

капацитет за справување со корупцијата? 

         Царинската управа поседува капацитет за борба против корупцијата за 15 

испитаници или 20.83%, а за 26 испитаници или 36.11% таа сеуште нема доволен 

капацитет. Најголемиот дел испитаници 31 или 43.06 % не знаат дали Царинската управа 

може да се бори со корупцијата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прашање бр.15: Според Вас, каков треба да биде пристапот на Царинската Управа на 

Република Македонија во справувањето со корупцијата? 

         Поголем дел од испитаниците(39) или 54.17% сметаат дека превенцијата, односно 

отстранувањето на причините кои доведуваат до корупција треба да биде во прв план ако 

се сака успешна борба против оваа појава. Наспроти нив 33 испитаници или 45.83% 

сметаат дека репресијата, односно казнувањето може да има подобар ефект . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Да 15 20.83% 

Не 26 36.11% 

Не знам 31 43.06% 

Вкупно 72 100% 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Превентивно, со отстранување 

на причините кои доведуваат 

до појава на корупција 

39 54.17% 

Репресивно, со казнување на 

царинските службеници кои се 

вклучени во корупција 

33 45.83% 

Вкупно 72 100% 

20.83% 

36.11% 

43.06% 

Да 

Не 

Не знам 

54.17
% 

45.83
% 

Превенција 

Репресија 
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Прашање бр.16: Кои од наведените мерки и активности може да имаат најголемо влијание 

во борбата со корупцијата во Царината? 

          На ова прашање беа наведени 9 можни мерки и активности од кои испитаниците 

имаа можност да изберат повеќе. Како најдобри мерки според испитаниците се сметаат 

зајакнување на системот на внатрешна контрола(32 испитаници или 44.44%), високи казни 

за корупмпираните службеници(32 испитаници или 44.44%) и отстранување на 

политичкото и партиското влијание(29 испитаници или 40.28%). За 16 испитаници или 

22.22% спроведувањето на обуки за професионален развој се неопходни за успешно 

справување со корупцијата,  14 испитаници или 19.44 % сметаат дека треба да се намали 

личниот контакт со автоматизација на работата, а 13 испитаници или 18.06% потребно е 

прецизно да се дефинираат надлежностите и задачите на вработените во Царинската 

управа. Десет испитаници сметаат дека со зголемување на платите на службениците ќе се 

допринесе до намалување на корупцијата. Ист број на испитаници како најуспешни мерки 

ги наведуваат обуките и програмите за подигнување на свеста како и тактичките ротации. 

 

 

 

 

 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Обуки и програми за подигнување на свеста и етичноста 10 13.89% 

Автоматизација на работата со што се намалува личниот 

контакт меѓу царинските службеници и клиентите 

14 19.44% 

Јасно и прецизно дефинирање на надлежностите и задачите 

на вработените 

13 18.06% 

Спроведување на обуки за професионален развој 16 22.22% 

Зголемување на платите и наградување за вложениот труд 10 13.89% 

Отстранување на политичкото и партиското влијание 29 40.28% 

Ротација и прераспределување 10 13.89% 

Зајакнување на системот на внатрешна контрола 32 44.44% 

Високи казни 32 44.44% 
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Прашање бр.17: Дали сметате дека Царинската Управа на Република Македонија презема 

доволно мерки за превенција и сузбивање на корупцијата? 

       Од вкупниот број испитаници на ова прашање 31 или 43.05% сметаат дека мерките 

кои се преземаат не се доволни и треба да се преземаат повеќе. Само 4 испитаници или 

5.56% сметаат дека Царинската Управа презема доволно мерки, а 28 испитаници или 

38.89% сметаат дека се преземаат малку мерки. За 9 испитаници управата воопшто не 

презема мерки во насока на превенција и сузбивање на корупцијата. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Прашање бр.18: Дали сметате дека постои добра соработка меѓу Царинската Управа и 

другите државни институции во спречување и откривање на корупција? 

         Од сите испитаници 35 или 48.61% сметаат дека соработката на Царинската управа 

со другите органи на полето на борба со корупцијата треба да се зголеми, а 29 или 40.28% 

се категорични дека нема никаква соработка со другите органи. Само 8 испитаници или 

11.11% сметаат дека постои добра соработка со другите органи во сузбивањето на 

корупцијата. 

