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Вовед
Националниот координативен центар за гранично управување има за
цел постигнување на ефикасна координација, олеснување на размена на податоци и
инфромации и поголема интеграција во граничното управување1 на државните
органи кои се во состав на НКЦГУ и државните органи кои учествуваат во
работата на НКЦГУ.
Со ова процесно правило се усогласуваат постапките за координација
на мерките и активностите што ги преземаат институциите при граничното
управување односно постапките на координација меѓу државните органи во состав
на НКЦГУ и државните органи кои учествуваат во работењето на НКЦГУ во
рамките на нивните надлежности во областа на граничното управување на целата
територија на Република Македонија.
.
1. ПОСТАПКА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ НА
ПРЕТСТАВНИЦИТЕ
ВО
НАЦИОНАЛНИОТ
КООРДИНАТИВЕН
ЦЕНТАР ЗА ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ
Член 1
Националниот координативен центар за гранично управување (во
натамошниот текст-НКЦГУ) преку својата координативна функција треба да
овозможи подршка на државните органи и институции со цел да се обезбеди
поголема интеграција во граничното управување.
Член 2
НКЦГУ обезбедува координација меѓу државните органи и институциите
при нивното извршувањето на редовните работи како и во спроведувањето на
заеднички активности и други организациски и функционални мерки.
НКЦГУ обезбедува координација за потребната логистичка и друга
поддршка на институциите кои се вклучени во граничното управување на нивно
барање или по нивна препорака:
-

-

кога државен орган или институција има итна потреба од помош од друга
служба за спроведување на законска задача на границата или во
внатрешноста со извршување на нивните задачи во врска со граничното
управување;
кога државен орган или институција нема на располагање опрема и има
потреба од помош од друга служба.

1

Закон за надзор на државната граница, („Сл. весник на РМ“, бр. 71/06, чл. 7 ст. 1 и Одлука на
Владата на РМ бр. 19-1420/01, („Сл. весник на РМ“, бр. 35/07, чл. 2).
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Член 3
При координација на мерките и активностите се организираат
надлежностите за секој претставник, се определуваат мерките и активности кои ќе
се превземат во секој поединечен случај со цел избегнување на преклопување на
надлежностите.
Координацијата се врши од еден центар, односно НКЦГУ каде се слеваат
првичните информации и по утврдувањето на настан или случај од областа на
граничното управување се преземаат конкретни мерки најпрво на известување до
сите релевантни фактори во чија надлежност е постапување за решавање на секој
поединечен случај, а потоа и соодветно ангажирање околу преземањето конкретни
мерки и активности од секој државен орган или институција кој има надлежност во
граничното управување.
Член 4
НКЦГУ ја остварува координацијата при неговото редовно
функционирање согласно надлежностите во граничното управување.
НКЦГУ постапува и во случаите за чие разрешување се надлежни или
компетентни неколку министерства или државни органи кои се учесници во
системот на граничното управување.
При преземањето на мерките и активностите на претставниците кои
извршуваат работи и задачи во НКЦГУ се применуваат позитивните законски
прописи на државните органи и институции кои ги претставуваат, пропишаните
правила и постапки како и меморандумите за соработка помеѓу министерствата и
државните органи во рамките на интегрираното гранично управување. Значењето
на координацијата и соработката на преставниците во центарот е во овозможување
на синхронизирани и ефективни мерки и активности со цел конструктивност и
ефикасност при координацијата и избегнување на дуплирање на постапките.
Член 5
Непосредното следење на преземените мерки се одвива при редовното
остварување на работите во НКЦГУ и при сите стадиуми од постапувањето во
секој поединечен случај.
Секој случај треба да биде завршен документирано со образложение –
извештај кој потоа се архивира.
1.1. Мерки и активности на претставниците од МВР во НКЦГУ
Член 6
Мерките и активностите на претставниците во НКЦГУ од Министерството
за внатрешни работи се насочени кон обезбедување на отворени, но безбедни
граници, како и олеснување на протокот на лица и стоки преку државната граница
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и истите се во согласност со законските и подзаконските акти кои ја регулираат
областа на постапување во зависност од секој поединечен случај.
Претставниците во НКЦГУ од Министерството за внатрешни работи ja
imaat ulogata na organizatori и koordinatori - офицери за врски pri
prezemaweto na konkretni merki и aktivnosti za reшavawe на секој
поединечен случај поврзан со границата и граничното управување.

