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Извештај за работата на Царинската управа во ноември 2011 година

I.

Законодавство и зајакнување на институционалниот капацитет

1. Во ноември 2011 година започна примената на Дополнителниот протокол
кон Договорот за изменување и пристапување кон ЦЕФТА („Сл.весник на
Р.М.“ бр. 117/2011 од 1.9.2011 година), односно увозот на стоки со потекло од
Република Албанија од 13-ти ноември 2011 година е целосно
либерализиран.
2. Во ноември 2011 година Владата на Република Македонија донесе Одлука
за намалување на увозните давачки за бел шеќер („Сл.весник на Р.М.“ бр.
156 од 9.11.2011 година), со која се пропишува автономна мерка за
намалување на увозните давачки – царинска стапка за бел шеќер, од 30%
на 5%. Согласно одлуката, белиот шеќер ќе се увезува со царинска стапка
од 5% заклучно со 31.1.2012 година.
3. Во
рамките
на
проектот
за
имплементација
на
Новиот
компјутеризиран транзитен систем – NCTS1 во текот на ноември 2011
година беше инсталирана пилот верзија на апликацијата. Оваа верзија на
апликацијата ќе се користи за реализација на обука на обучувачи и
презентации на економските субјекти. Со реализацијата на овие
активности заврши фазата на елаборација на проектот за имплементација
на NCTS.
4. На 16-ти и 30-ти ноември 2011 поставени се нови верзии на апликацијата
ЕXIM во кои се вклучени сите преостанати барања од Спецификацијата за
унапредување на ЕXIM – фаза 2. Со тоа целосно е комплетиран
предвидениот развој од фаза 2, финасиран од USAID Проектот за е- Влада.
5. Во ноември 2011 година, Министерот за финансии гo донесе Правилникot
за формата, содржината и начинот на издавање и одземање на
службената легитимација на царинските службеници, со кој се пропишува
целокупниот надворешен изглед, димензии, боја и други обележја кој ќе ја
карактеризираат исправата со која ќе се легитимираат овластените
царински службеници;
6.

Во ноември 2011 година, Царинската управа ги донесе следните интерни
акти со кои се уредуваат различни области на нејзиното работење:
-

-

1

Измена на Упатство за спроведување на царински надзор и контрола
на пратки на стока со поголем ризик од измама, со чија измена се
овозможува царинските испостави на влез да можат да дозволат влез
и транзит на алкохол и алкохолни пијалаци до внатрешните царински
испостави со доставување на само еден документ;
Упатство за примена на законот за лекови и медицински помагала, со
кое се уредуваат предметот, надлежностите и постапките што ги
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спроведуваат организационите единици во Царинската управа при
увоз на лекови и медицински помагала во стоков и патнички промет;
Ново Упатство за работа со патролни моторни чамци во Царинската
управа и Прирачник за работа со моторен чамец, со кое се уредува
организацијата и работата со чамците, поставувањето, користењето и
чувањето на опремата за работа, како и обуката на царинските
службеници на кои им е доделено да ракуваат со нив;

-

Двe измени и дополнувања на Колективниот договор на Царинската
управа, со кои се допрецизираат правата и обврските на вработените
во Царинската управа;

-

Упатство за мерење на успешноста во застапување пред судовите, со
кое се утврдуваат критериумите и постапката за мерење на
успешноста со цел е да се добие реална слика за ажурноста,
ефективноста и ефикасноста на процесот на застапување пред
судовите;

-

-

Насока за начинот на постапување на вработените во Царинската
управа во случај кога им се дава, ветува или понудува подарок или
друга корист со цел да се влијае на работењето во рамките на
службата, со која се уредува начинот на нивно однесување и
постапување;

-

Упатство за обезбедување непрекинатост на ИКТ системите надвор од
работното време, чија цел е обезбедување на непрекината работа на
Царинската управа надвор од редовното работно време, преку
овозможување поддршка за критичните ИКТ системи кои е непоходно
да се постојано во функција;

-

Протокол за прием и одржување состаноци со високи претставници на
домашни и странски институции и организации, со кој се уредува
начинот на прием и водење на средбите.