 

 

 

 

 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Треба да се преземаат 

повеќе мерки 

31 43.05% 

Да, се преземаат доволно 

мерки 

4 5.56% 

Се преземаат малку 

мерки 

28 38.89% 

Воопшто не се преземаат 

мерки 

9 12.5 

Вкупно 72 100% 

Понуден одговор Број на 

испитаници 

Процент 

Да, постои добра 

соработка 

8 11.11% 

Соработката треба 

да се зголеми 

35 48.61% 

Не постои соработка 29 40.28% 

Вкупно 72 100% 

43.05% 

5.56% 

38.89% 

12.5% 

Треба да се 
преземаат повеќе 
мерки 

Да, се преземаат 
доволно мерки 

Се преземаат 
малку мерки 

Воопшто не се 
преземаат мерки 

11.11% 

48.61% 

40.28% 

Да, постои 
добра 
соработка 

Соработката 
треба да се 
зголеми 

Не постои 
соработка 
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6.5. Анализа на состојбата со корупцијата во Царинската Управа врз основа на 

сопственото истражување 

          Ако се направи анализа на истражувањето, најголем дел од испитаниците беа од 

машки пол, а во однос на старосната група има најмногу на возраст од 31 до 50 години. 

Според образованието најголем дел од испитаниците имаат високо образование.  

          Во однос на главните прашања испитаниците одговараа според сопствените 

искуства. Сите испитаници, како царинските службеници така и учесниците во царинската 

постапка имаат слушнато за поимот корупција, што беше и очекувано со оглед на 

големата медиумска актуализација на корупцијата со што се создава перцепција дека таа 

се случува насекаде околу нас. Ова беше индикатор дека темата на истражување е 

актуелна. Најголемиот дел од царинските службеници сметаат дека корупцијата ги опфаќа 

делата на давање и примање поткуп, противзаконско посредување и злоупотреба на 

службената положба и овластување и дека таа е штетна појава, што укажува дека 

царинските службеници се добро упатени и го познаваат значењето на поимот корупција 

и делата кои ги опфаќа. Од тука произлегува дека мнозинството царински службеници го 

познаваат правото и се претпоставува дека истите ќе го почитуваат владеењето на правото 

и при своето работење ќе се водат од законските норми. Сепак не треба да се занемари и 

тоа дека има царински службеници кои за корупција го сметаат само давањето и 

примањето поткуп. Потребно е да се спроведуваат обуки, семинари на кои царинските 

службеници ќе бидат запознаени со поимот корупција, со цел сите вработени во 

Царинската Управа да имаат точна и целосна претстава за оваа појава и нејзиното 

влијание и истата да ја препознаваат. Повеќето од учесниците во царинската постапка 

корупцијата ја определуваат како давање и примање поткуп, а околу 36% од испитаниците 

се добро запознати со овој поим. Голем е бројот на испитаници кои корупцијата ја гледаат 

како вообичаена појава и брзо и ефикасно средство за решавање проблеми. За да се 

надмине овој проблем потребно е да се реагира со пропаганда преку медиумите, со 

прилагодени содржини во училиштата, доделување летоци и слично, се со цел да се 

зголеми свеста за штетноста на корупцијата врз целото општество. 

         Во однос на нивото на корупција во Царината, царинските службеници сметаат дека 

таа е на ниско и многу ниско ниво, а царинските службеници генерално не се спремни да 

се вклучат во корупција или ретко се вклучуваат само во некои посложени постапки. За 
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разлика од нив, учесниците во царинската постапка нивото на корупција го оценуваат 

како средно и високо, а за нив царинските службеници се спремни да се вклучат во 

корупција во најголем дел од постапките, а особено во посложените постапки. Ваквата 

различност во перцепцирањето на нивото на корупција во Царинската Управа беше 

очекувано, но сепак е знак дека во поголема или помала мера таа е присутна во 

царинската служба со што се оправдува проблемот и целта на истражувањето. 

         Како главни причини кои доведуваат до појава на корупција во царината, испитаните 

царински службеници сметаат дека тоа се малите плати и вработувањето нестручни кадри. 

Испитаните царински клиенти исто така како фактор кој има најголемо влијание врз 

појава на корупцијата во царината го наведуваат вработувањето нестручни кадри. Покрај 

тоа тие сметаат дека царинските службеници се слабо контролирани и имаат можност да 

ги злоупотребат големите овластувања. 

        Во однос на прашањето кој најчесто бара мито, и царинските службеници и другите 

учесници во царинската постапка сметаат дека најкорумпирани се царинските 

службеници кои работат во граничните испостави. Ваквото мислење или искуство се 

темели на големиот број можности за корупција кои произлегуваат од непосредниот 

контакт на царинските службеници со сите лица кои ја преминуваат границата. Потребно 

е Секторот за професионална одговорност да посвети посебно внимание на контрола на 

граничните испостави преку континуирано спроведување редовни контроли и зајакнати 

вонредни, ненајавени контроли. Преку Одделението за интегритет треба да се врши 

профилирање на ризиците и процена на нивото на корупција и преземање адекватни 

антикорупциски мерки. 