Претставниците во НКЦГУ од МВР ги координираат мерките и
активностите на сите претставници во овој центар во однос на надзор на
законитоста на влезот и излезот на лица, стоки и превозни средства, спречувањето
и откривањето на организираниот криминал, спречувањето на лица и сторители на
кривични дела на сите видови шверц преку граничните премини, контрола и
спречување на преносот на опасни материи и заразни болести што ги загрозуваат
луѓето и стоките.
Организацијата и координацијата е во смисла на првично примање на
информации од оперативниот центар на НКЦГУ, нивно селектирање, анализирање,
а потоа и преземање на активности во смисла на информирање на други државни
органи и институции кои имаат свои претставници во НКЦГУ, но и останати
органи и институции кои може да придонесат во расветлување на секој поединечен
случај.
Активностите се однесуваат воглавно на информирање на соодветните
служби во МВР и предлагање на конкретни процесни мерки во зависност од секој
поединечен случај. Мерките и активностите кои ги преземаат претставниците од
МВР во НКЦГУ се однесуваат на:
-

-

-

-

Прибирање, селектирање и анализирање на информации од безбедносен,
криминален или прекршочен карактер, нивно анализирање и давање
соодветна класификација во смисла на вид и степен на доверливост на
информациите;
Електронско следење на граничните премини преку мониторин системот и
селектирање на безбедносни или криминални однесувања поврзани со
границата и граничното управување;
Изготвување на оперативни планови за информирање на останатите
претставници на НКЦГУ во чија надлежност е секој поединечен случај,
нивна координација за оперативно преземање на мерки и активности секој
од својата надлежност на принципот на немешање во надлежностите,
соработка и кооперативност при преземањето на мерките и активностите на
сите државни органи и институции за расветлување на секој поединечен
случај;
При вонреден настан на државната граница (било од безбедносен или
криминален карактер) улогата на претставникот на НКЦГУ е информирање
на сите релевантни фактори во МВР и останатите министерства и државни
органи и негово учество при координирање на мерките и активностите
преземени од страна на МВР и мерките и активностите кои се преземаат од
останатите министерства и државни органи;
На барање на сите офицери за врска и други државни инспекциски служби,
претставниците од МВР во НКЦГУ известуваат и бараат организирање на
асистенција при спроведување на мерките и активностите на граничните
6

-

премини од соодветните служби согласно законските прописи, а исто така
се организира и спроведува
придружба на возилото кое врши транзит низ територијата на Република
Македонија.
За секој поединечен случај се изготвува детален извештај за тоа кој е
информиран, кој се вклучил во расветлување на случајот, кои мерки и
активности и согласно кои законски прописи се преземени и дали случајот е
завршен со некаква пријава (кривична или прекршочна).

1. 2. Мерки и активности на претставниците од МФ - ЦУ во НКЦГУ
Член 7
Мерките и активностите на претставниците во Националниот
координативен центар за гранично управување од Министерството за финансии –
Царинска управа се насочени кон уредување на увозот, извозот и транзитот на
стоката, како и извршување на други дејности определени со закон.
Претставниците од МФ - ЦУ во НКЦГУ ја имаат улогата на организатори и
координатори при преземање на мерки и активности за известување на останатите
офицери за врски во зависсност од настанатиот проблем или случај во граничното
управување кога првичните информации се добиени преку царинската служба. Тие
имаат информативна и оперативна улога како претставници на НКЦГУ.
Царинската служба треба да го информира НКЦГУ за настанати конкретни
проблеми кои имаат прекршочен, криминален и безбедносен карактера се поврзани
со увоз, извоз и транзит на луѓе и стоки.
НКЦГУ се ангажира во решавање на проблемот со ангажирање на
соодветни претставници од другите претставници во НКЦГУ и други соодветни
служби и органи и решавање на случајот на законски, брз, ефикасен и координиран
начин.
Царинската управа е водечки орган за процесуирање на легалните стоки,
откривање на нелегални стоки и за истраги поврзани со царински прекршоци и
кривични дела од областа на царинското работење како што се утврдени согласно е
законски прописи.
Применливи принципи во работењето на царината се:
-

