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I.I.I.I. Зајакнување на институционалниот капацитетЗајакнување на институционалниот капацитетЗајакнување на институционалниот капацитетЗајакнување на институционалниот капацитет    

 

1. Во април 2010 година донесен е Законот за изменување и дополнување 

на Царинскиот закон („Сл.весник на РМ“ бр.48 од 09.04.2010 година) со 

кој се врши усогласување со Царинскиот закон на ЕУ, Регулативата на 

Советот на ЕУ број 2913/1992 и измените и дополнувањата донесени со 

Регулативите 82/97, 955/1999, 2700/2000, 648/2005 и 1791/2006, со што е 

воведена и правна рамка за имплементација на новиот електронски 

систем за обработка на царински декларации (СОЦД) во Царинската 

управа. Се воведува задолжителна електронска царинска декларација 

и збирна увозна и збирна извозна декларација. Во тек е подготовка на 

сметководствени правила за пресметка и наплата на увозните давачки 

согласно ЕУ регулативата. 

 Воедно, се елиминира концептот лице со повисок ризик кој се 

 применуваше при одземање на одобренија на правни лица за вршење 

 работи на застапување во царински постапки, а се врши и пренесување 

 на одредбите за единствена царинска стапка во Законот за Царинска 

 тарифа.  

 

2. Донесен е Закон за изменување и дополнување на    Законот за Царинска 

управа („Сл.весник на РМ“ бр.48 од 09.04.2010 година) со кој се 

дефинираат условите за именување на директор и заменик директор 

на Царинската управа и на начинот на престанок на нивниот мандат 

(одредби кои не постојат во постојниот Закон за Царинска управа). Со 

предложените измени и дополнувања се овозможува избор на 

професионални лица за вршење на овие функции, а со определувањето 

на начините за престанок на нивниот мандат се овозможува поголема 

совесност и отчетност.  

    

3. Изготвени се нова Стратегија за развој на ИКТ на Царинската управа, 

со која ќе се обезбеди координиран и навремен развој на ИКТ 

системите и    Стратегија за имплементација на интероперабилност 

изготвени во соработка со консултанти ангажирани во рамки на ИПА 

2007. Двете стратегии се доставено до Генералниот  директоратот за 

царина и оданочување при Европската комисија за коментари и 

сугестии. 

 

Стратегијата за развој на ИКТ на Царинската управа, има  основна цел  

развој на ИКТ сервис и интегриран ИТ систем, околина во согласност со 

ЕУ и други меѓународни стандарди, кој целосно ќе ја поддржува бизнис 

стратегијата на Царинската управа, ќе ги поддржува транспортот и 

трговијата и управувањето со ризик, ќе обезбеди вршење на работата 

со највисок степен на ефикасност во однос на инвестициите.   
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Стратегија за имплементација на интероперабилност, која е дел и од 

ИКТ стратегијата на Царинската управа е документ во кој се 

подготвени планови за следните проекти: 

- Нов компјутеризиран транзитенс систем; 

- Интегрирана тарифна околина, вклучувајќи ги: Комбинираната 

номенклатура, TARIC, Електронска задолжителна тарифна 

информација, Тарифни квоти и надзор, Европски попис на хемиски 

супстанци, суспензии, Систем за управување со мостри и Систем за 

дисиминација на податоци; 

- Систем за управување и контрола на акцизи; 

- Автоматизиран извозен систем; 

- Автоматизиран увозен систем; 

- Царински портал, како и други системи. 

 

Плановите се подготвени врз основа на тековните проектни фишеа во 

рамки на ИПА програмите, други релевантни планови, регулативите на 

Европската комисија (Повеќегодишен индикативен планирачки 

документ), Модернизираниот царински закон и имплементирачките 

регулативи, како и препораките на мониторинг мисијата на  DG TAXUD  

за ИТ свест. 