II. Aдминистративeн капацитет
7.

Во ноември 2011 година се реализирани 22 настани за стручно
оспособување и информирање, на кои учествуваа 151 вработени во
Царинската управа. Просечното времетраење на обука за вработените
кои посетувале обука е 12,94 часа, а просечното времетраење на обука за
секој вработен е 1,66 часа.
Во ноември, Царинската управа учествуваше во организација на
следниве обуки, работилници, семинари и работни средби:
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-

-

-

-

-

во рамките на регионалниот проект „Систем за електронска размена на
податоци (SEED) во земјите на Западен Балкан“, во Охрид, беше
организарана првата SEED обука за обучувачи;
2 обуки за новиот Закон за кривична постапка, организирани од
Академијата за судии и јавни обвинители, во рамките на Програмата
за имплементација на Акциониот план за спроведување на Законот за
кривична постапка;
организирани се 7 обуки на тема „Сузбивање на криминалот со
фалсификување на пари во Република Македонија“, наменети за
вработени во Царинската управа, Министерството за внатрешни
работи и Управата за финансиска полиција;
Работилница за изјава за обезбедување за исправноста на структурата
за децентрализирана имплементација на проекти ИПА, која се одржа
во Скопје;
во рамките на Проектот за воведување на NCTS, беа одржани 2 обуки
на следните теми: „Општ вовед во Нов копјутизиран транзитен систем“
и „Содржина на електронски пораки“;

-

студиска посета за контрола на извоз на оружје, која се одржа во
Варшава, Полска;

-

презентација за воведување на контролен систем за акцизни
производи Track&Trace;

-

-

-

обука за откривање на криминал со моторни возила на гранични
премини организиран од страна на Секторот за гранични работи и
миграции;
работилница за надворешна трговија, која се одржа во Луксембург;
работилница за подобрување на знаењата од областа на
сметководството и вршење на контрола, оранизирана во соработка со
Управата за јавни приходи;
презентација на тема „Контрола на легална трговија со тутунски
производи – трендови и идни перспективи“ организирана од страна на
„Империал Тобако ТКС“.

Во согласност со Програмата за обуки за 2011 година и според
дополнителните потреби од обуки, во ноември се одржа Обука за ITIL,
верзија 3 (Information Technology Infrastructure Library v3).
Во текот на месец ноември во рамките на Програмата Царина 2013
организирани се следните активности:
-

состанокот за NCTS националните проект менаџери, одржан во
Брисел, Белгија;
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-

4- тиот состанок на проектната група за мерење на резултати, одржан
во Брисел, Белгија;

-

состанок на Работната група за обуки, кој се одржа во Брисел, Белгија;

-

работилница за хемиски имиња и нивни преводи, во Брисел, Белгија;

-

работилница за безбедност на производи и усогласеност на контроли
при увоз, која се одржа. во Вилач, Австрија;

-

10-тиот состанок на Комитетот на програмата на заедницата, одржан
во Брисел, Белгија.

Во врска со меѓународните активности во текот на месец октомври,
претставници од Царинската управа учествуваа на:
-

-

состанок за надминување на проблеми со верификација на докази за
потекло за сувомеснати производи при извоз во Босна и Херцеговина,
кој се одржа во Бања Лука, Босна и Херцеговина;
состанок на Венецијанска иницијатива за соработка – техничка група
А за ИПР, кој се одржа во Венеција, Италија.

III. Интегритет и борба против корупција
8.

Во текот на ноември 2011 година се реализирани 7 внатрешни истраги во
организационите единици на Царинската управа. Врз основа на
спроведените истраги, во 3 случаи се утврдени основани сомненија дека
царински службеници работеле спротивно на законските одредби,
подзаконските акти, оперативните инструкции и етичкиот кодекс,
односно констатирано е непостапување согласно Правилникот за
сметководствениот план за буџетите и буџетските корисници и
Правилникот за класификација на расходите и реализација на истите и
неизвршување на работите и работните задачи согласно Правилникот за
систематизација на работни места во Царинската управа, Упатството за
работно време на Царинската управа и Корисничкото упатство за работа
со софтверот – модул за плати на Царинската управа, како и
непостапување согласно Кодексот на однесување на царинските
службеници во Царинската управа.