-

Одговорност за контролата и проверката на стоките кои ја минуваат
државната граница, а повремено би можело да има пренесување на
надлежности, истото е предвидено и регулирано со Меморандум за
соработка;
Сите истраги за административни и даночни - царински прекршоци и
кривични дела од областа на царинското работење како што се утврдени со
закон;
Улогата на офицерот за врски од Царинската управа во НКЦ е координација
помеѓу ЦУ и останатите претставници во НКЦГУ.
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Офицерот за врски од ЦУ во НКЦГУ е надлежен за:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примање на информација за царински прекршoк или кривично дело од
областа на граничното царинско работење во случаи за чие расветлување е
потребно вклучување на повеќе државни органи и институции кои имаат
надлежност во граничното управување;
Примените информации поврзани со граничното царинско работење, ги
селектира, анализира, предлага мерки и организира постапување со
преземање на конкретни мерки и активности од надлежност на ЦУ и
известува за вклучување на други претставници од соодветните државни
органи и нституции од НКЦГУ за расветлување на секој конкретен случај;
Офицерот за врски организира преземање мерки и активности кои се
однесуваат на спроведување постапка за царинење на пристигнати пратки
веднаш по завршувањето на контролата од страна на државните инспектори
за храна и утврдувањето на безбедноста и квалитетот на внесените
производи;
Известува и организира вршење на увид во документација за непречено и
навремено извршување на службена контрола над пристигнати пратки,
доколку е потребна и друга соодветна контрола од други министерства и
државни органи да информира и бара навремено и соодветно нивно
активирање;
Извести и организира присуство од царински службеник кој ќе присуствува
на службената контрола со државниот инспектор за храна на места
определени за контрола при увоз (царински терминал, граничен премин,
карго центрите на двата аеродроми во Република Македонија и јавните
царински складишта);
Преземаат мерки на информирање на царинската служба за спроведување на
постапка на враќање во земјата извозник во случаеви кога државниот
инспектор за храна ќе достави решение за забранет увоз на небезбедните
пратки храна, производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната;
Преземаат мерки на информирање на царинската служба за спроведување на
постапка на враќање во земјата извозник во случаи кога инспекторот за
јонизирачко зрачење ќе достави решение за забранет увоз на радиоактивен
извор;
На барање на државниот инспектор за храна, да извести и организира
обезбедување и складирање на пратка до царински склад до завршување на
постапката за утврдување на безбедноста и квалитетот на пристигнатата
пратка, пред завршување на царинската постапка;
Презема мерки на известување во случаите кога постојат релевантни
информации да не се одобри увоз, извоз и транзит низ територијата на
Република Македонија на радиоактивен извор без дозвола за увоз, извоз и
транзит на радиоактивен извор, издаден од Дирекцијата за радијациона
сигурност;
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-

-

-

-

-

-

-

-

Во случаите кога увозникот, извозникот или превозникот не презентираат
соодветна документација или презентираат фалсификувана документација,
претставникот од ЦУ информира и организира задржување на пратката во
простор однапред одобрен за таа намена од Дирекцијата за радијациона
сигурност и веднаш ја известува Дирекцијата;
Со цел да се заштити здравјето и безбедноста на царинските службеници,
нивниот претставник во НКЦГУ презема мерки на известување на офицерот
за врски од Дирекцијата за радијациона сигурност за поитно излегување и
вршење на соодветна контрола на пакет и/или контејнер означен со
меѓународниот симбол за радиоактивност или пакет и/или контејнер за кој
постои сомневање дека содржи радиоактивен извор;
Офицерот за врски од ЦУ презема мерки и активности за информирање и
организирање преглед на документи и проверка на идентитет на домашни
миленици при транзит кои ги придружуваат патниците, а кои не се наменети
за комерцијални цели и тоа најмногу до две (2) животни, а во случај на
кучиња - една (1) кучка и четири (4) штениња од нејзиното легло во секое
време и низ сите гранични премини;
Информира и организира преземање на мерки и активности за физички
проверки на пратки од животинско потекло кои се внесуваат како личен
багаж на патниците и наменети за лична употреба или некомерцијални цели,
во секое време и на сите гранични премини, како и постапување со истите
согласно одредбите од Правилникот за начинот на вршење на ветеринарен
преглед на граничен премин при увоз и транзит на производи од
животинско потекло наменети за лична употреба;
Информира и организира преземање на активности за уништувањето на
запленетите пратки од животинско потекло кои се внесуваат како личен
багаж на патниците и наменети за лична употреба или некомерцијални цели
ќе се изведува од страна на Управата за ветеринарство во соработка со
Царинската управа;
Информира и организира преземање на мерки и активности со кои се
зајакнува препраќањето на одбиените пратки надвор од територијата на
Република Македонија и да го потврдат излезот на пратката во зададениот
временски рок;
Се преземаат мерки за следење и водење сметка за транзитните пратки за
не-комерцијални и комерцијални цели наменети за пуштање во слободен
промет и известување на граничниот премин за соодветни ветеринарни
прегледи;
Се преземаат мерки и активности за да се спроведат соодветни ветеринарни
прегледи на лице место се известува граничниот премин за сите пријавени
милиеници кои ги придружуваат патниците, а кои се наменети за
некомерцијални цели и справување со пратките кои ја избегнуваат
граничната контрола, надзор над пратките кои се упатени во царинските
складови, слободните зони и слободните складови, надзор на задржаните
пратки сместени во простории кои се под царински надзор, се до
пристигнувањето на резултатите од засилените лабораториски испитувања,
ако овие пратки не се задржани во објекти на самиот граничен премин;
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-

За секој конкретен случај и превземените мерки и активности за негово
расветлување ги известува своите претпоставени во ЦУ и Националниот
координатор во НКЦГУ;
Изготвува писмен извештај за превземените конкретни мерки и активности
и истиот го доставува до ЦУ и НКЦГУ.