         Царинските службеници и царинските клиенти се согласуваат дека најголеми 

коруптори се транспортерите и сопствениците или вработените во увозно-извозни 

компании. Најчесто транспортерите нудат мито за да ја забрзаат постапката и да не се 

задржуваат предолго време на границата. Поткупот најчесто е ниска сума на пари или 

некој подарок. Увозно-извозните компании покрај забрзувањето на постапката, со 

поткупот сакаат да издејствуваат и намалување или избегнување на трошоците за царина 

и други давачки. Во овој случај станува збор за поткуп од поголема поединечна вредност. 

Според искуството на царинските службеници, клиентите најчесто нудат мито кога ќе 

направат царински прекршок или кривично дело со цел да ја избегнат казната. Исто така 
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мито се нуди кога при контрола на патници и багаж ќе биде откриена стока која треба да 

се царини, со цел да се избегне царинењето. Како најчеста постапка за која царинските 

клиенти нудат мито или царинскиот службеник бара мито е заради забрзување на 

постапката и намалување на трошоците и избегнување на регуларното царинење на 

увозната стока. 

         Во однос на пријавувањето на корупцијата најголемиот дел од учесниците во 

царинската постапка не ја пријавуваат корупцијата. Како причини за тоа може да биде 

неинформираноста за можноста и начинот на кој се пријавува корупцијата, немањето 

доверба дека ако пријават царински службеник кој побарал поткуп, некој нешто би презел 

во врска со негово казнување, а исто така дел од нив имаат интерес од корупцијата за 

побрзо и поефикасно завршување на постапките. Интересно е тоа што и најголемиот дел 

од царинските службенци не покажуваат интерес за пријавување на корупцијата. 

Претпоставуваме дека непријавувањето е поради страв или несакање да се биде вмешан во 

судски постапки, страв од несакани последици према него и слично. Царинската Управа 

во соработка со останатите органи надлежни за борба со корупцијата треба да се 

активираат за подигнување на свеста на граѓаните и вработените за штетноста од 

корупцијата, како и за значењето на нејзиното пријавување. 

         Испитаниците беа прашани и за можноста за намалување на корупцијата во 

Царинската Управа, како и за нејзиниот капацитет за успешна борба против корупцијата. 

Најголемиот дел од царинските службеници сметаат дека корупцијата може да се намали 

и дека Царинската Управа ги има потребните капацитети. Наспроти нив, учесниците во 

царинските постапки сметаат дека корупцијата во Царинската Управа не може да се 

намали или не знаат дали може да се намали. Исто така тие не веруваат или не се 

запознати со капацитетот на Царинската Управа за успешно справување со корупцијата. 

Имајќи ги во предвид излагањата во претходните делови од овој труд, сметам дека 

Царинската Управа има доволно стратегиски и кадровски ресурси за успешна борба со 

корупцијата. Царинската Управа е државна институција која во најголем процент ги има 

реализирано антикорупциските мерки и активности наведени во Државните програми за 

превенција и репресија на корупцијата, спроведува редовни контроли, поседува сопствена 

Стратегија за интегритет и борба против корупцијата со која се запознати сите царински 

службеници што води кон добра организираност на обуките и информираност во сите 
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организациски единици. Сето ова говори дека на царинските службеници во целост им се 

јасни правата, обврските и одговорностите во поглед на борбата против корупцијата. 

Значи потребно е Царинската Управа да изнајде начин на кој постојано ќе информира за 

активностите кои ги презема во насока на намалување на корупцијата, се со цел да се 

зголеми довербата на јавноста во Царината како управа.   

         Сите испитаници се согласни дека отстранувањето на политичкото и партиското 

влијание и зајакнувањето на системот за внатрешна контрола се најдобрите мерки за 

успешна борба со корупцијата. Покрај овие мерки царинските службенции сметаат дека за 

намалување на корупцијата големо влијание има и зголемувањето на платите и 

правичното наградување за вложениот труд и постигнатите резултати. 44% од учесниците 

во царинската постапка сметаат дека зајакнувањето на казнената политика и воведувањето 

на високи казни за корумпираните царински службеници ќе има позитивно 

влијание.Меѓутоа високите казни „на хартија“ не би имале некакво значително влијание 

доколку не се спроведуваат. Значи потребно е секој царински службеник кој не работи 

според закон и ги злоупотребува овластувањата, без исклучок, да биде санкциониран како 

би се влијаело на останатите службеници да се одвратат од намерата за незаконско 

работење во Царинската Управа. Исто така, солидна поддршка имаат и другите мерки. 