 

Подготвени се нацрт верзии на целите на проектите, детални планови 

за организација, проектни методологии, вклучително и планови за 

потребните ресурси 

 

4. Во текот на април 2010 година се  донесени следните интерни акти: 

- Корисничко упатство за електронско поднесување барања до 

Царинската управа, со кое се уредува начинот на кој правни и 

физички лица можат да доставуваат повеќе видови барања преку 

интернет порталот на Царинската управа, во рамки на 

електронскиот систем за управување со документи (ЕДМС) 

- Корисничко упатство за архивска обработка на електронски 

барања, со кое се уредува начинот на обработка барања примени од 

странки преку надворешниот портал на Царинската управа во 

рамки ЕДМС;  

- Упатство за користење на системот за контрола и лимит на фиксни 

телефони, со кој се унапредува контролата и се намалуваат 

трошоците за услуги на фиксната телефонија; 

- Прирачник за работа со софтверот – електронски систем за 

персонална евиденција, воведен во рамки на Интегрираниот 

информативен систем; 
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- Упатство за работа со софтверот за материјално и финансиско 

работење, воведен во рамки на Интегрираниот информативен 

систем; 

- Корисничко упатство за работа со софтверот – модул за буџет, кој 

служи за подготовка и извршување на буџетот на Царинската 

управа, воведен во рамки на Интегрираниот информативен систем; 

- Корисничко упатство за работа со софтверот – модул за плати, кој 

служи за автоматска обработка на платите, воведен во рамки на 

Интегрираниот информативен систем; 

- Упатство за користење на буџетски средства за репрезентација, со 

кое се уредуваат правата и обврските  при користење буџетски 

средств на Царинската управа за оваа намена. 
 

5. Во април 2010 година Царинската управа наплати вкупно 4.402 

милиони  денари (околу 72 милиони евра) на име буџетски приходи, 

што е за 25,1% повеќе од остварувањето во  истиот период 2009 година, 

кое се должи на износот од наплатени акцизи во домашен промет како 

приход чија наплата од 01.01.2010 ја врши Царинската управа на 

Република Македонија.      

  

Од вкупно наплатените буџетски приходи, на име царина и други 

царински давачки, наплатени се 572 милиони денари (околу 9,4 

милиони евра) што е 27 % повеќе од остварувањето во истиот период 

2009 година. 
 

Евидентниот раст на приходи од царина и други царински давачки во 

април 2010 година, во однос на истиот период 2009 година, изнесува 

вкупно околу  123 милиони денари кај стоките опфатени со повеќе 

глави меѓу кои со најголемо учество  се: возила, освен железнички или 

трамвајски шински возила, и нивни делови и прибор, тутун и 

производи за замена на тутун, разни производи за исхрана, млеко и 

производи од млеко, живински птичји јајца, природен мед, јастиви 

производи од животински потекло, неспомнати ниту опфатени на 

друго место, производи врз база на жита, брашно, скроб или млеко, 

слаткарски производи. Растот пред сė, се должи на зголемената 

статистичка вредност кај возилата, млекото и млечните производи и 

разните производи за исхрана, како и поради тоа што во 2010 година се 

увезени повеќе стоки без примена на преференцијална стапка. 

 

Приходите наплатени од  ДДВ во април 2010 година изнесуваат 2.695 

милиони денари (околу 44 милиони евра), што е 2 % помалку од 

оствареното во  истиот период во 2009 година. 
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Незначителниот пад на наплатените приходи од ДДВ за 68 милиони 

денари помалку во април 2010 година во однос на април 2009, се должи 

на намалениот обем на увоз кај следната стока:  играчки, реквизити за 

друштвени игри и спорт, нивни делови и прибор,  електрични машини и 

опрема и нивни делови, апарати за снимање или репродукција на звук, 

телевизиски апарати за снимање или репродукција на слики и звук, и 

делови и прибор за овие апарати,  нуклеарни реактори, котли, машини 

и механички уреди, нивни делови,  оптички, фотографски, 

кинематографски, мерни, контролни, прецизни, медицински или 

хируршки инструменти и апарати, нивни делови и прибор.  

 

Во април во 2010 година е забележано  зголемување на приходите од 

данок на додадена вредност кај возила и производи од железо или 

челик. 

 

Наплатените приходи од акциза изнесуваат 1.058 милиони денари 

(околу 19 милиони евра), што е за 7% помало од  остварувањето во април 

2009 година. 