1.3. Координирање на заедничките мерки и активности на
претставниците на МВР и МФ - ЦУ од страна на претставниците на НКЦГУ
Член 8
НКЦГУ ќе преземат мерки на координирање помеѓу МВР и МФ-ЦУ во
следните случаи: Отворање на привремен граничен премин; Одредувањето и
промената на работното време на граничниот премин и одобрување за негово
користење ќе биде од случај до случај во зависност од неговата природа и
прекуграничниот сообраќај; Одобрување на транспорт на стоки од Царината по
споредни патишта; Издавање одобрување за ургентно слетување на воздухоплови и
Координирање на работа на заедничките мобилни оперативни патроли.
1. 4. Мерки и активности на претставниците од МЗШВ во НКЦГУ
Член 9

Мерките и активностите на претставниците во Националниот
координативен центар за гранично управување од Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство се насочени кон контрола на увозот, извозот и
транзитот на пратки од животинско и растително потекло и обезбедување брз и
лесен, но контролиран и безбеден проток на храна од животинско и растително
потекло. Нивниот претставник има информативна и оперативна улога во НКЦГУ,
што значи покрај добивање, анализа и селектирање на информации и дефинирање
на проблем се ангажира за организирање и координирање при преземање на мерки
и активности за информирање на останатите претставници и координација во
преземањето на соодветните мерки и активности за решавање на секој поединечен
случај.
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство има три
основни функции во рамките на граничното управување и тоа се: фитосанитарна
контрола, ветеринарна контрола и контрола и сечата на шумите.
Претставникот
на
Националниот
координативен
центар
од
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – офицер за врски ја
има улогата на организатор и координатор на мерки и активностите на службите од
неговото министерство во решавање на секој поединечен случај. По добиените
информации за конкретен проблем поврзан со границата и граничното управување
е должен истите да ги анализира, селектира и организира решавање на проблемот
во делот од нивната надлежност и преку НКЦ информира и за други служби кои
треба да се вклучат во расветлувањето.
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Улогата на претставникот на МЗШВ во НКЦ е активно учество во
координирање и спроведување на постапките за уништување за запленетите пратки
од животинско потекло која ја врши Управата за ветеринарство.
Улогата на офицерот за врски од МЗШВ во НКЦ е координација помеѓу
службите од ова министерство и останатите претставници во НКЦ.
Офицерот за врски е надлежен за:
-

-

-

-

-

-

-

Примање, селектирање, анализирање на информации поврзани со одредени
пропусти настанати при спроведување здравствени прегледи на земјоделски
и шумски растенија и производи од растително потекло на гранични
премини и од места на утовар;
Проверка на информации поврзани со издадени сертификати за пратки на
земјоделски и шумски растенија и производи од растително потекло;
Проверка на веродостојноста на издадените решенија за забрана на увоз на
одредени земјоделски и шумски растенија и производи од растително
потекло;
Примање на информации поврзани со контролите при увоз на пратки по
видови земјоделски производи: овошје; градинарски култури; индустриски;
житни; семе од: житни култури, индустриски култури, фуражни култури и
градинарски култури; останати земјоделски производи; садници; дрво и
дрвни сортименти;
Примање на информации поврзани со забраните за увоз на одредени пратки
поврзани со земјоделското производство – семенски материјали и помош и
поддршка во враќање на ваквите пратки пристигнати на граничните
премини;
Примање на информации за случаи поврзани со проблеми при вршење на
редовен и задолжителен ветеринарен преглед на граничен премин од сите
видови на живи животни и производи и нус производи од животинско
потекло наведени во посебна листа определена со Одлука на Владата на РМ;
Примените информации ги селектира, анализира, предлага мерки и
организира постапување со преземање на конкретни мерки и активности од
надлежност на службите на МЗШВ и известува за вклучување на други
претставници од соодветните државни органи и институции од НКЦ за
расветлување на секој конкретен случај;
Организираат преземање на активности за обезбдување достапност на
документи како што се декларации, карго сметки, CMR/TIR документи,
здравствени сертификати или други документи кои ги придружуваат
увезените пратки и пратките кои транзитираат, во случај ваквите документи
да не се достапни од други извори (пр. аеродромските служби, железничката
служба, шпедитори итн.);
Изготвува писмен извештај за превземените конкретни мерки и активности
и истиот го доставува до МЗШВ и НКЦГУ.
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Претставникот од МЗШВ по примените информации и нивната
проверка доколку утврди дека има одредени законски нерегуларности поврзани
со влез или излез на растителен или животински свет и дека не се задоволени
барањата предвидени со националните законски и подзаконски акти должен е
да врати информација до НКЦ и бара организирање на вклучување во
расветлување на секој поединечен случај и други државни органи и
институции.
1 .5. Мерки и активности на претставниците од МНР во НКЦГУ
Член 10