Може да се каже дека Царинската Управа, врз основа на соодветна анализа, треба да 

одлучи кои мерки, во кое време и која ситуација би имале надобар ефект. 

         Испитаниците беа запрашани за нивно мислење во однос на тоа дали Царинската 

Управа презема доволно мерки за сузбивање на корупцијата и дали соработува со другите 

државни органи. Беа добиени разни одговори, но генерално Царинската управа треба да 

работи на преземање повеќе мерки и интензивирање на соработката со другите органи на 

сите полиња, вклучувајќи ја и борбата против корупцијата. 
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ЗАКЛУЧОК 

       Корупцијата како цивилизациско зло ги попречува и урива основните општествени 

вредности, ги злоупотребува институционалните капацитети во полза на нелегални цели и 

интереси, ја намалува довербата во институциите и правната држава, го загрозува 

владеењето на правото, праведноста, еднаквоста и сигурноста на граѓаните.     

Корупцијата, како проблем постои долги години во Република Македонија, а државата 

постојано прави напори да ја намали. Според извештаите на Македонскиот центар за 

меѓународна соработка за процена на корупцијата, како дел од програмата на USAID за 

антикорупција, македонската јавност корупцијата ја перципира како петти најголем 

проблем. За граѓаните поважни се прашањата од егзистенцијална природа. Голем број 

професии се перципирани како високо корумпирани, а корупцијата е широко навлезена во 

голем број сектори, а пред се во оние кои се клучни за справување со корупцијата. 

Сузбивањето на корупцијата во Р.Македонија е можно со членство на државата во 

меѓународни институции кои се занимаваат со оваа проблематика, почитување на 

дадените препораки за сузбивање на корупцијата, како и преземање адекватни мерки во 

определен рок. Корупцијата може да се сузбие само со заедничка активност на сите 

чинители, како што се самата Држава, државните органи, државните службеници и самите 

граѓани. 

         Сметам дека адекватен одговор на предизвиците од корупцијата е формирањето 

единствена платформа за борба против корупцијата во која учество ќе имаат сите 

релевантни субјекти кои ја третираат предметната област. Ова подразбира создавање 

систем за размена на информации и координирано делување на сите субјекти овластени за 

борба против корупцијата како и специјализација на одредени органи и служби за борба 

против корупцијата. Во Р.Македонија постои таква специјализирана институција, а тоа е 

Државната комисија за спречување на корупцијата. Исто така потпишан е и Протокол за 

соработка за превенција и репресија на корупција и судир на интерес како основа за 

заедничка борба против корупцијата на државните органи. Потребно е да има јасно 

разграничување на надлежностите и соработка без ривалство и тензичност меѓу 

различните органи или различните нивоа во еден орган. Царинската Управа на 

Р.Македонија, како една од најзагрозените служби од корупција, за да стане рентабилен 
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фактор во борбата со корупцијата треба да изврши реорганизација и модернизација во 

насока на зголемување на ефикасноста во поглед на откривањето и сузбивањето на 

корупцијата, да биде добро обучена за реализација на целите, да биде добро опремена и да 

има соодветни овластувања. 

         Корупцијата во Царинската Управа е резултат на состојбата во самото општество. 

Иако таа во добра мера е намалена, сепак сеуште постои низ бројни облици на корупција,  

кои најчесто се јавуваат кај оперативните царински службеници. Борбата против 

корупцијата е прашање кое доминира во напорите да се модернизира работењето и 

функционирањето на царината и Царинската Управа да се постави на здрави темели          

Представата на Царинската Управа во јавноста е неповолна во поглед на интегритетот и 

корумпираноста на царинските службеници, што не е добар основ за доверба во реалната 

заложба за борба против корупцијата имајќи во предвид дека основен предуслов е и 

соработката со граѓаните. За ваквата констатација говорат и извештаите за процена на 

корупцијата во Македонија изработени со поддршка на USAID, каде царинската 

професија со години наназад е перцепирана како една од најкорумпираните, а исто така и 

резултатите од сопственото истражување на мислењето на учесниците во царинската 

постапка говорат за високо присуство на корупцијата. Сепак забележително е 

континуирано намалување на перцепцијата за корумпираноста на царинските 

службеници,што значи дека Царинската Управа презема соодветни мерки за нејзино 

сузбивање. Надминувањето на ваквата перцепција треба да започне од самата држава 

преку либерализација на надворешната трговија, намалување на ограничувањата за увоз и 

извоз, намалување на царинските стапки, деполитизација. Прописите кои ги донесува 