 

Намалената наплата на акциза во овој период е резултат на 

значителното намалување на наплатата кај нафтата и нафтените 

деривати. 

 

Приходите од акциза за алкохол и алкохолни пијалоци во април  2009 

година изнесувале 99 милиони денари, додека приходите од акциза во 

истиот период оваа година изнесуваат 75 милиони денари, односно  е 

забележано намалување за 25 %. 

 

Приходите од акциза за тутун и тутунски добра во април  2009 година 

изнесувале 374,22 милиони денари, додека приходите од акциза во 

истиот период оваа година изнесуваат 355,56 милиони денари, односно 

е забележано намалување на за 5%. 

    

Приходите од акциза за нафта и нафтени деривати во април  2009 

година изнесувале 624,96 милиони денари, додека приходите од акциза 

во истиот период оваа година изнесуваат 591,00 милиони денари, 

односно е забележано намалување за 5%. 

 

Приходите од акциза за патнички автомобили во април 2009 година 

изнесувале 42,85 милиони денари, додека приходите од акциза во 

истиот период оваа година изнесуваат 36,49 милиони денари, односно е 

забележано намалување за 15%. 
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Наплатените  приходи од надоместоци  изнесуваат 77 милиони денари 

(околу 1,3 милиони евра) што во однос на април 2009 година 

претставува зголемена наплата за 4 пати.  

 

6. 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 за 

примена на пониска царинска стапка и др.),  во  април 2010 година се 

донесени 86 решенија за  дополнителна наплата во вкупен износ од од 3 

милиони денари (околу 48 илјади евра).  

 

7. Во текот на овој месец Царинската управа ги издаде следните лиценци 

и одобренија:  

- 31 лиценца за физички лица за вршење работи на застапување во 

царински постапки; 

- 3 одобренија за скратена постапка за постапки со економски ефект: 

- 5 одобрениja за постапки со економски ефект, (увоз за 

облагородување); 

- едно одобрение за царински склад;                                                    

- 3 задолжителни тарифни информации;  

- едно одобрение за овластен примач; 

- 3 одобренија за овластен испраќач; 

- едно одобрение за овластен испраќач;                                                                          

- едно одобрение за локално царинење при складирање и увоз; 

- едно одобрение  за локално царинење при извоз;       

- едно одобрение за локално царинење при увоз;          

- едно одобрение за постапка за ставање на стока во просторија за 

привремено чување, 

- едно одобрение за овластен примач во транзитна постапка, 

- 2 одобренија за посебен вид пломба, 

- 2 одобренија за поедноставена постапка.  

 

II.II.II.II.    Aдминистративeн капAдминистративeн капAдминистративeн капAдминистративeн капацитетацитетацитетацитет        

    

8. Во април 2010 година беа реализирани 17 обуки, на кои учествуваа 249 

царински службеници, во вкупно времетраење од 409 часа. Просечното 

времетрење на обука за вработените кои посетувале обука е 22 часа, 

додека просечното времетраење на обуката за секој вработен е 5 часа.  

 

Во насока на зајакнување на административниот капацитет одржани 

се следните обуки, семинари, презентации и курсеви: 
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- Работилница за менаџмент и Работилница за улогата на приходите, 

во организација на Светската царинска организација, која се одржа 

во Регионалниот тренинг центар на СЦО во Скопје; 

- Работилница на тема „Проширена конфискација и одговорност на 

правните лица“, организирана од Министерството за правда на 

Република Македонија и Академијата за обука на судии и јавни 

обвинители на Република Македонија; 

- Две работилници на тема „Интелектуалната сопственост во 

практиката: Компаративни искуства во заштитата и остварувањето 

на правата од интелектуалната сопственост“, во организација на 

Американската стопанска комора, Меѓународната организација за 

развој на правото и Академијата за обука на судии и јавни 

обвинители; 

- Обука за „Изготвување на Годишен извештај за квалитетот и 

состојбата на системот за финансиски менаџмент и контрола за 

2009 година“, организирана од Министерството за финансии – 

Сектор за јавна внатрешна финансиска контрола во рамките на 

МАТРА проектот „Зајакнување и имплементирање на јавната 

внатрешна финансиска контрола на централно ниво“; 