Мерките и активностите на претставниците во Националниот
координативен центар за гранично управување од Министерството за надворешни
работи се насочени кон раководење со визниот центар и со Националниот визен
информациски систем со кој се обезбедува поврзаност на сите сегменти во
процесот на спроведување на визниот режим на Република Македонија. Улогата на
Министерството за надворешни работи е во преземање на одредени мерки и
активности за организација, координација и изнаоѓање начини на соработка со
странските дипломатски и конзуларни претставништва за работи кои се поврзани
со граничното управување и со поединечен конкретен случај. Исто така се
насочени и на комуникација и соработка со странските мисии на меѓународните
организации за обезбедување на потребна подршка и помош во решавање на
случаи од безбедносен или криминален карактер поврзан со граничното
управување.
I.6. Мерки и активности на претставниците од МО во НКЦГУ
Член 11
Мерките и активностите на претставниците во Националниот
координативен центар за гранично управување од Министерството за одбрана се
насочени кон учество во разрешување на проблеми кои ќе се појават на државната
граница и граничните премини помеѓу соодветните служби, а кои имаат допирни
точки со Министерството за одбрана и со другите државни органи.
Улогата на претставникот – офицер за врски на МО во НКЦГУ е
координирање на мерките и активностите кои се во надлежност на МО, а се
поврзани со граничното управување, а за нивно целосно расветлување е потребно и
активно учество на други државни органи и институции кои имаат свои
претставници во НКЦГУ.
Улогата на офицерот за врски од МО во НКЦГУ е координација помеѓу
службите од ова министерство и останатите претставници во НКЦГУ.
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Офицерот за врски е надлежен за:
-

-

Примање на информации за случаи поврзани со проблеми во граничното
управување кои се во надлежност на МО согласно законските прописи;
Примените информации ги селектира, анализира, предлага мерки и
организира постапување со преземање на конкретни мерки и активности од
надлежност на службите на МО и известува за вклучување на други
претставници од соодветните државни органи и институции од НКЦГУ за
расветлување на секој конкретен случај;
За секој конкретен случај и превземените мерки и активности за негово
расветлување ги известува своите претпоставени во МО и Националниот
координатор во НКЦГУ;
Изготвува писмен извештај за превземените конкретни мерки и активности
и истиот го доставува до МО и НКЦГУ;
Офицерот за врски од МО во НКЦГУ за своето работење е одговорен пред
своите непосредно претпоставени во МНР и Националниот координатор во
НКЦГУ.
1. 7. Мерки и активности на претставниците од МЗ во НКЦГУ
Член 12

Мерките и активностите на претставниците во Националниот
координативен центар за гранично управување од Министерството за здравство
имаат за цел ефикасна контрола (мониторинг) на увозот и извозот на храната и на
производите и материјалите кои што доаѓаат во контакт со храната, контрола на
лековите, дрогите, прекурзорите и хемикалиите, како и спречување на појава,
ширење и сузбивање на болести во меѓународниот патен сообраќај.
Мерките и активностите кои ги координира претставникот од МЗ се
однесуваат Државниот санитарен и здравствен инспекторат ДСЗИ, Дирекцијата за
храна – ДХ и Бирото за лекови – БЛ.
Мерките и активностите на претставникот на НКЦГУ од МЗ во делот на
ДСЗИ главно се однесуваат на прибирање, селектирање и анализирање на
информации и податоци и детектирање на проблем појавен на граница кој треба да
се реши во соработка со другите министерства и државни органи во согласност со
законските прописи и потпишаните меморандуми за соработка.
Активностите се насочени кон селектирање на проблеми поврзани со
следните ситуации:
-

Вршењето на службена контрола на границата при заминување и
враќање од земји каде што има чума, вирусни хеморагични трески,
жолта треска, колера и маларија ги извршува на начин и по постапка
предвидени со оперативните правила и постапки за санитарен и
здравствен надзор над патници и превозни средства во меѓународниот
сообраќај согласно законските прописи и потишаните меморандуми за
соработка;
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-

По добивањето информации и нивното анализирање и детектиран
проблем се врши информирање од страна на претставникот на НКЦГУ и
се бара негово ангажирање во смисла на понатамошно информирање и
предлагање на конкретни законски мерки и предлагање соработка со
другите министерства и државни органи за формирање на работни групи
за решавање на проблемот;

-

Прибирање информации и нивно проследување за движењето на
заразните болести во светот или за појава на нова непозната заразна
болест со цел да се преземат мерки на превенција на самите гранични
премини преку соодветни контроли;