државата треба да бидат јасни, прецизни и усогласени со најсовремените европски 

царински прописи. Од друга страна негативната перцепција може да се надмине со 

спроведување на Стратегијата за интегритет и борба против корупцијата од страна на 

Царинската Управа. Успешноста на стратегијата зависи од тоа во која мера се прецизно и 

реално поставени целите во ова област, дали е јасно дефинирана улогата на субјектите кои 

ја спроведуваат стратегијата, дали се добро осмислени и конкретизирани мерките, 

средствата и методите од кои, во постојните општествени услови, може да се очекуваат 

резултати во остварување на целите. За успешно намалување на корупцијата потребно е 

да се спроведуваат низа мерки во различни области од работењето на Царинската Управа: 
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* Во рамки на правната регулатива треба да се поедноставуваат и забрзуваат царинските 

постапки, царинските постапки да бидат предвидливи и транспарентни, да се зајакне 

контролната улога, да се усогласи надворешната трговска политика и царинските прописи 

со царинското законодавство на ЕУ. 

* Во рамки на техничката и технолошката опременост да се направат ефикасни програми 

кои можат да се прилагодуваат со потребите на Царинската Управа и овозможуваат лесно 

поврзување со информациските системи на другите државни органи. 

* Од организационен аспект, да се изврши реорганизација, да се зајакне улогата на 

Секторот за професионална одговорност, функционално да се поврзат организационите 

единици по хоризонтална и вертикална линија. 

* Во рамки на кадровската политика , потребно е да се одстранат корумпираните 

поединци, да се вршат стратешки ротации и прераспределби, да се утврдат критериуми за 

прием и работа во Царинската Управа и истите да се почитуваат, организирање обуки за 

ново примените и искусните царински службеници, да се усогласат примањата со 

животните трошоци, наградување според прикажани резултати. 

* Зајакнување на меѓународната соработка и соработката со Европската Унија, 

подобрување на односите со јавноста, постојано известување за работните резултати и 

активностите во борба против корупцијата и сл. 

         Според мое мислење како еден од можните пристапи за ефикасно решавање на 

проблемот со корумпираните царински службеници е високата автоматизација,односно 

компјутеризација на царинската постапка. Основна карактеристика на компјутеризираната 

царинска постапка е намалување на личниот контакт меѓу цариникот и учесникот во 

постапката, со што се намалува дискретноста во работењето. Најголемо значење имаат 

електронското пријавување и процесирање на декларациите, плаќање на давачките преку 

банка, селективната контрола. Од друга страна, ако Царинската Управа располага со 

најсовремена техника и технологија, а нема царински службеници кои поседуваат висок 

степен на професионалност и интегритет, тогаш се доведуваат во прашање сите предности 

од техничката и технолошката трансформација. Истовремено со автоматизацијата  

потребно е подигнување на интегритетот на царинските службеници преку подигнување 

на свеста за значењето на нивната улога во општеството, а секако и подигнувањето на 
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нивото на материјална сатисфакција и статус кој царинските службеници би требало да го 

имаат во општеството. 

         Главни резултати кои произлегуваат од истражувањето се идентификување на 

причините за појава на корупција во Царинската Управа, идентификување на последиците 

и утврдување на појавните облици на корупција во царинското работење, како и мерките 

кои ги презема Царинската Управа за нејзино намалување. Сериозно внимание е посочено 

на причините, последиците и појавните облици бидејќи тоа е од суштинско значење за да 

може да се пристапи кон откривање,сузбивање и превенирање. Треба да се напомене дека 

во зависност од модернизирањето на работењето на Царинската Управа, односно од 

развојот на техничко-технолошкиот напредок, ќе се појавуваат нови облици на корупција 

кои ќе бараат нови методи и мерки за борба против корупцијата. Значи во зависност од 

техничко-технолошката опременост на Царинската Управа се менуваат и мерките кои се 

применуваат. Меѓутоа ,во кое било време и во какви било околности, борбата против 

корупцијата првенствено мора да ја води раководството на Царинската Управа, 

управниците на царинарниците, раководителите на организационите единици како и 

самите царински службеници. Борбата против корупцијата треба да ја водат само 

поштени, морални и стручни лица од Царинската Управа со поедноставување на 

царинските постапки, елиминирање на дискреционите овластувања, обука на царинските 

службеници, постојано подигнување на знаењето и стручноста, развој на системот на 

внатрешна контрола, внимателно водење на кадровската политика од приемот на нови 

вработени до распоредувањето и ротациите на царинските службеници, развој на 

соработка со сите учесници во царинската постапка, соработка со јавноста. 
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