9.

Во ноември 2011 година, врз основа на спроведени истраги и
дисциплински постапки, донесено е едно решение за дисциплинска
мерка отказ на договор за вработување и едно решение за дициплинска
мерка парична казна. Во истиот месец, донесени се 21 решение за
намалување на плата заради недоволно ангажирање во извршувањето на
работите и работните задачи и 3 решенија за зголемување на плата.

10. На крајот на месец ноември 2011 година, против Царинската управа беа
активни 91 судски предмети врз основа на спор од работен однос. Од нив
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32 предмети се наоѓаат во основните судови, со старост од 1 до 24 месеци.
Во постапки кај апелационите судови се наоѓаат 22 предмети со старост
од 1 до 12 месеци. Во постапки пред Врховен суд се наоѓаат 37 предмети со
старост од 1 до 17 месеци.
Во текот на месец ноември од основните судови примени сe вкупно 8
одлуки. Со едно решение усвоен е предлогот на тужителот за
повторување на постапката, со две пресуди одбиена е жалбата на
тужителот поднесена против пресуда на Основен суд со која е одбиено
барањето на тужителот за надомест на штета од Царинската управа, со 2
пресуди усвоено е тужбеното барање на тужителот за поништување на
отказно решение, со една пресуда уважено е тужбеното барање за
заштита на сопственост, со една пресуда одбиено е тужбеното барање за
надомест на штета против Царинската управа, со едно решение
повлечена е тужба за поништување на отказно решение. Исто така со
едно решение не е дозволено проширување на тужба против Царинската
управа и со едно решение е повлечена тужбата за надомест на штета
против Царинската управа.
Во текот на месец ноември од Апелационите судови примени се вкупно 8
одлуки. Со една пресуда одбиена е жалбата на Царинската управа и
потврдена е пресуда со која на тужителот му се досудува исплата на
плати, со 2 пресуди одбиена е жалба на тужителот против пресуда со кое
е одбиено тужбеното барање за надомест на штета, со една пресуда
одбиена е жалба на тужителот против пресуда со која се одбива
тужбеното барање за исплата на плата зголемена за 30%, со една пресуда
уважена е жалбата на Царинската управа, мериторно е одлучено и
тужбеното барање за поништување на отказно решение е одбиено како
неосновано, со 2 решенија уважена е жалбата на тужителот и укината е
пресуда со која е одбиено тужбеното барање за поништување на отказно
решение и со едно решение одбиена е жалбата на тужителот поднесена
против пресуда со која се одбива тужбеното барање за поништување на
решение за суспензија.
Во текот на овој месец од Врховниот суд на Република Македонија
примени се две одлуки. Со едната одлука се одбива ревизијата на
тужениот поднесена против пресуда на Апелациониот суд со кој се
потврдува пресудата на основниот суд со кои е поништено решението за
отказ. Со втората одлука отфрлена е како недозволена ревизијата
поднесена против пресуда на Апелациониот суд со која е потврдена
првостепена пресуда за прераспределување.
11. Од вкупно 219 евидентирани кривични предмети против 182 царински
службеници (поранешни и сегашни), заклучно со ноември оваа година,
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донесени се 81 првостепени осудителни пресуди од кои 57 се правосилни,
а 24 се наоѓаат во постапка пред Апелационите судови. Врховниот суд во
24 случаи ги вратил предметите во повторна постапка кои се со старост
од 3 до 7 години. Кај основните судови во постапка на расправа се наоѓаат
20 предмети. Кривични предмети против 27 лица се уште во фаза на
судска истрага, а против 17 лица предметите се во фаза на покренување
обвинителен акт. За поднесените крични пријави против поранешни и
сегашни царински службеници за 50 предмети Царинската управа нема
информација во која фаза од кривичната постaпка се наоѓаат.
Во текот на ноември 2011 година Одделението за внатрешна инспекција
изготви 3 извештаи кои се однесуваат на извршена редовна внатрешна
инспекција на увозните декларациии во царинските организациони
единици. Изготвени се и 3 барања за мислење по извршена редовна
внатрешна инспекција во царинските испостави.
12. Во ноември се извршени 2 внатрешни ревизии, при што се констатирани
8 наоди и дадени се 8 препораки за постапување.