-

Информации за можни ризици по здравјето на луѓето при организирани
патувања во земји, во кои постои ризик од заразни болести, Државниот
санитарен и здравствен инспекторат ќе обезбеди 24 часовни дежурства
на граничните премини кои предходно ќе бидат определени за ваков тип
патувања, а претставникот од НКЦГУ има обврска за помош, поддршка
и организирање на соработка со МВР околу обезбедувањето на протокот
на лица;

-

Информации за постапките и мерките коишто ги преземаат државните
санитарни и здравствени инспектори над патниците и превозните
средства при заминување и враќање од земји кои се на листата за заразни
болести на Светска Здравствена Организација и

-

ДСЗИ како орган во состав на МЗ покрај тоа што врши санитарен и
здравствен надзор над патници, предмети и превозни средства во
меѓународниот сообраќај кои патуваат, односно се враќаат од ризични
земји или подрачја во кои има епидемија или епидемија од некоја
заразна болест врши контрола и над увозот заради утврдување на
здравствената безбедност на козметичките производи и нивните
суровини, детски играчки, предмети за општа употреба согласно
законската регулатива.

Мерките и активностите на претставникот на НКЦГУ од МЗ во делот на
ДХ главно се однесуваат на прибирање, селектирање и анализирање на
информации и податоци и детектирање на проблем појавен на граница кој треба
да се реши во соработка со другите министерства и државни органи во
согласност со законските прописи и потпишаните меморандуми за соработка.
Мерките и активностите на ДХ се насочени кон добивање на информации,
нивно селектирање и детекција на проблем кои се поврзани со:
-

Листа на објекти коишто ги исполнуваат хигиенско-санитарните и
технички услови за увоз и складирање на храна и производи и
материјали што доаѓаат во контакт со храната;

-

Сертификати и други акти во електронска форма што ги издаваат
државните инспектори за храна и државните санитарни и здравствени
инспектори;

14

-

Податоци за увоз и извоз на храна и на производи и материјали што
доаѓаат во контакт со храната како и нивните пропратни акти;

-

Листа на производи по видови коишто подлежат на контрола при увоз и
извоз;

-

Листа на законски акти со кои се регулира извозот, увозот и реекспортот
од областа на храна;

-

Одлука за наплаќање на извршените службени контроли при увоз и
извоз;

-

Службената контрола на граница, царинските терминали, јавните
царински складишта, карго центрите на аеродромите во Република
Македонија, од страна на државните инспектори за храна, исклучиво во
присуство на царински службеници;

-

Ако преку RASFF системот (Систем за брзо предупредување за
небезбедна храна и добиточна храна) добие информација за влез во
Република Македонија на небезбедна храна или производи и материјали
што доаѓаат во Република Македонија, Дирекцијата за храна веднаш да
ја известува Царинската управа на централно ниво за понатамошно
постапување во нивна надлежност;

-

По завршувањето на службена контрола државните инспектори за храна
должни се на Царинската служба да и достават одобрение за увоз;

-

По исклучок од алинеја 4 државниот инспектор за храна доставува на
Царинската управа согласност за царинење и записник за земени мостри
за лабораториско испитување;

-

Контрола на пратките храна и производи и материјали кои доаѓаат во
контакт со храната со потекло од Република Македонија, извезени и
вратени во Република Македонија;

-

Службена контрола на храната третирана со јонизирачко зрачење,
постројките за третирање на храна со јонизирачко зрачење и
прехрамбени производи што потекнуваат од подрачје каде е настаната
нуклеарна катастрофа и било каква радиолошка несреќа при увоз,
подлежат на посебна службена контрола. Притоа, Државниот инспектор
за храна требa да ја извести Дирекцијата за радијациона сигурност која
понатаму постапува согласно своите надлежности.

Мерките и активностите на претставникот на НКЦГУ од МЗ во делот на БЛ
главно се однесуваат на прибирање, селектирање и анализирање на информации и
податоци и детектирање на проблем појавен на граница кој треба да се реши во
соработка со другите министерства и државни органи во согласност со законските
прописи и потпишаните меморандуми за соработка.
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Активностите се насочени кон добивање на
селектирање и детекција на проблем кои се поврзани со:

информации,

нивно

-

Листа на објекти (веледрогерии) кои ги исполнуваат условите за
складирање на лекови и препарати на опојни дроги наменети за
медицински цели;

-

Одобренијата за увоз на производите во надлежност на Бирото за лекови
(лекови, препарати на опојни дроги, прекурзори и отрови);

-

Листа на услови за увоз;

-

Актуелни забрани за одредени препарати.