- Обука за практична примена на одредбите од Законот за акцизи, 

организирана во соработка со Академијата за обука на судии и 

јавни обвинители на Република Македонија и Проектот на 

Светската банка при  Министерството за правда на Република 

Македонија; 

- Обука за запознавање на вработените во Одделението за 

канцелариско и архивско работење со нивните улоги и 

одговорности согласно Упатството за начинот и техниката на 

постапување со документираниот материјал и архивската граѓа во 

Царинската управа и Упатството за работа со електронскиот систем 

за управување со документи во Царинската управа; 

- Презентација за измените и дополнувањата на Царинскиот закон. 

 

Согласно Програмата за основна обука на царински службеници 

одржани се следните обуки: 

- Спречување на корупција, селекција и претреси;                                                                             

- Царинска тарифа; 

- МАКЦИС, спречување на корупција, селекција и претреси и 

идентификација на дрога;  

- Царинска тарифа, вредност, потекло на стока, транзитна постапка и 

прекршоци. 

 

Воедно, претставници на Царинската управа учествуваа на неколку 

меѓународни настани во текот на месец април: 
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- Обука за гранични и царински контроли, издавање лиценци во 

врска со Конвенцијата за забрана на хемиско оружје, во Прага, 

Чешка;  

- Работилница за заштита на правата од интелектуалната 

сопственост, организирана преку TAIEX програмата, во Загреб, 

Хрватска; 

- Студиска посета во Рим, Италија со цел решавање на прашања 

поврзани со воведувањето на новиот компјутерски систем за 

обработка на царински декларации -  CDPS1;  

- 30-та Сесија на техничкиот комитет за царинска вредност при 

Светската царинска организација во Брисел, Белгија; 

- Работен состанок организиран од Македонија сообраќај А.М.Е.Р.И.Т 

(ИРУ), во Женева, Швајцарија; 

- Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и оданочување - 

Царинска унија, во Брисел, Белгија; 

- Состанок на проектна група за Single Window, во Брисел, Белгија: 

-  2010 WCO IT Конференција во Даблин, Ирска;  

- На состанокот на Пан – Еуро – Мед работна група, во Брисел, 

Белгија; 

- Конференција за Коридор 8, која се одржа во Тирана, Албанија.  

 

IIIIIIIIIIII....    ИнтегритИнтегритИнтегритИнтегритет и борба против корупцијает и борба против корупцијает и борба против корупцијает и борба против корупција    

 

9. Во текот на април 2010 година се реализирани 10 внатрешни истраги во 

организационите единици на Царинската управа. 

 

Врз основа на спроведени истраги, во 2 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 на 

делот 2 и 3 за евиденција и движење на основните средства од 

Упатството за евидентирање и движење на основни средства бр.02-

14324/1 од 08.06.2009 година и постапување спротивно на она што е 

предвидено со делот Д-1-3-3  од Упатството за  царински долг број 07-

13077 од 27.12.2005 година и неговата измена број 1007-15055/1 од 

17.09.2007 година.  

 

Во останатите 8 случаи не е утврдено работење на царинските 

службеници, кое е спротивно на позитивните законски одредби, 

подзаконски акти, оперативни инструкции и етичкиот кодекс.  

 

                       

1
 Customs Declaration Processing System 
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10. На крајот на април 2010 година, против Царинската управа беа активни 

109 судски предмети врз основа на спор од работен однос.  Од нив 36 

предмети се наоѓаат во основните судови, со старост од 1 до 10 месеци. 

Во постапки кај апелационите судови се наоѓаат 49 предмети со 

старост од 1 до 12 месеци. Во постапки пред Врховен суд се наоѓаат 24 

предмети со старост од 1 до 36 месеци. 

 

Во текот на април од основните судови се примени 5 пресуди по тужби 

против решенијата на Комисијата и Царинската управа, од кои со една 

пресуда е одбиено тужбеното барање за поништување на решение за 

престанок на работен однос, со едно решение е одбиен предлогот за 

мирување на постапка, со 3 решенија е огласен за ненадлежен основен 

суд, а со 3 пресуди се уважува тужбеното барање за поништување на 

решението за отказ.  