IV. Транспарентност
13. Во ноември 2011 година преку отворената телефонска линија 197 примени
се вкупно 2.265 повици, или во просек 76 повици на ден. Заради полесно
координирање
и
постапување
со
информациите,
истите
се
класифицирани и доставени до надлежните служби за понатамошно
постапување.
На интернет страницата на Царинската управа
информации, а на интранет порталот 15 информации.

се

објавени

50

Овој месец Царинската управа одговори на 47 прашања поставени преку
интернет страницата или во хартиена форма.

V. Меѓуинституционална и меѓународна соработка
14. Во ноември 2011 година, Царинската управа промовираше две нови
услуги:
– Интерактивната мапа на царинарници и
-

Сервисот за Електронска достава на барања достапни на интернет
порталот. Со овој сервис во значителна мерка е подобрена брзината и
ефикасноста на комуникацијата помеѓу Царинската управа и
економските оператори.
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15. Во текот на месец ноември 2011 година се одржа одржа редовен состанок
на
Советодавното
тело2.
На
состанокот беше
презентирана
Интерактивната мапа на Царинската управа и се прикажа нејзината
полезност за економските оператори во земјата. Беше прифатено
барањето на Германската стопанска комора во Македонија за
полноправно членство во Советодавното тело.
16. Согласно препораките од Рамката на стандарди на Светската царинска
организација за олеснување на меѓународната трговија, како и согласно
европските стандарди и најдобри пракси, на 4-ти ноември 2011 година, на
граничниот премин Табановце се стави во употреба посебна лента за
излез на празни товарни возила и товарни возила натоварени со лесно
расиплива стока и стока со ризик од измама. На овој начин, во постојана
координација со полициската служба, се обезбедува олеснување на
протокот на лица и стоки преку државната граница.
17. Во ноември 2011 година, во Охрид и Струмица се одржаа работилници со
бизнис заедницата на актуелни теми од царинското работење: употреба
на усна царинска декларација за пуштање на комерцијална стока во
слободен промет, нови услови и правила за користење на EXIM системот
и Единствениот интегриран електронски систем за анализа на ризик
(САР), како и потребните услови за поднесување на усна царинска
декларација за царинење на комерцијална стока.

18. На 28-ми ноември 2011 година започна 5 дневна обука за Царинската
управа и Граничната полиција на Република Македонија, насловена
„Создавање на позитивно работно опкружување за квалитетно и
професионално извршување на работните задачи“ во организација на
Центарот за европски перспективи (ЦЕП) од Словенија, а во соработка со
Министерството за внатрешни работи и Царинската управа на Република
Словенија. Проектот е дел од помошта за зајакнување на
административните капацитети обезбедена од Република Словенија.
19. На 30-ти ноември 2011 година, Царинската управа на Република
Македонија во соработка со „Империал Тобако ТКС“ (Тутунски комбинат
Скопје) одржа Конференција на тема „Контрола на легална трговија со
тутунски производи – трендови и идни перспективи“, со цел да се
прикаже законската регулатива, резултатите од досегашната контрола,
идните чекори во однос на усогласување на регулативата и најновите
трендови за контрола/следливост на тутунските производи.
Советодавното тело го сочинуваат 5 стопански комори, здружение на превозници,
здружение на меѓународни шпедитери, асоцијација на македонски компании за
меѓународен патен сообраќај, Царинската управа, Текстилното трговско здружение –
Текстилен кластер и Здружението на кожарско преработувачка индустрија
2
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20. Царинската управа активно учествува во Програмата на ЕУ ЦАРИНА
2013. Во ноември 2011 година, претставници на Царинската управа
присуствуваа на следниве обуки, работилници, семинари и работни
средби:
-