Претставникот од МЗ во НКЦГУ е должен да информира за проблеми
настанати во горенаведените ситуации, посебно во случаите кога решавањето на
проблемот е поврзан со надлежности на други министерства или државни органи и
преку НКЦГУ се бара помош и поддршка во решавањето на проблемот преку
формирање на работни оперативни групи кои непосредно излегуваат на терен,
вршат проверки преземаат соодветни мерки и за истото изготвуваат извештај. Од
посебна важност строго доверливи се личните податоци на овие пратки како и
името на правниот субјект увозник размената на овие податоци е можна исклучиво
со барање од државен орган преку авторизирано лице.
1.8. Мерки и активности на претставниците од МЖСПП во НКЦГУ
Член 13
Министерството за животна средина и просторно планирање не е директно
вклучено во активностите на самите гранични премини, но преку управната
постапка во издавањето на дозволи за увоз/извоз индиректно е вклучено и е дел од
поширокиот систем на гранично управување
Улогата на претставникот – офицер за врски на МЖСПП во НКЦГУ е
координирање на мерките и активностите кои се во надлежност на МЖСПП, а се
поврзани со граничното управување, а за нивно целосно расветлување е потребно и
активно учество на други државни органи и институции кои имаат свои
претставници во НКЦГУ.
Улогата на офицерот за врски од МЖСПП во НКЦГУ е координација
помеѓу службите од ова министерство и останатите претставници во НКЦГУ.
-

Офицерот за врски е надлежен за:
Примање на информации за случаи поврзани со проблеми во граничното
управување кои се во надлежност на МЖСПП согласно законските прописи;
Примените информации ги селектира, анализира, предлага мерки и
организира постапување со преземање на конкретни мерки и активности од
надлежност на службите на МЖСПП и известува за вклучување на други
претставници од соодветните државни органи и нституции од НКЦГУ за
расветлување на секој конкретен случај;
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-

За секој конкретен случај и превземените мерки и активности за негово
расветлување ги известува своите претпоставени во МЖСПП и
Националниот координатор во НКЦГУ;
Изготвува писмен извештај за превземените конкретни мерки и активности
и истиот го доставува до МЖСПП и НКЦГУ.

Претставникот од МЖСПП во НКЦГУ е должен да информира за проблеми
настанати во горенаведените ситуации, посебно во случаите кога решавањето на
проблемот е поврзан со надлежности на други министерства или државни органи и
преку НКЦГУ се бара помош и подршка во решавањето на проблемот преку
формирање на работни оперативни групи кои непосредно излегуваат на терен,
вршат проверки преземаат соодветни мерки и за истото изготвуваат извештај.
1. 9. Мерки и активности на претставниците од МТВ во НКЦГУ
Член 14
Мерките и активностите на претставниците во Националниот
координативен центар за гранично управување од Министерството за транспорт и
врски се однесуваат на планирањето на граничните премини и планирањето,
проектирањето и изведбата на пристапните патишта до граничните премини, како и
утврдувањето на режимот и условите на сообраќај во близина на граничните
премини.
Улогата на претставникот – офицер за врски на МТВ во НКЦГУ е
координирање на мерките и активностите кои се во надлежност на МТВ, а се
поврзани со граничното управување, а за нивно целосно расветлување е потребно и
активно учество на други државни органи и институции кои имаат свои
претставници во НКЦГУ.
Улогата на офицерот за врски од МТВ во НКЦ е координација помеѓу
службите од ова министерство и останатите претставници во НКЦ.
Офицерот за врски е надлежен за:
- Примање на информации за случаи поврзани со проблеми во граничното
управување кои се во надлежност на МТВ согласно законските прописи;
- Примените информации ги селектира, анализира, предлага мерки и
организира постапување со преземање на конкретни мерки и активности
од надлежност на службите на МТВ и известува за вклучување на други
претставници од соодветните државни органи и нституции од НКЦ за
расветлување на секој конкретен случај;
- За секој конкретен случај и превземените мерки и активности за негово
расветлување ги известува своите претпоставени во МТВ и
Националниот координатор во НКЦ;
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-

Изготвува писмен извештај за превземените конкретни мерки и
активности и истиот го доставува до МТВ и НКЦ.