 

Во истиот месец, од апелационите судови е примена една пресуда со 

која е потврдена провостепената пресуда со која е поништено 

отказното решение. Исто така во овој месец е примена една пресуда од 

Врховен суд со која е потврдено отказното решение. 
 

Од вкупно 169 кривични предмети во временски период од 2002 до 2010 

година, на крајот на април 2010 година, сеуште во судска постапка се 

108 кривични предмети против 90 лица сеуште вработени во 

Царинската управа и 84 поранешни вработени лица. Кривичните 

 предмети се со старост од 2 месеци до 7 години.  

 

Со завршена судска постапка и конечна одлука се вкупно 50 кривични 

предмети, додека за 11 нема информација во кој статус се наоѓаат. 

 

Кај основните судови во постапка се 100 кривични предмети, со старост 

од 2 месеци до 7 години. 

 

Од вкупниот број на кривични предмети кои се наоѓаат пред основните 

судови, 40 предмети се наоѓаат во фаза на истрага, 11 предмети се 

вратени на повторно одлучување, 10 предмети се наоѓаат во судска 

расправа, додека 39 предмети се наоѓаат во фаза на судско вештачење.  

 

Кај апелационите судови во постапка се 8 предмети со старост од 1 до 5 

години. Во соработка со Министерството за внатрешни работи е 

поднесена 1 кривична пријава, која се наоѓа во постапка кај Основното 

јавно обвинителство. 
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 Поднесена е кривична пријава поради постоење на основано сомнение 

за сторување на  кривично дело „Давање лажен исказ“ “ “ “ казниво по член 

367 став 1 и 2 од Кривичниот законик, која се наоѓа во постапка кај 

Основното јавно обвинителство. 

 

Во текот на овој месец Одделението за внатрешна инспекција по 

извршените контроли во организационите единици на Царинската 

управа, а во врска со утврдените недостатоци и неправилности во 

работењето изготви 7 извештаи и истите ги достави до надлежните 

раководители. Извештаите се однесуваат за ненавремено изготвување 

на управни решенија вратени на повторно одлучување од 

Министерството за финансии, контрола на постапувањата со 

верификација на докази за потекло издадени при извоз на стоки во 

Австрија и Бугарија, контрола на ненавремено поднесени барања за 

поведување на прекршочни постапки и редовна внатрешна инспекција 

на царинската испостава Деве Баир за работењето во последните три 

месеци. Исто така Одделението изготви и информација до Управата за 

финансиска полиција за неневремено активирање на инструменти за 

обезбедување на царински долг од аспект на постапката на привремен 

увоз на стока, како и постапувајќи согласно Законот за постапување со 

претставки и предлози изготвен е еден извештај со кој не се утврдени 

неправилности во постапувањето . 

 

11. Во април се извршени 3 внатрешни ревизии, при што се констатирани 

17 наоди и дадени се 21 препорака за постапување. 

 

IVIVIVIV....    ТранспарентностТранспарентностТранспарентностТранспарентност        

 

12. Во текот на овој месец преку отворената линија 197 се примени 2.833 

повици. Заради полесно координирање и постапување со 

информациите истите се класифицирани и доставени до надлежните 

служби за понатамошно постапување. 

 

На интернет страницата на Царинската управа се објавени 61 

информации на македонски, англиски и албански јазик, а на интранет 

порталот 21 информација. 

 

Овој месец Царинската управа одговори на 118 прашања поставени 

преку интернет страницата или во хартиена форма. 
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VVVV....    Спречување на нелегален увоз, извоз и транзит на стока и заштита наСпречување на нелегален увоз, извоз и транзит на стока и заштита наСпречување на нелегален увоз, извоз и транзит на стока и заштита наСпречување на нелегален увоз, извоз и транзит на стока и заштита на    

права од интелектуална сопственост права од интелектуална сопственост права од интелектуална сопственост права од интелектуална сопственост     

 

13. Врз основа на разузнавачки информации и анализа на ризикот, во 

април извршен е преглед на 1.959 товарни моторни возила, 433 

автобуси, 1.386 патнички моторни возила или вкупно 3.778 транспортни 

средства. На граничните премини и на царинските испостави извршени 

се вкупно 1.363 скенирања од страна на Службата за мобилни скенери 

на 1.015 товарни моторни возила, 173 патнички моторни возила и 175. 