-

-

-

-

На 11-ти ноември 2011 година, во Брисел, Белгија се одржа Годишен
состанок на Работната група „Electronic Customs Group“ во
организација на DG TAXUD/EC. На состанокот беа презентирани
тековните перформанси и плановите за развој на NCTS мрежата, а
воедно Хрватска и Турција информираа дека се спремни за
вклучување во мрежата.
На 14-15 ноември 2011 година, во Брисел, Белгија се одржа четвртиот
состанок на работната група за мерење на резултати“. На состанокот
беше усвоен финалниот извештај од работната група каде се содржани
клучните индикатори од усвоената методологија за мерење на
резултатите од изведбата и реформите на ниво на земји членки на ЕУ.
Се дискутираше за методологијата, критичните области и
индикаторите за мерење, кои придонесуваат за квантитативно и
квалитетно спроведување на методот за мерење на резултатите при
спроведувањето на сите видови царински постапки.
На 17 ноември 2011 година, во Брисел, Белгија се одржа редовен
состанок на групата за обуки. На состанокот се разгледуваа теми
поврзани со имплеметација на модулите за електронско учење,
подготовки на семинар за стратешко планирање на обуките и
резултати од SWOT анализа за Академски студии за царина на
европско ниво.
Во периодот од 17-18 ноември 2011 година, во Брисел, Белгија беше
реализирана работилница под наслов „Хемиски имиња и нивен
превод“, организирана од страна на DG TAXUD. На работилницата беа
презентирани IUPAC номенклатурите и регулативите поврзани со неа,
преводите на хемиските имиња во Европскиот Царински попис на
хемиски супстанции (ECICS), резултатите од студијата на ECICS датабазата за хемиски имиња и новиот ECICS софтвер за преводи на
хемиски имиња. Како резултат од работилницата се очекува да се
подобри квалитетот на царинските декларации и регулативи,
царинската контрола и сервисот за економските оператори.
На 28-ми ноември 2011 година во Брисел, Белгија се одржа десеттиот
состанок на Комитетот на Програмата на Заедницата ЦАРИНА 2013, во
организација на Генералниот директорат за царини и даноци на
Европската Комисија. На Комитетот учествуваа претставници на
земјите членки на Европската унија, претставници на земјите
кандидати и потенцијални кандидати. Целта на Комитетот е
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информирање на делегатите за успешно реализираните активности во
рамките на програмата, потрошените финансиски средства, новите
иницијативи, усвојување на годишната работна програма и др. Во
рамките на новите иницијативи беше најавена новата седумгодишна
програма FISCUS која ќе значи спојување на досегашните програми
ЦАРИНА 2013 и FISCALIS 2013.

VI. Лиценцирање
21. Во текот на ноември, Царинската управа ги издаде следните лиценци и
одобренија:
-

10 одобренија за локален увоз/извоз;

-

7 одобренија за овластен примач/испраќач;

-

156 одобренија увоз/извоз за облагородување;

-

104 измени на одобренија за увоз/извоз за облагородување;

-

70 одобренија за привремен увоз/извоз во скратена постапка;

-

едно одобрение за акцизно повластено користење;

-

2 измени на одобренија за акцизно повластено користење;

-

3 одобренија за царинско складирање;

-

5 измени на одобренија за царинско складирање;

-

2 одобрение за застапување во царинските постапки;

-

едно одобрение за одобрен извозник и

-

една измена на одобрение за одобрен извозник.