Активноста на претставникот на МТВ во НКЦ главно е насочена на давање
соодветна помош на останатите министерства и државни органи околу одредени
информации и проверки за податоците кои се креираат во рамките на други
институции, а се потребни за работа на МТВ, се дадени по ред како што следи:
-

-

Обем, односно количина на опасни материи кои поминуваат преку
границите на Р.М., дадени во превезени тони или тон/километри по
превозници (домашни и странски) кои го извршуваат превозот;
Број и вид на издадени одобренија за превоз на експлозивни материи,
отровни или заразни материи и радиоактивни материи;
Обем, односно количина на опасни материи кои поминуваат преку
границите на Р.М. за кои е потребно посебно одобрение за превозексплозивни материи, отровни или заразни материи и дозволи за
превоз на радиоактивни материи, дадени во превезени тони или
тон/километри по превозници (домашни и странски) кои го
извршуваат превозот;
Број на извршени проверки и контроли;
Број и вид на констатирани прекршоци по превозници (домашни и
странски);
Број и вид на изречени казнени мерки;
Податоци за сите испитани возила за превоз на опасни материи со
ознаки “EX/I”, “ЕX/III”, “FL”, “ОX”, и “АТ”, за кои е издадено
уверение и сертификат;
Податоци за правното лице кое врши испитување и издавање на
сертификат за сообразност за амбалажата за превоз на опасни
материи.

Претставникот од МТВ во НКЦ е должен да информира за проблеми
настанати во горенаведените ситуации, посебно во случаите кога решавањето на
проблемот е поврзан со надлежности на други министерства или државни органи и
преку НКЦ се бара помош и поддршка во решавањето на проблемот преку
формирање на работни оперативни групи кои непосредно излегуваат на терен,
вршат проверки преземаат соодветни мерки и за истото изготвуваат извештај.

1. 10. Мерки и активности на претставниците од МЛС во НКЦГУ
Член 15
Мерките и активностите на претставниците во Националниот
координативен центар за гранично управување od Министерството за локална
самоуправа se odnesuvaat nа подготовка и имплементација на заедничките
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повеќегодишни оперативни програми за прекугранична соработка со соседните
земји и прекуграничната соработка треба да овозможи реализација на проекти со
што ќе се унапреди прекуграничната соработка на локално ниво и соседните
држави.
Улогата на претставникот – офицер за врски на МЛС во НКЦ е
координирање на мерките и активностите кои се во надлежност на МЛС, а се
поврзани со граничното управување, а за нивно целосно расветлување е потребно и
активно учество на други државни органи и институции кои имаат свои
претставници во НКЦГУ.
1. 11. Мерки и активности на претставниците од ДРС во НКЦГУ
Член 16
Мерките и активностите на претставниците во Националниот
координативен центар за гранично управување од Дирекцијата за радијациона
сигурност се однесуваат на воспоставување систем на контрола над увоз, извоз и
транзит на извори на јонизирачко зрачење на територијата на Република
Македонија со цел спречување на нелегална трговија со истите и заштита на
населението и околината од нивното штетно влијание.
Активностите на офицерот за врска од ДРС се следните:
- Превзема мерки за координација при интервенирање во случај на
радијационен вонреден настан;
- Презема мерки и активности во врска со контрола над издадени дозволи за
увоз, извоз и транзит на извори на јонизирачко зрачење на територијата на
Република Македонија;
- Координира мерки и активности поврзани со инспекциски надзор (редовен,
вонреден и контролен);
- Ја координира соработката и врши размена на информации со останатите
претставници од НКЦГУ во врска преземените мерки и активности во
расветлувањето на секој поединечен случај ;
- Изготвува извештај за преземените конкретни мерки и активности и истиот
го доставува до координаторот на НКЦГУ и неговиот претпоставен орган.
Претставникот на ДРС го утврдува организациониот фокус при менаџирање
на потенцијалните радијациони настани и вонредни состојби во координација со
останатите претставници на НКЦГУ од надлежните министерства и другите
државни органи.
Активностите и мерките кои се преземаат од претставникот на ДРС во
НКЦГУ во случаи на радијациони настани и/или вонредни настани е фокусирана
примарно на заштита на здравјето на населението, придобивките и животната
средина од потенцијалните ризици поврзани со непланираните изложувања на
јонизирачко зрачење.
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-

Претставникот на ДРС во НКЦГУ ја реализира поставената мисија преку:
Евалуација на потребата од реакција со цел заштита на здравјето на
населението и животната средина во случаи на радијациони настани;
Евалуација на потребата од координација на повеќе државни органи и/или
научно-стручи институции;
Поставување и одржување на високо ниво на подготвеност преку стручна
оспособеност на кадарот, редовно информирање и одржување на вежбовни
активности;
Давање на стручна експертиза и помош на Националниот координатор;
Преземање на координаторска функција по барање на Националниот
координатор;
Изработка на упатство за заштита;
Изработка на препораки за заштита и реакција во реално време за конкретни
состојби;
Навремено обезбедување на мониторинг и процена на радијациони ризици;
Pроцена на ниво на Национална закана, техничка поддршка и оперативна
поддршка при вонредни настани и/или потенцијални терористички закани;
Асистенција во припрема на мониторинг на животната средина за подолг
временски период и активности на деконтаминација и реставрирање на
зафатената област.
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