автобуси.  

 

На внатрешните царински испостави и граничните премини, од 

царинските работници спречени се повеќе обиди за шверц и 

криумчарење на стоки. При тоа вкупно се задржани околу 28.054 

парчиња разновидна стока од кој позначајни се: 

- 80.400 парчиња цигари 

- 271 грамa златен накит 

- 3.030 кg  замрзнат пилешки стек 

- 22.207 парчиња забарска опрема  

- 4.834 метри полиестер материјал 

- 2.950 парчиња шрафови и завртки 

- 1.338 килограми храна за кучиња 

- 1.011 парчиња лекови 

- 638 пара наочари 

- 500 парчиња метаморфин 

- 328 парчиња разни текстилни производи, 293 парчиња разновиден 

рекламен матерiјал, 200 кодирани чипови за животни, 363 парчиња 

електрични апарати и нивни делови, 44 кг пестициди и фунгициди 

и едно патничко моторно возило. 

 

На граничниот премин Блаце (македонско-косовската граница), на 

излез од Република Македонија, за царинска контрола се пријави 

товарно моторно возило со македонски регистарски ознаки, 

управувано од македонски државјанин, натоварено со овошје со 

потекло од Република Грција, наменето за увозник од Косово. 

Царинските службеници од одделението за оперативни работи 

извршиле скенирање и детален преглед на возилото, при што во 

кабината, под креветот, во неколку патни торби, биле пронајдени 12.480 

разни таблети: 5.000 таблети Тегретол карбамазепин, 4.500 таблети 

Аспирин  Протект 100, 1.900 таблети Диклофенак Ретард, 800 таблети 

Скоприл плус и 280 таблети Еналаприл. 
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14. Во текот на овој месец поднесени се 15 кривични пријави против 16 

физички лица и 6 правни лица за: кражба, криумчарење, неовластено 

производство и промет со наркотици, неовластено производство и 

промет со општо опасни материи, промет со акцизни стоки без 

бандероли и царинска измама, во вкупна вредност на запленета стока 

во износ од 6,3 милиони денари (околу 103 илјади евра) и избегнати 

давачки на име царина од 7,6 милиони  денари (околу 125 илјади евра). 

 

15. 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 113 барања за 

поведување на прекршочна постапка, од кои: 6 барања по прекршочна 

пријава за возила, доставени од МВР, 11 барања по записник за 

царински прекршок доставени од Секторот за контрола и истраги при 

Царинската управа и 96 барања од царински испостави. Комисијата за 

одлучување по прекршок при Царинската управа во април 2010 година 

реши 69 предмети во редовна и итна постапка и за истите изрече глоба 

во вкупен износ од 39 илјади евра и парична казна во износ од 1,8 

милиони денари. 

 

Против решенијата на Царинската управа за утврдена прекршочна 

одговорност во месец април 2010 година од  Управниот суд се примени 

18 тужби и во законски определениот рок се доставени одговори на 

тужбите.  Во април 2010 година  од Управниот суд се примени 4 

пресуди, од кои, со 2 пресуди се потврдуваат решенијата на Царинската 

управа, со 2 пресуди се поништуваат решенијата на Царинската управа 

и се враќаат на повторно постапување. Во постапка на порамнување е 

решен 1 предмет при што е извршена уплата на глоба во износ од 50 

евра. До Комисијата е поднесена 1 жалба и во законски определениот 

рок е доставен 1 одговор на жалба до Врховниот суд. Од страна на 

Комисијата е поднесена 1 жалба по донесена пресуа од Управниот суд 

на Република Македонија. 

 

Во рамки на царинарниците во април 2010 година се изречени 280 

мандатни казни на сторители на царински прекршоци во вкупен износ 

од околу 1,6 милиони денари (околу 26 илјади евра). 

 

16. Поради основано сомневање дека се работи за фалсификувани 

трговски марки, Царинската управа во април 2010 година 

интервенираше при повеќе обиди за повреда на правото од 

интелектуална сопственост и привремено задржа 4.740 парчиња стока. 