VII. Наплатени приходи
22. Во ноември 2011 година Царинската управа наплати вкупно 5.250
милиони денари (околу 85 милиони евра) на име буџетски приходи, од
кои 4.118 милиони денари (околу 67 милиони евра) на име буџетски
приходи од увоз и 1.132 милиони денари (околу 18 милиони евра) приходи
од наплата на акциза во домашен промет.
Од вкупно наплатените буџетски приходи, на име царина и други
царински давачки, во ноември 2011 година се наплатени 331 милиони
денари (околу 5,4 милиони евра), што е за 7% помалку во однос на
наплатата остварена во истиот период 2010 година.
Значително намалување на приходот од царина за околу 61% има кај
минералните горива, минералните масла и производите од нивна
дестилација (Глава 27). Вредноста на увозот во месец ноември е намалена
за 77 милиони денари (2%), а количината е намалена за 9,7 илјади тони (7%).
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Исто така намалување на приходот од царина за околу 31% се забележува
кај увозот на возила (Глава 87) и покрај зголемениот обем на увоз на
возила (во ноември 2011 година се увезени вкупно 3.167 возила, а во
ноември 2010 година биле увезени 2.645 возила). Причина за намалување
на царинските давачки е целосната либерализација на увозот на
индустриски производи со потекло од ЕУ, која започна да се применува
од почетокот на 2011 година.
Намалување на приходот од царина е евидентен и при увозот на месото и
другите кланички производи (Глава 02) за околу32%, односно увезени се
5.035 тони од овој вид стока, наспроти 5.213 тони во истиот период во 2010
година. Вредноста на увозот е зголемена за 6%, односно во 2011 година
остварениот увоз изразен во милиони денари е за 26 милиони денари
поголем од истиот период во 2010 година. Намалувањето на приходите од
царински давачки се должи на либерализацијата на царинските давачки
за увоз од земјите на ЕУ од 1-ви јануари 2011 година, особено целосната
либерализација на увозот на говедското, свежо и замрзнато месо со
преференцијално потекло од ЕУ.
Во ноември 2011 година се забележува зголемување на приходите од
царински давачки при увозот на шеќер и производи од шеќер (Глава 17) за
околу 4 милиони денари. Вредноста на увезените стоки е намалена за 11%,
односно во 2011 година остварениот увоз изразен во милиони денари е за
23 милиони денари помал од истиот период во 2010 година. Падот на
вредноста на увезениот шеќер во ноември се должи на падот на
берзанската цена на белиот шеќер за истиот период. Растот на приходите
од царина изнесува околу 253%. Зголемувањето на царинските давачки се
должи на продолжувањето на важноста на автономната мерка за увоз на
бел шеќер со царинска стапка 5% од трети земји.
Приходите наплатени од ДДВ во ноември 2011 година изнесуваат 3.542
милиони денари (околу 58 милиони евра), што е за 14% повеќе, споредено
со наплатата остварена во истиот период во 2010 година.
Најголемо зголемување на приходите од ДДВ за 26% е забележано кај
увозот на минералните горива, минералните масла и производите од
нивна дестилација (Глава 27), и покрај тоа што има намалување на обемот
на увоз за околу 7%. Вредноста на увозот е зголемена за околу 2%. На
зголемување на приходот од ДДВ влијае зголемувањето на вредноста на
увозот на природен гас.
Зголемување на приходите од ДДВ е забележано и кај увозот на шеќер и
производи од шеќер (Глава 17) за околу 526%. Зголемувањето се должи на
зголемениот обем на увоз на стоки од оваа глава за 97% (разлика од 7.306
тони). Остварениот увоз во ноември 2011 година изразен преку
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статистичката вредност е намален за 11% или изразено во милиони
денари во ноември 2011 година се увезени стоки за 23 милиони денари
помалку во однос на увезените стоки во ноември 2010 година.
Наплатените приходи од акциза во ноември 2011 година изнесуваат
1.288,3 милиони денари (околу 20,9 милиони евра), што е за 0,3% повеќе во
однос на истиот период во 2010 година.
Приходите од наплата на акцизи во внатрешен промет, за ноември 2011
година изнесуваат 1.132 милиони денари (околу 18,4 милиони евра), што
споредено со истиот месец минатата година, претставува намалување за
6,2%.
Наплатените приходи од увоз на акцизна стока во ноември 2011 година
изнесуваат 156 милиони денари (околу 2,5 милиони евра), што
претставува зголемување за 101% од оствареното во истиот месец во 2010
година.
Во месец ноември 2011 година констатиран е намален приход од акцизи
од минералните масла од внатрешен промет во однос на минатата
година. Намалениот приход воглавно се должи на намалениот обем на
нафтени деривати пуштени во слободен промет во однос на минатата
година, што резултираше со намален приход во месец ноември 2011
година кој изнесува околу 664,1 милион денари наспроти 719,3 милиони
денари остварени во ноември 2010 година. Разликата изнесува 7,7%
помалку, односно околу 55 милиони денари помал приход. Приходите од
акцизи кај тутунските добра во месец ноември се намалени во однос на
истиот месец минатата година за 4%. Во месец ноември се издадени
вкупно 21,45 милиони контролни марки, од кои 15,1 милион за
обележување цигари од домашно потекло и 6,35 милиони контролни
марки за обележување цигари од увоз.
Кај приходите од акцизите за алкохолните пијалоци и пивото во
внатрешен промет констатирано е намалување на приходите за 4,4%, а од
увоз зголемување за 25%, односно вкупно намалување од 3% во однос на
истиот месец минатата година.
Пад од 31% е исто така констатиран кај алкохолните пијалоци од домашно
производство и кај алкохолните пијалоци од увоз, кои бележат пад од
34%. Во ноември 2011 година за домашни пијалоци наплатена е акциза во
износ од 6,5 милиони денари, наспроти 9,4 милиони денари во ноември
2010 година.
Приходите од вкупно наплатената акциза за пиво (од внатрешен промет и
од увоз) за месец ноември изнесуваат 56,45 милион денари и се зголемени
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за околу 13% во однос на истиот месец минатата година кога се наплатени
околу 50 милиони денари.
Констатиран е пораст од 14% кај приходот од наплатена акциза при увоз
на патничките возила во однос на истиот месец минатата година. Бројот
на оцаринети возила во 2011 година во месец ноември е за 12% поголем во
однос на истиот месец 2010 година. Вкупно се оцаринети 2.733 патнички
возила, наспроти 2.430 возила оцаринети истиот месец минатата година.
Вкупно наплатените приходи од надоместоци при увоз за месец ноември
2011 година изнесуваат 89 милиони денари (околу 1,5 милион евра) што е
за 59% повеќе од оствареното во истиот период во 2010 година кога
изнесувале 56 милиони денари. Зголемените приходи од надоместоците
во овој месец се должат на скоро двојно зголемениот увоз на тутунски
производи, како и надоместокот за нафтени деривати, кај кој е исто така
констатирано двојно зголемување на увезените количини во однос на
минатата година.