  

Најголем дел од привремено задржаната стока ја сочинуваат: 
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- 2,056 парчиња спортски обувки 

- 1.175  парчиња спортска облека 

- 1.065 парчиња горна облека 

- 300 парчиња полначи за мобилен 

- 144 парчиња очила за сонце. 

 

Во овој месец се прифатени 4 барања за преземање на царински 

дејствија според Законот за царински мерки за заштита на права од 

интелектуална сопственост и тоа за трговската марка: GUERLAIN, 

MARTINI, BACARDI  и TIP TOP. 

 

Истовремено, Царинската управа во април 2010 година донесe 

одобренија за уништување на 6.135 парчиња стока која повредува право 

од интелектуална сопственост и тоа: патики со ознака на трговска 

марка PUMA, ADIDAS, ADIDAS / RUNNERS,  CD дискови со  ознака на 

трговска марка  PRINCO; комплет тренерки со ознака на трговска марка 

NIKE; привезоци со ознака на трговскa марка WOLKSVAGEN, VOLVO, 

MAZDA, AUDI, PEUGEOT, FORD, HONDA, TOYOTA, MITCUBISHI, ALFA 

ROMEO; касети со ознака на трговска марка SONY; полначи и стакла за 

мобилни телефони со ознака на трговска марка SAMSUNG, за кои 

носителот на право потврди дека стоката е оригинал или не поднел 

барање за преземање на царински дејства.  

 

Уништени се 6.046 парчиња на најразновидна стока, а од сомнение за 

повреда на правата од интелектуална сопственост се ослободени  

32.244 парчиња техничка стока и спортски реквизити.   

 

VIVIVIVI....    Меѓуинституционална, меѓународна соработка иМеѓуинституционална, меѓународна соработка иМеѓуинституционална, меѓународна соработка иМеѓуинституционална, меѓународна соработка и проекти  проекти  проекти  проекти     

 

17. На 14-ти април, Царинската управа на Република Македонија одбележа 

18 години постоење, суверенитет и контрола врз царинското подрачје 

на Република Македонија.  

 

На свеченото одбележување на годишнината присуствуваа високи 

претставници на Владата на Република Македонија, претставници на 

дипломатско-конзуларните претставништва во Република Македонија, 

државни институции, претставници на деловната заедница, нивни 

здруженија и други соработници на Царинската управа. 

 

Празнувањето на денот на Царинската управа оваа година се 

искористи како можност за презентирање на резултатите од 

работењето на Царинската управа на Република Македонија остварени 
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во предходната година, за изразување на благодарност кон постојаните 

соработници и партнери на Царинската управа, како и за наградување 

на царинските службеници и испостави кои посебно се истакнаа во 

извршувањето на своите работни задачи.  

 

Традиционално, на овој ден новопримените царински службеници, по 

завршувањето на пробната работа и потребната обука, пред 

директорот на Царинската управа, положија свечена заклетва дека ќе 

ги почитуваат Уставот и законите на Република Македонија и дека 

професионално, стручно и чесно ќе ги извршуваат своите работни 

обврски. На царинските работници кои навршиле 30, 20 и 10 години 

работен стаж во Царинската служба им беа доделени златници и 

сребреници.  

 

На свеченото одбележување му претходеше крводарителска акција на 

која повеќе од 100 вработени Царинската управа, на 3 пункта низ 

државата, даруваа над 100 единици крв.  

 

Настан поврзан со одбележувањето на празникот беше и 

одиграниот пријателски фудбалски натпревар на терените на АРМ во 

градскиот парк во Скопје помеѓу Царинската управа и АРМ-логистика. 

  

Во рамки на активностите по повод Денот на Царинската управа, на 15 

април 2010 година, на Економскиот факултет во Скопје претставници 

на Царинската управа одржаа презентација на тема „Обврските и 

предизвиците на Царинската служба за исполнување на стандардите 

за членство во ЕУ пред и по пристапувањето на Република Македонија 

во Европската унија” пред студенти и професори од економските и 

правни факултети во Македонија и претставници од Советодавното 

тело. 

  

 