VIII. Спречување на нелегален увоз, извоз и транзит на стока и заштита
на права од интелектуална
интелектуална сопственост
23. Врз основа на дополнителни контроли (помала декларирана вредност на
стоката како основа за пресметување на увозните давачки, неправилно
декларирано потекло на стоката како основа за ослободување од
плаќање царини, неправилно тарифирање со примена на пониска
царинска стапка и др.), во ноември 2011 година се донесени 71 решение за
дополнителна наплата, во вкупен износ од 20 милиони денари (околу 325
илјади евра).
24. Врз основа на разузнавачки информации и анализа на ризик, во ноември
2011 година е извршен преглед на 1.736 товарни моторни возила, 525
автобуси и 856 патнички моторни возила, или на вкупно 3.117
транспортни средства.
25. При контроли во внатрешните царински испостави и на граничните
премини, царинските работници спречија повеќе обиди за криумчарење
на стока. Вкупната вредност на запленетата стока изнесува околу 2,4
милиони денари (околу 39 илјади евра), а износот на избегнатите давачки
околу 933 илјади денари (околу 15 илјади евра).
Запленетата стока меѓу другото опфаќа:
-

27 илјади парчиња цигари;

-

3, илјади парчиња разновидни текстилни производи;

-

3,6 илјадипарчиња лекови;
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-

1,2 илјади килограми свежо овошје;

-

581 парче козметички прoизводи;

-

487 парчиња половни гуми;

-

405 парчиња бижутерија;

-

350 литри црвена нафта;

-

224 парчиња автоделови и

-

18 парчиња масажери.

26. Во ноември 2011 година се поднесени 7 кривични пријави за кримучарење
против 7 физички лица и 3 правни лица, од кои 3 кривични пријави за
криумчарење, една кривична пријава за промет со акцизни стоки без
бандероли и 3 кривични пријави за царинска измама.
27. За откриените обиди за недозволен пренос на стока, како и за останатите
недозволени постапувања, до Комисијата за одлучување по прекршок
при Царинската управа се доставени 103 барања за поведување на
прекршочна постапка, од кои: 12 барања од Секторот за контрола и
истраги при Царинската управа, 90 барања од царински испостави и едно
барање од Основен суд Куманово. Комисијата за одлучување по
прекршок при Царинската управа, во текот на ноември 2011 година, реши
142 предмети во редовна и 15 предмети во итна постапка и за истите
изрече глоба во вкупен износ од околу 104 илјади евра.
Во постапка на порамнување се решени 25 предмети при што е извршена
уплата на глоба во износ од околу 3 илјади евра.
Против решенијата на Царинската управа за утврдена прекршочна
одговорност во текот на ноември 2011 година од Управниот суд се
примени 15 тужби и во законски определениот рок се доставени 15
одговори на тужби. Во истиот период од Вишиот управен суд е примено
едно решение, со кое се отфрла жалбата на Комисијата.
28. Во ноември 2011 година се изречени 709 мандатни казни на сторители на
царински прекршоци, во вкупен износ од околу 11,6 милиони денари
(околу 189 илјади евра).
29. Поради основано сомневање за фалсификување на трговски марки,
Царинската управа во ноември 2011 година интервенираше при повеќе
обиди за повреда на правото од интелектуална сопственост и привремено
задржа 58.588 парчиња стока.
Најголем дел од привремено задржаната стока ја сочинуваат:
- 42,3 илјади парчиња козметички производи;
- 2,6 илјади парчиња батерии;
- 2 илјади парчиња текстилни производи;
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- 1 илјада парчиња очила за сонце;
- 400 парчиња футроли за телефони и
- 60 парчиња мобилни телефони.
По службена должност е постапено во 16 случаи и тоа за следните
трговски марки: Аxe, Oakley, Extreme, Azuro, Style, Bondage, Charlie,
Charlie Black, Azoor, Cool, Versus, Brut, 212, X5 Black, 1 Million Paco Rabanne
и iPhone. За трговските марки Versus, Brut, 212, X5 Black, 1 Million Paco
Rabanne и iPhone се поднесени и прифатени барања за преземање на
царински дејства.
Овој месец се евидентирани 9 нови случаи во царинска постапка за кои
постои сомневање дека стоката повредува право од интелектуална
сопственост, а за кои е постапено согласно Законот за царински мерки за
заштита на права од интелектуална сопственост и испратени се
известувања до носителите на правата преку нивните застапници. Од
овие случаи 8 се во постапка за пуштање во слободен промет, за домашни
увозници, од кои за еден случај истовремено е спроведена и постапка по
царински прекршок сторен од физичко лице и еден е во транзитна
постапка.
Донесени се 11 одбренија за пуштање на привремено задржана стока, врз
основа на кои пуштени, односно вратени на увозниците со цел
спроведување на натамошна постапка се вкупно 45.890 парчиња стока
поради постапување на носителот на правото, и тоа примени се 10
известувања дека стоките не повредуват право од интелектуална
соптвеност и за 2 трговски марки не се поднесени барања за преземање
на царински дејствија.
Пратено е едно известување за поднесена тужба за 760 пара машки
обувки и 960 пара женски обувки со ознака на ТМ Alp (Alpina), како и едно
известување до Комисија за прекршоци со кое се потврдува дека
предметната стока повредува право од интелектуална соптственост која
е предмет на царински прекршок.
Истовремено, Царинската управа донесe одобренија за уништување на
стока која повредува право од интелектуална сопственост за 345 парчиња
стока со ознаки на трговските марки: Adidas, Chanel, Emporio Armani и
Lacoste.
Во текот на ноември 2011 година уништени се вкупно 677 парчиња
различни производи и тоа: 100 парчиња кошули, со ознака на Tommy
Hilfiger, 205 парчиња тренерки со ознака на Puma, 12 пара обувки со
ознака на Gucci и 360 парчиња полначи со батерии со ознака на Sony.
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